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 چکیده
ایرانانجامگرفتههایکشفواحصایعواملمحیطیمؤثربررفتارسازمانیدردانشگاه پژوهشحاضرباهدف

مشارکت شد. موردیکیفیاستفاده روشمطالعه طرحپژوهشکیفیو اینپژوهشاز در بنابراین، کنندگاناست.
 شامل پژوهش در 11حاضر و مدیریت مختصصان از کهنفر بودند دانشگاهی باتجربه سازمانی رویکردرفتار با

هدفنمونه گیری روش و داده"معیار"مند گردآوری روش شدند. مصاحبهانتخاب پژوهش، عمیقهای های
هایحاصلازپژوهشحاضرهانیزازفنتحلیلمضموناستفادهشد.یافتهوتحلیلدادهساختارمندبودهوبرایتجزیهنیمه
درقال همچنین33ب، و پایه سازمان3مضمون زیستمضمون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فناوریودهنده محیطی،

حرفه درکاثربخشقلمرو شناختو کنونی، مطالعه نتایج همچنین شد. استخراج سازمانیای رفتار محیطی بعد تر
ترهادرتعامالتخودبامحیطاثربخشدانشگاهوسیلهراهموارکردوتحلیلدقیقآنرامیسرساختتابدیندانشگاه
عملکنند.


رفتارسازمانی؛دانشگاه؛محیط؛عواملمحیطی: کلیدواژه
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** دانشجویدکتری،بخشمدیریتوبرنامهریزیآموزشی،دانشگاهشیراز،شیراز،ایران.

***  ر،بخشمدیریتوبرنامهریزیآموزشی،دانشگاهشیراز،شیراز،ایراندانشیا.

.استادیار،بخشمدیریتوبرنامهریزیآموزشی،دانشگاهشیراز،شیراز،ایران
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 مقدمه
محیطآنهارویهابهعصراطالعاتورویاروییباتغییراتوتحوالتشگرفیکهدرباورودسازمان

بینیبودناینتغییررات،حفرممزیرترقرابتی،پیشبلثباتیوتغییرپذیریوغیرقادلیلبیدادهوهمچنینبه

سرت.هاهرادررقابرتبراسرایرسرازمانوریورشدوتوسعهآنهامنوطبرهاسرتفادهازفرصرتافزایشبهره

یطوشرناختکلرینسربتبرهآنهرانیرزتنهرادرسرایهتحلیرلوبررسریدقیرقمحراستفادهازاینفرصت

هرایآموزشریوپژوهشریهمچرونسازمان،بنابراین(.1،5511:17گی)موسیگیوموهاناستپذیرامکان

هرایمتفراوتیدربرخروردبراایرنهانیزباتحلیلوبررسیمحیطوشناختنسبتبهآن،واکرنشدانشگاه

ساتآمروزشعرالی،سؤهاومدانشگاه،دیگربیانبه(.1391)اخوانوابوعلی،دهندشرایطازخودبروزمی

وهمچنریندارایداشرتهدادنبهامورجامعرهستندکهنقشیمهمواساسیدرشکلایهیپیچیدههاسیستم

،5باشند)تیگوالمللیآنهامیدربازارجهانیوموقعیتبینمنظوررقابتتأثیراتمهمیدرتواناییکشوربه

انمحافلعلمی)سریکانتانوعنونظامآموزشعالیبههاودانشگاه،حاضر،درحالرو(.ازاین5511:453

؛ووالردو4،5553:93اصرلیتوسرعهاقتصرادی)پریسرماهوهمکرراران(محررک3،5557:157دالریپرل

جهتپاسرخگوییبرهاجتماعیدر(،رشدوتوسعه3،5557:55؛دراکروگلداستین1،5557:397همکاران

اجتمراعی-توسعهفرهنگی،(1313:3نی،تقاضاهایاجتماعیوگسترشعدالتاجتماعی)سلیمیورمضا

(،توسرعهمنراباانسرانی1315ن،راستایاعتالیسطحفرهنر عمرومیاقشرارمختلرفجامعره)بازرگرادر

(،1314گذاریبررنیررویانسرانی)آزو ومقصرودی،ترینروشسرمایهاصلیوکاربردیعنوانعنصربه

)مکدیوایرت عاملکلیدیدرافزایشکیفیتملیبودهپایهواساسیبرایپرورشوتقویتاستعدادهاو

 در نظرام ایرن کیفیرت و وضعیت عملکرد، به بیشترینسبت حساسیت،رووازاین(7،5559:35وهمکاران

رغرمعلری،دیگرر(.ازطررف1397:133حمدیوهمکراران،دارد)م وجود جامعه هاینظام سایر با مقایسه

شدن،ایطکنونی،تغییراتیهمچونجهانیومراکزآموزشعالیدرشرهااهمیتوضرورتنقشدانشگاه

                                                                                                                                                    

1. Mwesigye & Muhangi 

2. Teague  

3. Srikanthan & Dalrymple 

4 .Presmus & Etal 
5. Woollard   & Etal  

6. Drucker& Goldstein 

7. McDevitt & Solomon 
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دوزیسرخابیوانقالباطالعاتیوارتباطی)یمنی،عنوانمحرکاصلیتوسعهاهمیتروزافزوندانشبه

؛دراکرروگلداسرتین،5557:455ووالردوهمکاران،؛5511:155موهانگی،موسیگیو ؛1399همکاران،

چووداهررراو؛15: 5،5557،پررررهمررروهوهمکررراران19: 1،5559لسرررترگرانررردیمکا،5557:35

هرایرفتراریهاوکرنشوواکرنشکلیتغییروتحوالتمحیطی،تمامفعالیتطور(وبه 3،5514کانترراه

ثرأهابهسمتپویاییکارکردهایشانرامترتأثیرقراردادهوحرکتآنهایدانشگاهیراتحتنظاماعضای

کرهبرخریمعتقدنردنقرشآمروزشعرالیدرایگونه(،به1،5513؛رابینزوجاج4،5553)رابینز استکرده

،روازایرن(.9،5511؛سراندره7،5515؛کریگروروسو3،5515جوامابرایهمیشهتغییرکردهاست)گلن

اتواطالعرات،دلیلتعاملفزایندهعرواملیماننردانقرالبفنراوریارتباطرشرایطمحیطیآموزشعالیبه

نتیجرهتشردیدمحروریودرشردن،رونردسرریامشرتریهایمختلف،جهرانیتکاملسریادانشدرحوزه

امرروزه،حقیقرت(.در47؛1399زاده،)ترک رودبیشترپیشمیچهها،بهسویپیچیدگیوپویاییهررقابت

تررینوعنروانیکریازمهرمبرههوقرارداشرتهاوتحوالتروزافزونمحیطیپویاییتأثیرهاتحتدانشگاه

طوردائمدرصددانطباقباشرایطمتغیرمحیطریکهبه(453؛5511تیگو،(تریننهادهایاجتماعیسازنده

بایدمستمراًهمراهباتحوالت برایحیات،بالندگیوپویاییخود،(715؛5513 زادهوحدادنیا،)ترکبوده

طریرفترارسرازمانی،جانبهبهبعردمحیزیراعدمتوجههمه ؛(1393صالحی،)ذاکرمحیطبیرونی،تغییریابند

کهایرنامررهایدانشگاهیشدهاستنظامشدنمنطقهفعالیتوهمچنینمرزهایمتخلخلمنجربهمحدود

دیگررتغییرراتمحیطریراکراهشدادهوازطررفهابرهپاسخگوییآنتوفیقطرفمیزانیکودازخنوبهبه

،بنرابراین(.47؛1399زاده،)تررکاسرتهایدانشگاهیبرمحریطرانیرزمحردودکرردهنظامیگذارتأثیر

هراینظراماثرربخشومناسربپاسرخگوییوتعامرلعردمازجملره؛ذکرشردهمسرائلوهرابهچالشباتوجه

وعردمانسرجامنیوهمچنریطریمحریرمتغطشررایباههمواجدرمختلفسطوحدرهاودانشگاهیدانشگاه

یرفتراراعضرایدهرجهرتیراسرتادراهرموجروددردانشرگاهیرفتارورفتارسازمانیالگوهایکپارچگی

                                                                                                                                                    

1. McAllister-Grande  

2. Presmus  

3. Choudaha & Contreras  

4. Robbins 

5. Robbins & Judge 
6. Glenn  

7. Thomas & Rosow 

8. Saunders 
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انردازهازیردبریشکأتیوهمچنرینسرازمانرفتراریطریعردمنگراهجرامابرهبعردمحجرهیسازمانکرهدرنت

ردی،گروهریوانرهرفترارفرگتحلیلرفتارسرازمانیدرسرطوحسرهونظرانعلوممدیریتبرتجزیهصاحب

 محیطیرفتارسازمانیدانشرگاهچارچوبیباهدفکشفواحصاپژوهشحاضرد،آییمدیپدسازمانی

بررفتارسرازمانیمؤثرالبودهاستکهعواملمحیطیؤپیپاسخگوییبهاینسکیفیدرایقالبمطالعهدر

هایدانشگاهیکدامند؟نظامدر



 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
1ازمانیرفتار س

 

بینیبودنمتغیرهایاثرگذاربرعملکردپیشیدنظیررقبایناشناخته،غیرقابلبهظهورشرایطجدباتوجه

جرایرودکرهبره،انتظرارمریهرایعصررحاضرریمحیطیو...ازسرازماناهسازمان،عدماطمینانوتالطم

)سریدنقویوکردهراینوآورانرهباشرنددنبرالرویبوروکراتیکوتمرکزبرثبات،بهاستفادهازساختارهای

توضریحوهایسازمانیتوجهخاصیبهتعریف،نظریهازدههپنجاهمیالدی،،اساه(.براین1317همکاران،

دشرروهررامطرررحمرریایاساسرریبرررایهمررهسررازمانلهئعنرروانمسررحلیررلاثربخشرریسررازمانیداشررتهوبررهت

عردادتدهداثربخشیسرازمانینگرانریعمردهاتنشانمیایکهاکثرمطالعگونه(به5،5555:155)روجاه

نظررانمعتقدنردکرهبررای(.اکثریرتصراحب3،5514:43ست)گیتاوپرارادانهازیادیازمدیرانسازمان

معیارهررایمختلفرریمرروردسررنجشقرررارگیرنرردودبایررهرراازجملررهدانشررگاهدرکاثربخشرریدرسررازمان

مطالعراتکرهگونره(.همران1313:3ابیشروند)رمضرانیوهمکراران،عملکردهایگوناگونسازمانارزی

هرمآمیخترهنیرز،بلکهدرتنهامفهومعملکردوکاراییازیکدیگرمستقلنیستندمختلفنشاندادهاستنه

وزادهشرود)تررکاثربخشیشاخصیبرایارزیابیعملکردمحسروبمری،سوکهازیکایگونههستند،به

طریرقسرهتوانردازعملکردسازمانیاستومیاثربخشینتیجه،دیگر(وازسوی5511:545دهقانهراتی،

گیریگردد)کتکاربعدمختلفازجملهرفتاروعملکردکارکنان،عملکردمالیوعملکردعملیاتیاندازه

سرت)گیتراواساهرفتاروعملکردافرادازعناصرکلیدیبرایافزایشاثربخشریا(.براین4،5551وست

                                                                                                                                                    

1. Organizational Behavior 
2. Rojas  

3. GitaKumari & Pradhan 

4. Ketkar & Sett  
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شیافرزایبراراهنیتریاساسوراهبردیعنصرنیتریاتیحعنوانبهعواملگریدانیمدر(و5514پارادان،

(وایرنبردان5،5557:149؛نابراتچری1،5515ژان ولی)شودیممحسوبسازمانییکاراویاثربخش

یابرد)گیتراوپرارادان،ازمانافرزایشمریمعناستکهبابهبودرفتاروعملکردافرادکاراییواثربخشریسر

تربیت،بدیهیاستکهدستیابیبهعملکردمؤثرودرنهایتافرزایشاثربخشریوکراراییدر(.بدین5514

یکسازمانمستلزممطالعهودرکرفتاراعضایآناستوآنچهدراینزمینهمددرسراناسرتمطالعرهو

بررسیحوزهرفتارسازمانیاست.

درموجودادبیاتازایگستردهطیفشاملکهاستشدهتثبیتکامالًعلمیحوزهیکسازمانیرفتار

درریشرهسرازمانی(.درحقیقرت،رفترار3،5517کاپوروجینشود)هایرفتاردرسازمانمیارتباطبازمینه

برهمنجرررکنرانکااحتیاجراتبرهویرژهتوجهکهاستباوراینشاملکهداردمدیریتبهرفتاریرویکرد

ترررفترارسرازمانی،صورتدقیقیابهرفتاریرورویکردازاین.شدخواهدبیشتروریبهرهورضایتتولید

وسیاسریاقتصرادی،شناسری،جامعهشناسی،روانازجملهعلومیداشتهوتحتتأثیرتمرکزاساسیبرافراد

.(5559جاج،و؛رابینز5553رابینز،)آمدهاستپدیدشناسیمردم

وافررادتعامرلنحروهعلممطالعهوکاربرددانشدربرارهسازمانی،(رفتار5513بهاعتقادرابینزوجاج)

گرذاردوهمچنرینمریترأثیرسرازماندرگرروهوفرردرفتراربررکرهراسازمانبودهوعرواملیدرهاگروه

ازایمجموعرهسرازمانی،دیگر،رفتاریانبکند.بهچگونگیمدیریتوارتباطسازمانبامحیطرامطالعهمی

دررفتاروهمچنینمدیریتنگرشوتوصیفوتحلیل،تجزیهدرک،برایرا-مفاهیموهانظریه–ابزارها

(.5513کند)رابینزوجاج،میفراهمهاسازمان

ثربخشریسرازمانهاوساختارهارادرراستایبهبرودوادرحقیقت،رفتارسازمانی،تأثیراتافراد،گروه

رو،رفتارسازمانیدرسهسطحفرد،گرروه(.ازاین5517دهد)کاپوروجیان،موردتحلیلوبررسیقرارمی

دیگرر،بیرانوتحلیلاستکهاینسطوحنیزدرتعاملوارتباطکاملبایکدیگرنرد.برهوسازمانقابلتجزیه

هرایآنهراهایسازمانیبایددربارهواکرنشمحیطهاورفتارهایافراددردرراستایشناختچرایینگرش

هرایکرهبرهآنهراتعلرقدارنرد)مثرلارتباطراتمیرانآنهرا،ها(،گرروهعنوانافراد)مثلادراکات،انگیزهبه

                                                                                                                                                    

1. Zhang & Lee 

2. Nabatchi   & Etall 

3. Kapoor, Sh.,& Jain  
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کننرد)مثرلهنجارهایرسمیوغیررسمیکهبررفترارآنرانمرؤثراسرت(وسرازمانیکرهدرآنکرارمری

تحلیلدرتمامیسهسطوحفروق،ودستآورد.توجهدقیقبهتجزیهاتیبهفرهن ،ارزشها،ساختار(اطالع

(.5513؛رابینزوجاج،5553موضوعاصلیدررفتارسازمانیجدیداست)رابینز،



 1محیط سازمان
هاییموفقندکهخودرابرامیان،سازمانجهانحاضر،جهانیمملوازتغییراتودگرگونیاست.دراین

هرایتغییراتیکهدرسرال(.1319خوراکیانوهمکاران،هایمحیطیجدیدتطبیقدهند)یتشرایطوموقع

هارخداده،حاکیازافرزایشمیرزانپیچیردگیوعردماطمینرانبرودههایخارجیسازماناخیردرمحیط

هایگذشته،نرختحوالتمحیطیافزایشچشمگیریداشتهواینامرموجبشدهاست.همچنین،دردهه

(.1317هایمختلفاهمیرتخاصریپیرداکنرد)سریدنقویوهمکراران،پذیریدرحوزهاستکهانعطاف

هراپایردارازسرویتمرامسرازماخردماتارائرههرایمحیطری،دلیلافزایشفزایندهچرالشبهحاضر،درحال

ازیکریکرهایگونره(؛بره5،5513شرود)هورنر وهمکرارانمحسروبمرینوآورانهاقدامیخودخودیبه

محریطثبراتیبریبرینتعرادلکرردنایجادوفراهممدیرانفعلی،برایسازمانیاساسیهایچالشترینمهم

ثبات(.درحقیقت،امروزهمحیطبی3،5511درسازماناست)پاپالوسکاوهمکارانفرایندتوسعهوخارجی

زادهوقابرتبراسرایررقبرا)حسرنکندکهبرایکسربموفقیرتپایردارورهاراملزممیاقتصادی،سازمان

هایآموزشیوپژوهشریایبهمحیطسازمانداشتهباشند.اینامردرسازمان(،توجهویژه1317همکاران،

شدنتریبرخورداراست.درحقیقت،تحوالتمربوطبهجهانیماننددانشگاهازگستردگیواهمیتافزون

هادرآموزشعالیمنهتغییراتوحجموگستردگیدگرگونیوانقالبفناوریاطالعاتوتأثیرآنبردا

شردنآمروزشوکرنشها،تجارتیهمچونکارکردها،انتظاراتوتعهداتجدیدکیفیت،مدیریت،هزینه

تررینتوانردازاصرلیدیگررمریسووتعاملبافناوری،بازارکارونیازهایاجتماعیازسرویفرهنگیازیک

هرا(.دانشرگاه1391هومحیطپیرامونآنراتشکیلدهد)دودرستادوهمکراران،مباحثمربوطبهدانشگا

طورمستمروبرهبرایپاسخبهاقتضائاتمحیطواثربخشیدرشرایطمتحولامروزیبایدبتوانندخودرابه

(.1399زاده،دستپیداکنند)ترکداردرمحیطتابتوانندبهبقایمعنیکنندنحواثربخشیبازآفرینی

                                                                                                                                                    

1. Organizational enviroment 

2. Horng et all  

3. Poplavska et all 
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سازمانوجودداشتهایناستکرهاگررسرازمانخواهرانبقراوافرزایشنظریهموضوعمتداولیکهدر

(.3،5511؛ماکولوو5،1113:1535،گلیکوهوبر1دهد)دوتیبایدخودرابامحیطتطبیق،اثربخشیاست

اسرتکرهدرهمرهآنهراتعاریفمتعددیازمحیطارائهشدهاستکهمحورمشترکدرهمهتعاریفاین

نمونره،یکریازتعراریف(.بررای4،5511بورتونوابرل) اندعواملخارجازسازمانمدنظرقرارگرفتهشده

هایانیروهاییتعریفکردهاستکهبرعملکردسازمانترأثیرعنوانترکیبیازمؤسسهعمومی،محیطرابه

(.1،5555:39کهاصالًکنترلیبرآنهاندارد)گیبسونگذاشتهاستوسازمانکنترلیبرآنهاداردیااین

هاتوانستندتأثیرمحیطهایباز،دیگرنمیمحققاناززمانپیدایشوحاکمیتروزافزوننگرشسیستم

-کنند.اینمحیطهایفنیونهادیفعالیتمیهادرمحیطسازمانهانادیدهبگیرند،زیرااصوالًرابرسازمان

گراناساه،بعضیازتحلیلگذارند.براینوجودآوردهوبررفتارسازمانیتأثیرمیازمانیرابهسها،اشکال

اند.اینرابطهازطریرقدرک،دونکنولورشوالرنسبرتأثیرمحیطبرسازمانتأکیدکرده3ازجملهدیل

تری،چارچوبمحکم7گیریمدیرانقابلدرکاست،اماویکعواملمحیطیوتأثیرآنبررفتارتصمیم

هابسیاریازمدیرانسازماننمایدوبیشتربرتأثیرسازمانبرمحیطتأکیددارد.براساهنظرویک،ارائهمی

سرازند،هایعینیمحیطخودراایجادکردهومجدداًترکیبوانتخابنمرودهوسرپسملغریمریویژگی

(.1391د)اسکات،نکنها،محیطراتعدیلمیسازمان،دیگرعبارتبه

هایبلکههمهبرایبقابهبرقراریارتباطباسیستم،هیچسازمانیخودکفانیست،حاضر،درحالبنابراین

اهمیتارتباطمحیطراباسازمانها،گراناولیهسازمانتحلیل.نیازدارند،هستندبزرگتریکهجزئیازآنها

،حقیقرتدرامامطالعاتاخیربراینارتباطتأکیدبسریاریدارد.،شمردندناچیزمیرانادیدهگرفتهویاآن

مفراینردهایرفتراریوتما(1315،نکومند) است9پربعدوبرآیندبسیارزیادووتنوعچنینارتباطیتعداد

انیاند.امروزهزمینهمحیطریرفترارسرازمقراردادهتأثیرتررفتارسازمانیراتحتصورتدقیقسازمانیابه

هرارامجبرورنظامآموزشعالیودانشرگاهجملههاازتفاوتبودهومدیریتتمامسازمانباگذشتهمکامالً

                                                                                                                                                    

1. Doty & etal 

2. Glick & Huber 

3. Makolov 

4. Burton & Obel 

5. Gibson 
6. Dill 

7. Weick 

8. Consequentional 
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جملهکارکردهاومناباانسانیتغییردادههایگوناگونازهاوجنبهدهاستتارویکردخودرادرحوزهکر

عرالیوآمروزشنظرام،(.بنرابراین5511وبهنوعیپاسخگویمحیطداخلیوخارجیخودباشند)لوتانز،

هرایبرهسیاسرتانردوایرنتحروالتدرگیررشردهکنرونیالتتحرودرفرایندعمیقایگونهبههادانشگاه

(.5،5511:17؛امویسیجیوموهانگی1،5557:511خوردهاست)ریزویآموزشیوعملکردآنپیوند

اوریاطالعاتوترأثیرآنبرردامنرهتغییرراتوشدنوانقالبفن،تحوالتمربوطبهجهانیحقیقتدر

هادرآموزشعالیهمچونکارکردها،انتظاراتوتعهداتجدیردکیفیرت،حجموگستردگیدگرگونی

کارونیازهایسووتعاملبافناوری،بازارشدنآموزشوکنشفرهنگیازیکها،تجارتیمدیریت،هزینه

ترینمباحثمربوطبهدانشگاهومحیطپیرامرونآنراتشرکیلدهرداصلیتوانددیگرمیاجتماعیازسوی

لهابرایپاسخبهاقتضرائاتمحریطواثربخشریدرشررایطمتحرودانشگاه(.1391)دودرستادوهمکاران،

تابتواننردبرهبقرایمعنراداردرکنندطورمستمروبهنحواثربخشیبازآفرینیامروزیبایدبتوانندخودرابه

یطوواکنشآموزشعالیبهشررا،دیگربیان(.به1315؛نکومند،1399زاده،ترکطدستپیداکنند)محی

سرازیخرودونظامآموزشعرالیدرمتحرولهاونیازهایناشیازآن،بهتواناقتضائاتمحیطیوچالش

سرریامحیطریعقربخواهردازتغییرراتعظریمورد.بنابراین،آموزشعالیاگرمیبستگیدا،خلقتغییر

ودومحریطش،تغییرراتدسرتندهرد،بایرددرخرداریواستمراربقایخودراازینماندوکارآمدی،معن

هرابایردنظامآموزشعالیودانشگاه،روازاین(.1399زاده،داربیافریند)ترکمندومعنیشده،هدفقصد

ترأثیرهراآنهادرمواقعینیرزبررتأثیرپذیریازآندرتعاملمستمربودهوضمنهاطورمداومبااینمحیطبه

نظرامبهمحریطرغماهمیتتوجهعلی،بنابرایند.نتغییردهراهاخودآندوباگسترشمنطقهفعالیتنگذار

ها،مطالعاتوپیشینهپژوهشبیانگرپرداختنمطالعاتبهآنهاوهمچنینضرورتآموزشعالیودانشگاه

جملره(از5553.رابینرز)هاسرتمحیطریرفترارسرازمانیدانشرگاهمنردبرهابعرادهونظرامجانبعدمتوجههمه

ترررفترارطروردقیرقحلیرلوارزیرابیمفهرومرفتراروبرهنظرانبرجستهحوزهرفترارسرازمانی،درتصاحب

مروردراارتباطاتبیناینسرطوحوهیوسازمانیبودهوتعامالتوسازمانی،قائلبهسهسطحفردی،گر

شردهدانسرتهوبعردعامالتسرطوحیادرفتارسازمانیرابرآمدهازتابینز،رحقیقتتوجهقراردادهاست.در

نظررنگرفترهرگیردرفرایندرفتارسرازمانیدرصورتمستقیمودمؤثرمحیطیرابهمحیطییاهمانعوامل

                                                                                                                                                    

1. Rizvi  

2. Mwesigye  &  Muhangi  
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گانهرابینزفراتررفتهوبهنوعیسطوحسهرفتارسازمانیاگرچهاز(نیزدرتبیینخوداز5511لوتانز)است.

أکیداونیز)تنوع،بادیدگاهیجدیدبهتحلیلوبررسیرفتارورفتارسازمانیپراختهاست،اماابعادموردت

،محریطوعوامرلمحیطریمردلدیگرربیراناند.برهتکلیوفراگیربیانشدهصورشدن(بهاخالقوجهانی

اند.صورتشفافودقیقبیاننشدهبهوسیلهاو،شدهبهارائه

هرایرفترارسرازمانیایمؤلفره(تحرتعنروانتحلیرلمقایسره5511)زادهودهقانهراتیترکمطالعه 

هرایرفترارسرازمانیپرداختنرد.نترایجؤلفرهدانشگاهشیراز(بهبررسیومطالعهم:مطالعهموردیکارمندان)

همچنرین.ی،گروهیوسازمانیبررفتارکارکناناثرگرذاراسرتحاصلازپژوهشنشاندادکهابعادفرد

هرایتأثیروویژگریتواناییدارایبیشترین،نشاندادهاستکهازمیانابعادفردیANOVA نتایجتحلیل

هرایگروهرینیرزرهبرریدارایبیشرترینبینمؤلفهباشند.ترینتأثیربررفتارکارکنانمیفردیدارایکم

سازمانینیزتحلیلشرغلهایمؤلفهباشند.همچنینازمیانتأثیرمیترینفتارهایسیاسیدارایکمورتأثیر

ملبعدفردی،مجموعابعادرفتارسازمانیشاباشند.درتأثیرمیترینومحیطدارایکمتأثیردارایبیشترین

زادهوهمکرارانتررکایپرژوهشهریافترهگرذارد.تأثیرمیترتیببررفتارکارکنانسازمانیوگروهیبه

شریرازنشرانمردارهمعلمرانسرازمانیرفتراربررمرؤثرعواملوابعادایمقایسه(نیزباعنوانتحلیل1313)

رفتراردرغالبیعاملاگرچه،دیگرازسوی.استفردیمعلمانبعدسازمانیرفتارغالببعددهدکهکهمی

دارایتوانراییعامرل،معلمراندیردگاهازکهدادفریدمننشانمونآزنتایجاما،نشدیافتمعلمانسازمانی

تنهراسازمانیرفتارعواملعالوهبه.استاولویترتبهترینکمدارایسیاستعاملواولویترتبهبیشترین

حالیدرایندادند؛نشانرادارییتفاوتمعناستخدامیوضعیتوجنسیتشناختیجمعیتهایویژگیبا

بینشناختیجمعیتهایویژگیازیکهیچباسازمانیرفتارابعادبینکهاست نیرزسازمانیرفتارعواملو

(در5555)1نشد.دایجلوکیوکویافتدارییمعنتفاوتموردمطالعهشناختیجمعیتهایویژگیسایربا

لرفپاسرخگویی،انرواعمخت؛انجرامدادنرد"پاسخگوییعمرومیوآمروزشعرالی"پژوهشیکهباعنوان

موردبررسیقراررامریکاونقشفناوریاطالعاتدرپاسخگوییاچگونگیکاربردآندرآموزشعالی

عنروانیرکامریکرابرههانشاندادهاستکهپاسخگوییدرمراکزآموزشعالیگرفتهاست.نتایجبررسی

تاباافرزایشپاسرخگویینمایدچالشمهمواساسیمطرحشدهاستکهدرکآنبهمؤسساتکمکمی

                                                                                                                                                    

1. Daigle & Cuocco 
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خودمختراری،پاسرخگوییو"(درپژوهشریبراعنروان5555،)1کریسرین  بهنحومؤثرتریعملنماینرد.

ضمنبررسیرابطهسهمتغیربهایننتیجهرسیدکهبرایپاسرخگویی"پیچیدگیسازمانیدرآموزشعالی

هرا،بایرددنروزافزونسرازمانشدلیلپیچیدههایمحیطیوهمچنینبهتورقابتهابهتغییراسریاسازمان

 .هاافزایشیابدمختاریوتمرکززداییسازمانخود


 (1111، زاده و دهقان هراتیترک) سازمانی رفتار حوزه در گرفته انجام های پژوهش بندیجمع. 1 جدول

 محققان ابعاد

فردی

(؛ظریفری5551(؛آلفرووترونه)1399مکاران)(؛یوسفیوه1315(؛باقانیودهقانی)5511ایجیوهمکاران)

(؛نروریو5515(؛اندورتاوهارلین)1311(،نصیریوهمکاران)1311(؛سالمیوهمکاران)1311وهمکاران)

(؛اسیفخران1315(؛حبیبیوهمکاران)5511(؛الن)5515(؛باالسیانووسیلز)5511(؛لوتانز)1311همکاران)

(؛کمالیررانو1399زادهوهمکرراران)(؛عظرریم5551(؛پرراالمبووهمکرراران)1315لیوحسررینی)(؛اسررماعی5515)

(؛گنردالوحسرین5511(؛توماهجری)5513(؛رابینزوجاج)5511زادهودهقانهراتی)(؛ترک1315فاضل)
(؛اواد1391فرر)(؛شیخسریواسرماعیل5511(؛ملیکوهمکاران)1315(؛نجاتکوهستانیورضایی)5513)

(؛5513زادهودهقرانهراتری)(؛تررک5515(؛ساپناسوری)1314زادهودهقانهراتی)(،ترک5515واسمیل)

(؛5513رابینز)

گروهی

(؛5553(؛پترسررونوهمکرراران)5515(؛انتوناکسرریان)1311(،نرراظموپورشرفیعی)1315زادهوجعفررری)تررک

(؛اوالوهمکراران1315(؛فریردونی)1399نرژادومقبرل)(؛هداوی5553اسکی)(؛گلین1315پور)داییورجبی

(؛عالمررهوهمکرراران5511(؛ویلیررامز)1399پررور،ریرراحیوافضررل)(؛نصرریری5513(؛رابینررزوجرراج)1315)

زادهودهقررانهراترری(؛ترررک5515(؛خرریوهمکرراران)5513(،فرسررونوهمکرراران)5511(؛لوتررانز)1311)

(؛5515(؛سراپناسروری)5513(؛تومراه)5515(؛لوننبرگ)5557(؛سوتهیان)5515(؛انوروهمکاران)5511)
(5511(؛لوتانز)5513(؛رابینزوجاج)5513(؛رابینز)5513زادهودهقانهراتی)ترک

سازمانی

زادهو(؛خلیلرری5553)(؛کمرررونوکرروئین1311نررژادوهمکرراران)(؛سررلمانی5559پرروروهمکرراران)نصرریری
(؛1313زادهومحتررم)(؛ترک5553(؛پیرسونوسوندر)5559(؛چیس)1111(؛ولفورد)1315بخش)روان

(؛وزیررریو5553(؛نسررردینوهمکرراران)5553(؛اگبنررا)5551(؛هررویوسررویتلند)1311زادهوزینلرری)ترررک

(؛1315(؛مجیبیومیالنری)5515(؛هلووی)5515خرانا)(،5511زادهودهقانهراتی)(؛ترک1311شیرزادی)

(؛لوترانز5554(؛فیلیر )1391(؛اعرابیوحقیقری)5515(؛بیکروتردیس)5551(؛فرهلم)5513رابینزوجاج)

زادهودهقانهراتی(؛ترک5515(،ساپناسوری)5515(؛اسپیگالروهمکاران)1311(؛سیدیوسرلب)5511)

(؛5513رابینز)(؛5513)

                                                                                                                                                    

1. Kreysing  
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وکیدأتکهدادنشانسازمانیرفتارحوزهدرگرفتهصورتتحقیقاتوپژوهشیسوابقبررسیومرور

سرازماندرونریفراینردهایاًعمردتکرهاسرتسرازمانیوگروهیفردی،ابعادبرمطالعاتایناکثرتمرکز

وتوجرهمرورداسرتشایسرتهکهنچنانآمحیطیبعدهمانیاسازمانازخارجموقعیتوشرایطباشندومی

تحروالتوهراپویاییتأثیرتحتهادانشگاهفعلیشرایطدرکهآنجاازواستنگرفتهقرارجانبههمهتحلیل

تحروالتبراهمرراهمسرتمراًبایدخود،پویاییوبالندگیحیات،درراستایوداشتهقرارمحیطیروزافزون

همچنرینوفعالیرتمنطقرهشردنمحردودبرهسرازمانی،رفتارمحیطیبعدگرفتننادیدهیابند،تغییرمحیطی،

اثربخشریطررفازیرکخرودنوبرهبرهامررایرنکرهاسرتمنجرشردهدانشگاهیهاینظاممتخلخلمرزهای

برردانشرگاهیهراینظرامگرذاریتأثیر،دیگرازطرفودادهکاهشرامحیطیتغییراتبههاآنپاسخگویی

راسازمانیسالمتوکاراییاثربخشی،خود،نوبهبهعواملاینمجموعهکهاستدهکرمحدودنیزرامحیط

بعردشناسراییومطالعرهروازایرن.شرودمریدانشرگاهیهاینظامدرآنهاتحققماناودادهقرارتأثیرتحت

ودانرشیشافرزابرهزمینره،ایندرپژوهشانجاموبودهبرخوردارباالییاهمیتازسازمانیرفتارمحیطی

.شودمنجرمیهاسیستمایندررفتاریهایپویاییدربارهاطالعات

 

 روش پژوهش
،باشردیمرهرادردانشرگاهیرفتارسازمانیطیعواملمحییشناساهدفپژوهشحاضر،نکهیبهاباتوجه

 بهتوجه،باردیگبیانبه.است"یفیکیمطالعهمورد"نظرراهبرد،جزءوازیفیکقاتینظرطرح،جزءتحقاز

 و راشناسایی هابررفتارسازمانیدردانشگاهمؤثرهاوعواملمحیطیلفهؤدرصدداستم اینمطالعه اینکه
ارائه اینمنظور برای چارچوبجاماومنسجمی پیشین هایدرمطالعاتوپژوهش کهازآنجا و کند تحلیل

 تریعمیق درکوفهم است الزمها،دردانشگاهدراینزمینه هاپژوهش بودننوین بهباتوجه و نشدهاست

عملآید.ازراهبردمطالعهموردیکیفیبهپژوهشیکیفیوبااستفاده انجام با موردنظر پدیده از
شرانزمانیکهدرکفرایندهایاجتماعیدربسرترسرازمانیومحیطری"موردیکیفیمطالعه"راهبرد

هاییازیرکعمیقروینمونهوهشموردیعبارتاستازمطالعهحائزاهمیتاست،مفیدخواهدبود.پژ
کررهپدیرردهدرآنپدیرردهمشررارکتدارنررد.زمررانیپدیرردهدرمحرریططبیعرریآنوازدیرردگاهافرررادیکرره

گرالودیگرران،)تواندمروردیرابررایپرژوهشعمیرقبرگزینردموردعالقهمشخصشود،پژوهشگرمی
استکهدریکبسرتردردانشگاهیرفتارسازمانیطیعواملمحمطالعه،نیدرایبررسمورددهیپد (.1111

تروانگفرتمنطرقاسرتفادهازلرذامری.اجتماعی،سازمانیومحیطیموردبررسیقرارگرفتهاستیازمینه
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روشمطالعهموردیکیفیدراینپژوهش،بررسیپدیدهرفتارسازمانیازرویکردعوامرلمحیطریویرژه

یدیرکلدهنردگانیآگراهباشرد.دهندگانکلیدیمینظرانوآگاهینشگاهیوازدیدگاهصاحبزمینهدا
عنرروانبره،دردانشرگاهدارنردطیومحریاشررافنظرردرحروزهرفترارسرازمانایرکرهتخصرص،تجربرهو

منردهردفیرگیرکرهبراروشنمونرهرونردیشرمارمرپرژوهشبرهنیر(اآماریجامعه)کنندگانمشارکت
عنرواننظررانبرهترنازمتخصرانوصراحب11تعرداد،هایدادهاشباعنظرکیوتکنیدینظرانکلصاحب
افتهیسراختارمرهیازابرزارمصراحبهنواطالعراتبرااسرتفادهپژوهشانتخرابشردندنایدرکنندهمشارکت

کننردگانکتمشراردراتراقاًالزم،شخصرهراییپسازانجامهماهنگمحقق،دیگربیانشد.بهگردآوری
کرهپرسازییجراکررد،تاافرتیدریگریپسازدیکیراهااالتبازنظراتآنؤوباطرحسافتیحضور
یبرا .دشاطالعاتمحرزآوریجماتیاضافهنشدوکفایدیاطالعاتجدگریموردمصاحبه،د11انجام
ه،یرپانیبرهمضرامیابیمضمونکهشراملسرهمرحلرهدسرتلیشده،ازروشتحلگردآوریهایدادهلیتحل

هرادادهآوریجماازپسمحقق،حقیقتشد.دراستفادهباشد،یمریفراگنمضامیودهندهسازماننیمضام
عوامرلمحیطریرفتراریفیکیالگونشانگرهایوهاشناختعوامل،مالکیبرامیمفاهایطبقاتدتولیبه

توسرطمحقرقمروردمطالعرهقررارهرااداشتیخطبهطخ،مرحلهنینمود.درااقدامهادردانشگاهسازمانی
(1)ریرفراگنمضرامیو(3)دهنردهسرازماننی(،مضرام33)هیرپانیحولسرهمحرورمضرامهادادهگرفتو
یریپرذواعتمادیریاعتبارپذقیطرازیفیکهایدادهیابیاعتبار.آمدهاست(5)درجدولدکهشاستخراج

(1)جدولگرفت.صورتهادادهیسازهمسوفناستفادهازوهمچنین(1،5514)پالنوکالرکوکرسول



 های پژوهش یافته
وتحلیرلشرفافودقیرقآنرفترارسرازمانیوشناسراییوتجزیرهبهاهمیتفزایندهبعدمحیطریباتوجه

دهیاثربخشرفتارهایاعضایسازماندرسطوحمختلف،واکاویبعردمحیطریمنظورهدایتوجهتبه

هرایکشرورکمرکخواهردکرردکرههایدانشرگاهیودانشرگاهنظامرسازمانیبهمدیرانومسئوالنرفتا

هرایتبراتحقرقاهردافوسیاسرتهایرفتاریدرونسازمانوبهیندترفرابرشناختودرکعمیقعالوه

هایندهدانشگاههایآگذاریراستایسیاستانشواطالعاتمفیدواثربخشیدرها،ددانشگاهدراینزمینه

دانشرگاهیاختیرارمردیراناییوتحوالتگستردهموجوددرآنهرارادرهایرفتارسازمانیوپویدرحوزه

                                                                                                                                                    

1. Plano Clark & Creswell 
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جهتدستیابیبهبخشیرفتاراعضایسازماندرسجامضمنیکپارچگیوان،طریققرارخواهدداد،تاازاین

رفترارسرازمانی،نندباتحلیلوبررسیبعدمحیطیهابتوامدیرانومسئوالندانشگاههاواهداف،موریتأم

صورتاثربخشیپاسخگویمحیطبیرونریخرودبرودهودروهلرهبعردبراگسرترشمنطقرهدروهلهاولبه

ایبرمحیطگذاشتهوآنرامطابقباانتظاراتوشرایطخوداتگستردهتأثیرفعالیتومرزسازمانیخود،

کنونمطالعراتبررسیبعدمحیطیرفتارسازمانیتاگفتهشدواهمیتمطالعهوبهآنچهباتوجه.تغییردهند

شدهاست.لذادرپژوهشانجامن،مندیکهبهبررسیبعدمحیطیرفتارسازمانیبپردازدهاینظاموپژوهش

ههبررفتاروعملکرددانشگاهایکلیدی(محیطیکلفهؤ)مطریقتحلیلمضمون،تمامیکدهاییحاضر،از

مضررمون3مضررمونپایرره،33قالرربشرردهدرپررسازآنکرردهایشناسرراییگذارنررد،اسررتخراجشرردهواثر

است. (نشاندادهشده5جدول)مضمونفراگیردر1دهندهوسازمان

محیطیمتعددیرفتارسازمانیدردانشگاهراتحتشودعواملمشاهدهمی(1)کهدرجدولگونههمان

طراتسساتآموزشعالیبامحیطبیرونیآنهادارایارتباؤهاومکلیدانشگاهطوربهقراردادهاست.تأثیر

اینکرهدانرشوتغییرراتیکردیگرقررارگرفترهوضرمنتأثیرطورمداومتحتوتعامالتمتقابلیبودهوبه

ویابنرد،الزامراتایافرزایشمریصرورتفزاینردههدررفترارسرازمانیوسرطوحآنبرهشدعاتتولیداطال

اهیرانیرزفرراهمخواهنردهایدانشرگهایپویاییوتحوالتفرایندهایرفتاریاعضایسیستمزیرساخت

عنروانسیسرتمییبرههایدانشگاههایبازوهمچنینسیستمکهفلسفهوجودیسیستم،ازآنجاواقاکرد.در

مفهرومحقیقریخرودران،معنراوگرفتنآومقتضایاتمحیطیبودهوبدوندرنظرباز،پاسخگوبهشرایط

محیطری،بررایایرنهایشررایطواقتضرائاتدرنظرگرفتنوتوجهبهاثراتوپویاییدستخواهندداد،از

أثراتآنهرا،بقرایاتوترترأثیرنظرگررفتنوتوجرهبرهناپرذیربرودهوتنهرادرصرورتدرهااجتنابسیستم

تحلیرلوصورتجاماوتجزیرهسازمانیبه،درکوشناخترفتاررومعنادارشانتضمینخواهدشد.ازاین

-گیرریهایدانشگاهیبودهوجهتنظامایدرکارکردهایددارایاثراتوپیامدهایگستردهتوانآنمی

کلینحروهتعامرلفرردبراطرورفردیوسازمانیوبرهمالتوارتباطاتفردی،بینهایرفتاریاعضادرتعا

نظررانحروزهمردیریتوهایصراحبقراردهد.باارزیابیدیدگاهتأثیرسازمانواعضایسازمانراتحت

گرذارهسرتند،شناسراییودرتأثیررفتارسازمانی،عواملمحیطیمتعددیکهبررفتارسازمانیدردانشرگاه

(1شکل)قراردادهشدند.فناوریایومحیطی،قلمروحرفهزیستپنجعاملاجتماعی،سیاسی،
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 بر رفتار سازمانی در دانشگاه مؤثرامل محیطی مضامین عو. 1 جدول

مضمون 

 فراگیر

مضامین 

 دهنده سازمان
 مضامین پایه

نی
زما
سا
ار
رفت
بر
ثر
مؤ
ی
یط
مح
ل
وام
ع



اقتصادی

تی)وضرعیاقتصادیهاشاخصی،عمومیزندگتیفیک،درکشوریبازارمالتیوضع

ی،اقتصرادیهرانابحرر،یدرآمدوبودجهکشورسطح،کشور(یاشتغال،رشداقتصاد

ویداخلریهایگذارهی)سرمایگذارهیسرمایهاتیفعالانواع،ومتمرکزیدولتقتصادا

 یخارج

اجتماعی

یهرراشربکهی،اجتمرراعیسرازگاری،اجتمراعیهررانابحرری،ترریوعوامرلجمعرهرایمتغ

یاجتمراعاخرالق،درکشروریاجتمراعانسرجام،افرادجامعرهیزندگسبکی،اجتماع

ی،نهادهایاجتماعیعمومیهایآگاه،جامعه

سیاسی

دریاسریوتحروالتسرییرتغ،یومقرراتدرسطحکشورونظرامآمروزشعرالنیقوان

ی،وحکرومتیکرالندولتریهرااسرتیسی،المللنیومناسباتبروابط،سطوحمختلف

 حاکمبرکشوریاسیسیفضای،اسیسیهاجناحانواع

تکنولوژی
،وابسرتهبرهآنیرهرایومتغنترنرتیا،اطالعاتوارتباطراتیفناورحوزهیهاشرفتیپ

 یکیالکترونآموزش،لیموبایگستردگ

 یطیمحستیزیآلودگی،انرژییکارای،عیمناباطبحفم،پاکیتوسعهفناورمحیطی-زیست

ایقلمروحرفه
دررقابت،وسطحارتباطصنعتبادانشگاهانواع،وزهآموزشحکالندریهااستیس

 یآموزشعالتیماه،دانشگاهایوتوسعهدرقلمروحرفهینوآور،سطوحمختلف
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 سازیهای کیفی با استفاده از روش همسواعتباریابی داده .3جدول 

 مضامین پایه شواهد نظری و پژوهشی
مضامین 

 دهنده سازمان

1،5515ویکولتوهمکاران
درکشور)نرخطالویبازارمالتیوضع

 (هانرخبهره،انواعتعرفهارز،

 اقتصادی

؛3،1119یونسرررکو؛1313ثمرررریوهمکررراران،؛5،5513آلکررایین
1391بازرگانوعامری،

 یعمومیزندگتیفیک

؛1313ثمریوهمکاران،؛1391دبا ،4،5511دانجایاوکوزوآنتا
اشتغال،تیضع)ویاقتصادیهاشاخص

 کشور(یرشداقتصاد

؛1313؛ثمرریوهمکراران،1315؛روشن،1311رفیعیوهمکاران،
1313محمدیوهمکاران،

 یدرآمدوبودجهکشورسطح

1،5514؛بنیادملیعلوم1313ثمریوهمکاران،؛5513،نییآلکا  یاقتصادیهانابحر
 ومتمرکزیدولتاقتصاد 5513،نییآلکا

؛5513،نییآلکا؛7،5517؛ولینوهمکاران3،5555ینوهانگرول
یگذارهیسرمایهاتیفعالانواع
 وخارجیداخلیهایگذارهی)سرما

 یتیوعواملجمعرهایمتغ ؛1313؛ثمریوهمکاران،5557تریوالهودارجیندو،

 اجتماعی

1313ثمریوهمکاران،؛5513،نییآلکا  یاجتماعیهانابحر
1313؛ثمریوهمکاران،5515؛میونیزو،1397پوررجب، یاجتماعیسازگار

؛سردرو1،5559؛تامسونوهمکراران9،5515کریشنروکارپینسکی
11،5511؛برین15،5551اویشی

یاجتماعیهاشبکه

؛ثمریوهمکراران،5513،نییآلکا؛5557تریوالهودارجیندو،
1315هاشمیوهمکاران،؛1313

 افرادجامعهیزندگسبک

 درکشوریاجتماعانسجام 1397پوررجب

5511؛دانجایاوکوزوآنتا،1315هاشمیوهمکاران،  جامعهیاجتماعاخالق

5557تریوالهودارجیندو،  یعمومیهایآگاه
نهادهایاجتماعی 1311رفیعیوهمکاران،

                                                                                                                                                    
1. Voiculet 
2. Alcaine 
3. Unesco 
4. Dananjaya& Kuswanto  
5. National Science Foundation  
6. Wheelen& Hunger  
7. Wheelen et all 
8. Kirschner &  Karpinski 
9. Thompson et all  
10. Seder& Oishi  
11. O'Brien  
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 مضامین پایه شواهد نظری و پژوهشی
مضامین 

 دهنده سازمان

کولرتوهمکراران،؛وی1،5513نقشفدرالدرآمروزشوپررورش
1313ثمریوهمکاران،؛5513،نییآلکا؛5513

ومقرراتدرسطحکشورونظامنیقوان
 یآموزشعال

سیاسی

 1313ثمریوهمکاران،
درسطوحیاسیوتحوالتسرییتغ

 مختلف

1313،ثمریوهمکاران  یالمللنیومناسباتبروابط

رفیعرریو؛5513،نییکرراآل؛3،5515؛میررونیزو5،5555ویلکینسررون
1313؛ثمریوهمکاران،1315؛روشن،1311همکاران،

 یوحکومتیکالندولتیهااستیس

 یاسیسیجناحهاانواع 1313ثمریوهمکاران،

5513،وهمکارانکولتیو؛1313ثمریوهمکاران،  حاکمبرکشوریاسیسیفضا

محمردیوهمکراران،؛4،5517؛ژیرائو5511موسیجیوموهرانگی،
؛سررری5557تررریوالهودارجینرردو،؛1397؛فراسررتحواه،1313

 5559؛روسلیوهمکاران،5557کانتانووالرپیل،

اطالعاتویحوزهفناوریهاشرفتیپ
 ارتباطات

 تکنولوژی

 وابستهبهآنیرهایومتغنترنتیا 1399رضویهوفیاضی،؛1،5513بکتووا

؛صرحباییوهمکراران،1311ثریوهمکراران،؛کرو5515کرسینر،
1311 

 لیموبایگستردگ

5513بکتووا،  یکیالکترونآموزش

،سررری3،5553واحمررد, ؛وانرر 5515؛ویکولررت،5513بکتررووا،
؛ثمررریو5559؛روسررلیوهمکرراران،5557کانتررالودالدپیررل،

5551تریوالهودارجنیدو،؛1313همکاران،
 تکنولوژیپیشرفتعلمو

؛سرریدعلویوهمکرراران،1313مروترریشررریفآبررادیوهمکرراران،
5515آر،؛مورات1313

 پاکیتوسعهفناور

 محیطیزیست

1313؛سیدعلویوهمکاران،1311صفویوگلمحمدی،  یعیمناباطبحفم
لرینوهمکراران، ؛و5513؛تیسرن وهمکراران،5515موراتآر،
؛رازینیوهمکاران،1313یوهمکاران،آبادشریف ،مروتی5517
1311

 یانرژییکارا

 یطیمحتسیزیآلودگ 1313؛سیدعلویوهمکاران،1311رازینیوهمکاران،

                                                                                                                                                    
1. Federal Role in Education  
2. Wilkinson  
3. Munizu  
4. Xiao  
5. Beketova  
6. Wang & Ahmed  
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 مضامین پایه شواهد نظری و پژوهشی
مضامین 

 دهنده سازمان

 وزهآموزشحکالندریهااستیس 1313ثمریوهمکاران،

 ایقلمروحرفه

؛1311؛اژدری،1391؛شررررفیعی،1395؛آراسررررته،1313قررردیمی،

5513ترکزادهوحدادنیا،؛1311مداحیان،
 وسطحارتباطصنعتبادانشگاهانواع

زادهوتررک؛1311؛رفیعریوهمکراران،1311قاسرمیورضراییان،

5515؛ویکولت،1313محمدیوهمکاران،؛1315مؤمنی،
 درسطوحمختلفرقابت

1313ثمریوهمکاران،سو
ایوتوسعهدرقلمروحرفهینوآور

 دانشگاه

؛سریکانتانو1313؛ثمریوهمکاران،1391اجتهادیوبهروزی،

5557دالریپل،
 یآموزشعالتیماه



دادکرهبررایمضرامینپایرهسرازینشرانهایکیفیبراروشهمسوریابیدادهاعتبا(3)اساهجدولبر

شردههاسرتخراج،بررایمضرمونپایرمثرالعنرواناهدنظرریوپژوهشریوجروددارد.برهشده،شرواستخراج

3سدرواویشری؛5،5559تامسونوهمکاران؛1،5515تحقیقاتیشنروکارپینسکی"هایاجتماعیشبکه"

ییردقررارأشدهدراینپژوهشرامروردتارمضامیناستخراجارائهشدهاستکهاعتب4،5511برین؛5551،

 .دهدمی



 گیری نتیجهبحث و 
هایاخیر؛مطالعرهوتحلیرلگرفتهدرحیطهرفتارسازمانیدرسالهایصورتاکثرمطالعاتوپژوهش

گانهفردی،گروهیوسازمانیمدنظرداشتهوتنهارفتارشخصیافراد،نحوهرفتارسازمانیرادرسطوحسه

نظررگرفترههایسازمانیودرنهایترفتارافراددرراستایمتغیرهایسازمانیرادرافراددرگروهرویارویی

هرایرفتراریاعضرایایرنمطالعرات،اثررات،کارکردهراوپویرایی،دیگربیاناند.بههاپرداختهبهتبیینآنو

هارانیزدرهمینسهتأثیرگذاریآنپذیریوتأثیرسازمانرابهابعادفردی،گروهیوسازمانیتقلیلدادهو
                                                                                                                                                    

1. Kirschner &  Karpinski 
2. Thompson etall  

3. Seder& Oishi  

4. O'Brien  
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،5؛مرولینز1،5515انگرروهرالنبرکو؛5513وجراج،انرد)رابینرزودردرونسازمانمحدودکرردهسطح

افرزونکهپویاییوپیچیدگیروز(.درحالی4،5551اولگاینوهمکاران؛3،5515؛نیلسونوکویاک5555

انکراربرودهوتحروالتهامشهودوغیرقابرلهاازجملهدانشگاهومحیطتعاملیتمامسازمانایمحیطزمینه

کوبدویکشورومؤسساتآنمیآموزشعالنظامزهایمتخلخلمحیطیواقتضائاتوایجاباتآنبرمر

ها،ناگزیربهپذیرشاینآموزشعالیودانشگاهنظام(و1399زاده،دهد)ترکهاراتحتتأثیرقرارمیآن

شردتهابره،امروزهدانشگاهدیگربیانبهباشند.هامیتحوالتواثراتوهمچنینپاسخگوییاثربخشبهآن

(و5511؛اینردرز،5557قرارداشته)برویوهمکراران،هاوتحوالتروزافزونمحیطیپویاییثیرتأتحت

شردنمنطقرهفعالیرتوهمچنرینمرزهرایبرهمحدودجانبهبهبعدمحیطریرفترارسرازمانی،عدمتوجههمه

هرابرهییآ،میرزانموفقیرتپاسرخگوخرودنوبرهاستکهاینامربههایدانشگاهیمنجرشدهنظاممتخلخل

 هایدانشگاهیبررمحریطرانیرزمحردودکرردهاسرتنظامگذاریتأثیرتغییراتمحیطیراکاهشدادهو

واثرراتآندربودنبعدمحیطیرفتارسازمانیدانشرگاهحیاتیالبتهباوجوداهمیتو (.1399زاده،)ترک

مرؤثربرررفترارعوامرلمحیطریسطوحمختلف،چارچوبیجاماواثربخشبررایاحصرا،تحلیرلوتبیرین

رودرباشرند.ازایرنانسرجاممریتهدراینرابطره،پراکنردهوبردونگرفهایصورتسازمانینبودهوبررسی

بعدمحیطیرفتارهایمؤلفهپژوهشحاضربااستفادهازروشپژوهشکیفیچارچوبتحلیلیشناساییو

بعدشناساییشد.3سازمانیمشتملبر

برررفترارسرازمانیدرمرؤثرالپژوهشدرارتباطبااینکرهعوامرلمحیطریؤدرپاسخبهس،گردیبیانبه

ژوهشحاکیازآنبودکرهعوامرلکنندگانپهایمشارکتهایدانشگاهیکدامند؟ارزیابیدیدگاهنظام

نظرامرای،رفترارسرازمانیدی،فناوری،سیاسیوقلمرروحرفرهمحیطگانهاجتماعی،اقتصادی،زیستشش

دهند.راتحتتأثیرقرارمیهاآموزشعالیودانشگاه

جملرهعوامرلمحیطریکننردگانپرژوهشنشراندادکرهازکتهرایمشراربررسیوواکراویدیردگاه

متغیرهراوعوامرلجمعیتری،،دیگرربیراناسرت.برهگذاربررفترارسرازمانیدانشرگاه،عامرلاجتمراعیتأثیر

اجتماعیجامعه،انسجامافرادزندگیاجتماعی،سبکهایاجتماعی،شبکهاجتماعی،سازگاریهایبحران

                                                                                                                                                    

1. Wagner and Hollenbeck 
2. Mullins 

3. Nelson and Quick 

4. Olguin & et al 
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عنروانعناصرراجتمراعی؛عمرومی،برههرایآگاهیواجتماعیجامعه،نهادهایاجتماعیکشور،اخالقدر

؛کرسرینر،5511دانجایاوکوزوآنترا،؛5513،نییآلکا)قرارمیدهندتأثیررفتارسازمانیدانشگاهراتحت

؛تررریوالهو5515؛میررونیزو،5511برررین،؛5551؛سرردرواویشرری،5559تامسررونوهمکرراران،؛5515

رفیعرریو؛1397؛پوررجررب،1315؛هاشررمیوهمکرراران،1313؛ثمررریوهمکرراران،5557دارجینرردو،

هایمتعددعناصررهاوواکنشرفتارسازمانیدانشگاهکهخودحاصلکنش،حقیقتدر.(1311همکاران،

کهثرازگسترشونفوذعواملاجتماعیبودهأباشد،درسطحیدیگرمتگوناگوندرارتباطبایکدیگرمی

انرد.ایرنعوامرلگراهیراردادهقرترأثیرجملهرفتارسازمانیدانشگاهراتحتتمامابعادزندگیسازمانیاز

اانسرجاموسرازگاریاجتمراعیکرههایاجتماعیوجمعیتیودرمقاطعینیزبهاوبحرانثباتیدرقالببی

اورفتارهرایاعضرایهرانرد،نگررشوجودآمدههایاجتماعیبهکنندهآگاهینهادهایعمومیایجادپرتو

دهند.ماثربخشیعملکردسازمانیسوقمیجهتاثربخشیویاعدسازمانرادر

کننردگانپرژوهش،عامرلتذاربررفتارسازمانیدانشگاهازنظرمشرارکگتأثیرازدیگرعواملمحیطی
نررخارز،وطرالنررخ)کشروردرمالیبازارهایوضعیتلفهؤاقتصادیبودهاست.اینعاملدربرگیرندهم

اقتصرادیرشرداشرتغال،وضرعیت)اقتصرادیهرایعمرومی،شراخصزندگی،کیفیت(هاتعرفهانواعبهره،
هرایفعالیرتمتمرکز،انرواعودولتیاداقتصادی،اقتصهایکشوری،بحرانبودجهودرآمد،سطح(کشور
ویکولررتو؛5513آلکررایین،باشررد)خررارجی(مرریوداخلرریهررایگررذاریسرررمایه)گررذاریسرررمایه
؛1119؛یونسکو،1313؛ثمریوهمکاران،5517ولینوهمکاران،؛5555وهانگر،ولین؛5515همکاران،

(.شرایطو1313محمدیوهمکاران،؛1315ن،روش؛1311؛رفیعیوهمکاران،1391بازرگانوعامری،
بخرشعمردهکلیطرورستیکسازماننقشحیاتیدارد.برهاقتصادیدرموفقیتویاشکنظامروندکل

انردازهایخرودوهمچنرینهایآموزشیدرراسرتایدسرتیابیبرهاهردافوچشرمنظامهاوقدرتدانشگاه
هاجهرتاهدانشگ،دیگربیاناست.بهطبهعاملاقتصادیدرسطوحمختلف،مربواثربخشیرفتارهایاعضا
بخشیبهعملکرداثربخشاعضایخودنیازمندمنرابااقتصرادیاسرت.منرابامرالیورفتار،فعالیتوتداوم

هرایاقتصرادی،رشرداقتصرادیوشدتوابستهبهعواملکالنیمانندبحرانهانیزبهتواناقتصادیدانشگاه
هراراهادراقتصادمتمرکزکشوربودهکهرفتارسازمانیدانشرگاهگذاری،انواعسرمایهسطحدرآمدکشور

منراباکمبرود،حقیقرتآورنرد.درکنندوموجبراتاثربخشریوعردماثربخشریآنرافرراهممریثرمیأمت
قررارترأثیرهرا،رفتراراعضراراتحرتاقتصادیوعدمتوجهبهعواملاقتصادیدرسطوحمختلفدانشرگاه

دهد.یم
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محیطریکنندگانپژوهشحاضر،عوامرلزیسرتبرعواملاجتماعیواقتصادی،ازنظرمشارکتعالوه

پراک،حفرمفنراوریدهد.اینعاملبراتوسرعهقرارمیتأثیرشدتتحتهارابهرفتارسازمانیدانشگاهنیز

آر،کنرد)مروراتثرمریأشگاهرامتمحیطیرفتارسازمانیدانزیستانرژیوآلودگیطبیعی،کاراییمنابا

؛1313همکراران،وسریدعلوی؛1313همکراران،وآبرادیشرریفمروتری؛5513همکاران،ولین؛5515

محیطیهایزیستبروزوشیوععواملوچالش(.1311همکاران،و؛رازینی1311محمدی،صفویوگل

هراوهرایاجتمراعیوجنر ت،نرابرابریزیسریطافزایشجمعیت،تخریبمناباطبیعریوآلرودگیمحر)

،بنرابراینقررارداده؛ترأثیرهرایدانشرگاهیراتحرتنظرامورفتارسازمانیدانشگاهو؛عملکردها(ناآرامی

آمدهوهمچنیندستیابیبرهمزیرترقرابتیوپاسخگوییبهشرایطپیشبرایهاوالندانشگاهئمدیرانومس

گرفترهبایردبتواننرددرراسرتایپایرداریویرامتناسبباتحوالتصرورتونی،داردرشرایطکنیبقایمعن

هراوهرا،اهرداف،برنامرهانرداز،رسرالتعهپایدارحرکرتنمرودهوتمرامچشرمجهتتوستردربیاندقیقبه

هرارامتناسرببرااصرولوهراوواکرنشطرورکلیرفترارسرازمانیمنبعرثازکرنشفرایندهایخودویابه

شدتزمانیدانشگاهدرشرایطکنونیبهتوسعهپایدارتدوینکردهواقدامکنند،زیرارفتارساهایشاخص

محیطیقراردارد.تأثیرعواملزیستتحت

دهرد.ایرنتأثیرقرارمریکهرفتارسازمانیدانشگاهراتحتازدیگرعواملمحیطیاستفناوریعامل

آن،گسرتردگیبرهوابسرتهمتغیرهرایوارتباطات،اینترنرتواطالعاتفناوریحوزههایعاملباپیشرفت

حمختلرفرفتراراعضرایهمرراهبرودهودرسرطوفنراوریوعلرمالکترونیکیوپیشرفتموبایل،آموزش

؛5517؛ژیرائو،5511کنرد)موسریجیوموهرانگی،أثرمیکلیرفتارسازمانیدانشگاهرامتطورسازمانوبه

؛روسلیوهمکراران،5557؛سریکانتانووالرپیل،5557والهودارجیندو،تری؛1397واه،خفراست

؛صحباییوهمکراران،1311کوثریوهمکاران،؛5515؛ویکولت،5515کرسینر،؛5513بکتووا،؛5559

(.تکنولرروژیو313؛ثمررریوهمکرراران،1313محمرردیوهمکرراران،؛1399فیاضرری،ورضررویه؛1311

اساتید،دانشرجویان آن در که استآورده پدید را ایتازه شرایط اینترنت آن هأر در و اطالعات فناوری

برا اشرتراکی مجرازی فضاییک در قادرند هادرسطوحوواحدهایمختلفاعضایدانشگاه همه اًتقریب و

هراینراوریف و رایانره وروددیگرربیران.بهبپردازند خدمات اطالعاتو تبادل به و بوده ارتباط در یکدیگر

سربب اینترنتی تعامالتافزارهایمتعددوافزارهاوسختنرم روزافزون کاربرد و هادانشگاهبهآن با مرتبط

فناوریدستخوشتحوالتیشود.همچنین،راستایاینتغییراترفتارسازمانیدانشگاهنیزدر که است شده
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رفترار در را تروجهیقابرلپرذیریانعطاف ستا توانسته مختلف هایهاوظرفیتویژگیداشتن با اطالعات

اثربخشی ها،موجباتافزایشویژگی کلیرفتارسازمانیدانشگاهایجادکند.همینطوروبهتکاعضاتک

هراکرههاوظرفیرت(.اینویژگی139سلجوقی،)رفتارسازمانیدربسیاریازجهاترافراهمآوردهاست

ودقت،ایجادامکانهمکاریازراهدور،ایجادامکانکارتماموقتبرگیرندهافزایشسرعت،افزایشرد

ترأثیرشدتتحتایرفتاریورفتارسازمانیرابهباشد،فرایندهکاهشاندازهفیزیکیمخازناطالعاتمی

قراردادهاست.

هراراشگاهکهرفتارسازمانیداناستهایمرتبطباآننیزازدیگرعواملمحیطیلفهؤعاملسیاسیوم

،عامرلسیاسریکرهدیگرربیرانتأثیرقرراردادهاسرت.برهثرکردهوعملکرداعضایاینسازمانراتحتأمت

قوانیندر تغییررآموزشنظاموکشورسطحدرمقرراتوبرگیرنده؛ سرطوحدرسیاسریتحروالتوعالی،

سیاسریوهرایجنراح،انرواعحکرومتیودولتریکرالنهایالمللی،سیاستبینمناسباتومختلف،روابط

اردادهاست)نقرشقرتأثیر،رفتارسازمانیدرسطوحمختلفراتحتاستکشوربرحاکمسیاسیفضای

ثمررریوهمکرراران،؛5513،نییآلکررا؛5513؛ویکولررتوهمکراران،5513پرررورش،وفردرالدرآمرروزش

رد(.1315؛روشرن،1311وهمکراران،رفیعی؛5513،نییآلکا؛5515؛میونیزو،5555ویلکینسون،؛1313

پژوهشگرانواغلبسیاسیتوجهدولتیوتبامحیطوبهآنهاومحیطهادانشگاهمتقابلتأثیرهایاخیرسال

هراورفتراردانشرگاهدرکصحیحازچگونگیعملکررد،دیگربیانبه.بهخودجلبکردهاستمحققانرا

وتحروالتتغییررزیررا؛آنمیسرنخواهردبروداتتأثیرمحیطسیاسیوبدونتوجهبهها،سازمانیدانشگاه

لرریوهمچنررینایجررادقرروانینالملاگشررودگیفضررایسیاسرریوروابررطبرریندرسررطوحمختلررفبررسیاسرری

 .نقشبسزاییدارددراثربخشیرفتارسازمانیدانشگاهبودهومؤثرعملکردورفتاراعضابرپذیرانعطاف

دهرد.ایرنقرارمریتأثیردیگریاستکهرفتارسازمانیدانشگاهراتحت ملمحیطیایعاقلمروحرفه

دانشرگاه،براصرنعتارتباطسطحوآموزش،انواعحوزهدرکالنهایهاییهمچونسیاستلفهؤعاملبام

سرطوح،عرالیآمروزشدانشرگاهوماهیرتایحرفهقلمرودرتوسعهومختلف،نوآوریسطوحدررقابت

؛5513رکزادهوحردادنیا،؛تر؛5557کنند)سریکانترانودالریپرل،رفتارسازمانیرامتاثرمیمختلف

؛1311؛رفیعرریوهمکرراران،1311قاسررمیورضرراییان،؛1311؛اژدری،1391؛شررفیعی،1395آراسررته،

کراران،؛ثمرریوهم1391؛اجتهرادیوبهرروزی،1313محمدیوهمکاران،؛1315منی،ؤزادهومترک

1313.)
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هراومحریطوقلمررومنرددانشرگاهنظرمحققانوپژوهشگران،ضررورتتعامرلنظرام،ازحاضردرحال

روزنیزتقویتشود.زیراتمامرفتارهراوعملکردهرایدرونبههاامریبدیهیاستکهبایدروزایآنحرفه

نچرهایرنرفتارهراانشرگاهبرودهوچناثرازرقابتدرسطوحمختلفوارتباطاتبینصنعتودأدانشگاهمت

ماهیرتوفضرای،دیگرر.ازطررفنظرگرفتهنشود،اثربخشیرفتارسازمانیدانشگاهمتزلزلخواهردشرددر

هرا،فضراییخشرکونسرازمانآمروزشعرالیدرشررایطفعلریبرهعلرتعردمبلرو ایرنظرامحاکمبرر

کهاینخودشودشکلسنتیوبوروکراتیکادراهمیوجودآوردهوهنوزبههابهناپذیردردانشگاهانعطاف

،ایدانشگاهراکهبایددرفضاییبازودموکراتیرکادارهشرودتعاملمیاندانشگاهومحیطوقلمروحرفه

رقراردادهاست.یثأمحدودکردهاستوایننیزرفتارسازمانیدانشگاهراتحتت

هاینظامحیطیفرایندهایرفتارییاهمانرفتارسازمانیدرتحلیلبعدموطورکلیشناساییوتجزیهبه

فنراوری،سیاسریومحیطی،عواملاقتصادی،اجتماعی،زیستکردنمشخصهاوآموزشعالیودانشگاه

وموجبراتافرزایشوای؛توانستهاستبعدیمهموحیاتیدردانشرفتارسازمانیایجادکندقلمروحرفه

هرارافرراهمآورد.عاتمربوطبهایرنحروزهرفتراریدرسرطوحمختلرفدانشرگاهشدندانشواطالپویا

طررفیرکنشیبعدمحیطیرفترارسرازمانی،ازشدنحیطهداترشدنوهمچنینگستردهترباشفافبنابراین

بررحروزهرفترارسرازمانیازجملرهعوامرلاقتصرادی،اجتمراعیومرؤثردانشواطالعاتمرتبطباعوامل

هرایهایمحیطری،پویراییشدن،تنوعوتفاوتهایاطالعاتیوارتباطی،جهانیی،سیاسی،فناوریفرهنگ

نزمینههاوابهاماتمحیطیافزایشیافتهوآیندهروندپژوهشوتحقیقاتدراییچیدگیپمحیطنامطمئن،

وسریلهارسرازمانیبرهانشیبعردمحیطریرفترشدندامنهدتردیگرباگستردهراتسهیلخواهدکردوازطرف

هایدرونیرفتارسازمانیدرسطوحمختلفآنلفهؤتحلیلاینبعد،پویاییوتعامالتموشناساییوتجزیه

 ایخواهندشد.قرارگرفتهودچاردگرگونیوتحوالتدانشیوعملیفزایندهتأثیرنیزتحت

جاکررهبعرردمحیطرریرفتررارسررازمانیازآندشررونهایررتبررهمرردیرانومسررئوالندانشررگاهپیشررنهادمرریدر

،بایردباشردایوسیاسریمریمحیطی،قلمروحرفرههنگی،زیستبرگیرندهعواملاقتصادی،اجتماعی،فردر

هراونهادهرایمررتبطبراباطاتگستردهواثرربخشبراسرازمانمنظورارتهایالزمبهاقداماتوزیرساخت

برهاهمیرتوبرراینباتوجرهگسرترشآنبرآینرد.عرالوهتوسرعهوودرصددنمودهشدهرافراهمعواملیاد

یمردیرانوکارکنران،ایناآشرنابررازمانیدانشرگاهوالبترهتاانردازهضرورتفزایندهبعدمحیطیرفتارسا

هاوحمختلفاداریوهمچنیندانشکدههایآموزشیدرسطهاوکارگاهشودبابرگزاریدورهپیشنهادمی
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وآگاهبهاینموضوع،بعدمحیطیوهمچنیناثراتوپیامدهایتوجهبهآنتبیینوتوسطاساتیدبرجسته

بودنپژوهشحاضربهکیفی،تحلیلوبررسیشود.همچنینباتوجهضرورتتوجهبهآندرشرایطکنونی

هررایکمرریدردرایررنپررژوهشبررااسررتفادهازروشاشرردهصداعتباریررابیچررارچوباحشرروپیشررنهادمرری

د.شوهایآتیانجامپژوهش
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 منابع
سومین کنفرران  ملری   (،بررسینقشمدیریتدانشدرنوآوری،1391اخوان،پیمانوابوعلی،مرتضی)

تهران.خانهمعلم.،شناسی، تریز و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران خالقیت

هاوتوفناوری:چالشهایوابستهبهوزارتعلومتحقیقامدیریتدردانشگاه،(1395آراسته،حمیدرضا)

 .35-45ویکم:بیستشمارهدورههفتم،،ریزی در آموزش عالی فصلنامه پژوهش و برنامه،هاکاستی

هایتربیتمعلمایرانوجهان،(،ارزیابیوتضمینکیفیتدانشگاه1314آزو ،سمیراومقصودی،عارفه)

تهرران،دانشرگاه، هرای دانشرگاهی   دومین کنفران  ملی و نهمرین همرایش ارزیرابی کیفیرت سیسرتم     

.351-355خوارزمی:

دومرین کنفرران    ،،تبییننقشچابکیسازمانیونوآوریسازمانیبرمزیترقابتی(1311)پرستو،اژدری

.،قم،دانشگاهپیامنورالمللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی بین

هرایآموزشریبرهعملکرردمطلروبگرروهنقرشفرهنر کیفیرتدردسرتیابی (،1315)عبراه،بازرگان

هرایپردیسدانشکده،دانشگاهتهران،ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی پنجمین همایش،دانشگاهی

.1-3:فنی

 در کیفیت ارزیابی مناسببرای سازمانی ساختار به دیگر (،نگاهی1391رضا) عامری، و عباه بازرگان،

 ارزیرابی  سراالنه  همرایش  چهرارمین  مجموعه مقاالتور،کش عالی آموزش نظام و دانشگاهی سطوح

،تهران،دانشگاهتهرران:تهران دانشگاه کیفیت ارزیابی مرکز :تهران دانشگاهی نظام در کیفیت درونی

11-1. 

نیرازبرهپاسرخدرآموختگراندانشهایقابلیتوها،توانایی(1391)مصطفیاجتهادی،محمودوبهروزی،

دورهبیسرتم،، درسری  ریرزی  برنامره  در پرژوهش مناسرب،ادراکیچهارچوبارائهمنظوربهکاربازار

.59-1شمارهدهم:

همرایش ملری نظرارت و ارزیرابی     هاومشکالتارزیرابیآمروزشعرالی،(،چالش1397پوررجب،انیس)

،تهران،دانشگاهشهیدبهشتی.آموزش عالی

و تواناسرازی براساهمیزان سازمانی توسعه عیتوض بررسی(،1315زاده،جعفرومؤمنی،غالمرضا)ترک

.155-151،دورههفتم،شمارهسوم:اجتماعی توسعه فصلنامه،ساختار بازدارندگی
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ایابعرادوعوامرلمرؤثربرررفترار(،تحلیرلمقایسره1313)زاده،جعفر؛راضی،الهامونجفری،زهرراترک

دورهپنجم،شرمارهدوم:،وهشی مدیریت مدرسهپژ -دوفصلنامه علمیسازمانیمعلمانمدارهشیراز،

53-41.

انردازهای نرو در آمروزش     رهبری راهبردی در آموزش عالی، رویکردها و چشم(،1399ترکزاده،جعفر)

ریزیآموزشعالی.،تهران:انتشاراتسازمانپژوهشوبرنامهعالی

،(1313)غالمرضرانرژاد،رائریگابرراهیموعمرران،صرالحیمحمرد؛سررخابی،دوزیعیسی؛یمنیثمری،

 مطالعرات ایرران،دولتریهرایدردانشگاه«دانشگاهیتوسعه»فراینددرمؤثرعواملشناساییوبررسی

.37.-155،دورهدوم،شمارهچهارم:آموزشی ریزی برنامه

یمطلروبرفتارهرا،(1317اکبر)،عالمتبریزوابوالحسن،فقیهی؛اکبرسیدعلی،ایافجه؛زینب،زادهحسن

مطالعرات رفترار   ،هرایدولتریسازیمدیریتعملکردکارکنراندرسرازمانمدیرانورهبراندرپیاده

.149-113دورههفتم،شمارهسوم:، سازمانی

تبیرینو،(1319شرکوفه)،لقمرانیدویرنومینرا،رادبوستانی؛زهرا،نیکخواهفرخانی؛رضاعلی،خوراکیان

.154-93دورههشتم،شمارهدوم:،مطالعات رفتار سازمانیی،مسازمانهایانسجالفهؤبندیمطبقه

 جاما دانشگاهچهار و بیست وری بهره و کارایی بررسی(،1391شرکا،حمیدرضا) برادران رحیمو دبا ،

.1-33،دورهدوم،شمارهدوم:ایران عالی آموزش ایران، دولتی

دانشگاه و محیط پیرامون، تعامل با فنراوری و  (،1391هارولد)دودرستاد،جیمز؛ایکنبری،استنلیوویلیامز،

لرو،تهرران:وزارتعلروم،تحقیقراتوفنراوری،معاونرتفرهنگریرسرتم،ترجمهقدرتحراجیبازار

 ریزیاجتماعیومطالعاتفرهنگی.اجتماعی،دفتربرنامه

 کرویر، دانشگاه،عالی آموزش سیجامعهشنا بر آمدی ایرانی در دانشگاه (،1393) غالمرضا صالحی، ذاکر

.تهران

هرا؛ارزیرابیتولیردسربزانررژیدردانشرگاه"(،1311)؛مررادی،محمدحسرنسیدی،صالح؛هژیر،رازینی

.1-14:دانشگاهخلیجفاره،بوشهر،اولین همایش ملی دانشگاه سبز،"محیطی،اقتصادیوفنیزیست

پژوهشریوآموزشرییرابیاطرالعرفتراربرراینترنرتیرترأث(،بررسری1399اصغروفیاضی،مهسا)رضویه،

.13-1،دورهدوم،شمارهششم:آموزشی مدیریت در نو رهیافتیشیراز،دانشگاهدانشجویان
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مینمنرابامرالیأبررسریتطبیقریتر(،1311)،کلثرومبراقریوسیما،مجید؛غالمیانئینی،محسن؛نا،رفیعی

های نروین در حروزه    المللی پژوهش اولین کنفران  بین.یجهانهادرایرانوسایرکشورهادانشگاه

.،قم،دبیرخانهدائمیکنفرانسشناسی و مطالعات اجتماعی ایران علوم تربیتی و روان

 در ریرزی  برنامره  و پژوهش،هاونظامتوسعهعلمیکشورمشکالتکنونیدانشگاه(،1391مضانی،رضا)ر

.37-35م:،دورههشتم،شمارهسوعالی آموزش

هایتدریساثربخشوارزیرابیوضرعیتتردریس:(،شناساییمؤلفه1313رمضانی،قبادوسلیمی،جمال)

.گیری و ارزشریابی آموزشری   مطالعات اندازهمطالعهموردیدانشگاهعلمیکاربردیاستانکردستان،

 .3-31دورهچهارم،شمارههشتم:

ششمین کنفران  توسعه نظام  ،هایدولتیمینمالیدانشگاهأیتهاییبرارهیافت(،1315)احمدرضا،روشن

.گذاریمرکزمطالعاتدانشگاهصنعتیشریف،تهران،گروهمالیوسرمایهمالی در ایران

شناسراییو،(1313)کرامران،محمردخانیورضراعلری،ایقلعره؛حسرن،قالونردی؛سیدمحمد،سیدعلوی

دوره،زیسرت  فصرلنامه علروم و تکنولروژی محریط     ،هرادانشرگاههایمدیریتسربزبندیمؤلفهاولویت

.71-31دوم:،شمارهویکمبیست
پذیریپیامدهایانعطاف،(1319رضا)،واعظیواهللوجه،زادهقربانی؛اعظم،رادعدنان؛میرعلی،سیدنقوی

،شرماره،دورههشرتممطالعرات رفترار سرازمانی   ،فرایندهایمردیریتمنراباانسرانیدربخرشدولتری

.175-111دوم:

ترجمهسازمانی رفتار مدیریت،(1393)جیمزهانت،آزبرنوریچارد،آر؛جانشرمرهون، -ایررانمهدی،

آمروزشوتحقیقراتمؤسسهتهران:.اللهیسبحانمحمدعلیزکیکیوباباییمحمدعلیپاریزی،نژاد

مدیریت.

نهاجتماعیانحصار:مطالعهتجربیسرنعتبانکرداریتحلیلساختار،کاراییوهزی،(1391شفیعی،افسانه)

.دانشگاهعالمهطباطبایی،در رشته اقتصاد رساله دکتریایران،

 و همراه تلفن از استفاده (،الگوی1311پورزادی،محمد)ومحمد سحر؛دائمی، فایزه؛شکری، صحبایی،

پزشرکی   نظرام  سرازمان  علمری  مجلره تهرران، هرایدانشرگاه روانیدانشجویان وضعیت با آن ارتباط

.533-545وچهارم،شمارهسوم:دورهسی ،ایران اسالمی جمهوری
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هرایکشروردرتصرفیهبررسیوارزیرابیدانشرگاه(.1311)،محمدحسنمحمدیگلوحمیدرضا،صفوی

، ولرین همرایش ملری دانشرگاه سربز     ا،هرایاسرتانداردهایبهداشتیواستفادهمجددازپسابفاضالب

.انشگاهخلیجفارهبوشهر،د

یرادگیریدر-شدنبرفرایندیاددهی(،ارزیابیتأثیرجهانی1315اله)پور،ارکیدهومرزوقی،رحمتعباه

دوفصرلنامه مطالعرات   هایشیرازوشهیدبهشرتی،علمیدانشگاهآموزشعالیازدیدگاهاعضایهیئت

.7-45،دورهچهارم،شمارههشتم:برنامه درسی

ریرزیبررایبهبرودکیفیرتینردارزیرابیدرونریبرربرنامرهابررسیترأثیرفر،(1397)قصودمخواه،فراست

فصرلنامه  ،ایازنظراجرایاعدماجرایارزیابیدرونریحلیلیمقایسهتدانشگاهی،هایآموزشیگرو

.171-141ونهم،شمارهسوم:دورهچهل،آموزش عالی در ریزیپژوهش و برنامه

(،بررسیوضاموجودومطلوبارزیابینظامعلمیدرایرانباتأکیدبربخرش1397مقصود)خواه،فراست

.19-43،دورهیکم،شمارهدوم:سیاست علم و فناوریآموزشعالی،

هرا.هراوچرالش(،منشوراخالقیراتسرازمانی:مفراهیم،روش1311فقیهی،ابوالحسنوایرانی،حمیدرضا)

.1-54وششم:،شمارههفتم،دورهبیستفصلنامه علوم مدیریت ایران

کنگرره  (،ارائهمدلیدرنظامآموزشعالیباروشفراترکیب،1311قاسمی،احمدرضاورضاییان،نیلوفر)

،تهران.ملی آموزش عالی ایران

همراهوتأثیرآندرارتباطاتتلفن،(1311طاهره)،خیرخواهومحمدرضا،جوادییگانه؛مسعود،کوثری

ای در رسرانه و   رشرته  مطالعرات برین  ان،هایتهررفردیجواناندانشجومطالعةدانشجویاندانشگاهیانم

.1-59،دورهدوم،شمارهسوم:فرهنگ
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