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  چکیده
رهنگ ف یاسالم کردیبر اساس رو« بهبود مستمر یبه سو یفرهنگ ناب در آموزش عال»نقد کتاب هدف از این نگارش 

به دو  اسالمی-هگرایانو رویکردی تفسیر یانتقاد -یلیتحل یبا روش از نوع کیفی بررسی نیاست. ا محورهسازمانی شایست
رد نقد و مو یاسالم کردیبا رو ییرا بصورت محتوا محورستهیشا یفرهنگ سازمان توانیمچگونه پرسش پاسخ داده است؛ 

 ییبه چه صورت است؟ روا یشناساز منظر روش یاسالم کردیبا رو محورستهیشا یقرار داد؟ و نقد فرهنگ سازمان یبررس
فاده دهد چارچوب مورد استنقد این کتاب نشان می د قرار گرفته است.ییمورد تأ یبا استنادات اسالم زیرو ن شیمطالعه پ

، با توجه «باورها و مفروضات» ۀهست یعنیسازمان دانشگاه  هیال نیترقیبوده است. چنانچه عم نیادگار شا الیهبر سه  یمبتن
ه کو هدررفت  رزشا میناب و مفاه یهاارزش تیدوم جهت رعا یۀو در ال ردیگ یجا یدیو باور توح نشیب د،یبه اصل توح

اجرا و تحقق  یکه در راستا ینیحفظ گردد و با تمسک به اصول و قوان« انسجام»  دهند،یم لیتفکر ناب را تشک یهسته اصل
فرهنگ  یپژوهش در راستا نیا جینتا جیتوان به فرهنگ تحقق و ترویم رد،یمصنوعات شکل گ یۀال باشد،یاهداف اسالم م

. ردیقرار گ دیمورد تأک یو در پرتو فرهنگ اسالم یکردیبا رو ستیبایم یبررس نیآنجه ا. ضمن افتیدست  یاسالم-یبوم
سازی دهها، و ابزارهایی برای پیاتوان به مفاهیم، مدلمیشناسی اسالمی در پرتو معرفتبا بهره جویی از این موضوع در نتیجه 

سایر مفاهیم مدیریت فرایندمحور دست یافت که برای های مدیریت دانشگاهی بر مبنای مدیریت ناب و تغییرات در مدل
 ای آموزش عالی ایران نافع هستند.پردازان و متخصصان حوزه عملی مدیریت نهادهنظریه
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 مقدمه  .1

مشاهداتِ بخش آموزش [. ۲2] است «معلّق» تهیسنت و مدرن نیکه ببوده [ 11]پُرتنش  یدانشگاه معاصر سازمان
 هادانشگاهو تحول  رییبخش، سرعت تغ نیاصالحات در ا یچندباره برا یهابا وجود تالش دهدینشان م یعال
شاهد  ینو ف یسازمان یهاتحول در حوزه دررا  زیای دیست. تأکهادانشگاه نیدر ا نفعیافراد ذ توقعاز سطح  ترنییپا

گ فرهن یچندان مورد توجه نبوده است. بررس ،یها، از جمله فرهنگ سازمانسازمان نیا یاما بعد اجتماع م،یهست
 نییباال به پا از معموالً راتییهاست. تغو دانشکده هادانشگاهدرباره  شتریفهم مطالب ب یبرا یدانشگاه ابزار یسازمان
 نیاز ا .شوندیرو ماز کارکنان دانشگاه روبه یبرخ یخاطر با سوءبرداشت و مقاومت از سو نیو به هم شوندیاجرا م

و تحولِ حاصل از مفهوم  رییتغ یها، و ابزارهابه استفاده از فلسفه، روش شیاز پ شیب یآموزش عال یرو، نهادها
 تواندیرا دارد و م یفرهنگ سازمان تحول در تیناب قابل تیریمؤسسات، مد نیاند. به باور اآورده یناب رو تیریمد

تند. هس نفعانیذ یبرا ینیآفرسوق دهد که عامل ارزش ییندهایرا به سمت بهبود مستمر فرا یفرهنگ سازمان
 یگ سازماناز فرهن یبه بخش دیجد کردیکه رو ستممکن ا یدانشگاه تنها در صورت یتیریمد یدر الگو یتحول واقع

مطلوب اعضا نمود  یهاکه در رفتارها و نگرش دیدر آ یاشود و در قالب فرهنگ امور هرروزه لینهاد مورد نظر تبد
 [.4۴] ابدییم

و سازگار کردن  گرانیها از ددانش رشیپذ یباز بودن آن برا ،یمهم فرهنگ و تمدن اسالم ازاتیاز امت یکی
و  لمانانرمسیکردن مسلمانان بر غ هیخصوص اسالم ضمن آنکه تک نیاست. در ا یاسالم یدیتوح نشیآن با ب
ع شود و گرفتن علم از هر منبینم ائلرا ق یمرز نیعلم چن یریندانسته، در مورد فراگ زیبه آنها را جا یوابستگ

فته است: صراحتاً گ نایسحق از باطل برهان است. ابن صیتشخ اریرابطه مع نیکند. در ایم هیرا توص یصاحب علم
 لیدل وندرا ب سخنیهرکس که عادت کرده  ؛ةِیَّفَقَدِ انْخَلَعَ مِنْ کَسْوَةِ االْنْسانِ لٍیدَل رِیْبِغَ صَدِّقَیُمَنْ تَعَوَّدَ اَْن 

که عادت  ینکسا ؛. نقطه مقابلشردیپذینم لیرا بدون دل کالمآدم  یعنیرفته؛  رونیب یقبول کند، او از لباس آدم
 یکُلُّ ما قَرَعَ سَمْعَكَ مِنَ الْعَجائِبِ فَذَرْهُ ف: دیگویاست. م ناپسندهم  نیانکار کنند؛ ا لیدل یرا ب یزیدارند هرچ

عدم  ای بر امکان یلیکه دلیمادام ،یدیشن یبیعج زیچ کیاگر  عَنْهُ قائِمُ الْبُرْهانِ. ذُدْكَیَبُقْعَةِ االْمْکانِ ما لَمْ 
 اریآن است که قبول و ردش بر مع یرد نکن و قبول هم نکن، بگو ممکن است باشد. انسان واقع یامکانش ندار

 [.۱] دیبگو« دانمینم»و  «یدرأال»نبود  لیباشد و هرجا که دل لیدل
نگاه انتقادی نگاه توصیفی و تبیین نیست، همچنان که صرف بیان مواضع هم مصداق کار نقادانه علمی نخواهد 

حساب نگاه انتقادی در مقابل نگاه آموزشی یک نگاه کامالً پژوهشی است زیرا هدف پژوهش شکستن بود. با این 
مرزهای دانش، برداشتن موانع علمی و تولید دانش نو است و این امر با تبیین و تفسیر و یا انتقال اطالعات ممکن 

تقادی به معنای اگرچه نگاه ان ینیان است.نیست بلکه نیازمند نقادی دستاوردهای علمی و نگاه انتقادی به دانش پیش
های شود. چون این شیوه دیدگاهای نیست اما به مقایسه و تطبیق راه برای نقادی فراهم میمطلق نگاه مقایسه

ری که چند نمونه از تعابی گذارد.های آنها را به بحث میکند و اشتراکات و اختالفمختلف را با یکدیگر مقایسه می
 [.۲۴] کنددر خصوص فرهنگ ناب آمده این ادعا را اثبات میمختلف در تحقیقات 
 است ریپذقدرتمند امکان یرهبر قیمؤثر و اجماع فقط از طر یبه راهبرد لی، ن[1۱] 1و همکاران هاینزبه گفته 

ر فرهنگ د یو بهبود باشد. تحول واقع یریادگی یرایاست که پذ یکه اِعمال موفقش در گرو فرهنگ مثبت سازمان
اصول ناب  یسازادهیپ [14] یدر تعبیر .تممکن اس نییتفکر باال به پا قیاز منظر مفهوم ناب فقط از طر یسازمان

 رییدر قالب تغ رشتی، مفهوم ناب بفرهنگ بهبود مستمر دارد. در نگاه ریدر دانشگاه تأث رییفرهنگ تغ یریگبر شکل
ر را مثبت از فرهنگ بهبود مستم تینحوه حما دیبا رانی. مدشودیم یو بررس لیها تحلدر رفتار و نگرش یفرهنگ

                                                                                                                                                 
1 Hines, Peter; Lethbridge, Sarah  
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در  یفرهنگ سازمان رییتغبه   [1۴] دیگر ایعدهناب است.  یسازادهیپ تیاولو یفرهنگ سازمان ریی. تغاموزندیب
 .دبه شکل ساختارمند پرورش دا دید. فرهنگ بهبود مستمر را باندار نیادیبن یتیمفهوم ناب اهم یسازادهیپ

 .دهدیها سوق مو ثبت داده یآوردر جمع تیداده و به سمت شفاف رییمفهوم ناب فرهنگ را تغ یسازادهیپ
لندمدت آثار ب توانیکار م نیفرهنگ بهبود مستمر است. با ا جادیا یمهم برا اریبس یاز ابزارها یسنجش اثربخش

دانشگاه در  یدارند که فرهنگ سازمان دینکته تأک نیبر ا  [2] 1و همکاران بالزر .[۲1] را نشان داد رییحاصل از تغ
 ۲همکاران و کانوبه اعتقاد دارد.  یپررنگ ارینقش بس یموفق مفهوم ناب در آموزش عال یِسازادهیپ یبرا یسازنهیزم
 دهدیشده نشان م اجرا یهابگذارد. پروژه ریشکست طرح ناب تأث ای تیبر موفق تواندیم یسازمان فرهنگ [1۲]
 مثبت دارد.  ریتأث یفرهنگ بهبود مستمر در آموزش عال جادیمفهوم ناب بر ا یسازادهیپ

تار و باشد که به رف یعناصر متعارض فرهنگ یآشکارساز یبرا یابزار تواندیم ابن بررسیبه عبارت دیگر، 
 تیسازمان به وضع دنیسنحوه ر توانیم یفرهنگ سازمان یبا بررس. در حقیقت، انجامندینامؤثر م یهابرنامه

نهاد را  کیمنطق پشت رشد و توسعه نمود،  حیگیری و عمل تشرآثار گذشته را در تصمیم و نییتب زیرا ن اشیفعل
 ییارویوکه در ر افتیدست  ییو اجرا یگیری ادارتصمیم یبرا یبهتر یموضوع به مبنا نیبا فهم اداد و  حیتوض

 یبانمتوان می ،مطالعات تطبیق و مقایسهبا به سزایی دارد.  تیاهم ،موجود یهاها با چالشها و دانشکدهدانشگاه
بافت جامعه و سرشت متناسب با  هانمود. هریک از آن نقدرا به طرق مختلفی  یآموزش عالی فرهنگ سازمان

. کندمی افإیرا  یاصل هیسرما کینقش  یدانشگاه ره یبرا کهرا رقم زده  یمحورشایسته ،ایآموزش عالی به گونه
 مفهوم فرهنگ ناب که در سازمان های مدرن مورد تأکید قرار گرفته تا  استلذا در این مطالعه شایسته و بایسته 

، نادگار شایفرهنگ الیه  نیترقیدر عم، رویکردمطابق این د. یرگ مورد نقد و مقایسه قراربا رویکرد اسالمی 
با وجود که در جامعه ما ریشه در اعتقادات توحیدی ما دارد.  گرفته است یجا «باورها و مفروضات»از  یاهسته

اند. نشو و نمای تعداد معدودی از جوامع به رشد و توسعه علمی دست یافته ،استعدادهای فراوان در همه جوامع

 . پیوسته است وقوعاند بهعلمی تنها در جوامعی که زمینه فرهنگی و فرهنگ دانشگاهی مناسب را ایجاد کرده
ساز آن وجود داشته باشد. یکی از شود که بسترهای اولیه و زمینهیشرفت زمانی در جوامع محقق میپ

ای متناسب با آن های پیشرفت علمی و فنی در جوامع، تولید فرهنگ و هنجارهای دانشگاهی و حرفهزیرساخت
حاصل  روشی. کتاب پیردگمیمورد توجه قرار  یاسالم ینشیکتاب با نگرش و ب نیاساس نقد ا نیبر ا .[41]است 
ت. نروژ، هلند، کانادا، و لهستان اس ا،یتانیدر بر یو سه نهاد آموزش ستیدر ب یپژوهش یطرح ژهیوها پژوهش بهسال
 یزش عالآمو یدر نهادها ندمحوریفرا یِتیریمد میمفاه یسازادهیپ یبرا یرونیو ب یکتاب، درباره اوضاع درون نیدر ا

در  ناب تیریاز نقش مد یفهم بهتر تواندیکتاب م نی. خواننده در اشودیبحث و مفهوم دانشگاه ناب مطرح م
گار با سازگار و ناساز یاحتمال یهانهیکند، زم دایپ یو فرهنگ ،یفن ،یدانشگاه در ابعاد سازمان یتیریمد یهامدل

 یریگو شکل صیتشخ ی، با فرهنگ ناب و چگونگرا بشناسد هادانشگاه تیریمد یهاناب و مدل تیریاصول مد
 یازسیرا در غن یآموزش عال یآشنا شود و کاربرد تجربه نهادها یتحول فرهنگ سازمان یهاآن با استفاده از طرح

 ناب بهتر بشناسد.  تیریمفهوم مد
ه آن ب یبررس نیشده که در ا یبررس یاریابهامات بس با محورشایسته یهرچند که مفهوم فرهنگ سازمان

ا ر ییانتظارات نهادها توانیم بیترت نیاست. به ا یو هم کاربرد یکتاب هم مفهوم نیا تی. ماهمیپردازیم
آور الزام میخصوص تصم نیدر ا خواهندیم ایناب قرار دارند  تیریمد یسازادهیکرد که امروز در روند پ ینیبشیپ

                                                                                                                                                 
1 Krehbiel, Timothy; Shea Nicholas  

۲ Cano, M., Moyes, D., & Kobi, A.  
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وجه هستند. با ت یآموزش عال ینهادها تیریمد یِو متخصصان حوزه عمل پردازانهیکتاب نظر نی. مخاطب ارندیبگ
 شود؛یدنبال م ریرو اهداف ز شیبه مطالب مطرح شده در نقد کتاب پ

 محور؛ستهیشا یبه فرهنگ سازمان یاسالم کردیبا رو یینقد محتوا (1

 .محورستهیشا یبه فرهنگ سازمان یاسالم کردیبا رو یشناسنقد روش (۲

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری .2

 یناب در آموزش عال تیریمد

هر تعریفی از فرهنگ ناب در آموزش عالی خصلتی چندبعدی دارد و حاصل رویکردهای تفسیری برای تعریف 
نهایی چنین تعریفی را  لی، و مفهوم فرهنگ ناب است. شاکلۀفرهنگ سازمانی، فرهنگ سازمانی در آموزش عا

های های پیشین در این زمینه حاکی از تالشکند. پژوهششگاه مشخص میبستر درونی و بیرونی فعالیت دان
نداریم. پژوهشگران  گوناگون برای تعریف فرهنگ ناب است، اما هنوز هم تعریف روشنی برای این مفهوم

و [، 32] فرهنگ بهبود و تحول مستمر [،3۴] فرهنگ سازمان ناب [،۲۱] چون تحول فرهنگ ناباصطالحاتی هم
 برند.را به کار می[ ۲4] فرهنگ بهبود عملکرد 

بخشی به رویکردها در بحث فرهنگ های زیر برای نظمکنند که دیدگاهپیشنهاد می[ 3۴] ماسیاگ و هریسون
 ناب مطرح شوند:

 در این دیدگاه، فرهنگ ناب فلسفه کار سازمان است، یعنی نوعی تفکر ناب داریم. اولویت . دیدگاه فلسفی
ها با حذف زوائد، کاهش هر چه بیشتر اتالف، و مهار رد اقتصادی است، یعنی بهبود بازدهی فعالیتبا کارک

 [.3۴] استمحور برای بهبود مستمر ارزشای همچنین، این مفهوم فلسفه [.3۴] جریان ارزش افزوده
 هبودب بردپیش و تعهد پایدار بهبهبود مستمر و احترام به افراد  هایی مثلفرهنگ ناب بر حسب ارزش

فرهنگ سازمانی در قالب برداشت فلسفی  1شود. بنا به تأکید سیکورسکیتعریف می [.4] نپایابی و مستمر
توان گفت فرهنگ ناب هم به دانشگاه مورد نظر های نویسنده، میدو معنا دارد. با نقل به مضمون گفته

هایی که مفهوم ناب را پیاده سازمان شود )چون فرهنگ سازمانی آن دانشگاه است( و هم بهمربوط می
 نند.(کهایی است که این مفهوم را پیاده میای است که شاخصه همه سازمانکنند )فرهنگ ناب پدیدهمی

 است.  دهنده فرهنگ نابهای تشکیلاین دست تعاریف حاصل فهرستی از اجزا یا الیه. تعاریف فهرستی
ای است. به گفته پارکز، فرهنگ ناب به عنوان فلسفه [3۴] ۲زای از این دست تعریف پیشنهادی پارکنمونه

نی آفریها، تفکر، و عمل در راستای ارزشها، اعتقادات، ارزشهایی مثل اصول، نگرشعملیاتی شامل الیه
ها، و عوامل زبانی، رفتاری، و فیزیکی و معیارها و قواعد و نیز فنون، روش همچنینو حذف زوائد و 

 ابزارهاست.

 در این نگاه، فرهنگ ناب بر حسب قواعد و معیارهای سازمانی و اجتماعیِ حاکم بر . ریف هنجاریتعا
مطرح کرده است. به گفته الیکر،  3ای از این مفهوم را الیکرشود. نمونهرفتار اعضای سازمان تعریف می

است که اصل پیشنهادی تویوتا  14بر پایه نگر در نگاه به مدیریت مدیریت ناب دربردارنده مفهومی کل
سازی این اصول امکان پیاده [.۲۱] بخش خدمات نیز وفق پیدا کرده استآمیز با به شکلی موفقیت

های راهبردی و عملیاتی مدیریت سازمانی و نیز تحول فرهنگ سازی مؤثر مفهوم ناب را در حوزهپیاده
 کند. کنان فراهم میسازمانی در راستای بهبود مستمر و تعهد کار

                                                                                                                                                 
1 Sikorski  
۲ Parkes  

3 Liker  
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ا اند که مبنای فرهنگ ناب ربر پایه تحلیلی در این زمینه چند اصل را تدوین کرده [3۹] 1پاکدیل و لئونارد
دهند: مشارکت کارکنان، خالقیت، فرایندهای حل مسئله، و تمرکززدایی، کنترل، تشکیل می

لسفه مستمر کیفیت، و فوری، بهبود هرهپذیر، بازدهی، ببینیاستانداردسازی و پیامدهای عملکردی پیش
 [.3۹] بلندمدت

 ارند. ها به تغییر و تحول تأکید داین تعاریف بر نقش افراد در سازمان و نگرش آن. شناختیتعاریف روان
برخی  [.34]مان در میان عوامل گوناگون به لزوم حذف و/یا تغییر عادات و رسوم کارکنان اشاره دارد 

در بحث آموزش  [.3۴]اند پژوهشگران موضوع انگیزش مطلوب کارکنان را در محیط ناب مطرح کرده
 های کارکنان وکند که بر رفتار و نگرشتوجه خواننده را به عواملی در جو سازمانی جلب می ۲عالی، بالزر

 [.1]سازمان تأثیر دارند  ها از وظایف و نقش خود درنحوه فهم و برداشت آن

 توان در سطح سازمانی یا فردی تعریف کردشکاف فرهنگی را می. تعاریف مبتنی بر شکاف فرهنگی .
توان فرهنگ سازمانی سنتی را کنار فرهنگ سازمانی ناب در سطح سازمانی، برای تعریف فرهنگ ناب می

های ید که ویژگید [34]مان  هایِتوان در نوشتهای از این دست تعریفِ فرهنگ ناب را میگذاشت. نمونه
با دانشگاه  و دانشگاه سنتی راب یا رویکرد سنتی در مدیریت ناب فرهنگ تولید انبوه را با فرهنگ تولید نا

تک افراد در یک سازمان های تکتوان در سطح تجربهمقایسه کرده است. شکاف فرهنگی را می [3۴]ناب 
عتقادات ای از ارویکردی فرهنگ سازمانی مجموعهتحلیل و بررسی کرد. به گفته سیکورسکی، در چنین 

این دست اعتقادات نسبتا ماندگارند، از مرزهای سازمان  [.3۴]های سازمان است ره ویژگیکارکنان دربا
توان از می [.41]ها ریشه دارند ک، و سایر سازمانها، جوامع کوچها، گروهروند، و در خانوادهفراتر می

الح فردی هم سخن گفت. هر یک از کارکنان ارزیابی و برداشت خاص خود را اصطفرهنگ سازمانیِ به
ی تواند میان برداشت واقعاز ابعاد گوناگون واقعیت سازمانی دارد. در چنین رویکردی، شکاف سازمانی می

 ها در این زمینه پدیدار شود.کارکنان از فرهنگ سازمانی و توقعات آن

ها آن یازسو فرهنگ یمهم اجتماع فهی. وظکردندیکار م ریپذینیبشیبات و پباث یطیها در محسال هادانشگاه
د: الم فرموالس هیعل یعلهمچنان که امام بود.  یانباشت فرهنگ مل زیبعد و ن یهادانش و انتقال آن به نسل دیتول

 اکرم رامبیپو نیز به فرمایش  دانش به دست آورید تا به شما زندگى بخشد. ؛[3۱] اِکتَسِبوا العِلمَ یُکسِبْکُمُ الحَیاةَ
 هر؛ [12] الْعِلْماَرادَ الدُّنْیا فَعَلَیْهِ بَالْعِلْمِ وَ مَنْ اَرادَ الْآخِرَةَ فَعَلَیْهِ بَالْعِلْمِ وَ مَنْ اَرادَهُما معاً فَعَلَیْهِ بِ َمنْ(، )ص

م برود و هر کس در پی آخرت است، باید دنبال علم برود و هر کس دنبال کس در پی دنیاست، باید به دنبال عل
  دنیا و آخرت هر دو است، باید دنبال علم برود.

 ،(یداکثرح یبردار)بهره یسازیاقتصاد نهیرا در زم یدیالزامات جد یرونیب یتیریتحوالتِ بستر مداز یک سو 
ویی دیگر از سدستاوردها به دنبال داشت.  تیفیک زیو ن ف،یدر انجام وظا یریپذانعطاف ،ییکارا ،یبهبود اثربخش

)تحت قواعد قانون، فرهنگ،  یکارکرد یسنت یهامدل نیو ب دندیدیم یدشوار تیخود را در وضع هادانشگاه
 ری( گنفعانیذ ریو سا ان،یدانشجو ،دولت یعنی) یمال نیتأم ینهادها یاز سو یاعمال یها( و چالشتیو ذهن خ،یتار

ا که در همدل نی. اانداختندیتوسعه را از نفس م تیدانشگاه ظرف تیریمد یِو دانشگاه یادار یهاکرده بودند. مدل
در شدند.  لیبدت دیجد تیتوسعه در وضع یمشهود برا یشکل گرفته بودند، به مانع یرونیو ب یبستر متفاوت درون

در  ترشیکه پ کنندیم ادهیرا پ ییراهکارها ،یدولت نینو تیریدم روداریگدر  یآموزش عال ینهادهااین شرایط 
بهره  زین ندمحوریفرا یهاو روش میها از مفاهاند و در کنار آنوکار امتحان پس دادهو کسب دیتول یهابخش

                                                                                                                                                 
1 Pakdil and Leonard  
۲ Balzer  
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کار  نیباشد؛ ا زیآمتیوکار موفقکسب یهاهم مثل بنگاه جانیها اروش نیا یسازادهیپ رودی. انتظار مرندیگیم
 خواهد برد.  نیاز ب ایرا کاهش داده  ادشدهی یهاخواهد داد و تنش شیرا افزا هادانشگاه یوربهره
که اسالم همچون یک شاهرگ به آن اهمیت داده و مورد تأکید قرار  ناب است تیریمد میمفاه نیاز ا یکی
إِبْراهِیمَ رَبُُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَُّهُنَُّ قالَ إِنُِّی جاعِلُكَ  ابْتَلىوَ إِذِ سوره بقره آمده است:  1۲4دهد. چنانچه در آیه می

و )به خاطر بیاور( هنگامى که پروردگارِ  ؛ [1] لِلنَُّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرُِّیَُّتِی قالَ ال یَنالُ عَهْدِی الظَُّالِمِینَ
من تو را  :ى از عهده آزمایش برآمد. خداوند به او فرمودابراهیم، او را با حوادث گوناگونى آزمایش کرد و او به خوب

امام و رهبر مردم قرار دادم. ابراهیم گفت: از فرزندان من نیز )امامانى قرار بده(، خداوند فرمود: پیمان من به 
  رسد )و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاك و معصوم باشند شایسته این مقامند(.ستمکاران نمى
یکی از پیمان های الهی برای هدایت و تکامل هر سازمان نصب مدیر و  توان گفت:به عبارتی میدر اینجا 

، اگیماسمدیریتی ناب و شایسته، به دور بودن از هرگونه آلودگی و ظلم و جور در همه ابعاد است. در این راستا، 
ر آموزش د یتیریمد یهامدل رییاثربخش در تغ یناب روش تیریمددارد: را اینگونه بیان میخود  یهاپژوهش جینتا
و  ندیفرا تیریمد میاستفاده از مفاه با( 1است؛ بخش به دست آمده  نیاصل مدون ا دییدر تأ گزارهدو است.  یعال
، و بستر اهداف ت،یکه مأمور دیدانشگاه رس تیریدر مدل مد یستمینگر و سکل یرییبه تغ توانیناب م تیریمد

 یبنددسته یارهایو مع هایژگیو یآموزش عال یاجراشده در نهادها یندهایفرا( ۲؛ ردیگیدر بر م زیکار دانشگاه را ن
 ت. ناب اس تیریدر قالب مفهوم مد یارائه مدل دانشگاه یبرا دیجد یکردیخاص خود را دارند که مستلزم اتخاذ رو

ختلف و م دیتحمل عقا ،یاستقالل نهاد ،یمثل خودگردان یاریبس یهایگژیاست. اما و ژهیو یسازمان دانشگاه
 میمفاه لیدارد که باعث تسه ییندهایبر فرا دیاجماع، و تأک یبحث و گفتگو، جستجو برا د،یعقا نیاستقبال از ا

آگاهانه در فرهنگ  رییزمان با تغهم دیبا ار یو فن ی. تحوالت سازمانشودیناب م تیریچون مدهم ندمحوریفرا
های لیرد. تحلک نیو تحوالت را تضم راتییاستمرار و تداوم تغ توانیم یکردیرو نیکرد. تنها با چن بیترک یسازمان

 یوکار، و مهندسکسب ندیفرا تیریمد ت،یفیجامع ک تیریاز مد هادانشگاهکه  دهدینشان م[ ۱] جاستینا ماسیاگ 
ت که اس یمفهوم و اینناب هستند  تیریمد یوکار فاصله گرفته و در حال حرکت به سوکسب یندهایمجدد فرا

 دارد.  شیگرا یبه تحول در فرهنگ سازمان شتریب
د بحث مور به صورت مطلوب یناب در آموزش عال تیریمد یسازادهیپ یبرا یحال، مسئله اوضاع فرهنگ نیبا ا
 یابیناب، و ارز یسازفرهنگ یشناسروش م،یمفاه ،ینظر یهالمد ف،یتعاررو، از اینقرار نگرفته است.  یو بررس

ها است که با وجود چالش نیموضوع در ا تی. اهمنداست، ناقص یآموزش عال یاز فرهنگ سازمان یبلوغ آن که بُعد
تا  دهدیم لیرا تشک اشیفرهنگ سازمان ییهاارزشو  کند چه اصول نییتع دیمتناقض، خود دانشگاه با یو معان
رو هستند: دست روبه نیاز ا ییهابا پرسش هادانشگاهاز  بسیاریکند.  تیریرا مد یآگاهانه تحوالت فرهنگ بتواند

به  میخواهیکجا م» ،«م؟یدار طیمان در محاز نقش یچه برداشت» ،«م؟یبه کجا برس میخواهیم» ،«م؟یکه هست»
ابعاد  قیراز ط یخود هستند و فرهنگ سازمان تیهوبه دنبال  هادانشگاه «م؟یبرس یو سازمان ،یآموزش ،یعلم یتعال

  .مند استارزش یدر فرهنگ سازمان یگذارهیسرما ن،ی. بنابراکندیداده و متحد م وندیکارکنان را پ یرفتار
 محورمدل یکردیدر قالب رو یفرهنگ ناب در آموزش عال

الگو  1۲توانیم به با توجه به پیشینه موضوعی در رابطه با فرهنگ سازمانی در قالب رویکردی مدل محور می
 یبرا یفرهنگ و نقش آن در بسترساز تیاز اهم یحاک نهیزم نیدر ا یمتون پژوهش تیّکل اشاره کنیم. 1در جدول 

ر مورد دتوان ( را میوآله وسلم هیاهلل عل یصل)فرمایش پیامبر اکرم است.  یمؤثر مفهوم ناب در آموزش عال اعمال
سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى  سَنَّ  مَنْ» :درنظر داشت سازمانایجاد فرهنگ صحیح در یک 

نیکویى را بنا نهد، اجرى برابر اجر ؛ هرکس سنّت [ 1۷] «ءیَوْمِ الْقِیَامَةِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ 
 کنندگان به آن عمل تا روز قیامت براى اوست، بدون اینکه از اجر آنان کم گردد.عملۀ هم
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 . انواع فرهنگ سازمانی در قالب رویکردی مدل محور1جدول 

 تلقی از مدل اجزای مفهومی سال الگوها

 فرهنگ سازمانی نمادهاها، باورها، مصنوعات، ارزش ۲۴۲۴ [31] مك کوئین

 ۲۴1۹ [3۴]  ماسیاگ
های ناب، روابط و کار تیمی، ارتباط با مصنوعات، افراد، ارزش

های ناب، اصول ناب، رهبری محیط )روابط بیرونی(، ارزش
 ناب

 دانشگاهفرهنگ سازمانی 

 هاها، دست ساختهمصنوعات، ارزش ۲۴1۹ [11]  یازیچی و کرباگ
ساختاربندی فرهنگ 

 سازمانی

 ۲۴1۷ [۹]  بووچوك و فست
ها، هنجارها، اهداف، مأموریت، ها، ارزشدست ساخته

 های دانشگاه، محیط رقابتی و هویت اجتماعینشانه
 فرهنگ سازمانی

 فرهنگ سازمانی ها و هنجارها، باورهامصنوعات، ارزش ۲۴12 [4۷] شاین

 ۲۴1۲ [4۲]  دابر، فینك و یولز
 زیو ن اتیعمل یدارشناختیراهبرد و حوزه پد ،یفرهنگ سازمان

 یبازخورد یندهایفرا
ساختاربندی فرهنگ 

 سازمانی

 ۲۴11 [11]  کامرون و کوئین
 دونیکارکنان، پ تیریمد ،یسازمان یغالب، رهبر یهایژگیو

 تیموفق یارهایمع ،یسازمان، کانون راهبرد
 فرهنگ سازمانی دانشگاه

 فرهنگ سازمانی دانشگاه ها، هماهنگیمأموریت، ارزش ۲۴۴۷ [۱]  کوئیست و پاوالكبرگ

 ۲۴۴3 [4۲]  رائو
 طیمح ،یجو سازمان ها،یژگیو ایها، اخالق، باورها، منش ارزش

 سازمان
 فرهنگ سازمانی

 فرهنگ سازمانی هاها، دست ساختهانسجام، ارزش ۲۴۴۴ [1۹]  هافستد

 فرهنگ سازمانی تیریمد، تیموفقی، رهبر، وندسازیعامل پ 1۹۹2 [1۴]  پیترسون و وایت

 1۹۹1 [31] یان مك نی
 سبکی، ریگمیتصم یهاحوزهی، اصل واحدها، نهادها، ارزش

 مرجعی، رونیب مصداق، تحول تیماهی، زمان چارچوب، تیریمد
 ریخدمات مد، دانشجو گاهیجای، ابیارز یمبنای، درون

فرهنگ سازمانی نهادهای 
 آموزش عالی

 
نظیر همین واژه در تبیین مفهوم فرهنگ در بیان حضرت علی)ع( نیز آمده است، آنجا که آن وجود مبارك در 

 «لسُنَنَ الْجَوْرِ وَ مَحَا سُنَنَ الْعَدْ سَنَ  أَظْلَمُ النَّاسِ مَنْ» فرمایند:وجود آوردن فرهنگ ظلم و جور میمورد به 
رسم )فرهنگ( ستمگرى را پدید آورد، و راه و رسم )فرهنگ( عدالت ؛ ستمگرترین مردم کسى است که راه و [1۷]

 را از میان بردارد و محو کند.
؛ زیرا با توجه به این دو روایتی نمودقلمداد « فرهنگ»ی معادلی برای واژهرا « سنن»واژه  تواندر اینجا می

بر اساس مبانی دین اسالم بکار  که بیان شد، حضرات معصومین )ع( تمام تالش خود را در ایجاد فرهنگ صحیح،
 .دانستندها و فرهنگ نبی مکرم اسالم)ص( میگرفتند؛ حتی خود را تابع سنتمی

ی هاارزشو اصول  هیبر پاو  دهد،آن را تشکیل میاز  یبخش «مفهوم ناب»، دانشگاه یفرهنگ سازماندر 
 یهاناب با تنش یسازفرهنگ ندیفرا. شودیم لیفرهنگ تبد نیا دیجد یهایژگیاز و یکیناب به  تیریمد

 یل. موضوع اصگیردنشأت می یآموزش عال ینهادها تیفعال یِو درون یرونیهمراه است که از بستر ب یگوناگون
و عوامل مؤثر بر آن است.  یریگنحوه شکل همچنینآن و  تیبخش فهم فرهنگ ناب، جوهره و اهم نیمباحث ا

گوناگون،  یهاو تجربۀ حاصل از طرح ن،یشیپ یمتون پژوهش یشده، بررسانجام یهاپژوهش هیکتاب بر پا سندهینو
 هادگاهیفرهنگ ناب را در نسبت با د نموده ومشخص  یناب را در آموزش عال یسازفرهنگ یو درون یرونیبستر ب

الب مدل را در ق ینظر یکرده، و چارچوب فیتعر یدر مطالعاتِ فرهنگ سازمان یگوناگون پژوهش یکردهایو رو
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 اگیماس نای. جاستکندیم حیفرهنگ ناب را تشر گرفیابعاد و عوامل توص ومطرح  یبلوغ فرهنگ ناب در آموزش عال
 زانیه مبلک ،مفهوم ناب پرداخته یسازادهیپ ندیدر فرا یآموزش عال یتحول فرهنگ سازمان ینه تنها به چگونگ

 است.  نموده یبررس یآن در آموزش عال یسازادهیدر روند پ زیناب را ن تیریو تحول مفهوم مد رییتغ
 یرسرامکان ب نینماد -ینییتب یدر چارچوب فکر جیرا یاز ابزارها یریگبا بهره یپژوهش دگاهیگسترش د

آن را ممکن  گرفیفراهم آورده و فهم بهتر جوهره، ابعاد، و عوامل توص یفرهنگ ناب را در آموزش عال ترقیعم
از  یادر نظر گرفته که استعاره یاجتماع یاخود فرهنگ ناب را سازه یهاتاب در پژوهشساخته است. نگارنده ک

 است. یدر آموزش عال یفرهنگ سازمان
 ماسیاگ سه گزاره زیر را به خوبی تبیین کرده است؛

 ریهر کشور تأث یو فرهنگ مل ،یدر آموزش عال یفرهنگ سازمان یهااز سنت، مدل یعوامل ناش 
اب در پژوهش درباره فرهنگ ن نینماد-ینییتب دگاهیاز د یریگبر فرهنگ ناب دارند. با بهره یریگچشم

 ؛اندنشده فیتعر ترشیکرد که پ یبندتیو اولو ییرا در آن شناسا یدیو ابعاد جد گرفیعوامل توص توانیم

 را لحاظ  یآموزش عال یدر فرهنگ سازمان نیادیبن یهاگزاره توانیم نینماد-ینییتب دگاهیبا استفاده از د
 ؛موجود در فرهنگ ناب را مشخص کرد یتناقضات، و خألها ده،یتنکرده و روابط درهم

 در  یترایینهادها، باعث تغ نیا یاز جمله فرهنگ سازمان ،یآموزش عال ینهادها یرونیو ب یدرون یبسترها
 . شوندیکار موکسب یهابا سازمان سهیناب در مقا تیریفهم جوهره مد

فرهنگ ناب در آموزش  یریگمؤثر بر شکل یِرونیمجموعه عوامل ب دهندینشان م [11] های ماسیاگ بررسی
رتبط مناب  تیریاز مد یاجتماع تیحما زیدر هر کشور و ن یدولت یهاساختار سازمان رییدر تغ شرفتیبا پ یعال

را  ییاهارزش، ناب را گسترش دهد یهاارزش ستتوانسته فهر یپژوهش دگاهیبا گسترش د این نویسنده،. است
کند که  ییرا در فرهنگ ناب شناسا یابعاد ،دارد یدانشگاه یرا با فرهنگ سنت یسازگار نیشتریمشخص کند که ب

از کارکنان دانشگاه  کیهر  دگاهیمختلف ابعاد فرهنگ ناب را از د یهادارند، برداشت ژهیو تیاهم یدر آموزش عال
 کند. یها را بررسبرداشت نیا نیو روابط ب تبیین نماید

 یعال آموزش یجدا از فرهنگ سازمان ییهاانیبر بن یذاتاً مبتن را فرهنگ ناب ماسیاگ با تأمل و ژرف اندیشی
در  فهومم نیاعمال ا یریپذهیو توج دهیدرباره فا ییهان رو، همواره پرسشی. از اداندمیوکار و کسب دیتولو برپایۀ 

  است. ینیآفردانش جیرا وهیو ش تیاز ماه یکه ناش شودیخاص آن مطرح م یهایژگیدر پرتو و یآموزش عال
دهد، می کیلمحور را تشتوان گفت  بینش و نگرش صحیح که اساس فرهنگ سازمانی شایستهدر اینجا می

الَُّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَُّالةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا یا أَیُُّهَا فرماید؛ تابد. خدای تعالی میچنین باوری را برنمی

اید! آنگاه که براى نماز اى کسانى که ایمان آورده؛  1ذِکْرِ اللَُّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  إِلى
)نماز( شتاب کنید و داد و ستد را رها کنید که این براى شما بهتر  روز جمعه ندا داده شد، پس به سوى یاد خدا

« دیبینش توحی»ناب در  دارد که بنیان و اساس فرهنگاین آیۀ شریفه به روشنی بیان می .[1] است، اگر بدانید
 .تواند در نگاه تولیدی و کسب و کار خالصه شوداست و نمی
مرتبط با  یراهکارها . برای مثال به اعتقاد ایشاناست یمشخص یاز راهکارها یحاکماسیاگ  یهاپژوهش

ت به کار گرف یآموزش عال یبه همان شکل در نهادها توانیم یبه سخت ای توانیاصول ناب را گاه نم ای یرهبر
 نیا دیشد فیگسترده هستند. خطر تحر لیو تعد رییتغ ازمندین یدر آموزش عال یسازادهیپ یراهکارها برا نیو گاه ا

 یعوض نی، چاره کار در چنگان این پژوهشنگارند دهیاست. به عق یجد یآن خطر یاصل یفهوم و گم شدن معنام
ب تفکر نا ی(  است که هسته اصلعاتیارزش و هدررفت )ضا میناب و مفاه یهاارزش تیدر رعا «حفظ انسجام»
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 9  محورستهیشا یاز منظرفرهنگ سازمان ینقد فرهنگ ناب آموزش عال

 

داشتن بینش و الزمۀ چنین اصلی [ 1] «1...تَفَرَُّقُواوَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَُّهِ جَمِیعاً وَ ال »؛ دهندیم لیرا تشک

 است. توحیدی
اتفاق نظر بر  یدر راستا هموارهبه ارزش  یابیمحور همه مباحث باشد و روش دست دیارزش بااز آنجایی که 

در  یکردیرو نیچن گیرد،صورت می یهر نهاد آموزش عال یِرونیو ب یدرون نفعانیذ یارزش برا مسر معنا و مفهو
 یکه از راهکارها دیگشایم یآموزش عال تیریتفکر خالقانه درباره مد یرا برا یدیجد یهاافق ، هاارزش فیتعر
 . استفراتر  یکنون اریو مع جیرا

 معتقد است مفهوم ،یکاربرد مفهوم ناب در آموزش عال نمخالفا یانتقاد یهادگاهینگارنده کتاب بر خالف د
 تیوه نیا یاست که مبنا ییندهایخود بازگردند که جوهره و هسته فرا تیبه هو دهدیامکان م هادانشگاهناب به 
با استفاده [. 1۴] شوندیم فیعلم( تعر-)جهل دیو معلومات جد یو بر حسب روابط استاد و شاگرد دهدیم لیرا تشک

ا دو آفت را حذف کرده و ب یدولت نینو تیریاز مد یناش ای ،یشرکت ک،یبروکرات یهاپسرفت توانیاز مفهوم ناب م
 نید. ااز منابع(، مقابله کر یحداکثر یبردار)بهره یسازیو اقتصاد یگسترش بروکراس یعنیمعاصر،  یِآموزش عال

تحقق  یابر یریپذتیو مسئول ینیآفربه ارزش دوشرطیقیتعهد ب ازمندیتوجه است که ن ابلچالش از آن جهت ق
 یمفهوم ناب با سرشت خاص آموزش عال رسدیشده، به نظر مانجام یهااست. با توجه به پژوهش ندیفرا نیا

انسان  عتیبا طب ارو سازگ میبر عقل سل یمبتن یامفهوم را در قالب انگاره نیسو، کارکنان ا کیسازگار است. از 
 . رندیپذیم

 ندیفرا نیاندرکاران ادست انیبه باال و در م نییاجماع است که از پا یبر نوع یمفهوم مبتن نیا گر،ید یاز سو
و  ی. فرهنگ ناب در ابعاد فردشودیم لیخود افراد تبد یِرو، فرهنگ ناب به فرهنگ کار نی. از اردیگیشکل م
از  نانیدرباره اطم یپرسش ب،یترت نیاست. به ا یجیتدر ه صورتب یتحول هنگفر نی. اآیدبه وجود می یسازمان

وع مسئله موض نی. اشودیمطرح م ازیسنجش آن، و نوع راهبرد مورد ن یچگونگ ،یاب در آموزش عالبلوغ فرهنگ ن
 که موضوعات مرتبط با فرهنگ ستین یاست. شک «یبلوغ فرهنگ ناب در آموزش عال»در فصل  یبحث و بررس

 ،یشناسوانرعلوم تربیتی،  ت،یریمد یهااز رشته یبیباشند که ترک یارشتهانیو م قیموضوع پژوهش عم دیناب با
 هاست. رشته ریو سا ،یشناسزبان ،یشناسجامعه

 یبلوغ فرهنگ ناب در آموزش عال

 نیا به و شود لیتبد یآموزش عال یدر نهادها محورستهیشا یبه فرهنگ سازمان دیبا تیناب در نها فرهنگ
 دنیسدانشگاه و ر یتحول در فرهنگ سازمان نقطه آغازو  مطمئن شد یعمالإ راتِییاز تداوم آثار تغ توانیم بیترت

 ،یزیر)برنامه نگیبر چرخه دم یبهبود مستمر مبتن ندیفرا بایستدر این راستا می است یجامع صیتشخ ،به بلوغ
 .نمایدرسوخ  انشگاهد ۀاقدام( در تار و پود کار هرروز ،ینیاجرا، بازب
 ینهادشیتحول پ یهاو طرح یفرهنگ سازمان یابیارز یهامدل دهدینشان م یبه روشن یمتون پژوهش لیتحل

ها، آشکار فرهنگ ناب )روش به حوزه شتریها بطرح نیاند. ابوده یناکاف ای سبنامنا یآموزش عال ینهادها یبرا
افراد  یهافرهنگ در رفتارها و نگرش نیاما به سنجش ظهور و بروز ا ،اندابزارها، و عوامل ناخواسته( پرداخته

را مطرح  دیجد یبزارروش، و ا کرد،یرو نهیزم نیخاطر، نگارنده کتاب در ا نی. به همتوجهی نشده استسازمان 
 دهد: و سعی کرده است این دو سؤال را پاسخ نموده

 کرد؟ یابیو ارز یرا بررس آن یفرهنگ ناب، بلوغ و پختگ شتریبا هدف بهبود ب توانیچگونه م 

 طلبد؟یرا م یطیچه شرا یابیارز نیا 
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 ایوغ مثل بل) بنیادی میمفاه فیضمن تعر ومطرح  خود را پژوهش ینظر یچارچوب اتیابتدا کل در سندهینو
رهنگ بلوغ ف یبررس یرا برا ییها، روش(بلوغ فرهنگ ناب زانیمدل بلوغ فرهنگ ناب، و م ناب،فرهنگ  یپختگ

 یابیارز یرا برا یدر گام بعد، ابزار اگیماس نایارائه داده است. جاست یآموزش عال یناب در قالب فرهنگ سازمان
 . تو آزمون کرده اس نینامه بلوغ فرهنگ ناب  تدوبلوغ فرهنگ ناب در قالب پرسش

ود بروز و نم اساسآزمون فرهنگ ناب بر  جهتکارکردش نحوۀ در  گرید یبا ابزارها سهیابزار در مقا نیا تیمز
 ترقیابزار توانسته فرهنگ ناب را عم نیست. او با استفاده از اکارکنان سازمان ا یهافرهنگ در رفتارها و نگرش نیا

رهنگ به حوزه آشکار ف شتریها بمدل نیچون ا ،نداشته یچنداننمود  نیشیپ یابیارز یهاکند که در مدل یبررس
 ییکردهایورتوانسته آن نامه با استفاده از پرسشو شده انجام یهاپژوهش جیبر نتا هیبا تک ماسیاگ. پردازدیناب م

و  یابیرزا یالزم برا طیکند، و شرا حیفرهنگ ناب را تشر یهاکند، انواع و گونه فیفرهنگ ناب تعر یابیارز یبرا
 به دست آمده که طبق آن کتاب نیمدون در ا هیفرض دییدر تأ ییهاگزاره ،همچنیندهد.  حیگسترش آن را توض

 است: دهیرس ریبه موارد ز

 و  ق،یدق ح،یرا به شکل صح یبلوغ فرهنگ ناب در آموزش عال توانیناب م با پرسشنامه بلوغ فرهنگ
 کرد؛ یابیمطمئن ارز

  است  ییهادانشگاهو  یدولت یهادانشگاهاز  بهتر یخصوص یهادانشگاهبلوغ فرهنگ ناب در  یابیارزنتایج
 کنندیم ادهیرا پ ندیفرا تیریمد میمفاه ریو سا تیفیک تیریمد یهاکه مدل

 دو گروه  نیکارکنان دانشگاه است )ا ریسا یابیدانشگاه از بلوغ فرهنگ ناب باالتر از ارز رانیمد یابیارز
 ؛دارند(مجزا  یهافرهنگخرده

 بلوغ  یابیتجربه دارند در ارز ندیفرا تیریمد میمفاه یسازادهیپ نهیآن دسته از کارکنان دانشگاه که در زم
 است(. ترنییها از بلوغ فرهنگ ناب پاآن یابیدارند )ارز یشتریفرهنگ ناب انتقاد ب

ه به بلوغ فرهنگ ناب بست یابیارز جیکرد که نتا دییرا تأ هیفرض نیا توانیشده، نمانجام یهاپژوهش طبق
ر ببه عالوه دارد.  یمعنادار ی(، تنوع آماریو بخش علم یدر ساختار سازمان )بخش ادار کنندهیابیفرد ارز گاهیجا

و  یفرهنگ کارکنان ادارخرده یعنیفرهنگ جداگانه وجود دو خرده توانیشده، نمانجام یهااساس پژوهش
 کمااینکه پیشینه مطالعات این ادعا را اثبات می کند؛کرد.  دییرا تأ یفرهنگ علمخرده

 پیشینه پژوهش

ا هرفتار انسان ریفرهنگ و تأث یهادر پژوهش نهیریاز مشکالت د یکی [۲]به اعتقاد علی احمدی و همکاران 
 یبرا یاهیفرهنگ( پا. واژه مِم )خردهاستیمفهوم پو نینحوه انتشار و تکامل ا ینیبشیپ ،یفرهنگ راتییدر تغ
 کیمِمِت وشه رب یسازکاربرد و مدل یبرا یاصول تکامل هیبر پا یفرهنگ یهادهیو پد دیگسترش افکار، عقا فیتوص

اند؛ ها در آن قرارگرفتهکه عامل یطیچند عامل به همراه مح ای کیاست شامل  یاست. روش عامل مبنا مدل
 جهینت یخوب بیبا تقر تواندیها فراهم کرده و معامل یبرا یریگمیتعامل، ارتباط و تصم جادیامکان ا کهینحوبه

 یهااز  مدل یکیقدرت خط گسل  هیمقاله نظر نیا درد. یبرخورد مشخص نما یتعامالت را پس از تعداد مشخص
و فرهنگ  یمیت یافراد را در همبستگ اتیشباهت خصوص زانیم ریاست که تأث یسازمانفرهنگ یایپو یمحاسبات

 .دهدینشان م ییافزاهم
در  دهیپد نیمنظور درك بهتر ابه یدر حوزه فرهنگ نوآور یاهیبه نظر یابیبا هدف دست [3] پژوهش دیگری

صورت به قیسازمان صنعت، معدن و تجارت در استان مازندران اجرا شده است. روش تحق یدیتول یهاشرکت
 مهین یهاو مصاحبه ینظر ینمبا نیتراطالعات از برجسته یگردآور یاست. برا هاهینظر شیبر رو یو مبتن یفیک

جام گرفت. ان کیمیراداو مدل پا نیاطالعات به روش استراوس و کورب لیو تحل یاستفاده شد و بررس افتهیساختار
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انجام  یرفب یو گلوله یهدفمند قضاوت یهاکیاز تکن یمندبود و با بهره ینظر یریگبه روش نمونه یریگنمونه
که  منجر شد یدر حوزه فرهنگ نوآور هینظر جادیبه ا یکدگذار ندیفرا یها طمصاحبه یهاداده لیتحل جیشد. نتا
 اند.دهکر دایمعنا پ یدر رابطه با فرهنگ نوآور امدیگر، راهبرد و پعوامل مداخله ،یانهیزم ،یآن عوامل عل یبر مبنا

 ایکه آ کندیم یو بررس پرداختهرابطه  نیجذب دانش در ا تیظرف یانجیبه نقش م[، ۲۲] در پژوهش دیگری
 یاسیآن ق کردیرو ،یباورپژوهش اثبات نیفلسفه ا ف؟یتضع ای دینمایم تیرابطه را تقو نیا ،یراهبرد یریپذانعطاف

تمل مش یاپرسشنامه ،یمدل مفهوم یو طراح ینظر یو پس از مرور مبان منظور نیاست و بد شیمایو راهبرد آن پ
 یهاموردنظر ارائه شد؛ سپس، داده یهاشرکت یستاد یروین 113متشکل از  یپرسش به نمونه آمار ۲4بر 

و آزمون  یآزمون معادالت ساختار ،یهمبستگ سیماتر قیو از طر Smart PlSافزار به کمک نرم شدهیگردآور
شدند و مشخص شد که  دییپژوهش تأ هیهر سه فرض ت،یو آزمون قرار گرفتند. در نها لیبرازش مدل مورد تحل

د و نجذب بالقوه و بالفعل دانش مؤثر باش تیدر ظرف توانندیو خلق دانش م میمعطوف به تسه یها و باورهاارزش
از آن  یپژوهش حاک جینتا نیکار مؤثر است؛ همچنوکسب دیجد یهاجذب در خلق مدل تیظرف نیا نیهمچن

 .شودیم تیتقو یراهبرد یریپذبا باالرفتن سطح انعطاف یراهبرد یجذب و نوآور تیظرف نیاست که رابطه ب
، [3۲]پژوهش مهدی هدف  پردازد؛ یشتر به الیه ارزشها و باورها میمباحث فرهنگی بدر رویکردهای اسالمی 

 یفیک قیپژوهش از روش تحق نیاست. در ا یاکتشاف کردیبا رو یدانشگاه اسالم یۀنظر یبرا یفرهنگ ییالگو ۀارائ
 ،یعِلّ عوامل ده،یارائه شده، پد یالگو راست. د شدهیآورجمع یهامند دادهنظام لیبا استفاده از تحل ییمبنا یۀنظر
 ؛ایج حاکی از آن بود کهشده است. نت ییشناسا یدانشگاه اسالم یامدهایراهبردها و پ ،یطیمح طیشرا ها،نهیزم
 یاه اسالمدانشگ یۀنظر یفرهنگ یالگو یکانون ۀمقول ،یرانیا -یاسالم یبه ارزشها انیباور دانشجو قیو تعم ایاح

انشگاه د یاصل یباشد. تجل یو فرهنگ یندیفرا ۀمواجه کی دیها باشدن دانشگاه یاسالم موضوعاست. مواجهه با 
ر اساس غرب است. ب یو فرهنگ عموم یفرهنگ دانشگاه یاز الگوها ینیماش یریرپذیو تأث دیتقل ینف ،یاسالم
 باشد. یرانیو ا یاسالم یارزشها یهمزمان حاو دیبا یدانشگاه اسالم ،یاسالم یجمهور یحکومت یالگو

 یهارویاز ن یکیقطعاً  ،یانقالب اسالم رانیدارد که ا دیتأک وضوعم نیبر ا نیز [۲3]خرمشاد و آدمی  پژوهش
داشته و  یدهاکنننیینقش تع دیآن در عصر جد شبردیو پ ایبوده و در اح یدر حوزه تمدن رگذاریو تأث کنندهنییتع
دن عمل کر یتمدن و دنیشیاند یجز تمدن یاباور چارهمحور و مادهمقاومت و سرپا ماندن در برابر غربِ انسان یبرا

 ارکان آن نیتریترین و اصلاز مهم یکیباشد،  یمختلف کشور یهادر حوزه یالزامات یمهم دارا نیندارد. اگر ا

 ازس دانشگاه تمدناست.  یدانش است که محفل آن دانشگاه و جامعه دانشگاه دیو تول یمعرفت ،ینظام فکر

 یهااز کانون یکیعنوان . دانشگاه بهکندیم میترس یآت یاهدهه یرا برا یاسالم رانیا یهاافق حرکت دانشگاه

رین مراکز تاست، از مهم علم، معرفت و فرهنگ قیو تعم نییتب د،یتول اشفهیعلم، دانش و فرهنگ که وظ

وان عنها بهبه جرأت ادعا کرد دانشگاه توانیاست تا بدان حد که م یو رشد هر تمدن یریگدر شکل رگذاریتأث
ر کالم در عص کینخواهد برد. در  ییره به جا یتمدن چیهستند و بدون دانشگاه ه یتمدن پادارندهبر یهانستو
 یمعرفت اهگیپا کیبلکه در نقش  شودیو.... خالصه نم ینیکارکرد دانشگاه تنها در آموزش، پژوهش، کارآفر دیجد

ته به فرهنگ شایس کنونی با رویکرد اسالمیبه همین خاطر نقد  .پردازدیم نینو یسازو تمدن یسازبه فرهنگ

 د.یرگ قرارمورد تحلیل و تبیین اسالمی  -ایرانیمورد توجه قرار گرفت تا از منظر باورها و ارزشهای دینی  محور
 
 پژوهش شناسیروش .3

اما این الگو نیز متخذ از یک  ،پردازدنقد علمی محصول الگویی است که بر اساس آن به مسأله منتخب می
أثیر توان ترویم میتر میای تعریف و طراحی شده و وقتی پیششناسی ویژهروش خاص است که بر اساس روش
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اس ها را نیز مالحظه نمود. بر این اسشناسیهای کلی، بنیادی و مبنایی را برساخت و بنیاد روشبا نگاه هامفروضه
 فکیک است.، قابل تشناسی و فلسفۀ حاکم و پیشینی: نقد علمی، الگو، روش، روششاملمترتب بر هم ۀ پنج مرحل

ای است ، نگاه مقایسهبا رویکرد علمی های نگاه انتقادییکی از ویژگیرویکرد ما در این مطالعه نقد علمی است. 
را  اینگونه مطالعاتای قلمداد کنیم، در این صورت باید هایی مقایسهو اگر ماهیت مطالعات تطبیقی را پژوهش

ر می ها پرداخته و از سوی دیگشباهت یاای از نگاه انتقادی به حساب آورد که از سویی، به مقایسه اشتراکات شعبه
 آنها میان تحلیل نسبتیا موضوع مورد مطالعه و  ازها ها و ضعفها یا کاستیتواند به مقایسۀ امتیازات و قوت

 کتاب ،محورشایستهمبتنی بر فرهنگ سازمانی  اسالمی با رویکردی است که کیفی از نوعمقاله این [. ۲۴] پرداخت
دیدگاه انتقادی  در. دهدقرار می مورد نقد و بررسیرا  «بهبود مستمر یبه سو یفرهنگ ناب در آموزش عال»

توان نمی شود که هرگزت، اما اذعان میهای اصلی آن است که واقعیت مادی و مستقل از ذهن افراد اسمفروضه
 به شناخت ها و قدرت در ساختن دانش و پی بردنآن را بطور عینی و کامل شناخت. این دیدگاه بر نقش ارزش

ه درك مناسب توانند به انتقادی، افراد میهای تحقیق مبتنی بر نظریبا استفاده از روش کهکند تأکید دارد و اشاره می
با رویکردی تفسیرگرایانه  [3۴] این کتاب [.۷] د نظر تغییر دهندن را در جهت موراز محیط خود دست یافته و آ

 دهیبه چاپ رس نگریاشپر یالمللنیدر انتشارات ب ۲۴1۹درآمده و در سال  ریبه رشته تحر اگیماس نایتوسط جاست
 داده شده است؛پاسخ سوال زیر دو به در این بررسی از اینرو  است.

رسی مورد نقد و بر یاسالم کردیبا رو ییمحتوا را بصورت محورستهیشا یفرهنگ سازمانتوان چگونه می (1
 قرار داد؟

 به چه صورت است؟ یشناسروش از منظربا رویکرد اسالمی  محورستهیشا یفرهنگ سازماننقد  (۲

 .اسالمی و قرآنی مورد تأیید قرار گرفته استبا استنادات نیز روایی و پایایی مطالعه پیش رو  (3
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 محورگیستیشا سازمانیفرهنگ اسالمی به  کردیبا رومحتوایی نقد 

فرهنگ را  [4۷-43]  نیده است. ادگار شاربپیش  نیرا گام به گام مطابق با سه اصل شا خود کتاب اگیماس
 نیادیبن حل دو مسئله یبرا یگروه اجتماع کیکه  کندیم فیتعر ییو باورها یاز مفروضات مشترك اساس ییالگو
اند. کرده ابداع ایدر کنار هم ماندن( کشف و  وهی)ش یانسجام درون جادیادامه بقا( و ا وهی)ش یرونیب طیبا مح ابقتط

 وهیعنوان ش به جهیو ثابت نموده که سودمند و کارساز است و در نت افتهیگروه اعتبار نیحرکت ا ریالگو در مس نیا
 یر زیادش برو تأث« خیکوه  هینظر»با طرح  ،شاین .ابدییم قالو رفتار به نسل بعد انت درست ادراك، تفکر، احساس

باورها و » ۀهست، هیال نیترقیو عم نیاول دهد:قرار می هیسه سطح و الدر  را، فرهنگ  «یفرهنگ سازمان»
آنها  انتویو معموالً در سطح ناخودآگاه ذهن افراد قرار دارند و غالبا نم رییتغ رقابلیمفروضات غ .است« مفروضات

، که با تأثیر از باورهای دهدمیقراررا  «یرفتار یها و هنجارهاارزش» ،یانیدر سطح م را به سطح خودآگاه آورد.
به نوعی  که گیرندیجای م «تمصنوعا» ،نیز هیال سومیندر  شوند.مان تبدیل به ارزش یا ضد ارزش میعمیق ساز

 هویت آشکار سازمان است.
لَیْسَ »؛ یعنی[ 1] توحید در اسالماست. « توحیدی» ،هیال نیترقیعمدر اسالم باورها و مفروضات به عنوان 

در اندیشۀ  «3الْغَنِیُُّ الْحَمِیدُ  یا أَیُُّهَا النَُّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَُّهِ وَ اللَُّهُ هُوَ»، «2اللَُّهُ الصَُّمَدُ »، 1«ءٌکَمِثْلِهِ شَیْ 

                                                                                                                                                 
 (11)شوری/ ستین یمثل و مانند چیرا ه کتای یآن خدا1 
 (۲)اخالص/ [متعالى -خداى صمد ]ثابت ۲ 
 (11)فاطر/ نیاز و ستوده استخداوند نیاز دارید و )تنها( خداوند، بىاى مردم! این شمایید که به 3 
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هان گیرد. جیابد. هیچ چیز شریک خدا قرار نمیشود و با اتکا به او جریان میتوحیدی هرکاری با نام خدا آغاز می
از یک مشیّت حکیمانه پدید آمده است و نظام هستی بر اساس خیر و رحمت و رساندن موجودات به کمال شایسته 

هیچ چیز عبث نیست و انسان رسالتی خاص دارد. بر این اساس همۀ فعالیت سازمانی باید  آنها است. در آفرینش
گیری الهی داشته باشد و هدف علم در بُعد نظری، کشف آیات الهی در آفاق و انفس و در بعد عملی، استفاده جهت

روع فردی و اجتماعی و از امکاناتی است که خدا برای بشر فراهم نموده است )آن هم در جهت رفع نیازهای مش
پیوندد. قدر مسلم فرهنگی که ایجاد و های دوم و سوم به وقوع میش الیه. با این نگراعتالی جامعۀ اسالمی(

 محور است. شود، فرهنگی شایستگیترویج می
نیز بدین [ 1]  رویکرد اسالمیها و هنجارهایی که ماسیاگ در رویکرد غربی بررسی کرده، در از جمله ارزش

 قرار است؛

 (؛1۱)نساء/ توانایی اجرای عدالت (1

 (؛3۷)یوسف/ علم و دانایی (۲

 (؛۹۱-۹1)کهف/  اخالص در انجام امور (3

 (؛۲4)سجده/ صبر در امور (4

 (؛1۱)نساء/ ها را امانات الهی دانستنمسئولیت (1

 (؛11۹)آل عمرال/  خوئیعطوفت و نرم (2

 (؛31-۲1)طه/ شرح صدر (۷

 (؛3-۲)صف/تطابق قول با فعل  (۱

 (؛1۱)نساء/ ندها امانات الهی هستمسئولیت (۹

 (. ۲2و قصص/ 3۹)نمل/ توانایی اجرای مصالح (1۴

اصول و قوانینی که در راستای اجرا و تحقق اهداف اسالم وضع شده، در واقع همان الیۀ مصنوعات شاین است 
ن نظر گرفت در زیبرانگچالشفرهنگ ناب در آموزش عالی مسألۀ کتاب که ماسیاگ از آن بهره گرفته است. در

 نیترقیعم یدبندر جمع زیجداگانه و ن یاو در فصل کهیاست. تا جائ یبا بلوغ فرهنگ سازمان نیشا یۀالترین عمیق
 محور،ستهیشا یبه فرهنگ سازمان یاگونه اشاره چیو بالغ دانسته و بدون ه افتهیرا فرهنگ تکامل  (باورها)سطح 

را اعم از فرهنگ ناب  یمحورستهیکند. در واقع او شایم یمعرفافراد  ینوع سازمان را در بلوغ رفتار نیترناب
 ورمحستهیدر نگاه اول بتوان فرهنگ شا دیشده است. شا ییمحتوا یخاطر دچار خطا نیدرنظرگرفته و به هم

توان گفت تا یبطور قطع م یعام درنظر گرفت که شامل تمام افراد سازمان است. ول ییدانشگاه را معنا
 اگ،یماس نایبعد از صحبت نگارندگان با جاست نکهیافتد. کماایاتفاق نم ینباشد، فرهنگ بالغ دانشگاه یمحورستهیشا

از  یانفرد سازم کی ایدرنظر گرفته است. آ یدانشگاه رانیمد یفرهنگ ناب را برا سندهینو نیمشخص شد که ا
 یستمیس نیحاکم باشد تا از درون چن محورستهیفرهنگ شا دیابتدا با ای د؟ابییمابتدا بر اساس فرهنگ ناب پرورش 

ات سطح از باورها و اعتقاد نیرا پرورش داد که سازمان را به باالتر یرانیو مد افتیدست  یبتوان به بلوغ سازمان
 دیکه مورد تأکا، فرهنگ کار، روابط در سازمان هفرهنگ ناب در ارزش گر،یسازد؟ به عبارت د یمتعال افته،یرشد 
ل آن را بودن اصو یامر کاربرد نیشده که ا اتیوارد جزئ یمحورشایسته تیبوده است، بدون توجه به کل اگیماس

 .کندیدشوار م یتاحد
 همچنینو  ستهیناب و شا یمفهوم فرهنگ سازمان فیتعرفرهنگ ناب در آموزش عالی، کتاب  یاصل هدف

 یبرا یظرن یچارچوب سندهیهدف، نو نیبه ا لین یفرهنگ بوده است. در راستا نیبلوغ ا گرفیابعاد و عوامل توص
 شده،ناختهش یپژوهش یاست. او با پر کردن خألها نموده نیتدو یآموزش عال یآزمون بلوغ فرهنگ ناب در نهادها
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های انشگاهدس رویکرد اسالمی نتایج مثمرثمری برای قدر یقین، این مفاهیم بر اساکرده،  فیرا تعر یدیجد میمفاه
 آورد.ما به ارمغان می

 شنهادیمدل پ نیا یرا برا یدیجد میو مفاه کردهایمند درآورده، و رونظام یرا در قالب یفعل یکردهایروماسیاگ 
 کتاب هستند:  نیا یشناخت-یحوزه نظر یاز دستاوردها ریکرده است. موارد ز

 یر نهادهادآن  یهایژگیو نییتب( و اقدام ،ینیاجرا، بازب ،یزیربرنامه) یجار یندهایفرا ژهیو تیماه نییتع 
 ها؛آن یبندطبقه یبرا ییارهایو طرح مع ،یآموزش عال

 تیریمد میمفاه یسازادهیکه در پ یعال آموزش یها و نهادهاسازمان یازهایها و امتیستگینشان دادن شا 
 دارند؛ کنندهنیینقش تع هادانشگاهدر  ندیفرا

 فرهنگ ناب در قالب مدل بلوغ فرهنگ ناب در  گرفیابعاد و عوامل توص، مفهوم فرهنگ ناب فیتعر
 ؛یآموزش عال

 نیدر ا هکنندنییو مشخص کردن عوامل تع یآموزش عال ینهادها تیفعال یرونیو ب یبستر درون یبررس 
ل، و خألها متقاب یبط دوطرفه، وابستگارو نییتع نیبه بلوغ در فرهنگ ناب و همچن دنیرس یبسترها برا

 ؛یآموزش عال یدر فرهنگ ناب و فرهنگ سازمان

 بلوغ فرهنگ ناب؛ یابیبلوغ فرهنگ ناب، مدل بلوغ فرهنگ ناب، و سطح ارز میمفاه فیتعر 

 و  رییتغ یسازادهیپ یهابا لحاظ بلوغ فرهنگ ناب و روش ،یشناسفرهنگ ناب در گونه یکردهایطرح رو
 تحول.
  محورستهیشا سازمانیفرهنگ اسالمی به  کردیبا رو یشناسنقد روش

ای اجتماعی به حل یک مشکل از شود که در آن مسألهدر علوم رفتاری با مسأله شروع میشناسی اساساً روش
 نافتد که افرادی زیادی از جامعه درگیر آن هستند و متضمکند. مسأله اجتماعی زمانی اتفاق میجامعه کمک می

پیامدهای اجتماعی است. کتاب فرهنگ ناب در آموزش عالی با درنظرگرفتن فرهنگ سازمانی دانشگاه در سه الیه، 
مسائل، ظواهر امر و پیامدهای مختلف و گذرای اجتماعی را در سازمان دانشگاه مطرح کرده است. در اینجا رویکرد 

اً در این سازی غالببر اساس بینشی توحیدی است. نظریهقابل بحث ما الیه اول، یعنی باورها است که در جامعه ما 
و  یبلوغ فرهنگ ناب در آموزش عال یابیارز یبرا سندهیو آزمون مدل نو نیتدوافتد و ما شاهد الیه اتفاق می

 طیشرا نییتع زینامه بلوغ فرهنگ ناب( و نبلوغ فرهنگ ناب )پرسش یبررس یبرا یو آزمون ابزار نیتدو نیهمچن
 .هستیمها مطلوب آن یسازادهیپ

چارچوب  هیدر حوزه فرهنگ ناب صرفاً بر پا یاز پژوهشگر یناش یهاتیبا علم به محدود سندهینو
 فرهنگ ناب به آن افزوده که فیرا جهت تعر یارابطه یکردیرو یچارچوب فکر نیا لیتکم یبرا انه،یکارکردگرا

را گسترش  یژوهشپ دگاهید نیا یشناختینگرش هست نیبا اتخاذ ا اگیاست. ماس نینماد-ینییتب کردیبه رو کینزد
 کردیورو بر اساس  یشناسدر معرفت ییگراو مسئله را از موضع کثرت افزودهرا به آن  انهیگراانسان کردیو رو داده

ناب،  رهنگف یابیدر ارز یشدۀ پژوهششناخته یپر کردن خألها یدر راستاه است. او دکر یبررس چارمازداده بنیاد 
بدین صورت را  یدیجد یها و ابزارهامتبلور کرده و روش ندمنظام یموجود را در قالب یپژوهش یها و ابزارهاروش

 ؛کرده است شنهادیپ

 باز در حوزه فرهنگ ناب؛  یو روش کدگذار ادیبنداده هینظر یشناختروش یهااستفاده از مؤلفه 

 ابزار  نیا یای. مزاسندهینو هیابزار اول هیبر پا یبلوغ فرهنگ ناب در آموزش عال یابیارز یبرا یابزار نیتدو
ها و نگرش نهیدر آ یآزمون بلوغ فرهنگ سازمان یابزار برا نیبه کارکرد ا گر،ید یبا ابزارها سهیدر مقا
 گردد؛یکارکنان در سازمان برم یرفتارها
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 در  یبلوغ فرهنگ سازمان زانیم نیینامه بلوغ فرهنگ ناب جهت تعاستفاده از پرسش یبرا یروش نیتدو
 ناب آنها؛ یسازادهیجهت پ یآموزش عال ینهادها

 بلوغ فرهنگ ناب؛ یهانهیشناخت بستر و زم 

 ؛یآموزش عال یبلوغ فرهنگ ناب در نهادها زانیم یهایژگیو هیاول صیو تشخ فیتعر 

 ؛یفرهنگ ناب در آموزش عال یابیارز یکردهایرو یشناسانواع و گونه نییتع 

 ؛یفرهنگ ناب در آموزش عال یشناسانواع و گونه نییتع  

 ود ناب و بهب یسازفرهنگ یدر راستا یآموزش عال یو تحول در فرهنگ سازمان رییتغ یبرا یاطرح پروژه
 آن.  یاجرا یهانهیو زم طیشرا نییتع زیمستمر آن و ن

دانشجومحورِ  یهاو مدل کایآمر یهاحاصل از تجربه یهادگاهیدر پژوهش خود د اگیماسبه عبارت دیگر، 
مدل  هیقاره اروپا را لحاظ کرده که بر پا یسراسر یهادانشگاهمتداول  یهاوهیش زیآنگلوساکسون و ن یکشورها

و در  دارند شیراگ یلمع أتیاستادان و ه یازهایآموزش و پژوهش و رفع ن بیبه ترک شتریباستادمحور هامبولد 
ر ها را در هآن توانیمبه گفته او،  است.داده  شنهادیپ یتحول در فرهنگ سازمان یرا برا ییهاطرح ،ریمس نیهم

ر د شرفتیپ تیوضع ای ،یو سازمان یشکل حقوق ،یتیریمدل مد ،یمکان تیوقعفارغ از م ،ینهاد آموزش عال
صورتیکه در رویکرد دینی، مسأله اجتماعی پژوهش یا همان بحث . در کرد ادهیناب، پ تیریمفهوم مد یسازادهیپ

دهد که با توجه به ساختار بومی و اسالمی جامعه دانشگاهی همراه فرهنگ سازمانی ناب و شایسته، زمانی رخ می
بی کم  ابنا به رویکرد مطرح شده نفی کرد. ولی چنانچه این نتایج ر های پژوهش را صرفاًتوان یافتهباشد. البته نمی

ایم و الزم است این مدل را با توجه به ساختار گرایی عمل کردهو کاست بپذیریم در واقع بر اساس رویکرد اثبات
جامعه یعنی با رویکردی تفسیری حدود و ثغور آنها را تبیین نماییم. به عبارت دیگر در این پژوهش عنصر تفکر در 

 أکیدتفرهنگ جامعه آمریکایی و رویکرد غیردینی بوده است. لذا  میدان پژوهش به اثبات رسیده و پیوند این دو،
 دهد.نشان می در جامعۀ ماشناسی اسالمی قطعیت نتایج را این فرآیند در پرتو معرفت

افزاری و یک بخش تمدن دو وجه دارد؛ یک بخش سختالعالی( )مدظله ایاهلل خامنهت حضرت آیبه بیان 
این فرهنگ صحیح زندگی را  .فرهنگ زندگی با آن بخش اصلی تمدن است افزاری،نرم. در بعد افزاری استنرم

 و «مداریاخالق»، «عقالنیت»را سه عنصر های تشکیل دهنده آن و بُن مایهاست اسالم برای ما تدوین کرده 
 ؛[4۱] مطرح کردند «حقوق»

ر کرد؛ د نیدارد، صنعت دارد، ثروت دارد، قضاوت کرد و تحس نیماش نکهیتمدن را به صرف ا کی شودینم»
 آنها نهاست؛یمردم را فرا گرفته. اصل ا یمشکالت فراوان، سراسر جامعه و زندگ نیکه در داخل آن، ا یحال

 تیا امنکنند، ب یزندگ دیام باکنند،  شیشود، تا مردم احساس آسا نیبخش تأم نیا نکهیا یاست برا یابزار
و  شودیطرح مم نجایدر ا یامقوله کیکنند.  دایانسانىِ مطلوب پ یبروند، حرکت کنند، تعال شیکنند، پ یزندگ

و به شکل   نیتدوو  نییرا تب یکه فرهنگ زندگ میباش نیما به دنبال ا دی. بایفرهنگ زندگ :  آوردیسر بر م
. کرده است نیما مع یرا برا یفرهنگ نیچن کی یهاهیما. البته اسالم بُنمیتحقق ببخش اسالممطلوب 

ما قرار داده است.  اریرا اسالم در اخت نهای؛ ااخالق، حقوق ،یخردورزفرهنگ عبارت است از  نیا یهاهیمابُن
 یسالما نینخواهد کرد و تمدن نو دایتحقق پ یاسالم شرفتیپ م،ینپرداز یمقوالت به طور جد نیاگر ما به ا

را  بخش نیشود، اگر ا ادیهرچه اختراعات و اکتشافات ز م،یبرو شیشکل نخواهد گرفت. هرچه ما در صنعت پ
 ادیز م؛یکار کن ادیبخش، ز نیدنبال ا دی. بامیاکلمه نکرده یقیحق یبه معنا یاسالم شرفتیپ م،یما درست نکن

 «میتالش کن
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 ازکنیم. علم و دانش مطرح میآید، آن را در چارچوب تعاریف دانشگاه در زیست بوم ما میمفهوم  زمانیکه
وقتی  از سوی دیگر، .در آن جای دارد نیزشود. تجربه بشری به علم تجربی محدود نمی تنها منابع علمی ماسویی، 

گ کنیم، آنجا هم فرهنتربیت و فرهنگ در دانشگاه به عنوان نهادی که این مسئولیت را دارد صحبت میدر مورد 

 هاهایی دارند که اینمایه . فرهنگ ما در این قسمت عناصر و بننمودیممتناسب با همان چیزی است که تعریف 
 گردد. بینی برمیصر پیشعن سهخودشان به 

کنیم و بعد باورهایمان را بر این مبنا  توجهع به چند عنصر آن، به بخش باورها هم راجو اگر هم راجع به علم، 
ا رحرکت کنیم که حیطه وسیعی  ها و هنجارهای اسالمی خوداز آن باورها به سمت ارزش، الزم است تنظیم کنیم

های به ارزشهستند و چه هنجارها و چه ناهنجارهایی  هااینبینم شود. با نگاه به وضعیت موجود خود، میشامل می
 . گرددمیبا این هنجارها و باورها تولید  نیز در تناسبمصنوعات  خودمان برگشته است.

نیت است. در آن لشکریان عقل عقالخردورزی و به تعبیر دیگر ای از شاخهعلم و دانش بحث بخش باورها، در 
اساسی  ییکی از این سپاهیان عقل، علم است. عقالنیت عنصر ،فرمایدمیالسالم علیهامام صادق که  [۲1] و جهل

ای ها بر مبنهم در فرهنگ و هم در علم است. عقالنیت به این معنا که نوع نگاه انسان و برخوردش با همه پدیده
 ردی رامواشناسایی کند.  ها راها، منطقمندیها، قاعدهباید رابطه وموهبتی باشد که خداوند در وجودش قرار داده 

ه ک چیزی است ،ها و کشف روابط نباشد. منظور از عقالنیتمندیدهد که درست هستند و بدون قاعدهتشخیص 
شان این دفینه الهیاز  _همان جوری که پیامبران فرمودند_بایستی  .است همه ابعاد زندگی بشرو  در مجموعه افراد

، د اسالمیرویکرکدام معنا ندارد. لذا موضوع اصلی ت هیچو نه تربی ،نه زیستن شود،شود. اگر انسان حذف استخراج 
نین چ شود،ناب دیده نمیدانشگاه در فرهنگ سازمانی  ای کهتفاوت عمده. ، توحید استمحور اصلی آنانسان و 

 اری باشد. محور جاری و ستمام ارکان فرهنگ سازمانی شایستهبایست در نگرشی است. بنابراین بینش توحیدی می
 
 و پیشنهادها یریگجهینت .5

فرهنگ ناب در آموزش »در بحث مدیریت ناب در کتاب  هادانشگاههای پژوهشی و مشاهدات تجارب گزارش
و  هاانشگاهدسازی این مفهوم است. این روند نتیجه تغییر در بستر فعالیت حاکی از افزایش توجه به پیاده« عالی

علق به وکار را مفاهیمی متفیت یا مهندسی مجدد فرایند کسبنگاهی است که رویکردهایی مثل مدیریت جامع کی
روند. های متداول علمی و دانشگاهی به شمار میداند که تهدیدی برای اصول و شیوهوکار میحوزه تولید و کسب

شوند یسازی از باال به پایین، اساساً باعث تغییر و تحول در حوزه فنی و سازمانی ماین مفاهیم به دلیل روش پیاده
 سازی برای بهبود مستمر، این تحول را تداوم بخشند. بی آن که بتوانند با فرهنگ

یرند گسازِ مفهوم مدیریت ناب، این مفهوم را به کار میبا باور به ویژگیِ فرهنگ هادانشگاهبه همین خاطر، 
بندی ویکرد ابتکار، خالقیت، و پایسازی این مفهوم تأکید بر رویکرد از پایین به باالست و در این رچون در پیاده

شود. در این رویکرد، کارکنان هم خالق تغییر و تحولند و هم از این تحوالت تأثیر طبیعی کارکنان به کار گرفته می
سازی این های مورد توجه در این کتاب در آن دسته از نهادهای آموزش عالی که در حال پیادهپذیرند. پژوهشمی

رد سازی موفق تغییر و تحول بر پایه رویکاین مطلب است که میزان بلوغ فرهنگ ناب در پیادهمفهوم هستند مؤید 
فرایندی نقشی حیاتی دارد. بنابراین، باید بلوغ فرهنگ ناب را تشخیص داد و میزان پیشرفت را در روند تغییر آن 

 ییامحتو یخاطر دچار خطا نیه همرا اعم از فرهنگ ناب درنظرگرفته و ب یمحورستهیدر واقع شاسنجید. ماسیاگ 
 شده است. 

عام درنظر گرفت که شامل تمام افراد سازمان  ییدانشگاه را معنا محورستهیدر نگاه اول بتوان فرهنگ شا دیشا
. راه حل این افتد یاتفاق نم یدانشگاه بالغنباشد، فرهنگ  یمحورستهیتوان گفت تا شایبطور قطع م یاست. ول

دهند آثار ناشی از کار برای تغییر ساختار تنها در صورتی ها نشان میپژوهش است. «دیتوح»اصل چالش توجه به 
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پیوستگی و تداوم خواهند داشت که تحوالت فنی و سازمانی رابطه تنگاتنگی با تحوالت اجتماعی پیدا کنند. 
را دارند )منابع مالی، دارایی، زمان سازی مفهوم مدیریت ناب نیازمند اتخاذ اقداماتی است که مخارج خاص خود پیاده

 دانشگاه توقع دارند چنین اقداماتی کارآمد و اثربخش باشند.  عاننفیذو کار کارکنان، و غیره(. مدیریت 
های بتفنی، از نس-خوریم. در حوزه سازمانیبا این حال، در سنجش آثار چنین اقداماتی به برخی مشکالت برمی

، و شوند. اما تا به حال مدل، روشکه به زمان، هزینه، تعداد اقدامات یا اسناد مربوط میکنیم گوناگونی استفاده می
ش رو تاب پیابزاری برای سنجش تحول در حوزه اجتماعی در نسبت با بلوغ فرهنگ سازمانی ارائه نشده است. ک

توسط ماسیاگ بدون توجه به  کند. هر چند که چارچوب مورد استفاده ادرگار شاینتواند پر این خأل را تا حدی می
محور )به طور عام( به یک مرتبه، وارد بحث بلوغ فرهنگ سازمانی شده که عمیق ترین فرهنگ سازمانی شایسته

الیۀ فرهنگ سازمانی به طور خاص است. ماسیاگ نقش مفهوم مدیریت ناب را در تغییر فرهنگ سازمانی 
نشان داده و تغییر معنا و برداشت از مفهوم مدیریت ناب را در محور دانشگاهی، بدون درنظرگرفتن فرهنگ شایسته

 سازی آن در نهادهای آموزش عالی بررسی کرده است. جزئیات پیاده
گر هدف اصلی این کتاب تعریف مفهوم بلوغ فرهنگ ناب در نهادهای آموزش عالی و نیز تبیین عوامل توصیف

توان شناختیِ این پژوهش بوده است که میشناختی و معرفتتیو ابعاد کلیدی آن در پرتو مقدمات و مفروضات هس
محور، مدیران را در رسیدن به اهداف سازمانی آنان یاری کند. با این پس از رویکرد فرهنگ دانشگاهی شایسته

 ارچوبگرایانه بر پایه چحال فرهنگ ناب به کار رفته در این کتاب رویکرد جدیدی است که با افزودن نگاه انسان
 های پیشین تکمیل شده است. در ایننمادین، چارچوب فکری کارکردگرایانۀ حاکم بر پژوهش-فکری تبیینی

گ توجه داشته است، با این فرض که فرهن –یعنی کارمند دانشگاه  –رویکرد، پژوهشگر بیش از هر چیز به انسان 
 کل گرفته است. ها، و روابط دوطرفه شهایی متشکل از معانی، برداشتسازمانی در شبکه

ی در گرایشناختی در این پژوهش رویکرد مبتنی بر کثرتنویسنده کتاب با استفاده از مقدمات هستی
تار دهد که با ساخدر رویکرد اسالمی مسأله اجتماعی پژوهش زمانی رخ میشناسی را به کار گرفته است. معرفت

بومی جامعه دانشگاهی مطابقت داشته باشد. لذا چنانچه این نتایج را بی کم و کاست بپذیریم در واقع بر اساس 
اییم. حقیق بیازمایم و الزم است این مدل را با توجه به ساختار جامعه و در میدان تگرایی عمل کردهرویکرد اثبات

یعنی با رویکردی تفسیری حدود و ثغور آنها را تبیین نماییم. به عبارت دیگر در این پژوهش عنصر تفکر در میدان 
 پژوهش به اثبات رسیده و پیوند این دو، فرهنگ جامعه آمریکایی و رویکرد غیردینی بوده است. 

 ها، و ابزارهایی برایتوان به مفاهیم، مدلمیالمی شناسی اسدر پرتو معرفتلذا با بهره جویی از این کتاب 
های مدیریت دانشگاهی بر مبنای مدیریت ناب و سایر مفاهیم مدیریت فرایندمحور سازی تغییرات در مدلپیاده

پردازان و متخصصان حوزه عملی مدیریت نهادهای آموزش عالی ایران نافع هستند، دست یافت که برای نظریه
ید، ، باتوجه به اصل توح« باورها و مفروضات» ۀهست سازمان دانشگاه یعنی هیال نیترقیعمه دربنابراین چنانچ

 (عاتیارزش و هدررفت )ضا میناب و مفاه یهاارزش تیرعابینش و باور توحیدی جای گیرد و در الیۀ دوم جهت 
مُوا بِحَبْلِ اللَُّهِ جَمِیعاً وَ ال وَ اعْتَصِ»را به واسطۀ  «انسجام» ، دهندیم لیتفکر ناب را تشک یکه هسته اصل

یۀ باشد، الحفظ گردد و با تمسک به اصول و قوانینی که در راستای اجرا و تحقق اهداف اسالم می «تَفَرَُّقُوا... 
اسالمی -توان به فرهنگ تحقق و ترویج نتایج این پژوهش در راستای فرهنگ بومیمی مصنوعات شکل گیرد،

 دست یافت.
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