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دهیچک
متغیرها و عوامل مؤثر و مرتبط با سازگاري سازمانی دانشگاه با يهدف اصلی این مقاله مطالعه

دولتی شهر تهرانهاي گاهمیزان سازگاري دانشگیرياندازهمدلی براي يمحیط بیرونی و در نهایت ارائه
ه و استخراج شد)کمی و کیفی(بر اساس یک رویکرد آمیختهتحقیق اطالعات مورد نیاز . باشدمی
,SPSSافزارهايکمی با استفاده از نرمهاي داده SMART PLSهايمتغیر. نداتجزیه و تحلیل شده

ات موضوع، مصاحبه با اندیشمندان ادبیازثیرگذار بر سازگاري سازمانی دانشگاه با محیط بیرونی أت
و همچنین 82/0برابر 2اهمیزان کفایت داده.نداآموزش عالی و پیمایش دلفی استخراج شدهيحوزه

درصد واریانس 53/70.باشدمیها براي تحلیل عاملیکفایت دادهيدهندهنتایج آزمون بارتلت نشان
یریت محیط، یادگیري، فرهنگ سازمانی، روابط عامل مد9سازگاري سازمانی دانشگاه با محیط را 

پذیري، خودسازماندهی و هدفمندي تبیینولیتؤسازمانی، مشارکت جمعی، استراتژي محوري، مس
ت علمی أنفر از اعضاي هی370دولتی شهر تهران و هاي هاین تحقیق دانشگايجامعه. کنندمی

برازندگی هاي شاخص. اندنسبتی انتخاب شدهو اي خوشهگیرينمونهفوق بر اساس روش هاي هدانشگا
، ضریب تعیین 0024/0شاخص افزونگی(اندتکوینی استخراج شدههاي مدل که بر اساس رویکرد مدل

و مقیاس اطالعات 48/227=3بایزیناطالعاتمقیاس،98/0=مدلشاخص برازندگی کلی، 993/0
این پژوهش هاي زگاري سازمانی دانشگاه، با دادهساگیرياندازهدهد که مدل مینشان06/353=4اکیکی
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.سازمانی دانشگاه

.باشدسید محمد میرکمالی میراد به راهنمایی دکتري دکتري حمید فرهادياین مقاله برگرفته از رساله-1
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2-  KMO
3-  Bayesian information criterion.
4-  Akaike's information criterion.
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مقدمه
دانشگاه ارتباط تنگاتنگی با سایر ابعاد جامعه از قبیل اقتصاد، تکنولوژي، سیاست و غیره 

طرفیاز ؛تعامل دانشگاه با محیط بیرونی حداقل از دو جهت قابل توجه و بررسی است. دارد
ایجاد بسترهاي الزم، به خلق دانایی و توزیع و انتشار آن، باها دانشگاهرود که میانتظار

، دانایی بیافرینند و پیشرو باشند؛کشور باشنديجانبههمهيشاي توسعهمبادرت نموده و راهگ
غیر هاي ها، تغییرات و پویاییسسات آموزش عالی با چالشؤو مها سازمانف دیگر خود از طر

اند که نه تنها ممکن است نتوانند انتظارات را برآورده کنند، بینی و بنیادي مواجه شدهقابل پیش
د بایها دانشگاهتصمیم گیرندگانبنابراین .بینندمیبلکه بقا و ماندگاري خود را نیز در خطر

د و بر اساس اصول و قواعد آن زمانی را بشناسنيموجود در هر دورههاي قواعد و پارادایم
محیط بیرونی، محیط در عصر حاضر که اندیشمندان معتقدند .کنندریزي فعالیت و برنامه

الزم به منظور سازگاري ها است و دانشگاهها احتماالت گوناگون و تنوع در نیازها و خواسته
به ؛نوینی در این دنیاي متغیر داشته باشندهاي ختارها، فرایندها، ابزارها و مهارتاست سا

د نهایی باشداراي چه ویژگیهاست که دانشگاهااصلی این پژوهش اینيلهأعبارت دیگر مس
عمل بپوشاند؟يهاي خود جامهد با محیط بیرونی سازگاري داشته و به رسالتنتوانبهتر می

تحقیقري و تجربی نظيپیشینه
که بر موفقیت تمرکز تر از اینبیشها سازمانيامروزه دغدغه:ازگاري سازمان با محیطس

اما سازگاري سازمانی چیست؟ ). 1384،و غفاریانکیانی(داردتأکیدنبود داشته باشد، بر بود و 
تمی که توانایی سیس«:کندمیگونه تعریفسازگار را اینهاي سیستم)26ص، 2008(طباطبایی

تغییر خود و یا محیطش به منظور بقا در یک سیستم را داشته باشد، سیستم سازگار نامیده
سازگاري سازمانی عبارتست از توانایی یک سازمان براي «از دیدگاه علوم اجتماعی .»شودمی

ن تغییرات به انجام کار در سازمان، به منظور بقا در محیط متغیر، که ایهاي هتغییر خود و یا را
به طور کلی از . )7: 2007، 1هاتم(»بینی نشده بودندهیچ وجه در زمان طراحی سازمان پیش

سازمانی، سازگاري سازمانی را از سه دیدگاههاي تئوريبر مبنايو )2007(دیدگاه هاتم

1-  Hatum
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مان غییرات سازشود که تمیکه در آن فرض،1رویکرد اجبار:توان مورد بررسی قرار دادمی
این رویکرد تأکید، 3انتخابرویکردو 2رویکرد محافظتثیر فشارهاي محیطی است،أتحت ت

یعنی تغییر دادن فرد ؛سازگاري«معتقد است کهراسل ایکاف، . بر انتخاب محیط سازمان است
یا محیط او به منظور حفظ یا افزایش کارآمدي یا اثربخشی وي زمانی که شرایط درونی یا 

آن کاهش کارآمدي یا يکند و اگر به این تغییرات پاسخی داده نشود، نتیجهمیربیرونی تغیی
ایکاف، (»از این روي، سازگاري یعنی یادگیري تحت شرایط متغیر. اثربخشی خواهد بود

که معتقدند)1996(4کارلی و سوبودا).1386،شریعتی، مردانی گیوي و مریدييهترجم
سازماندهی مجددي که از طرف مدیریت سطح باال «ست ازعبارتسازگاري در سطح سازمان 

سازگاري «اعتقاد دارد که)2006(5دزیلوا.»شود و فرایندي شبیه بازبخت مواد داردمیشروع
گزینی در سازمان یا برخی از عناصر آن، به منظور تطبیق با سازمانی فرایند اصالح و جاي

سازگاري سازمان با ياز چند نظریه دربارهايدر ادامه خالصه.»باشدمیتغییرات محیطی
. شودمیمحیط بیرونی بحث

سازگاري سازمانی ریشه هاي نظریهيهمهتقریباً: سازگاري سازمانی دانشگاههاي نظریه
قرار باز هاي سیستمينظریهتأکید یکی از نکاتی که مورد. باز دارندهاي سیستميدر نظریه

) 1961(بارنز و استاکر. باشدمی،بردمیکه سازمان در آن به سرمحیطی يلهأمسگرفته است 
آمیز سازمان با محیط بیرونی، خود به این نتیجه رسیدند که سازگاري موفقیتاتدر تحقیق

وابسته به تحلیل دقیق مدیریت سطح باالي سازمان، از شرایط محیطی و انتخاب سبک درست 
سازگاري سازمانی که در ادامه مورد هاي نظریهگرچها).2006، مورگان(تعامل با محیط است

سازگاري دانشگاه و دانشکده با يدربارهبحث و بررسی اجمالی قرار خواهند گرفت، مستقیماً
فهم سازگاري سازمانی دانشگاه به عنوان یک سازمانياند، اما الزمهمحیط بیرونی ارائه نشده

. باشندمی
قرارتأکیدقتضایی وابستگی سازمان به شرایط محیطی را مورد اينظریه: اقتضاییينظریه

1-  Inertia
2-  Retention
3-  Selection
4-  Carley & Svoboda.
5-  De Zilwa
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فرایند یافتن ساختار «در این نظریه، سازگاري سازمانی به عنوان )2007، 1الولینگ(.دهدمی
در مجموع در دیدگاه اقتضایی سازگاري سازمان . »شودمیمناسب در یک محیط معین، تعریف

ساختاري زیر هاي نخست جنبه:باشدمیو تحقیقبا محیط، حداقل در دو سطح قابل بحث
سازمان که براي سازگاري با محیط داخلی باید مورد مطالعه قرار بگیرند و دوم هاي بخش
کلی سازمان، که براي سازگاري با ابعاد بیرونی محیط الزم است مورد مطالعه قرار هاي جنبه

).1999، 2اسپورن(بگیرند
مدیریتی و هاي انتخاب استراتژیک بر نقش فعالیتينظریه:انتخاب استراتژیکينظریه

این نظریه توسط . )2004، 3لم(ندکمیتأکیدانتخاب استراتژیک، بر تغییر و سازگاري سازمانی 
کند که تصمیمات مهمی که مدیران انتخابچایلد استدالل می.بیان شد) 1972(جان چایلد

در واقع تحوالت سازمان، تنها . خواهد داشتنناپیامدهاي بسیار بزرگی براي آکنندمی
تصمیمات و يبلکه نتیجهنیستالعمل انفعالی سازمان در برابر تغییرات محیطیعکس

گیري مطابق این نظریه براي تصمیم).2007، 4و کچن، بویرهالت(سازمان استهاي یادگیري
و پیامدهاي تصمیم، رابطه برقرار یعنی بستر، محتوا، فرایند ؛الزم است بین چهار عنصر اصلی

انتخاب استراتژیک، سازگاري سازمان با محیط را از ينظریه).2006، 5هیچلینگ و فریند(کنیم
نآنا. تغییر سازمانی استهاي بر حوزهتأکیدنخست دو بعد مورد بررسی قرار داده است؛ 

- 1؛باشدمییري سه استراتژيکارگآشفته مبتنی بر بههاي دریافتند که سازگاري موفق در محیط
يلهأمسدوم. قلمرو خالقیت- 3استراتژي گسترش قلمرو و -2استراتژي تحکیم قلمرو،

گروهی از اندیشمندان عقیده دارند که سازگاري فقط از . تدریجی یا بنیادي بودن تغییر است
دارند فقط از افتد و گروهی دیگر بر عکس اعتقاد میطریق یک سلسله مراحل تدریجی اتفاق

).1999، اسپورن(دتوان به سازگاري سازمانی رسیمیطریق یک فرایند انقالبی
محتوایی هاي شناسی جمعیت، یکی از نظریهبومينظریه:شناسی جمعیتبومينظریه

به . بیندمیرنگگیري جمعیت سازمانی، بسیار پراست که نقش محیط بیرونی را در شکل
ه معتقد است که میزان گستردگی و میزان تنوع جمعیت سازمانی، توسط عبارت دیگر این نظری

1-  Leweling
2-  Soprn
3-  Lem
4- Hult, Boyer & Ketchen
5-  Hichling & Friend
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فرض ).2001، 1گري و الوري(شودمینیروهاي محیطی از قبیل فضا، انرژي و ثبات تعیین
سازمان همانند یک ارگانیزم زنده براي بقا و کهشناسی جمعیت این استبومياصلی نظریه

.حیاتی هستند، دسترسی داشته باشدابعی که براي زندگی او حیات نیاز دارد که به منيادامه
سازگاري در این نظریه برابر با بقا و ماندگاري است و محیط بیرونی عاملی يلهأبنابراین مس
).2006، 2مورگان(استیک سازمانيکننده براي بقابسیار تعیین
دو بعد اساسی قابل وابستگی سازمان به محیط بیرونی از: وابستگی به منبعينظریه

.کنندمیییدأپذیري شدید سازمان از محیط را تثیرأباشد، که هر دو این ابعاد تمیبررسی
وابستگی به منبع، محیط سازمان منبع اصلی تدارك منابع يمطابق نظریه: بعد منابع-الف

ئوري فرض اصلی ت. باشدمیمختلف مالی، انسانی، دانش و اطالعات و تولیدات و خدمات
خود منابع مورد نیاز را يتوانند براي بقابه تنهایی نمیها ست که سازماناوابستگی به منبع این

در . با عناصر محیطی به مبادله بپردازنددبایمین کنند و براي به دست آوردن منابع مورد نیاز،أت
روندادهاي سازمان بیرونی ممکن است نه تنها بهاي مبادله براي به دست آوردن منابع، سازمان

. را مصرف کنند بلکه خواستار اعمال خاص و یا تغییراتی در سازمان باشند
باشد میبه محیط، داراي بعد دیگري نیزها از طرفی وابستگی سازمان:بعد اطالعات-ب

از منظر بعد اطالعات، محیط بیرونی، منبع اصلی تدارك . شودکه بعد اطالعات نامیده می
سازمان خود، از هاي گیرندگان براي حفظ و یا تغییر ساختار و فرایندکه تصمیماطالعاتی است

سازگاري سازمانی در این نظریه به معنی یافتن ).2002، 3هوي و میسکل(کنندمیآن استفاده
ترین وابستگی را براي ترین منابع و اطالعات را در اختیار سازمان قرار دهد و کمراهی که بیش

.باشدمیاد نماید،سازمان ایج
توسط پیتر سینگه 1990ياصطالح سازمان یادگیرنده در دهه:سازمان یادگیرندهيظریهن

سازمان یادگیرنده، يمطابق نظریه.)2005، 4اوبري و فئوریگ(کردتعمیم یافت و گسترش پیدا 
رایند یادگیري ف. افتدمیاتفاقاي و دو حلقهاي سازگاري سازمانی از طریق یادگیري یک حلقه

بینی و بازنگري محیط اول به بازيداراي چهار مرحله است؛ سازمان در مرحلهاي دوحلقه

1-  Gray & Lowery
2-  Morgan
3-  Hoy & Miskel
4-  Awbrey, Kontoghiorghes & Feurig
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دوم يمرحله. کندمینماید و در واقع اطالعات مورد نیاز را گردآوريمیبیرونی اقدام
ال ؤسوم این سيشود و در مرحلهمیاطالعات گردآوري شده با هنجارهاي موجود مقایسه

م مناسب اچهارم سازمان اقديیک از هنجارها مناسب هستند و در مرحلهمطرح است که کدام
).2006، مورگان(نمایدمیگزیند و شروع به کار بر آن اساسمیرا بر

ژاپنی به هاي هایی که شرکتبه دلیل موفقیت1980يدر دهه:ايسازمان شبکهينظریه
ها سازمان. اي، تمایل پیدا کردندنیز به سمت ساختار شبکها هدست آورده بودند، سایر سازمان

از طرفی محیط بیرونی نیز . دریافتند که بسیاري از عوامل موفقیت، بیرون از سازمان هستند
مورد نظر خودشان يخواهند بر حوزهمیچهچنانها بسیار پویا و آشوبی است و سازمان

بیرون بیایند و بتوانند به خوبی با محیط ،به فردمسلط بشوند، باید از قالب ساختار منحصر
سازگاري سازمانی در این نظریه از طریق ).1997، 1رولآچ(دبیرونی خودشان سازگار شون
هاي سازمان. شودمیدرون سازمان ایجادهاي بیرون و شبکههاي ارتباط برقرار کردن بین شبکه

ها متعهدها، با آنشبکهطالعات با سایر از طریق اعتماد و به اشتراك گذاشتن ااي شبکه
).1999، و اسپورن2ورتگامپ(شوندمی

ساختار سازگار دانشگاه، يدر تحقیق خود درباره) 1999(اسپورن: 3دانشگاه سازگار
سازگاري آموزش عالی با نیروهاي محیط بیرونی و ارتباط يچارچوبی مفهومی براي مطالعه

اداره، مدیریت و -اسپورن در مدل خود سه بعد اساسی. اهم آوردساختار دانشگاه با محیط، فر
کنند، را مورد میسازگاري ایجادها چگونه بین ساختار دانشگاه و محیط،که آنو این-رهبري

گیرياداره در مدل اسپورن، به معنی فرایندها و ساختارهاي تصمیم. توجه قرار داده است
اختارها و فرایندهاي اجراي تصمیمات؛ و رهبري برگردد به سمیباشد؛ مدیریت برمی
جوي تصمیمات کارآمد وگردد به فرایندها و ساختارهایی که از طریق آن، افراد در جستمی

اقتصادي -گذار بر سازگاري دانشگاه با محیط اجتماعیثیرأامل توع) 1999(اسپورن . هستند
:نمایدمیگونه معرفیمتغیر را این

و ها به این ایده اشاره دارد که براي اجراي درست سیاستمؤلفهاین :رهبري متعهد
ها، ها، رهبران باید نسبت به نیازها متقاعد شوند و منابع مورد نیاز براي اجراي برنامهاستراتژي

1-  Achrol
2-  Gompurt
3-  Adaptive university structure.
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.قرار گیردشاندر اختیار
دانشکده درياعضاياشتراکی بر اهمیت درگیر شدن همهياداره: 1اشتراکیياداره

و کندمییاد»منطقه حیاتی آکادمیک«چیزي که کالرك از آن به عنوان . داردتأکیدفرایند تغییر 
اند، براي طوري که مدیران دانشگاه نسبت به تغییر در سازمان متقاعد شدهاست که همانمعتقد

در نیز متقاعد شوند که ) حیاتیيمنطقه(ت علمیأایجاد یک دانشگاه کارآفرین الزم است هی
.فرایند تغییر مشارکت کنند

که توسط رهبران و دانشکده اتخاذ شده است اجراراتصمیماتی:ايمدیریت حرفه
.کندمی

سسه و حرکت در جهت اهداف مطلوب، ؤبراي تمرکز بر م: موریت مشخصأبینش و م
.موریت و بینش مشترك، ضروري استأتدوین م

ی متنوع که از جهات مختلف بر سازمان پاسخی است به فشارهاي محیط: ساختار متمایز
.سازدمنعطف و توانمند می،آید و سازمان را براي پاسخگویی به ذي نفعان متعددمیوارد

دانشگاه را فراتر از هاي و هنجارهایی که فعالیتها اهمیت ارزش: آفرینانهفرهنگ کار
. دکنمیبرد و هم به افراد و هم به سازمان کمکمیتحقیق و تدریس

سازگاري دانشگاه با محیط بیرونی، منوط به توانایی «به طور کلی با توجه به مدل اسپورن
.»باشدمیگزینی و اصالح خود، هنگام مواجهه با تغییرات بیرونیسازمان براي جاي

ساختار سازمانی متمایز، فرهنگ کارآفرینانه، بر می آید،موضوع ادبیات ازگونه که آن
بر غیرههاي کوانتومی و اي و داراي توانمنديرفهحمشخص، مدیران بینش و مأموریت

این است که این پژوهش به دنبال یافتن . ر دارندیسازگاري دانشگاه با محیط بیرونی تأث
تأثیر با محیط بیرونی هاي دولتی شهر تهران دانشگاهبر سازگاريکه راهایژگیاي از ومجموعه

ه کنمایدارائه ها مدلی با استفاده از ترکیب آن ویژگیهایت در ناستخراج نموده و دارند
.گیري نمایندخود با محیط بیرونی را اندازهمیزان سازگاريآن استفاده از بتوانند با هادانشگاه

تحقیقهدف 
ها و کارگیري و استفاده از مؤلفهمدلی است که با بهيارائه«هدف کلی این پژوهش

1-  Shared governance.
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هاي دولتی شهر تهران با محیط بیرونی را ان میزان سازگاري دانشگاهمتغیرهاي آن، بتو
: گیري استاالت زیر قابل پیؤاین هدف کلی از طریق س. »گیري نموداندازه
ثیرگذار بر سازگاري دانشگاه با محیط بیرونی کدامند؟أمتغیرهاي ت-
کدام و میزان اهمیت هرثیرگذار بر سازگاري دانشگاه با محیط بیرونی کدامند أعوامل ت-

از این عوامل چقدر است؟
روابط بین عوامل و متغیرهاي شناسایی شده چگونه است؟-
يگیري میزان سازگاري دانشگاه با محیط بیرونی در جامعهالگوي مناسب براي اندازه-

پژوهش کدام است؟ 

شناسی تحقیقروش
تحقیقروش 

هاي زیر انجام مبراي تکمیل آن گاقرار دارد و ته آمیخهاي پژوهشيدر دستهین تحقیق ا
با محیط بیرونی از اسناد و مدارك موجود، دانشگاه سازگاري هاي مؤلفهابتدا . شده است

آموزش عالی داخل و خارج از کشور و همچنین اطالعات يمصاحبه با اندیشمندان حوزه
ها ممکن نبود ستقیم به آنپاسخ که توسط اندیشمندانی که دسترسی مبازهاي پرسشنامه

نفر از اندیشمندان 30سپس متغیرهاي شناسایی شده به روش دلفی بین تعداد .استخراج شد
ساخته اي محققآموزش عالی به اشتراك گذاشته شد و پس از استخراج متغیرها پرسشنامه

نهایی يثر بر سازگاري دانشگاه شناسایی و مبناي طراحی پرسشنامهؤعوامل مطراحی شد و 
. قرار گرفت

گیريروش نمونهو جامعه
از با پنج نفرجا که انتخاب درست نمونه از اهمیت برخوردار بود، از آندر بخش کیفی

يپیشینهاندامبناي انتخاب است. عمیق انجام گردیديآموزش عالی در ایران مصاحبهاندااست
چنین به منظور تعمیق دانش نظري در هم.آموزش عالی بوديدر زمینهنپژوهشی و علمی آنا

یس سابق و کنونی ئیس مرکز مطالعات آموزش عالی دانشگاه استکهلم سوئد، رئاین زمینه با ر
استاد آموزش عالی دانشگاه برلین ، آلمانالمللی مطالعات آموزش عالی دانشگاه کاسلمرکز بین

نفر از 30تکنیک دلفی در. شدمصاحبه انجام هاي کوانتومی پرداز سازمانو استاد و نظریه
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به موضوع آموزش عالی و نمندي آناعالقهيهاي علوم تربیتی بر حسب زمینهدانشکدهاندااست
این پژوهش يجامعهدر بخش کمی، . در این پژوهش مشارکت داشتندشانیپژوهشيپیشینه
که در سه گروه بود دولتی شهر تهران دانشگاه 25ن اسا و معاونؤنفر از ر1140تعداد 
و در ندبندي شدهاي علوم پزشکی دستهصنعتی و دانشگاههاي هجامع، دانشگاهاي هدانشگا
به صورت تصادفی نفر 370نهایی تعداد ينفر و در مرحله153تحلیل عاملی تعداد يمرحله

.شدانتخاب ننسبتی از بین آنا

آوري اطالعاتابزار جمع
يتر دربارهل اطالعات اولیه و دسترسی به اطالعات دقیقبه منظور تکمی،مصاحبه) الف

نیمه يثیرگذار بر سازگاري دانشگاه با محیط بیرونی، از مصاحبهأمتغیرها و عوامل ت
در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شده ،پرسشنامه) ب. ساختاریافته استفاده شده است

اول که در مراحل مختلف روش دلفی مورد يپرسشنامه. باشندساخته میدو محققاست که هر
آمده از ادبیات دستمتغیر بوده که بر اساس اطالعات به30استفاده قرار گرفته است، شامل 

نظران آموزش عالی قرار اي مبسوط در اختیار صاحبتحقیق و مصاحبه، در قالب پرسشنامه
هاي اصلی آن گردآوري دادهوده که هدف گویه ب40دوم مشتمل بر يپرسشنامه. گرفته است

ثیرگذار بر سازگاري أهاي اصلی تمورد نیاز براي تحلیل عاملی و در واقع شناسایی عامل
گیري سازگاري دانشگاه با محیط بیرونی دانشگاه با محیط بیرونی و سرانجام تدوین مدل اندازه

ضریب . خ برآورد شدفرمول کلی آلفاي کرانبايپایایی این ابزار تحقیق بر پایه. بوده است
دست آمد که از لحاظ آماري هب93/0آلفاي کرونباخ يلی بر پایهاؤس40ياعتبار کل مجموعه

. دار استیمعن01/0تر از در سطح کم

تحقیقیی و پایایی ابزارروا
10به منظور تأیید روایی محتوایی پرسشنامه، سئواالت مورد نظر پس از تدوین، توسط 

هاي مدیریت تغییر، مدیریت آموزش عالی و علوم تربیتی مورد صان در حوزهنفر از متخص
به منظور . ، اصالح و یا حذف شدندم بودندنامفهوو یااالتی که مبهم ؤمطالعه قرار گرفته و س

گیري، از تحلیل عاملی سنجش میزان روایی سازه و در واقع تأیید ساختار عاملی مقیاس اندازه
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هاي برآورده شده شاخص. یابی معادالت ساختاري استفاده شده استه از مدلییدي با استفادأت
و GFIهاي شاخص. ها برخوردارندها از برازش خوبی با دادهد که هریک از سازهدانشان 

AGFI وCFIيریشه. ستاهابرازش مناسب دادهيدهندهنیز بسیار قابل مالحظه و نشان
است و با ) 05/0(تر از ها کمتر سنجهنیز براي بیش(RMSEA)دوم واریانس خطاي تقریب 

ينیز براي همهRMRهمچنین شاخص . مطابقت دارد) 1993بروان و همکاران، (مالك
دیگر برازش ينشانه2؛ بایرن1،1995با توجه به معیار بنتلراست و ) 05/0(تر از ها کمسنجه

هاي مکنون مورد ها به خوبی صفتخصدهد که هر کدام از شاهاست و نشان میخوب داده
.کنندگیري مینظر را اندازه

هاروش تحلیل داده
روش . هاي کیفی در این تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده شده استبراي تحلیل داده

ها استفاده شده مورد نظر از آنيتحلیل محتوا بر فراوانی کلمات کلیدي که در متن یا مصاحبه
هاي توصیفی و تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده هاي کمی از تحلیلبراي داده. داردکید أاست، ت
یابی بر و مدلLISRELافزار ییدي با استفاده از نرمأ، تحلیل عاملی تSPSSافزار از نرم

استفاده شدهSmart PLSافزاربر مبناي نرم3گیري تکوینیهاي اندازهاساس رویکرد مدل
. است

تحقیقي هایافته
دهد که عوامل زیادي بر سازگاري دانشگاه با محیط بیرونی نتایج این پژوهش نشان می

تري در تبیین واریانس سازگاري دانشگاه عامل سهم بیش9از بین این عوامل . گذار هستندثیرأت
از واریانس سازگاري سازمانی دانشگاه با محیط بیرونی به70/0حدود . با محیط بیرونی دارند

ترین به ترتیب از مهمعامل 9این .شوندتبیین میاند آمدهزیر که در جدول عامل 9يوسیله
.اندترین مرتب شدهتا کم اهمیت

1-  Bentler
2-  Bayern
3-  Formative Mesuerment Model
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سازگاري دانشگاه با محیط بیرونیيواریانس کل عوامل تشکیل دهنده. 1جدول 
مقادیر ویژه هاي ارزش

2اولیه
استخراج مجموع مجذورات 

3ي شدهبارگذار
چرخش مجموع 

1نام عامل4مجذورات بارگذاري شده

کل واریانس تجمعی کل واریانس تجمعی کل واریانس تجمعی
مدیریت محیط 22/11 186/31 186/31 22/11 186/31 186/31 660/3 166/10 166/10

یادگیري 391/3 421/9 606/40 391/3 421/9 606/40 998/2 327/8 492/18
فرهنگ 
سازمانی  284/2 345/6 951/46 284/2 345/6 951/46 955/2 207/8 699/26

ارتباطات 
سازمانی  935/1 374/5 325/52 935/1 374/5 325/52 897/2 048/8 747/34

مشارکت 
جمعی 552/1 312/4 637/56 552/1 312/4 637/56 854/2 928/7 675/42

مسئولیت 
پذیري 399/1 887/3 524/60 399/1 887/3 524/60 756/2 655/7 330/50

استراتژي 
محوري 295/1 599/3 122/64 295/1 599/3 122/64 679/2 442/7 772/57

خود 
سازماندهی  256/1 488/3 611/67 256/1 488/3 611/67 578/2 162/7 934/64

هدفمندي  055/1 930/2 541/70 055/1 930/2 541/70 019/2 607/5 541/70

گذار بر سازگار شوندگی دانشگاه با ثیرأز عوامل تمدیریت محیط یکی ا:مدیریت محیط
توانایی تعامل با محیط بیرونی در نظر ،یکی از متغیرهاي این سازه.باشدمیمحیط بیرونی

محاسبه شده در سطح آلفاي tعاملی و هاي گرفته شده بود که بر اساس ضرایب مسیر، وزن
شود که میرد چهار متغیر دیگر مشاهدهدر مو. دار نبوده و از مدل خارج شده استمعنی05/0

بوده و همچنین داراي ضریب مسیر دارمعنی05/0محاسبه شده در سطح tهمگی با توجه به 
.باشندمیقابل توجهی به سمت سازه مدیریت محیط

ثیرگذار بر سازگاري سازمانی دانشگاه با محیط بیرونی در این أدومین عامل ت:یادگیري

1-  Component
2-  Initial Eigen Values
3-  Extraction Sums of Squared loadings
4-  Rotation Sums of Squared loadings
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دار یبیانگر معننیز شده در این تحقیق گیرياندازهنشانگرهاي . باشدمی» یادگیري«پژوهش 
متغیرها يمتغیرها و ضرایب مسیر همهيبراي همه05/0محاسبه شده در سطح آلفاي tبودن 

يبودن همهدارمعنیگر نوزن عاملی و ضرایب مسیر نیز بیامقادیر.باشدمیقابل توجه
.باشندمیگیريیادينشانگرها براي سازه

و ضرایب مسیر متغیرهاي عامل مدیریت محیطTمقادیر . 2جدول 
ضریب مسیرTمتغیرها

546/3235/0العمل مناسب در برابر تغییرات محیطعکس
902/3270/0استفاده از فناوري روز

445/5299/0تفکر کوانتومی
094/5344/0توان هدایت و رهبري

و ضرایب مسیر متغیرهاي عامل یادگیريTمقادیر . 3جدول 
ضریب مسیرTمقادیر متغیرها

467/2163/0تفکر سیستمی
813/2212/0یادگیري سازمانی
507/3225/0یادگیري فردي

314/3249/0دانستن کوانتومی

4گیري فرهنگ سازمانی از نشانگرهاي جدول براي اندازه:فرهنگ سازمانی دانشگاه
دهد که تمامی نشانگرهاي میمحاسبه شده و ضرایب مسیر نشانtمقادیر . شده استاستفاده

فرهنگ يبوده و نسبت باالیی از تغییرات سازهدارمعنی05/0این سازه در سطح آلفاي 
. سازمانی دانشگاه توسط این نشانگرها قابل تبیین است

سازمانی دانشگاهو ضرایب مسیر متغیرهاي عامل فرهنگ Tمقادیر .  4دول ج
ضریب مسیرTمقادیر متغیرها
247/2184/0خالقیت

868/4367/0اعتماد و اطمینان
824/2219/0پذیرش فرهنگ کارآفرینی

058/3213/0صداقت
465/2169/0انتقاد
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ارتباطات سازمانی در جدول زیر خالصه يیج این پژوهش دربارهانت:ارتباطات سازمانی
رچه در ادبیات پژوهش تأکید زیادي بر روابط بین افراد و همچنین تسریع گ.شده است

محاسبه شده در tفرایندهاي انجام کار در دانشگاه شده است، اما این دو نشانگر با توجه به 
شود که نشانگرهاي روابط بین میهمچنین مالحظه. یید قرار نگرفتندأاین پژوهش مورد ت

روابط سازمانی دانشگاه يثیر زیادي بر سازهأیري دانشگاه تگو فرایندهاي تصمیمها بخش
. دارند

و ضرایب مسیر متغیرهاي عامل ارتباطات سازمانیTمقادیر . 5جدول 
قبل از حذف متغیرهایی که 

نیستنددارمعنی
بعد از حذف متغیرهایی که 

نیستنددارمعنی متغیرها
ضریب مسیرTمقادیر ضریب مسیرTمقادیر 

--617/0072/0روابط بین افراد
910/2331/0242/4408/0هاروابط بین بخش

905/3496/0375/4539/0گیريتصمیمهاي فرایند
--907/0101/0فرایندهاي انجام کار

مشارکت جمعیو ضرایب مسیر متغیرهاي عاملTمقادیر . 6جدول 
قبل از حذف متغیرهایی که 

نیستندردامعنی
بعد از حذف متغیرهایی که 

نیستنددارمعنی متغیرها
ضریب مسیرTمقادیر ضریب مسیرTمقادیر 

022/4270/0889/4315/0کار تیمی
--641/1122/0جریان داشتن اطالعات

118/4302/0865/4397/0مشارکت
اعتماد کوانتومی

397/2149/0809/2165/0)توانایی اعتماد به فرایندهاي زندگی(
زیست کوانتومی

022/2153/0425/3390/0)توانایی برقراري زنده و پویا(

6براي سنجش سازه مشارکت جمعی از متغیرهاي مندرج در جدول :مشارکت جمعی
دار یبر اساس اطالعات این پژوهش نشانگر جریان داشتن اطالعات معن. استفاده شده است
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مشارکت و از بین نشانگرهاي فوق . هستنددارمعنی05/0سطح آلفاي نبوده و سایر متغیرها در
.مشارکت جمعی دارنديثیر را بر سازهأتیمی بیشترین تکار

گویی و عمل کوانتومی براي این سازه از متغیرهاي شفافیت، پاسخ: ولیت پذیريؤمس
tمسیر و مقادیر پذیري با توجه به ضرایب ولیتؤمسينشانگرهاي سازه. استفاده شده است

بوده و نتایج تحقیقات پیشین و ادبیات موضوع را دارمعنی05/0محاسبه شده در سطح آلفاي 
. کنندمیییدأت

پذیريولیتؤو ضرایب مسیر متغیرهاي عامل مسTمقادیر . 7جدول 
ضریب مسیرTمقادیر متغیرها
117/4430/0شفافیت

173/4204/0ولیت پذیريؤمس
367/2235/0وییگپاسخ

087/2305/0عمل کوانتومی

استراتژي محوري دانشگاه از متغیرهاي يگیري سازهبراي اندازه:استراتژي محوري
ها استفاده گیري مشخص، ارزهاي مشترك، مأموریت مشخص و تعهد نسبت به مأموریتجهت

محاسبه شده و Tمقدار متغیرها با توجه بهينشان می دهد که همه8نتایج جدول . شده است
.دارنددار بوده و بر سازگاري دانشگاه با محیط بیرونی تأثیرضرایب مسیر معنی

و ضرایب مسیر متغیرهاي عامل استراتژي محوريTمقادیر . 8جدول 
ضریب مسیرTمقادیر متغیرها

511/2202/0گیري مشخصجهت
361/4314/0مشتركهاي ارزش

928/4312/0موریت مشخصأم
328/5393/0و راهبردهاها تعهد نسبت به ماموریت

خودسازماندهی در این تحقیق از نشانگرهاي توان يبراي سنجش سازه:خود سازماندهی
پذیري و حساسیت نسبت به اتفاقات محیطی سازماندهی مجدد ساختارها و فرایندها، انعطاف

نشانگرهاي این سازه نیز در يهمهمی دهد که هاي این پژوهش نشانیافته. استفاده شده است
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ست که بر اساس نظر ایید قرار گرفتند که بیانگر اینأمورد ت05/0سطح آلفاي 
هايهدانشگاسازگاريکنندگان در این پژوهش متغیرهاي فوق نقش بسیار زیادي در مشارکت

. داردبا محیط بیرونی دولتی شهر تهران 

رایب مسیر متغیرهاي عامل خودسازماندهیو ضTمقادیر . 9جدول 
قبل از حذف متغیرهایی 

نیستنددارمعنیکه 
بعد از حذف متغیرهایی که 

نیستنددارمعنی
متغیرها

ضریب مسیرTمقادیر ضریب مسیرTمقادیر 
352/3330/0275/5368/0توان سازماندهی مجدد فرایندها
--123/1123/0توان سازماندهی مجدد ساختارها

663/2240/0718/2271/0پذیريانعطاف
634/3421/0685/4446/0حساسیت به اتفاقات محیط بیرونی

هاي دولتی شهر تهران از هدفمندي دانشگاهيگیري سازهبراي اندازه:هدفمندي
نتوانایی دیدنشانگرهاي توان ایجاد احساسات منفی و حذف احساست مثبت و همچنین 

هاي پیشین استفاده ها و پیش داوريبه معنی توان مدیران براي کنارگذاشتن قضاوتهدفمند
شده در این پژوهش گیريهاي اندازهمتغیريدهد که همهنشان می10نتایج جدول . شده است

.هستنددارمعنی05/0فاي همگی در سطح آل

و ضرایب مسیر متغیرهاي عامل هدفمنديTمقادیر . 10جدول 
ضریب مسیرTمقادیر یرهامتغ

698/4405/0توان ایجاد احساسات مثبت
312/5530/0توان حذف احساسات منفی

464/2195/0توانایی دیدن هدفمند

گیريبحث و نتیجه
داراي سه کارکرد اساسی تولید، دانشگاه آید طوري که از ادبیات پژوهش بر میهمان

سازگاري با محیط بیرونی که به طور ضمنی به معنی . دباشبازتولید و کارکرد سازگاري می
هایی است که به گیویژظرفیت دانشگاه براي یادگیري در شرایط پیچیده و متغیر است، مستلزم 
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ها به مسائل محیط بیرونی تجلی و هاي مدیران و نگرش نیروي انسانی آندر دیدگاهخصوص
.شوندعامل اساسی تحلیل می9در قالب ق نتایج این تحقیدر ادامه .کندنمود پیدا می

هاي محیط بیرونی را درك نموده و با ها باید بتوانند نوپیداییدانشگاه: مدیریت محیط
هاي کنندگان دانشگاهاز دیدگاه اداره.هاي خود را تدوین نمایندقواعد آن استراتژيبهتوجه

هاي رهبران ها و مهارتیتدولتی شهر تهران، توان هدایت و رهبري که مبتنی بر ذهن
ها ساي دانشگاهؤچه رچنان. باشدمدیریت محیط میيترین نشانگر سازههاست، مهمدانشگاه

ها داشته باشند و به عبارتی بهتر محیط بیرونی درك درستی از محیط بیرونی و شرایط دانشگاه
توانند با محیط بیرونی میتري داشته باشند، بهتر العمل مناسبرا بشناسند و در برابر آن عکس

.سازگار شوند
يگیري ایدهثیر یادگیرندگی بر سازگاري دانشگاه با محیط بیرونی باعث شکلأت: یادگیري

پردازان و نظریهها رهبران سازمان. شد) 1998(1دانشگاه یادگیرنده توسط باودن و مارتون
توسعه و ایجاد مزیت رقابتی و نهایتاًبقا و ماندگاري،يمؤلفهترین سازمانی، یادگیري را کلیدي
در ادبیات موضوع یادگیرندگی ).105: 1387زاده،ممی(دانندمیسازگاري سازمان با محیط

فردي و سازمانی دانشگاه به عنوان یک رویکرد براي سازگاري با محیط پیچیده و متغیر به 
، آمده است3که در جدول هش نتایج این پژوبا توجه به .بوده استتوجه و اقبالشدت مورد 

تر باشد ظرفیت آن براي سازگاري با دانشگاه بیشیادگیري فردي و سازمانیهرچه میزان 
دانستن کوانتومی و تفکر سیستمی تأثیر قابل توجهی بر .باشدتر میمحیط بیرونی بیش

.هاي دولتی شهر تهران با محیط بیرونی دارندسازگاري دانشگاه
مشترك است که رفتار هاي سیستمی از باورها و ارزش:دانشگاهسازمانی فرهنگ 

به عبارتی فرهنگ دانشگاهی ،کندمیت علمی را هدایتأهیيکارکنان، دانشجویان و اعضا
نتایج ).66: 1388،دوزي سرخابییمنی(دانشگاه استياعضاياستنباط مشترك بین همه

رود فرهنگ سازمانی میانتظارمحیط بیرونی دهد که به منظور سازگاري دانشگاه با نشان می
دانشگاه براي سازگاري با دنیاي متغیر و پیچیده فرهنگ کار آفرینانه را بپذیرد، خالقیت را 

ظهور و بروز آن را مهیا سازد، نقد و انتقاد را به عنوان ابزاري براي يتشویق کند و زمینه
.بستر اعتماد و صداقت ایجاد کندپیشرفت و اصالح مورد استفاده قرار دهد و همچنین

1- Bowden & Marton
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ارتباطات در سازمان گاهی به ساختار سازمانی دانشگاه نیز تعبیر:ارتباطات سازمانی
دانند که میساختار سازمانی دانشگاه را یک ابزار مدیریت) 1983(1بالدریج و دیل. شودمی

رات دانشگاه را مشخصچارچوب قوانین و مقر،کندمیرا تعیینها روابط بین افراد و بخش
هاي دولتی شهر تهران اندرکاران دانشگاهدهد که دستنتایج این پژوهش نشان می. نمایدمی

دانشگاهی، ساختار سازمانی هم بستر الزم براي خلق ياعتقاد دارند که در یک مجموعه
آموزشیهايآورد و هم ابزار سازگاري دانشگاه با نوآوريمیآموزشی را فراهمهاي نوآوري

معتقد است ساختار سازمانی دانشگاه چارچوبی است که باید از ) 2008(کالرك.باشدمی
گوناگون را فراهم آورد و از طرف دیگر، هاي العمل سریع در برابر پدیدهطرفی امکان عکس

همچنین همانند. مدیریتی سطوح باالي آن، حفظ شودهاي انسجام کلی دانشگاه توسط حلقه
دولتی شهر تهران هايکنندگان دانشگاهاداره) 2008و2004(کالركو )9991(اسپورن
بتوانند به ها که ساختار سازمانی دانشگاه باید شرایط را فراهم آورد که افراد و بخشمعتقدند

گیري را فرایندهاي تصمیمها د، روابط بین افراد در دانشگاهنراحتی با همدیگر ارتباط برقرار کن
گیري بکاهند و شرایطی ایجاد شود که فرایندهاي مختلف تصمیمهاي از الیه،دتسهیل کنن

.ها مضرات احتمالی براي سیستم دانشگاهی نداشته باشندانجام کار و کندي آن
به منظور سازگاري با تغییرات محیط دهد که نتایج این پژوهش نشان می:مشارکت جمعی

در . تحقیق وجود داردهاي هسازي و تشکیل گروبیرونی، تمایل زیادي به استفاده از تیم
کارگروهی و مشارکت هاي گیري از ویژگیزیادي براي بهرههاي نوین دانشگاه تالشهاي مدل

سسات آموزش عالی ؤرهبري ميدر تحقیقی درباره) 2002(ریک.جمعی به عمل آمده است
جدید يدر هزارهها و دانشگاهسسات آموزش عالی ؤکند که مدیران ممیسوم ادعايدر هزاره

باید مشارکت جمعی ها با واقعیات نوینی مواجهند که براي باال بردن اثربخشی سازمانی دانشگاه
هاي دولتی شهر تهران کنندگان دانشگاهبه زعم اداره). 2002، 2رنتز(گیرندو همگانی را به کار 

پذیري و پاسخگویی، انعطافیادگیري فردي و سازمانی، خالقیت،جمعی مشارکت از طریق 
شود و تعهد الزم براي دستیابی به اهدافی که به صورت میدر دانشگاه به حداکثر رسانده غیره

.شودمیاند ایجادگروهی تدوین شده

1-  Baldrige & Deal
2-  Rantz
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آموزشی ایجاد فضایی هاي ترین وظایف مدیران در سازمانیکی از مهم:پذیريولیتؤمس
بعداین. زمان آموزشی را از آن خود بدانندنموده و ساولیت ؤاست که افراد در آن احساس مس

قبالدرهوشیاريوحساسیتنشان دادنبرکیدأخدمات در نظام دانشگاهی تکیفیتاز
مدیریت در نظام دانشگاهی الزم است در . االت و انتظارات ذینفعان داردؤها، سدرخواست

این مفهوم داراي ابعاد متنوعی . ته باشدپذیري داشولیتؤنفعان متنوع نظام آموزش مسبرابر ذي
نفعان پیدا و پنهان آموزش عالی و در حقیقت درك ذي. به گستردگی بازار آموزش عالی دارد

. باشدمیمدیریت دانشگاهیيپیچیدههاي ها یکی از مقولهاحساس مسئولیت در برابر آن
شور و تبادل نظر يراهم آورندهساز و فکند که مدیر آموزشی زمینهمیبیان) 1389(میرکمالی

).50ص: 1389میرکمالی،(استولیت ؤو ایجاد مس
بنابراین بهتر . استراتژي از جنس تفکر، فهم و بصیرت استماهیتاً: استراتژي محوري

ریزي کنونی به جاي تأکید بر برنامهيبراي موفقیت در دنیاي پیچیدهها است دانشگاه
کیانی. گیران تأکید داشته باشندراتژیک در نزد مدیران و تصمیماستراتژیک بر داشتن تفکر است

د که شرط الزم براي موفقیت در دنیاي کنونی، پس از شناسایی قواعد ناعتقاد دارو غفاریان
استراتژي). 158: 1384، و غفاریانکیانی(است فردپارادایم موجود، اندیشیدن بر اساس قواعد 

اینها پیام اصلی استراتژي محور بودن دانشگاه. بین استپیشکارگیري تفکر خالق و هنر به
براي مواجهه با دنیاي پیش رو نیازمند طرز تلقی جدیدي از دانشگاه، ها ست که دانشگاها

.ندستهتعامل و ارتباط با محیط بیرونی هاي همسائل و مشکالت آن و را
،و تغییراتها اي پیچیدگیبراي فعالیت و موفقیت در دنیها دانشگاه:خود سازماندهی

، محیطبراي فعالیت در ها دانشگاه. الزم است از توان خود سازماندهی باالیی برخوردار باشند
ها و کنند و نوعی تطابق و سازگاري پویا، بین آنالزم است همانند موجودات زنده عمل

اه براي سازگاري با محیط اعتقاد دارد که بهترین ر)1997(یونگ بلود . پیرامونشان برقرار باشد
این سبک مدیریت دانشگاه در واقع . زنده استهاي کارگیري الگوي سیستمهپیرامون ب

زیرا مبتنی بر احتماالت ؛رویکردي است که با مدل کوانتومی سازمان و مدیریت همخوانی دارد
ند که باید دامیشدهکشفاي کوشد بلکه آن را قاعدهها نمیفراوان است، در حذف پیچیدگی

.زنده استفاده کردهاي از مدل سیستمها بر طبق آن حرکت کرد و براي سازگاري با این پویایی
هاي زنده نزدیک شوند تر بتوانند به الگوي سیستمچه بیشهاي دولتی شهر تهران هردانشگاه
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.اندتوان سازگاري خود با محیط بیرونی را بهبود بخشیده
را براي ها ومی یا توانایی دیدن هدفمند توانایی مدیران دانشگاهدیدن کوانت:هدفمندي

. دهدمیداوري و قضاوت قبلی نشاناعضا بدون هیچ پیشهاي گیري همزمان از توانمنديبهره
هاي فرضمدیران دانشگاه باید از الگوهاي فکر برخوردار باشند که بتوانند تفکرات و پیش

. راحتی کنار بگذارند و توان هدفمند دیدن داشته باشنددیگران را بهيذهنی خود درباره
مدیران همچنین باید بتوانند احساسات مثبت را در سازمان ایجاد کرده و فضایی مملو از شور 

از طرفی الزم است توانایی داشته . شان فراهم آورندو نشاط و سرزندگی براي محیط کاري
. ه را از فضاي دانشگاه دور کنندباشند که بتوانند احساسات منفی و بازدارند

تحقیقهاي موانع و محدودیت
يمفهوم سازگاري در نزد همه.پیچیدگی مفهوم سازگاري دانشگاه با محیط بیرونی-

ها آنيتحصیلی همهيکه الزاماً رشتهها با توجه به اینمدیران یکسان نیست و مدیران دانشگاه
.ز مفهوم سازگاري دانشگاه داشتندهاي متفاوتی امدیریت نیست، تلقی

هاي پژوهش حاضر استفاده از مدل خطی براي تدوین مدل یکی از محدودیت-
یابی بر زیربناي ریاضی مدل. باشدگیري سازگاري سازمانی دانشگاه با محیط بیرونی میاندازه

اماً خطی نیست رد مطالعه الزاما بدون تردید روابط بین متغیرهاي مو. روابط خطی استوار است
.تواند تابع روابط احتمالی و غیر خطی باشدو می

از طرفی بهتر بود که . هاي سازگاري دانشگاه با محیط بیرونیگستردگی مفهومی مؤلفه-
گیري سازگاري مورد یابی ابزار اندازههاي سازمانی دانشگاه به طور یکپارچه براي مدلمؤلفه

متغیرهاي تأثیرگذار بر سازگاري مورد مطالعه قرار ياگر همهاستفاده قرار بگیرند و از طرفی 
.گو خارج بودشد که از حوصله و طاقت پاسخاي میچند صفحهفهرستیگرفتند می

و الزم بود در باشدبر میمدت و زمانسازگاري دانشگاه با محیط بیرونی فرایندي بلند-
.ساله مورد پژوهش قرار گیرد5زمانی مثالً 

تحقیقهايشنهادپی
عوامل تأثیرگذار . ها در ایرانسازمانی تأثیرگذار بر سازگاري دانشگاهبررسی عوامل فرا-
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بخش عوامل سازمانی و عوامل توان در دوبر سازگاري دانشگاه با محیط بیرونی را می
. بندي نمودسازمانی تقسیمفرا

. هاي دولتی ایراناران دانشگاهزگستها از دیدگاه سیابررسی مفهوم سازگاري دانشگاه-
کارکرد . در کشورهاي مختلف تعابیر متفاوتی از سازگاري دانشگاه با محیط بیرونی شده است

؟ شودچگونه تعبیر میهاي ایران سازگاري در دانشگاه
هاي ها با توجه به تغییرات و پیچیدگیطراحی ساختار سازمانی مناسب براي دانشگاه-

. یمحیط بیرون
ها چگونه مدیران دانشگاه. هاي ایرانهاي مدیریت محیط در دانشگاهبررسی شیوه-

کنند؟ ها استفاده میهاي نهفته در آنتغییرات و تحوالت بیرونی را درك و از فرصت
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