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چکیده
تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه فرهنگ دانشگاهی با هویت دانشجویی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات انجام گرفت .به این
منظور یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تدوین شد که رابطه بین سازگاری ،انطباق پذیری ،در گیر شدن در کار و رسالت که شاخصه های
فرهنگ سازمانی می باشند را به عنوان متغییر مستقل با هویت دانشجویی به عنوان متغییر وابسته تشکیل دادند .به منظور گردآوری داده های الزم،
پرسشنامه ای شامل  51گویه ( 62گویه مربوط به سنجش فرهنگ دانشگاهی و  14گویه مربوط به هویت دانشجویی) طراحی گردید .روایی پرسشنامه
با نظر متخصصین و اساتید مورد بررسی و تایید قرار گرفت .برای تعیین پایایی ،پرسشنامه بین تعداد  55نفر از دانشجویان توزیع شد و با استفاده از نرم
افزار  spssضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها محاسبه و مقدار آن  5.16بدست آمد .جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشکده های علوم
تحقیقات تهران و نمونه بر گرفته از آن براساس جدول مورگان تعداد  678نفر بودند .به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از توزیع
پرسشنامه ،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج بدست آمده نشان داد که بین فرهنگ دانشگاه و هویت دانشجو با ضریب همبستگی
( )r=5.628در سطح ( )p=0/05رابطه معنی دار وجود دارد .همچنین با توجه به محاسبات انجام شده بین مولفه های فرعی فرهنگ دانشگاهی با
هویت دانشجویی هم رابطه معنی دار وجود داشت .از اینرو در تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که برای تقویت و ارتقای هویت دانشجویان دانشگاه
باید به تقویت و اصالح فرهنگ دانشگاه اقدام نمود تا دانش آموختگان دانشگاه ها بتوانند به هنگام ورود به بازار کار از بهره وری بیشتری برخوردار
باشند.
کليد واژه گان :فرهنگ سازمانی ،هویت دانشجویی.

مقدمه

اینرو ،قبل از هر تحولی باید فرهنگ سازمانی خود را

امروزه سازمان ها در محیط متالطم و طوفانی تغییر ،برای

شناسایی و بررسی نمایند (برکیز ،2554 ،1ص .)8

بقای حیات سازمانی خود تالش می کنند و به منظور

فرهنگ سازماني:

تحقق بخشیدن به رسالت خویش ،ناچار به تحول و

فرهنگ موضوعی است که سال های سال مورد توجه و

همگون سازی ساختار و فرآیند های خود با نیاز های

بحث سازمانها و قشرهای مختلف جامعه بوده است.

محیطی می باشند .برای تنظیم موثر و آگاهانه فرآیند تغییر،

فرهنگ سازمانی از زمان مطرح شدن در سالهای 1185

قبل از هر چیز ،به تغییر بنیادی در بینش ها و تحول در

توسط اوچی ،واترمن و دیگران یکی از مهم ترین و قابل

سطوح فردی ،گروهی و سازمانی و همچنین تغییر در

بحث ترین موضوعات در زمینه رفتار سازمانی بوده است

شیوه زندگی (فرهنگ) حاکم بر سازمان می پردازند .از
1 Brinkies
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و این توجه محدود به ،دانشگاه ها و مراکز علمی نبوده

جامع ترین تعریف فرهنگ توسط شاین ،2ارائه شده است.

است (مورهد و گریفن .)1675 ،فرهنگ سازمانی نقش

او اظهار نموده است که فرهنگ سازمانی ،یک الگویی از

غیر قابل انکاری در موفقیت تغییرات کسب و کارها و

پنداشتهای اساسی یک سازمان می باشد که در طول زمان

سازمان ها ایفا می کند (فیلیپ 1و مکوون-225 :2554 ،

بوسیله یک گروه برای مواجهه با مشکالت ،سازگاری با

.)224

محیط خارجی و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی سازمانی

فرهنگ سازمانی و نقش ها و تاثیر آن بر روی هویت

ایجاد و توسعه داده شده است و از قابلیت اطمینان خیلی

دانشجویان از اهمیت باالیی برخوردار است و به قول

باالیی برخوردار می باشد که این الگوی رفتاری برای

اوچی فرهنگ سازمانی ،شرط موفقیت سازمان است

اعضای جدید روش ها صحیح درک کردن  ،فکر کردن و

(منوریان و همکاران.)1678 ،

احساس نمودن را می آموزد (دیویدسون.)2554 ،

در طی سالیان اخیر صاحب نظران علوم مدیریت به این

از نقطه نظر سورن سن ،فرهنگ سازمانی سیستمی از

نتیجه رسیده اند که موفقیت چشمگیر سازمان های موفق

ارزش ها و معیارهای اخالقی است که بیانگر نگرش ها و

در عوامل غیر ملموس قدرتمند در فرهنگ سازمانی آنها،

رفتارهای خاص کارکنان هر سازمان می باشد .بنا به عقیده

ارزش ها و کارکنان نهفته است ( کامرون ،کوئین.)1111،2

ایشان ،یک سازمان زمانی دارای فرهنگ قوی خواهد بود

در بین رشته های مختلف علمی برروی مفهوم فرهنگ

که این ارزش ها و معیارهای اخالقی در کل سازمان به

توافق نظری وجود ندارد .با وجود این ،از دیدگاه

صورت فراگیر درآمده باشد و یکی از پی آمدهای فرهنگ

سازمانی ،فرهنگ را به عنوان یک زنجیر مستحکم تعبیر

سازمانی ارتقای سطح سازگاری و هماهنگی کارکنان یک

کرده اند که موجبات پایداری سازمان را فراهم می کند.

سازمان می باشد (سورنسون )2552 ،7می توان گفت در

(کورت و چرمک247 :2557 ،6؛ بیدختی.)7 :1671 ،

واقع فرهنگ سازمانی به کارکنان یک سازمان چارچوب

فرهنگ مجموعه ای از ارزشهای کلیدی است که توسط

مشترکی برای تغییر ها در سازمان ارائه می نماید (کی

اعضای سازمان به طور گسترده پذیرفته شده است (سویی

ووی ،2557 ،8ص .)2فرهنگ سازمانی مجموعه ای از

و دیگران .)4 :2552 ،4بوینس معتقد است که فرهنگ هم

ارزش هایی است که به افراد یک سازمان در فهم اینکه

ابعاد ذهنی و هم ابعاد عینی دارد .جنبه ذهنی آن بر می

چه کارهایی قابل قبول و چه کارهایی غیر قابل قبول است

گردد به مفروضات و نیات افراد ،مثال درک آنها از

کمک می کند (کارتر ،1182 ،1ص .)24فرهنگ های

چگونگی انجام دادن کارها و از طرف دیگر جنبه غیر

سازمانی بسیار پویا می باشند و به سرعت خود را با تغییر

ذهنی و عینی فرهنگ همان یافته های غیر ذهنی است که

ها و تاثیرهای جدید وفق می دهند (الگوآردیا،2558 ،15

شامل تصویری است که از رهبری در مغزشان نقش بسته،

ص )52جورج گوردون 11فرهنگ سازمانی را به عنوان

داستان ها ،آثار تاریخی ،آیین ها و مراسم می باشد .بر

مجموعه ای از فرضیات و ارزش های سازمان می داند که

طبق نظر فینچام و رودس ،فرهنگ ،ذهنیات و افکار بر

به طور گسترده رعایت می شود و به الگوهای رفتاری

خواسته از مفاهیم و ادراکاتی هست که در شرایط مختلف

خاصی منجر می شود (فرانکنتل ،2555 ،12ص .(617

عارض می شود (فینچمن و رودز.)2554 ،5

ریچارد

موریس16

فرهنگ سازمانی را اعتقادات نسبتا
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ثابت ،ارزشها و ادراکات مشترک که توسط اعضای

توسعه یافتگی به حساب می آید و در این زمینه ،سخن از

سازمان حفظ می گردد تعریف می کند(گری ،2557 ،ص

نقش نظام آموزش عالی به عنوان یکی از ارکان مهم

.)28

فرهنگ ساز است .نه تنها کشورهای در حال توسعه بلکه

دنیسون برای به تصویر کشیدن فرهنگ سازمان از یک

هر کشور و جامعه ای در دنیای جدید نمی تواند از تاثیر

مدل استفاده نموده است .این مدل در بر گیرنده چهار

مهم فرهنگ در رشد و پیشرفت جوامع دور باشد (نلر،2

ویژگی اصلی فرهنگ سازمان یعنی :درگیرکار شدن،

 .)1125توجه به اصول هویت ساز یک دانشجو (هویت

سازگاری ،انطباق پذیری و ماموریت است( .دنیسون و

علمی ،معنوی ،اجتماعی ،سیاسی ،نمادین و  )...امری

فیشر ،2555 1دنیسون و میشرا 1115 2و  .)1118این چهار

ضروری است.

ویژگی در غالب عبارت هایی از مجموعه فعالیت های

اولین کار ویژه هر هویتی ،ایجاد وحدت و انسجام میان

مدیریت بیان می شوند .فعالیت های مدیریت شامل

اجزا و سازندگان آن هویت است (نوروال.)275 :2556 ،7

عملکرد های روشنی هستند که با چهار ویژگی فرهنگ

در تعریف هویت و بحران هویت دانشجویی می توان

سازمانی مرتبط می باشند و از اعتقادات ،ارزشها و

گفت " :هویت عبارت است از مجموعه ویژگی هایی که

مفروضات مسلط بر سازمان نشات گرفته و به وسیله آنها

تعلق فرد را به یک مکان محکم می کند و نظام ارزش

نیز تقویت می شوند .این فعالیت های مدیریتی به وسیله

های او را مشروعیت می بخشد و اساسی ترین تکلیف هر

استفاده از  12شاخص که مدل را تشکیل می دهند ،اندازه

فرد در زندگی از نوزاد و کودکی تا نوجوانی و بزرگسالی

گیری می شوند( .مبلی و همکاران ،2555 6دنیسون و

آگهی و پذیرش" خود "8می باشد ،به این معنا که فرد در

همکاران 2555 4و .)2555

تالش است تا احساسی از هویت خود کسب نموده و
کیستی خود را دریابد (هیون .)1114 ،1

هویت دانشجویي:
یکی از راه های شناخت فرهنگ هر مرکز علمی آشنایی

پيشينه تحقيق:

دقیق با خرده فرهنگ ها و هویت دانشجویان آن است.

 .1در مقاله ای که توسط دکتر حسن زارعی متین و

فقدان ثبات و یکپارچگی فرهنگی در دانشگاه ها و نبودن

ناصر توره تحت عنوان "دانشگاه و هویت

ارزش و فرهنگی جامع در درون آن ،دانشجویان را با

دانشجو " مطرح شد موضوعاتی اعم از فرهنگ

بحران هویت (علمی ،سیاسی ،دینی ،اجتماعی و  )...روبرو

و هویت مورد بررسی در این تحقیق قرار گرفته

می کند.

است .در این مقاله ضمن اشاره به نقش دانشگاه

در اینجا این پرسش پیش می آید که چه ارتباطی می تواند

در جامعه ،کارکردهای آن مطرح و بیان شده

بین باال بردن فرهنگ دانشگاه و هویت دانشجو 5باشد .به

است که مدیریت دانشگاه ها برای اینکه اثر

همین دلیل اهمیت انجام این تحقیق در این است که

بخشی الزم را داشته باشند باید هویت

امروزه یکی از شاخصه های کشورهای در حال توسعه را

دانشجویی را شناسایی و تبیین کنند.

مسئله "فرهنگ" به ویژه نقش نظام آموزش عالی در آن

.2

در تحقیق دیگری که توسط علی صحبت لو و

می دانند .فرهنگ و میزان سطح ارتقاء آن ،معیاری برای

محمد حسن میرزا محمدی در مورد "جهانی

1 Denison, D. R., Fisher, C
2 Denison, D. R., and Mishra, A
3 Mobley & et al
4 Denison & et al
5 student's identity

6 Kneller
7 Norval
8 Identity diffusion
9 Heaven
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شدن و چالش های فرهنگ مطلوب دانشجویی

کار و بعد رسالت حاصل شده است و کمترین

در نظام دانشگاهی کشور" محققین به این نتیجه

امتیاز در بعد انطباق پذیری است.

رسیدن که فرهنگ ،روح اقوام و ملتهاست و

 .5ییلماز و ارگان )2558( 2تاثیر ابعاد مدل فرهنگ

دگرگونی و نابودی آن بسیار کند است .هویت

دنیسون را به عملکرد سازمان ها مورد مطالعه

اقوام و ملل از فرهنگ و خرده فرهنگ آن بر می

قرار دارند .در این تحقیق بعد انطباق پذیری

خیزد .از همین رو هستی فرهنگ در هویت ملل

بیشترین امتیاز و بعد سازگاری کمترین امتیاز

نهفته است.

بدست آمده است .بعد رسالت بیشترین تاثیر را
بر افزایش عملکرد و شرکت های تولیدی دارد.

 .6در تحقیقی که توسط اکبر رهنما و صابر
عبدالملکی تحت عنوان «درآمدی بر مبانی

 .2موبلی و همکاران ( )2555مدل دنیسون را در

نظری هویت (به منظور بررسی نقش دانشگاه،

سازمان های مختلف چینی مورد سنجش قرار

جنسیت ،هیجانات و شناخت در شکل گیری

دادند از جمله در سازمان های تولید کننده مبل،

هویت جوانان شده است محققین به این نتیجه

شاخص چشم انداز بیشترین امتیاز و شاخص

رسیدند که :با وجود تنوع در نحوه تعریف

قابلیت ها کمترین امتیاز در بیمارستان های

هویت در نظریات مختلف ،اکثر دیدگاه ها

دولتی شاخص یادگیری سازمانی بیشترین امتیاز

پذیرفته اند که هویت با خود در ارتباط است،

و شاخص تغییرپذیری کمترین امتیاز و در

لذا در هر تعریف قابل قبول در مورد هویت

نهایت در شرکت های با فناوری باال شاخص

باید به آگاهی ذهنی در مورد خود توجه شود.

یادگیری سازمانی بیشترین و توسعه قابلیت ها

امروزه پیمایش فرهنگ سازمانی از مقبولیت

کمترین امتیاز را بدست آوردند.

جهانی برخوردار شده است و به شکل وسیعی

فرضيه اصلي پژوهش:

در کشور های مختلف از جمله  :آمریکا  ،کانادا،

بین فرهنگ دانشگاه و هویت دانشجویی در دانشگاه آزاد

چین ،کره جنوبی ،در صنایع مختلفی از جمله

اسالمی واحد علوم تحقیقات رابطه معنی داری وجود

صنایع تجاری ،مالی ،مخابراتی ،در حال اجرا

دارد.

است .از جمله کارهای انجام شده می توان در

فرضيه های فرعي پژوهش:

شرکت های :ام وی پی ،دومینو پیزا ،هنکل ،هلد

 .1بین رسالت دانشگاه و هویت دانشجویی

پالس میشیگان ،ساختمان سازی پولت ،هیتاچی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات در

 ...نام برد.

سال  1611رابطه معنی دار وجود دارد.

 .4گلیپسی 1و همکاران ( ،)2558ارتباط بین

 .2بین انطباق پذیری دانشگاه با هویت دانشجویی

فرهنگ سازمانی و رضایت مشتری با توجه به

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات در

مدل دنیسون در صنعت ساختمان سازی و

سال  1611رابطه معنی دار وجود دارد.

فروشندگان اتومبیل را سنجیده اند .نتایج این

 .6بین درگیر شدن در کار دانشگاه با هویت

تحقیق نشان می دهد که بیشترین امتیاز در

دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و

صنعت ساختمان سازی در بعد درگیر شدن در

تحقیقات در سال  1611رابطه معنی دار وجود
دارد.
2 Yilmaz, C. and Ergan, E.

1 Gillespie A. M.
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 .4بین سازگاری دانشگاه با هویت دانشجویی

انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات در

ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده

سال  1611رابطه معنی دار وجود دارد.

شده است.

روش تحقیق

یافته های پژوهش

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است .از نظر روش

در خصوص توصیف متغیرهای فرهنگ سازمانی ،میانگین

گردآوری داده ها پیمایشی (زمینه ای) و از نظر تجزیه و

متغیر درگیر شدن در کار برابر  ،6.15سازگاری برابر با

تحلیل داده ها از نوع توصیفی همبستگی می باشد .برای

 ،6.25انطباق پذیری برابر با  ،6.45رسالت دانشگاه برابر

گردآوری داده ها از مطالعه کتابخانه ای و پرسشنامه های

با  6.17و فرهنگ دانشگاه بصورت کلی برابر با  6.24می

استاندارد شده استفاده شده است .پرسشنامه اول مربوط به

باشد .در نتیجه متغییر انطباق پذیری باالترین میانگین را

دنیسون ( )2555میباشد .پرسشنامه دوم مربوط به هویت

دارد .باال بودن معیار انطباق پذیری با در بر گرفتن سه بعد

دانشجویی است که چون تاکنون پرسشنامه استاندارد شده

(ایجاد تغییر ،مشتری گرایی ،یادگیری سازمانی) نشانگر

ای یافت نشده است محقق آن را ساخته است.

این است که کارکنان درصدد تغییر در سازمان و بهبود

روایی و اعتبار پرسشنامه به صورت محتوایی ،با نظر

بیشتر سازمان هستند و در نتیجه ایجاد تغییر در سازمان

کارشناسان و اعتبار آن از طریق محاسبه ضریب آلفای

هستند و یادگیری در سازمان رخ می دهد در نتیجه به

کرونباخ تعیین گردیده است که ضریب آلفای کرونباخ

منافع دانشجویان ارج نهاده می شود و آنها (دانشجویان)

پرسشنامه ها محاسبه و مقدار آن  5/16بدست آمد.

از این امر خشنود هستند.

جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگيری:

با توجه به جدول شماره  2در خصوص توصیف
متغیرهای هویت دانشجویی ،میانگین متغیر هویت سیاسی

جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دانشجویان سال آخر

برابر  ،6.28هویت اجتماعی برابر با  ،1.81هویت علمی

دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تحقیقات به

برابر با  ،2.61هویت نمادین برابر با  ،2.52هویت معنوی

تعداد  11555نفر را تشکیل داده است که حجم نمونه

برابر با  2.52و هویت دانشجویی بصورت کلی برابر با

تحقیق بر اساس جدول مورگان  678نفر بوده است و با

 2.58می باشد .در نتیجه هویت سیاسی باالترین میانگین

توجه به اینکه مقداری از پرسشنامه ها در تحقیقات پر

را دارد که نشانگر پویا بودن دانشجویان در زمینه سیاسی

نمی شود محقق میزان بیشتری پرسشنامه برای کاهش افت

است.

توزیع و نهایتا تعداد  455پرسشنامه جمع آوری کرده

با توجه به جدول  6در خصوص همبستگی بین مولفه

است .با توجه به پراکندگی دانشجویان در دانشکده ها و

های فرهنگ سازمانی و هویت دانشجویی ،مقدار ضریب

گروه های موجود در علوم تحقیقات ،نمونه گیری به

همبستگی فرهنگ سازمانی و مولفه های آن در سطح

صورت تصادفی ساده انجام که به نسبت حجم جامعه و

( )p=5.55معنی دار می باشد و می توان گفت که بین

نمونه انتخاب شد.

فرهنگ سازمانی و مولفه های آن با هویت دانشجویی

روشها و ابزار تجزیه و تحليل دادهها

رابطه مثبت و مستقیم معناداری وجود دارد.

تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار آماری SPSS

جدول  4ضریب رگرسیون برای متغیرهای فرهنگ

و در دو سطح آمار توصیفی و استناطی انجام شده است.

سازمانی نشان میدهد ضریب همبستگی برابر با

در سطح آمار توصیفی از مشخصه های آماری نظیر

( )R=5.612و ضریب تعیین متغیرهای فرهنگ سازمانی

فراوانی ،درصد ،میانگین ،خطای استاندارد میانگین و
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برابر با ( )R2= 5.157میباشد یعنی حدود  15.7درصد از

با توجه به ضریب  tحاصل از رگرسیون برای متغیر درگیر

تغییرات مربوط به هویت دانشجویی به متغیرهای فرهنگ

شدن در کار ( )t=6.651و متغیر رسالت دانشگاه

سازمانی و باقیمانده مربوط به سایر متغیرهاست.

( )t=6.775که در سطح ( )p=5.55معنادار می باشند می

برای تأیید ضریب رگرسیونی از آزمون تحلیل واریانس

توان گفت که متغیرهای درگیر شدن در کار و رسالت

یکطرفه ( )ANOVAاستفاده می شود ،نتایج آزمون

قدرت پیش بینی هویت دانشجویی را دارند .همچنین با

 ANOVAنشان داد  Fمشاهده شده ( )F=18.415در

توجه به ضریب  tحاصل از رگرسیون برای متغیر های

سطح ( )p=5.55معنادار می باشد به عبارتی نتایج حاصل

سازگاری ( )t=5.81و انطباق پذیری ( )t=-5.211که در

از رابطه متغیرهای فرهنگ سازمانی با هویت دانشجویی

سطح ( )p=5.55معنادار نمی باشند می توان گفت که

تأیید می شود.

انطباق پذیری و سازگاری ،قدرت پیش بینی هویت
دانشجویی را ندارد.

جدول .1توصیف متغیرهای فرهنگ سازمانی
میانگین

متغییر

نما

میانه

کوچکترین

انحراف معیار

بزرگترین

در گیر شدن در کار

6/15

6/11

6/66

5/74

1

5

سازگاری

6/25

6/22

6/27

5/74

1

5

انطباق پذیری

6/45

6/44

6/81

5/74

1

5

رسالت دانشگاه

6/17

6/11

6

5/77

1

5

فرهنگ دانشگاه (کلی)

6/24

6/25

6/25

5/24

1

5

جدول  .2توصیف متغیرهای هویت دانشجویی
ميانگين

ميانه

نما

انحراف معيار

کوچكترین

بزرگترین

متغير
هویت سیاسی

6/28

6/22

5

5/18

1

5

هویت اجتماعی

1/81

2

2

5/26

1

4/27

هویت علمی

2/61

2/66

2

5/75

1

5

هویت نمادین

2/52

2/66

2

5/12

1

5

هویت معنوی

2/52

2/22

2/66

5/71

1

5

هویت دانشجویی (کلی)

2/58

2/56

2/45

5/41

1

4/45

جدول  .9ماتریس همبستگی بین فرهنگ سازمانی و مولفه های آن با هویت دانشجویی
فرهنگ

درگیر شدن در کار

سازگاری

انطباق پذیری

رسالت

هویت

5/648

5/641

5/217

5/227

5/654

تعداد

455

455

455

455

455

معنی داری

5/55

5/55

5/55

5/55

5/55
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جدول شماره  .4ضریب رگرسیون متغیر های فرهنگ سازمانی
مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعدیل

خطای استاندارد برآورد

1

5/612

5/157

5/141

5/4257

جدول  .5مربوط به آزمون  fرگرسیون متغیر های فرهنگ سازمانی
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

رگرسیون

15/268

4

6/151

18/415

باقیمانده

86/858

615

5/212

کل

11/412

611

مدل

معناداری
5/555

جدول  .6مربوط به آزمون بتا (شيب خط) متغير های فرهنگ سازماني
مدل

بتای استاندارد

بتای غیر استاندارد



t

معناداری

14/145

5/555

6/651

5/551
5/121

B

خطای استاندارد

ثابت

1/281

5/111

درگیر شدن در کار

5/152

5/547

5/262

سازگاری

5/555

5/551

5/557

5/81

انطباق پذیری

-5/564

5/548

-5/555

-5/211

5/485

رسالت

5/121

5/546

5/284

6/775

5/555

بحث و نتیجه گیری

رود سهم بیشتری از تغییرات هویت دانشجویی را در بر

در قسمت آزمون فرضیات تحقیق فرضیه ی اصلی که

می گیرد و این دو متغییر قدرت پیش بینی هویت را بیشتر

رابطه بین فرهنگ دانشگاهی و هویت دانشجویی است با

از دو متغییر دیگر دارند و دو مولفه ی انطباق پذیری و

ضریب همبستگی  r =5/628در سطح  p=5/55معنادار

سازگاری قدرت پیش بینی هویت را ندارند .با توجه به

است و جهت رابطه بصورت مثبت و مستقیم است .با

آزمون بتایی که برای سایر یافته ها انجام شد مشخص شد

توجه به ضریب رگرسیون و آزمون  fکه انجام شد که این

که از بین متغییرهای هویت ،هویت معنوی با ()t=1/242

آزمونها تصدیقی بود بر آزمون همبستگی در نتیجه

در سطح ) )p=1/15معنادار نمی باشد .که می توان گفت

مشاهده شد که ( )f = 18/415در سطح ()p=5/55

هویت معنوی قدرت پیش بینی فرهنگ دانشگاه را ندارد

معنادار می باشد .بعبارتی نتایج حاصل از رابطه ی

که این امر مسلماً بر این گواه است که تاثیر هویت علمی،

متغییرهای فرهنگ سازمانی با هویت دانشجویی تایید می

هویت نمادین ،سیاسی ،اجتماعی بر فرهنگ دانشجو بیشتر

شود .برای اینکه مشخص شود که کدام متغییر فرهنگ

است و نشانگر این است که دانشجویان به سایر اقالم

قدرت پیش بینی هویت را دارد می توان از آزمون بتا

هویت بیشتر از هویت معنوی اهمیت داده و این موضوع

(شیب خط) استفاده کرد که نتیجه این آزمون بیانگر این

می تواند بیانگر این نکته باشد که در این دانشگاه فعالیت

مطلب بود که ضریب  tحاصل از رگرسیون برای

در زمینه آگاهی های معنوی کمرنگ تر بود.

متغییرهای درگیر شدن در کار و رسالت در سطح

فرضیه  .1بین رسالت دانشگاهی و هویت دانشجویی با

( )p=5/55معنادار بود بعبارتی هرچه بتای استاندارد باالتر

ضریب همبستگی( )r =5/654در سطح ( )p=5/55رابطه
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معنادار وجود دارد و جهت رابطه به صورت مثبت و

بیشترین امتیاز را بدست آورده است .سازمان هایی که به

مستقیم است یعنی هر چه نمره رسالت دانشگاهی بیشتر

خوبی منسجم هستند به سختی تغییر می یابند .لذا

باشد نمره هویت دانشجویی افزایش می یابد که مولفه

یکپارچگی درونی و انطباق پذیری بیرونی را می توان

رسالت یا ماموریت سازمان با سواالت دارای امتیاز باالتر

مزیت و برتری سازمان به حساب آورد .سازمان های

از حد متوسط است یعنی دارای امتیاز مقدار متوسط رو به

سازگار به وسیله مشتریان هدایت می شوند ،ریسک پذیر

باال هست که این موضوع در پژوهش مهدی کاظمی

هستند ،از اشتباه خود عبرت می گیرند و ظرفیت و تجربه

کاخک ( )1687با عنوان "بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی

ایجاد تغییر را دارند .آنها به طور مستمر در حال بهبود

کارخانه سیمان بجنورد با استفاده از مدل دنیسون" در

توانایی سازمان به جهت ارزش قائل شدن برای مشتریان

مورد شاخص های گرایش و جهت گیری راهبردی،

هستند .این سازمان ها معموال عملکرد بهتری را تجربه

اهداف و مقاصد و چشم انداز دارای امتیازی باالتر از حد

کرده اند .همچنین نتایج این پژوهش با پژوهش زینب

متوسط است که این کارخانه سیمان در مورد این شاخص

نجار ( )1681با عنوان "بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و

ها به صورت موثر عمل کرده و می توان گفت که این

رضایت مشتریان براساس مدل دنیسون در شرکت شیر

سازمان ها به طور کل استراتژی هایش به طوری هستند

پگاه تهران " غیر همسو می باشد  ،دالیل این امر میتوان

که شرکت می تواند به صورت گسترده به گسترش دادن

این گونه بیان کرد که :بعد از بررسی هایی که بر روی

فعالیت در سطوح مختلف پرداخته و در راستای تنوع

ویژگی های فرهنگ سازمانی این شرکت اعمال شد ،

بخشیدن به فعالیتها گام برداشته و همچنین در راستای

بیشترین امتیاز متعلق به " در کیر شدن در کار "

رسیدن به اهداف سازمان گامهای موثری بر دارد.

()6.51می باشد .این مولفه از سه شاخص ؛ توسعه قابلیتها

فرضیه :2در فرضیه دوم رابطه بین انطباق پذیری

"("،)2.76تیم گرایی" ( )2.81و "توانمند سازی" ()6.25

دانشگاهی و هویت دانشجویی وجود داشت با توجه به

تشکیل شده که بیشترین و کمترین امتیاز مربوط به

ضریب همبستگی ( )r =161.0در سطح ()p=5.55

شاخص ها را در خود جای داده است .این عدم تعادل در

معنادار بود و جهت رابطه به صورت مثبت و مستقیم

شاخص های یک مولفه فرهنگ سازمانی  ،بر عملکرد

است یعنی هر چه نمره انطباق پذیری دانشگاهی بیشتر

شرکت شیر پگاه تهران تاثیر گذار می باشد  .با توجه به

باشد نمره هویت دانشجویی افزایش می یابد .در بررسی

اینکه امتیاز " توانمندسازی " باالتر از " توسعه قابلیت ها

امتیازات کسب شده در ویژگی های فرهنگ سازمانی ِ

" می باشد  ،نشان دهنده این است که اغلب افرادی در

دانشگاه ،بیشترین امتیاز متعلق به شاخص " انطباق پذیری

این شرکت تصمیم گیری می کنند که از مهارت و قابلیت

" می باشد .این مولفه از سه شاخص ایجاد تغییر ،مشتری

الزم برخوردار نیستند.دلیل غیر همسو بودن نتایج فرهنگ

گرایی ،یادگیری سازمانی تشکیل شده است که بیشترین

سازمانی این دو تحقیق را می توان در نوع جامعه مورد

امتیاز را نسبت به دیگر متغییرها بدست آورده است .این

بررسی ما دانست جامعه مورد تحقیق ما دانشگاه بوده و

نتایج موید نتایج پژوهش های صورت گرفته توسط ییلماز

به تبع موضوع انطباق پذیری دانشجویان با فرهنگ یک

و ارگان ( )2558درباره تاثیر ابعاد مدل فرهنگ سازمانی

دانشگاه در اولویت اول قرار دارد و موضوع پژوهش

دنیسون بر عملکرد سازمانهای مورد مطالعه می باشد که

زینب نجار ( )1681در باره یک شرکت است که شاخص

در این تحقیق بعد انطباق پذیری بیشترین امتیاز ( )6/22را

در گیر شدن در کار ترجیحا برای آن باید در اولویت اول

بدست آورد .و همچنین موید تحقیقات موبلی و همکاران

قرار گیرد.

( )2555می باشد ،در این تحقیق نیز بعد انطباق پذیری
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فرضیه  :6در خصوص شاخص در گیر شدن در کار می

و دانشگاه در بُعد ارزشهای بنیادی در زمینه یِ ،مجموع

توان گفت :ضریب همبستگی ( )r=5/641در سطح

ضوابط اخالقی که به کارکنان دانشگاه محول شده با

( )p=5/55معنادار است و جهت رابطه به صورت مثبت و

امتیاز کمتر از حد متوسط ،ضعیف عمل کرده است.

مستقیم است یعنی هر چه نمره درگیر شدن در کار بیشتر

بررسي مولفه های هویت دانشجویي:

باشد نمره هویت دانشجویی افزایش می یابد .در پژوهش

در زمینه متغییر هویت ،دانشجویان در بعد هویت سیاسی

حاضر در مورد متغیر در گیر شدن در کار می توان گفت

بیشترین فعالیت را دارند و باالترین نمره را در بُعد

در بخش توسعه قابلیت ها دانشگاه ضعیف عمل کرده به

مشارکت سیاسی گرفتند و در مقابل در بُعد هویت علمی

این صورت که در مورد متغیر در گیر شدن در کار از بین

کمترین امتیاز را دانشجویان به خود اختصاص دادند که

 6بعد (توانمند سازی ،تیم گرایی ،توسعه قابلیتها) بعد

نشانگر این مطلب بود که در این دانشگاه دانشجویان با

توسعه قابلیت ها کمترین نمره را کسب کرده .در توصیف

روش علمی به مطالعه و تحقیق نمی پردازند .در خصوص

گویه درگیر شدن در کار که به سه بُعد (توانمند سازی،

مولفه های هویت دانشجویی می توان گفت :در مورد

تیم سازی و توسعه قابلیت ها) تقسیم می شود ،کارکنان

بحث هویت علمی از بین متغییر های مربوط به هویت،

دانشگاه از دید دانشجویان بصورتی عمل می کردند که

رتبه یکی مانده به آخر این متغییرها را نسبت به شاخص

گویی عضو یک تیم هستند و امتیاز باالیی را در این زمینه

های دیگر شاخص هویت دانشجو کسب کرده و این

بدست آورده اند و نقطه ی ضعفی که در دانشگاه از دید

پژوهش با پژوهش حمید رضا فاتحی با عنوان "درآمدی

دانشجویان در فرهنگ دانشگاه وجود داشت در بُعد

بر شناخت هویت دانشجویی دانشگاه آزاد واحد رودهن"

توسعه قابلیت ها بود که دانشگاه از عهده انجام وظایف

( )1678همسو بوده که با توجه به پرسشنامه ای که از

تفویض شده به خود بر نیامده بود در همین باب تحقیق

دانشجویان گرفته شد در سواالت  27 ،25 ،25دانشجویان

حسن تنکابنی ( )1615با عنوان "بررسی رابطه فرهنگ

از میانگین پایین تری نسبت به سایرین برخوردار بودند

سازمانی (براساس مدل دنیسون) و رضایت شغلی در

که مهم ترین علل بی رغبتی دانشجویان به فراگیری علم

سازمان اتوبوسرانی تهران "با پژوهش حاضر از این جهت

ضعف و سستی اراده خود شخص نسبت به سایر گزینه

همسو بوده که در بررسی محور عمودی متغییر فرهنگ

ها مانند( :نبودن شغل متناسب با رشته ،تربیت خانوادگی،

نتیجه به این سو سوق پیدا کرده که تمایل سازمان بیشتر

سطح علمی و تدریس اساتید ،مشکالت مالی و معیشتی)

به تمرکز داخلی است و این سازمان بهترین وضعیت را

بیان شده بود و متاسفانه با وجود اینکه در محیطی مانند

در متغییر های رسالت و درگیر شدن در کار و شاخص

دانشگاه که باید دیدگاه و اصول علمی را بهتر رعایت کنند

چشم انداز بهترین امتیاز و شاخص یادگیری سازمانی

ما با خال علمی در مرکز خود روبه رو هستیم .دلیل این

کمترین امتیاز را کسب نمودند.

موضوع را می توان در نبود انگیزه قوی در بین این قشر

فرضیه  :4با توجه به محاسبات انجام شده رابطه بین

فرهنگی و ترویج ندادن حس پرورش ذهن در دانشگاه ها

سازگاری دانشگاهی و هویت دانشجویی با ضریب

و نداشتن هدف در بین دانشجویان که به ثمره خوبی

همبستگی ( )r=16190در سطح ( )p=5.55معنادار

تبدیل شود دانست.

گردید و جهت رابطه به صورت مثبت و مستقیم شد

در دانشگاه علوم تحقیقات با توجه به این سئوال که از

یعنی هر چه نمره سازگاری دانشگاهی بیشتر باشد نمره

دانشجویان پرسیده شد که آیا غیر از متون درسی منابع یا

هویت دانشجویی افزایش می یابد .در سنجش گویه

کتاب های دیگری را مطالعه می کنند یا خیر و دانشجویان

سازگاری ،توافق نظر در بین مسئولین دانشگاه وجود دارد

امتیاز کمتر از حد متوسط را گرفتند ما را به این موضوع
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رهنمون می کند که دانشجویان کمتر به مطالعه می پردازند

غیر از متون درسی ،دانشجویی می شود دارای اطالعات

و صرفا به متون درسی خود برای مطالعه اکتفا می کنند و

عمومی محدود و صرفا دارای مدرک و این مطلب می

همین نتیجه هم در تحقیق حمید رضا فاتحی با عنوان

تواند مضراتی اساسی را برای جامعه آموزش دیده و

"درآمدی بر شناخت هویت دانشجویی دانشگاه آزاد واحد

تحصیل کرده به بار آورد .این مطلب در صورتی است که

رودهن" ( )1678که این سئوال در آنجا هم از دانشجویان

رکن اساسی یک دانشگاه باید علم آموزی و ترویج و

آن دانشگاه پرسیده شد و جواب آن با تقریب  86نفر از

اشاعه علم باشد که موضوع اول با هویت علمی دانشجو

کل  184یعنی از نصف کمتر کل دانشجویان به مطالعه

در ارتباط است و موضوع دوم با هویت اجتماعی دانشجو

متون غیر درسی گرایشی ندارند این موضوع بیانگر ضعف

در ارتباط است که دانشجو با فراگیری علم بتواند خود

در فرهنگ عمومی افراد باالخص دانشگاه در جذب

مانند استادی برای جامعه ی به تبع شاید آموزش ندیده

دانشجو به مطالعه گسترده تر در زمینه دروس دیگر است.

امروزی باشد و همین طور در بین دوستان و حتی اساتید

در سئواالتی که راجع به معنویت بود ،حد متوسطی رو به

خود بتواند به مبادله علم بپردازد.

پایین از دانشجویان به معنویت در امور توجه خاصی

همچنین موضوع جالبی که در این ورطه نظر من را به

مبذول می دارند و این موضوع با تحقیق حمید رضا

سوی خود جلب کرد امتیازی بود که دانشجویان به مولفه

فاتحی با عنوان "درآمدی بر شناخت هویت دانشجویی

هویت سیاسی داده بودند و بیشترین امتیاز را در میان

دانشگاه آزاد واحد رودهن" ( )1678همسو و هم جهت

مولفه های هویت دانشجویی به خود جلب کرده بود که

است به طوری که در این تحقیق حدود  25در صد افراد

این موضوع حاکی از این است که برای دانشجویان

با مسائل معنوی در این تحقیق مخالف بوده و از گویه

شرایط فعالیت سیاسی مهیاست و دانشجویان به مسائل

های مربوط به این سئوال نزدیک به  % 25گویه مخالف را

سیاسی اهمیت می دهند و فعالیت سیاسی در دانشگاه از

برگزیده بودند .این موضوع حاکی این امر است که

اهمیت باالیی برای دانشجو برخوردار است.

دانشجویان با مسائل معنوی که از سوی دانشگاه و جامعه

در بعد شاخص های فرهنگ سازمانی با یک نگاه کلی به

به آنها القا می شود تا حدودی منافات دارد.

امتیازاتی که دانشجویان به مولفه های فرهنگی یک

با توجه به مطالب گفته شده به این مطلب رسیدیم که در

دانشگاه داده بودند ما را به این موضوع می رساند که

آخر بین این دو مولفه ما یعنی فرهنگ دانشگاه و هویت

شاخص انطباق پذیری امتیاز خوبی را نصیب خود کرده

دانشجو رابطه وجود دارد .با وجود رابطه ای که بر طبق

است که با توجه به توضیحاتی که راجع به مولفه ها داده

امتیازات داده شده به وجود رابطه بین این دو مولفه اذعان

شد یعنی مبانی نظری گفته شده در این پژوهش ما را به

می شود ما با بحرانی در هویت اجتماعی و علمی

این موضوع رهنمون می کند که سازمان برای ترویج

دانشجویان روبرو هستیم .به طوری که قریب به اکثر

فرهنگ دانشگاه درصدد ایجاد راههایی برای تامین نیاز

دانشجویان میل به انزوا و کناره گیری از جمع ها و

تغییر بر می آید و دانشجویان را که به نوعی مشتریان

دوستان و مجامع داشتند و همچنین در بعد دیگر

سازمان هستند ،درک می کند و از آینده با اصول عملی

دانشجویان در بعد هویت علمی با مطالعه کم و اتکاء

خود سبقت می گیرد و فرصت هایی را برای تشویق

صرف به مطالب استاد و کالس درس در گیر بودند و از

خالقیت ،توسعه توانایی ها ایجاد می کند .و در حقیقت

خواندن مطالب غیر درسی امتناء می کردند و این مطلب

سازمان خود را با دانشجو منطبق می کند .و نظرات

در هر صورت باید مغایر با فرهنگ یک دانشگاه باشد ،و

دانشجویان بر تصمیات دانشگاه تاثیر گذار بوده است و در

دانشجو با امتناع کردن از رجوع به کتب دیگر و مطالبی
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Abstract
This study was conducted to find out the relationship between university culture and student identity in
Islamic Azad University. According to Denison (2000), university culture as an independent variable is defined
as compatibility, flexibility, job envolvement, and duty. Hypotheses were proposed for the relationships between
these four components of university culture and student identity. To collect the required data, a questionnaire
was designed with 51 items (30 questions related to the educational culture and the rest 21 ones related to
student identity). The validity of the questionnaire was approved by experts and, for reliability, questionnaire
was distributed between 30 pilot students and its Kronbach’s alpha coefficient was calculated equal to 0.93.
Statistical population included all students of Islamic Azad University, Science and Research Branch and its
sample was 378 persons according to Morgan table. The Pearson Correlation Coefficient was used for data
analysis. Results show that there is a significant relationship between university culture and student identity with
Correlation Coefficient of r=0.380 at probability value of P=0.05. Based on the collected data, there is also a
correlation between additional component of university culture and student identity. Consequently, it can be
inferred that collegiate culture shall be improved and amended for improvement of students’ identity and
efficiency when they enter the job market.
Key words: Organizational Culture, Student Identity.
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