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چکیغه
ایً پژوُف ةا ُغف ،جضهیم ىضحّای ىلاالت جغویً قغه در زىیٍَ داٌكگاه ؿازگارقٌّغه در پژوُفُای داظهی و
ظارزی زِث ارائَ انگّی داٌكگاه ؿازگارقٌّغه جغویً قغهاؿث .روش پژوُف صاوؼ کیفی و از ٌّع فؼاجؼکیب
ةّدهاؿث .زاىَْ آىاری پژوُف کهیَ ىٍاةِ پژوُكی ایً كهيؼو  38ىٍتِ ةّد .از ایً ىیان 26 ،ىٍتِ گؽیٍف قغ .ةؼای
جضهیم دادهُا از راُتؼد کغگػاری ةاز و ىضّری اؿحفاده قغهاؿث .یافحَُای ایً پژوُف ُيـّ ةا دو پؼؿف؛ )1
ىّنفَُای جكکیم دٍُغه داٌكگاه ؿازگارقٌّغه چیـث؟ و ّّ )2اىم ىّدؼ ةؼ پیچیغگی قؼایي در آىّزشّانی کغاىٍغ؟
ارائَ قغهاؿث .در پاؿط ةَ پؼؿف اول؛ در ىٌانْات داظهی ةا  6ىلّنَ فؼّی اونیَ (ّهيی آکادىیک ،صکيؼاٌی ،ىضیٌی،
پیچیغگیَ ،ؼفیثُای ٌؼم و ىانیَ داٌكگاُی) در كانب  18ىلّنَ فؼّی داٌّیَ ةا  175ىفِّم کهیغی دؿحَةٍغی قغٌغ .در
ىٌانْات ظارزی  6ىلّنَ فؼّی اونیَ (ّهيی آکادىیک ،صکيؼاٌی ،ىضیٌی ،پیچیغگیَ ،ؼفیثُای ٌؼم و ىانیَ داٌكگاُی)
در كانب  13ىلّنَ فؼّی داٌّیَ ةا  160ىفِّم کهیغی ًتلَةٍغی قغٌغ .در پاؿط ةَ پؼؿف دومّّ ،اىم ىّدؼ ةؼ پیچیغگی
قؼایي در آىّزشّانی ةا  7ىلّنَ فؼّی اونیَ (زِاٌی قغن ،جکٍّنّژی دیسیحانی ،جغاظم ،ىكارکث ،دؿحؼؿی و فؼمث
ةؼاةؼ ،ةازاریاةی ،ركاةث و ارزیاةی و جىيیً کیفیث) در كانب  11ىلّنَ داٌّیَ ةا  50ىفِّم کهیغی زيِةٍغی قغٌغ .ؿپؾ
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 .ةؼگؼفحَ از پژوُكی آزاد در ؿال  1398در داٌكگاه جِؼان ىیةاقغ.

 . 2داٌكسّی دکحؼی آىّزش ّانی ،گؼایف اكحناد و ىغیؼیث ىانی ،گؼوه ىغیؼیث و ةؼٌاىَریؽی آىّزقی ،داٌكکغة ّهّمجؼةیحی و
روانقٍاؿی ،داٌكگاه جِؼان ،ایؼان (ٌّیـٍغه ىـئّل)ahmadkeykha8984@gmail.com :
 . 3داٌكیار گؼوه ىغیؼیث و ةؼٌاىَریؽی آىّزقی ،داٌكکغه ّهّمجؼةیحی و روانقٍاؿی ،داٌكگاه ّالىَ ًتاًتائی ،جِؼان ،ایؼان
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یافحَُای دو پؼؿف ةا یکغیگؼ ادغام قغٌغ و در كانب انگّی قياجیک ةَ جنّیؼ کكیغه قغٌغ .در پایان ةؼ اؿاس
واژگان کهیغی :پیچیغگی در آىّزشّانی ،داٌكگاه ؿازگارقٌّغه ،داٌكگاه و ىضیي ،فؼاجؼکیب

ىلغىَ
آىّزشّانی وَایف و کارویژهُای گٌّاگٌّی را ةؼای اٌسام کارکؼدُای ىحٍّّی در زاىَْ از زيهَ آىادهؿازی
قِؼوٌغان ةؼای صم چانفُای زِاٌی و ىهی ةؼ ِّغه دارد (الىٌّث )2014 ،1ةؼ ایً اؿاس ،آىّزشّانی ٌلف
اٌکارٌاپػیؼی در ارجلاء ؿٌش زٌغگی زیــثةّمُای ىعحهف از ًؼیق جّؿَْ و اٌحلال داٌف ایفا ىیکٍغ (ىٌّحؼیّ 2و
ُيکاران )2019 ،ةا ایً وزّد آىادهؿازی و پؼورش ٌـمُای آیٍغه در یک ىضیي پیچیغه و در صال جغییؼ کار ؿادهای ةَ
قيار ٌيیآیغ (آرواٌحاکؾ و ُّرزةی 2016 ،3ةَ ٌلم از کؼیهی و زیؼیٍگ )2019 ،4پؼؿف ایٍساؿث زىاٌیکَ در ىّرد
آیٍغه اصحيانی و قؼایي پیچیغه آن ةیٍكی زؽئی و ٌاكنی داقحَ ةاقیو آىّزشّانی چگٌَّ ىیجّاٌغ داٌفآىّظحگان و
قِؼوٌغاٌی ةؼای ىلاةهَ ةا چانفُای آیٍغه آىاده ؿازد؟ (ةارٌث)2012 ،5؛ ةٍاةؼایً در چٍیً قؼایٌی داٌكگاه ةَىذاةَ
ؿازىاٌی (ؿیـحيی) پّیا و دارای پیچیغگی زیاد پٍغاقحَ ىیقّد .ایً ؿیـحو ،از ٌّع ؿیـحوُای ازحياّی ةا ةازیگؼان
ىحْغد و ىحٍّع ىضـّب ىیقّد .افؽون ةؼ ایً ،در زىان کٌٍّی کَ اًالّات ةَ ؿؼّث در صال جغییؼ و جضّل ُـحٍغ.
داٌكگاه ىِيحؼیً ّاىم در جّنیغ و زؼیانؿازی اًالّات اؿث (یيٍی دوزی ؿؼظاةی و مانضی.)1394 ،
ةَگٌَّای کَ در زِان پّیای اىؼوزٌ ،ؼخ جغییؼات ةَ صغی زیاد اؿث کَ ةغون ؿازگاری ةا ایً جغییؼات اىکان اداىَ
صیات ةؼای ىّزّدیثُا و ارگاٌیؽمُا وزّد ٌغارد .داٌكگاهُا ٌیؽ ةٍَّّان ىّزّدیثُا و ارگاٌیؽمُای دارای اُيیث و
ارزش فؼاواٌی در زاىَْ ُـحٍغ؛ زیؼا رؿانث داٌكگاهُا ةؼ ىتٍای جِْغ اظالكی در كتال پیكؼفثُای فکؼی ،فؼٍُگی و
اكحنادی زاىَْ و ةِتّد اوواع و قؼایي ىضهی و ىهی اؿثُ .يچٍیً کيک ةَ قّروٌكاط فکؼی ،رفاه اكحنادی ،جؼةیث
قِؼوٌغان فؼُیعحَ ،پؼورش ٌـم ٌّ پیكگام در زىیٍَ ّهّم و فٍّن ،ارائَ ظغىات ازحياّی ةَ ىؼدم ،مٍْث ،دونث و
زاىَْ و ایساد فؼمثُای یادگیؼی ىادامانْيؼ از کارکؼدُای داٌكگاُی اؿث کَ ىتیً زایگاه واالی آن در زّاىِ اؿث
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یافحَُا ،پیكٍِادات ؿیاؿحی ةؼای آىّزشّانی ایؼان ةیان قغهاؿث
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(ىِغی .)1392 ،ةاوزّدایً ٌلفُا و کارکؼدُای کهیغی داٌكگاهُا ،اىؼوزه ةا ورود ىّجُای گٌّاگّن و افؽایف
ظّد را ىضیي پیؼاىٌّی ظّیف ؿازگار ؿازٌغ؛ زیؼا ُيانگٌَّ کَ پیفجؼ ةیان قغ ،داٌكگاهُا ةَىذاةَ ؿیـحيی ازحياّی
ةاز ُـحٍغ کَ در جأدیؼ و جأدؼ ةا دیگؼ ؿیـحوُای ازحياّی 1كؼار دارٌغ ةایغ ةؼای دوام و ىاٌایی ظّد در قؼایي آقّةٍاك و
پیچیغه دائياً ظّد را ةا جغییؼات و قؼایي ىضیٌی جٌتیق دٍُغ جا ةحّاٌٍغ پاؿعگّیی ٌیازُای ىضیٌی پیؼاىٌّی ظّد ةاقٍغ.
در ایً جنّیؼؿازی ،ىتٍای وزّدی ؿیـحو ؿازگار قٌّغه داٌكگاه ،رواةي جْاىهی ةیً ازؽاء و ٍّامؼ جكکیمدٍُغه آن
اؿث .نیکًٍّ ،امؼ و فؼایٍغُای ىّزّد در داٌكگاه را ٌيیجّان ىسيَّّای داةحی در ٌُؼ گؼفث (کیغوزی و ُيکاران،
 .)1391ىِوجؼیً ویژگی ؿیـحوُای ؿازگار قٌّغه پیچیغه جْاىم ةا ىضیي اؿث و ایً ؿیـحوُا ةؼ ىضیي جأدیؼ
ىیگػارٌغ و از ىضیي جأدیؼ ىیپػیؼٌغ و از دیگؼ ویژگیُای ؿیـحوُای ؿازگار قٌّغه ،اؿحلالل ظؼده ؿیـحوُا و ٍّامؼ
جكکیمدٍُغه آن اؿث (ىْحيغی و یيٍی دوزی ؿؼظاةی.)1397 ،
ةا جّزَ ةَ آٌچَ قؼح داده قغ ،اُيیث اٌسام ایً پژوُف را ةایغ در دو ٌکحَ کٍغوکاو کؼد؛ ٌعـث(داٌكگاهُا ٌلف
کهیغی در جّؿَْ زّاىِ در اةْاد گٌّاگّن؛ ازحياّی (ىارزیـٍّن ،)2018 ،2اكحنادی (اكتال و دانی ،)2014 ،3فؼٍُگی
(قؼف آةادی و زىاٌی )1392 ،و ؿیاؿی (پؼؿّن )2015 ،4ةؼ ِّغه دارٌغ درصانیکَ در صال صاوؼ ةا چانفُای
ىحْغدی ٌُیؼ زِاٌیقغن ،کيتّد ىٍاةِ ىانی ،جّؿَْ کيی ،افث کیفیث ،اٌفسار اًالّات و فٍاوریُای ارجتاًی و غیؼه
ىّازَ قغهاٌغ کَ ُو ایً ّّاىم دؿث در دؿث ُو ؿتب صؼکث آىّزش ّانی ةَ ؿيث آیٍغه ٌاىْهّم و ىتِو قغه
اؿث کَ اگؼ در ؿاظحار و کارکؼدُای ظّد ةازاٌغیكی ةَ ّيم ٌیاورد ةَ کژکاردی و ةغکارکؼدی آن ىٍحر ىیقّد .دوم)
ىْىالت آىّزش ّانی ایؼان کَ ُيّاره دَُُای ةـیاری ةا آن دؿثوپٍسَ ٌؼم کؼده اؿث و ىّزب پیغایف دیغگاه
دوؿّیَ ىیان کٍكگؼان و داٌكّران قغه اؿث ّغهای دیغگاه واپؾگؼائی در كتال آىّزشّانی دارٌغ و ةؼ ایً ةاورٌغ کَ
آىّزش ذاجاً ةاارزش اؿث و داٌكگاه ٌتایغ وارد فْانیثُای درآىغزایی قّد و جنّر از داٌكگاه کياکان ةؼج ّازی اؿث
اىا ةا جّزَ ةَ جغییؼات و چانفُای اىؼوزی پیؼوی از انگُّای پیكیً ةَ ٌُؼ ىیـؼ ٌتاقغ و ؿّی دگؼ آن پیكؼفث
گؼایان كؼار دارٌغ کَ ةؼایً ةاورٌغ داٌكگاهُا ةایغ فْانیثُای کارآفؼیٍی ظّد را جّؿَْ دٍُغ و ةا جساریؿازی
1

ؿیـحو ُای آىّزش ّانی ةَ ىذاةَ زیؼؿیـحيی از ازحياّی از زاىَْ ةایغ پیّؿحَ پاؿعگّیی ٌیازُای ىضیٌی ظّد ةاقٍغ (ىّر،

 ،2005اؿحؼنیٍگ)2004 ،
2

Marginson
Iqbal & Daly
4
Persson
3

Downloaded from ihej.ir at 6:43 +0430 on Monday June 21st 2021

اٌحُارات و ٌیازُای ىحٍّع زیـثةّمُای گٌّاگّن داٌكگاهُا در قؼایي ٌاىٌيئٍی كؼار گؼفحٍغ کَ در ایً کكاکف ةایغ
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دؿحاوردُای ظّد ةَ دٌتال ظهق دؼوت و جٍّعةعكی ةَ زؼیان درآىغی ظّد ةاقٍغ؛ اىا ةا جّزَ ةَ پایانپػیؼ ةّدن ىٍاةِ و
ٌتاقغ .راهصم ةؼونرفث از ایً ىْىم جّزَ داٌكگاه ةَ ٌیازُای ىضهی و ىهی اؿث و ادغام ایً ٌیازُا در کارکؼدُای
داٌكگاه در ةـحؼ ىضیٌی ظّدش اؿث کَ در ةهٍغىغت ةَ جّؿَْ زّاىِ پیؼاىٌّی ٌیؽ ىٍسؼ ىیقّد افؽون ةؼ ایً،
ؿازوارقٌّغگی ةلای داٌكگاهُا را در قؼایي پیچیغه و ٌاىٌيئً پیف رو جىيیً ىیکٍغ.
ُغف امهی در ایً پژوُف ،پؼ کؼدن قکاف ىٌانْات اٌسامقغه در داظم و ظارج کكّر از ًؼیق جضهیم ىضحّای
ىلاالت ةؼای ارائَ انگّیی زِث دؿحیاةی ةَ داٌكگاه ؿازگار قٌّغه ةا جّزَ ةَ اُيیث آن در ّنؼ اىؼوز آىّزش ّانی
ىیةاقغ .پؼؿفُای ةٍیادیً صّل ایً ىـئهَ ىٌؼح ىیقّد؛ ىؤنفَُای امهی ایً انگّ داٌكگاُی کغاماٌغ؟ ّّاىم ىّدؼ
ةؼ پیچیغگی و پغیغه آىغن قؼایي آقّةٍاك و ٌاىٌئيً در آىّزشّانی زِث زىیٍَؿازی ةؼای پیغایف ایً انگّ
داٌكگاُی کغاماٌغ؟ زیؼا در قؼایي ٌاىٌيئً و آقّةٍاك دیگؼ اٌسام ةؼٌاىَُا و جفکؼات ظٌی ،ىغیؼیث از پیف جْییً
قغه ،جکؼار گػقحَ و غیؼه کارؿاز ٌعّاٍُغ ةّد .ایً اىؼ ّالوه ةؼ کژکاردی داٌكگاه در اٌسام کارویژهُایف ،رؿیغن ةَ
اُغاف جؼؿیو قغه در اؿٍادةاالدؿحی ةؼای جّؿَْ کكّر را ٌیؽ ةا ىكکم ىّازَ ىیؿازد؛ ةٍاةؼایًٌّ ،آوری پژوُف صاوؼ
ٌـتث ةَ ىٌانْات ىكاةَ داظهی و ظارزی ،ؿٍحؽ و جهفیق یافحَُای ایً كهيؼو ةؼای قٍاظث زاىِجؼ از انگّی داٌكگاه
ؿازگارقٌّغه و ّّاىم زىیٍَؿاز پیغایف آن ىیةاقغ .ایً ٌگاه ةَ ظّاٌٍغگان یاری ىیرؿاٌغ جا ةَ قٍاظث کهیجؼی از
ؿاظحار داٌكگاه ؿازگارقٌّغه ٌائم آیٍغ .افؽون ةؼ ایً ،ةا فِو ّّاىم زىیٍَؿاز آن ةَ چؼایی پیغایف ایً انگّ در قؼایي
آقّةٍاك کٌٍّی پی ةتؼٌغُ .يچٍیً یافحَُای ىٌانَْ ةَ ؿیاؿحگػاران و دؿثاٌغرکاران ٌُام آىّزشّانی کيک ىیکٍغ جا
ةا جّزَ ةَ اُيیث ؿازگارقٌّغگی داٌكگاهُا در قؼایي آقّةٍاك فْهی ٌلكَراُی در اظحیار داقحَ ةاقٍغ.

ىتاٌیٌُؼی
1

از ىٍُؼ دیؼیٍَقٍاؿیٌ ،یّىً ایغه داٌكگاه ىغرٌی را ىفِّمؿازی کؼد کَ ةا فؼاغ ةال ةَ آىّزش و پژوُف ىیپؼدازد .در
ٌیيَ دوم كؼن ةیـحو ،کؼ 2ةَ ىفِّم داٌكگاه چٍغکارهجؼ و ىحکذؼجؼ رؿیغ کَ ذیٌفْان آن دارای ّالیق ىحفاوت و اصیاٌ ًا
ىحْارض ُـحٍغ اىا در دَُ ٌعـث كؼن و ةیـث یکو کالرك 3از ایً ُو فؼاجؼ رفث و ىفِّم داٌكگاه کارآفؼیً را ىٌؼح
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ىحفاوت ةّدن زیـثةّمُای گٌّاگّن در اٌسام فْانیثُای کارآفؼیٍی و فؼٍُگ کارآفؼیٍی ایً ٌکحَ ٌیؽ ةَ ٌُؼ اىکانپػیؼ
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کؼد ًی ؿالُای اظیؼ داٌكگاهُا ةَىذاةَ ؿازىانُایی ةا پیچیغگی فّقانْاده در ىضیي آقّةٍاك ةؼرؿی قغهاٌغ
یک ٌُؼیَ ىحغیؼ ،ىحکاىم و ؿازگاری پٍغاقحَ ىیقّد کَ ةلا را از ًؼیق ُيکٍكیُ ،يکاری و ركاةث جىيیً ىیؿازد
(ىاریـّن2002 ،1؛ ةاجؼام .)1999 ،2در ایً رویکؼد دگؼدیـیُای در ىغلُای ّهث و ىْهّنی و پیفةیٍیُای ظٌی رخ
ىی دُغ و ةا قکـث پغیغه ةَ ازؽاء گٌّاگّن رویکؼد ارگاٌیکی و غیؼظٌی ىحكکم از ٍّامؼ ىـحلم و دارای رواةي
درونقتکَای پیّؿحَ پغیغ ىیآیغ (ؿیهیؾ1998 ،3؛ ویحهی .)1999 ،4ةؼ ایً اؿاس ،اىؼوزه چؼایی و چگٌّگی فؼایٍغ
جغییؼ ٌِادُای آىّزشّانی (ؿازوارقٌّغگی) ةَ یکی از ىِوجؼیً دغغغَُای کٍكگؼان و داٌكّران ّهيی ىتغل قغه
اؿث؛ زیؼا داٌكگاهُا ةٍَّّان ؿازىانُای دارای ارزشُا ،ؿاظحارُای كغرت گٌّاگّن ،فؼٍُگ ىحفاوت ،ؿاظحار
جنيیوؿازی و جنيیوگیؼی پیچیغه ،اُغاف ىتِو ،پؼؿٍم ىحْغد و ىـحلم قٍاظحَ ىیقٌّغ (نیّس 5و ُيکاران.)2005 ،
ةَ ؿعٍی روقًجؼ ،داٌكگاه ةٍَّّان یک ؿیـحو پیچیغه در ىضیي زٌغگی ىیکٍغ و ةا آن در جْاىم اؿث .اٌؼژی،
اًالّات و ىّاد در ایً جْاىم ةیً آنُا ردوةغل ىیقّد ةٍاةؼایً ،ؿیـحو داٌكگاه ةؼ اؿاس دریافثُای ظّد و جؼکیتاجی
کَ آنُا در ظّد ؿیـحو ةَ وزّد ىیآورٌغ جالش ظّاُغ کؼد جا ةا ووْیث ؿیـحوُای پیؼاىّن رفحار ؿازگار قٌّغه و
جٍُیوگؼ داقحَ ةاقغ .ووْیث ؿیـحوُای پیؼاىٌّی ٌیؽ ُيیًًّر اؿث یٍْی آنُا ٌیؽ ةٍَّّان یک ؿیـحو پیچیغه در پی
جّؿَْ ؿازگار قٌّغه و جٍُیوگؼ ظّد ُـحٍغ؛ ةٍاةؼایً ،ؿیـحوُای پیؼاىٌّی ؿیـحو داٌكگاه ةَىٍؽنَ ىضیي داٌكگاهُا
ُـحٍغ ،داٌكگاهُا ٌیؽ ىضیٌی ةؼای ؿیـحوُای پیؼاىٌّی ىضـّب ىیقٌّغ (یيٍی دوزی ؿؼظاةی.)261 :1397 ،
ةَگٌَّای کَ اؿپّرن )1999( 6ةؼ ایً ةاور اؿث کَ داٌكگاه ةٍَّّان ؿیـحيی ةَكاّغه قٍاظحَقغه اؿث کَ دارای
آقّبُای ؿازىانیافحَ ةا كاّغه کو و ىکاٌیـوُای کٍحؼنی کو ىیةاقغ ایً جْؼیف ةَ یک صانث ظّدگؼداٌی ٌـتی
واصغُا ىاٌٍغ داٌكکغهُا و دپارجيانُا ةؼىیگؼدد (مانضی و ُيکاران)1397 ،؛ ةٍاةؼایً ،در ایًگٌَّ ؿیـحوُا
(ؿیـحوُای آقّةٍاك) ةیٌُيیُای ایسادقغه در ىضیيُا ظّد ةٍَّّان ّاىهی ىؤدؼ ةؼای ُغایث ىضیي آىّزقی ةَ
ؿيث ٌُو غایی ّيم ىیکٍغ و ایًگٌَّ ىیقّد کَ امٌالح ٌُو در ةیٌُيی در ىضیيُای داٌكگاُی ىٍْا پیغا ىیکٍغ
(ٌسفی ىلغم .)1388 ،نیکً ،ؿازىان داٌكگاه کَ اٌٌْافپػیؼ ،گكّده ةَ جغییؼ و جأىم کٍٍغه در ظّد و درةؼدارٌغهی ٌُو
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(فؼاؿحعّاه .)1392 ،نیکً ،داٌكگاه در ایً ىفِّم در ؿاصث ٌُؼیَ پیچیغگی ةازکاوی ىیقّد .درواكٌُِ ،ؼیَ پیچیغگی
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و ةیٌُيی ةّده ،جّان ایً را دارد درّیًصال کَ پیّؿحگی دروٌی ظّد را صفٍ ىیکٍغ ،ةَ جٍّع دروٌی ٌیؽ ةِا ىیدُغ و
ؿاظحارُا و کارکؼدهُا ،اٌـسام ؿیـحو را صفٍ کٍغ (یيٍی دوزی ؿؼظاةی.)1397 ،
یيٍی دوزی ؿؼظاةی ( )1388داٌكگاه ؿازگار قٌّغه و پیچیغگی آن را در قف ىّرد؛  )1داٌكگاه رواةي ىحْغدی ةا
ىضیي ظّد دارد؛  )2داٌكگاه ىیةایغ ةَ ٌیازُای ىحٍّّی پاؿط دُغ؛  )3داٌكگاه اٌّاع ىعحهف ىٍاةِ (اٌـاٌی ،ىانی ،فىاُا
و )...ةَ ىیؽانُای ىعحهفی ةِؼه ىیةؼد؛  )4کارکؼدُای داٌكگاه ىضنّالت ىحٍّّی را ةَ وزّد ىیآورد؛  )5داٌكگاه
ؿاظحارُای ؿازىاٌی ىعحهفی را جّؿَْ ىیدُغ و جنيیيات ىعحهف کَ گاه ىتِو و گاه ةیدتات ُو ُـحٍغ در آن گؼفحَ
ىیقّد؛ ُ )6ؼ ىّؿـَ داٌكگاُی ةَىاٌٍغ یکٌِاد ویژه ،امیم ،ظاص و ةیُيحاؿث ،دؿحَةٍغی کؼده اؿث .در صلیلث
داٌكگاهُای اىؼوز جالش ىیکٍٍغ کَ از ًؼیق ىسيَّّای از جالشُای ىـحلهی ىاٌٍغ پیادهؿازی دؿحّرات ،کٍحؼل و
ُيچٍیً ةا اؿحفاده از ىغلُای ذٍُی کَ ؿاظحارُا و فؼایٍغُای اٌٌتاكی ةؼای جضّل ؿازٌغه را ٌكان ٌيیدٍُغ ىحضّل
ؿازٌغ ایً روش ٌیّجٍی ىٍـّخقغه جالش ةؼای جغییؼات ىذتث را ةیادؼ ىیؿازد (غیادی ٌغوقً و ىانک پّر نپؼی،
)1394؛ ةٍاةؼایً ،ةایغ ةَگٌَّای پیچیغه و ؿازوارقٌّغه در ىضیي و ةا ىضیي رفحار کٍٍغ ةَّتارجیدیگؼ ،ایً ؿیـحوُا ةایغ
در ّیً ةؼظّرداری از چاالکی و پّیایی ةانلّه و ةانفْم (ّيهی) ىحٍاؿب ةا ؿٌش پیچیغگی ىضیي در یک زؼیان جْاىهی
در ىضیي و ةا ىضیي ةحّاٌٍغ جأدیؼات ٌاىٌهّب ىضیي ةؼ ظّد را کٍحؼل کٍٍغ و درّیًصال ظّد ةؼ ىضیي جأدیؼ آگاُاٌَ
ةگػارٌغ (جؼك زاده .)1388 ،در اداىَ ،چارچّب ىفِّىی ایً پژوُف ،پؾ قؼصی از روش پژوُف کَ ةا اؿحفاده از
روش فؼاجؼکیب ؿٍغنّؿکی و ةارؿّ ٌگاقحَ قغه اؿث .یافحَُای پژوُف در پاؿط ةَ پؼؿف اول ،ةَ جفکیک ىٌانْات
داظهی و ظارزی ىؤنفَُای انگّی داٌكگاه ؿازگار قٌّغه ارائَقغه اؿثّ .هث جفکیک ىٌانْات داظهی و ظارزی
ّؼوَ دؿحَةٍغی زغاگاٌَای از یافحَُا ةؼ اؿاس ىٌانْات اٌسامقغه داظهی و ظارزی ىیةاقغ .نیکً ةا صفٍ ىلّنَُای
فؼّی اونیَ ،جيایؽات در ىلّالت فؼّی داٌّیَ در ىٌانْات داظهی و ظارزی ىكعل و ارائَ قغه اؿث .ؿپؾ در پاؿط
ةَ پؼؿف دوم پژوُفّّ ،اىم ىؤدؼ ةؼ پیچیغگی قؼایي در آىّزش ّانی کَ زىیٍَؿاز ؿازگار قٌّغگی داٌكگاهُا
قغهاؿث ةؼ اؿاس ىٌانْات اٌسامقغه ةازٌيایی قغه اؿث .درٌِایث ةا ادغام و جهفیق یافحَُای دو پؼؿف انگّی
قياجیکی از داٌكگاه ؿازگار قٌّغه ٌگارگؼی قغه اؿث.
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روشقٍاؿی
ایً پژوُف ةا اؿحفاده روش کیفی و ةًَّر ظاص ةا راُتؼد فؼاجؼکیب ُفث ىؼصهَای ؿٍغنّؿکی و ةاروؿّ ()2006
جغویً قغه اؿث .پژوُكگؼان از ًؼیق فؼاجؼکیب ةَ ٌگؼقی ٌُامىٍغ دؿث ىییاةٍغ .ایً ٌگؼش از راه جؼکیب
پژوُفُای ىعحهف ةَ دؿث ىیآیغ و ةَ کكف ىّوّّات و اؿحْارهُای زغیغ و اؿاؿی ىٍسؼ ىیقّد نػا ةا ایً
روش ،داٌف زاری پژوُكگؼ ارجلاء ىییاةغ و در او دیغ زاىِجؼ و گـحؼده در ىّرد ىـائم پغیغ ىیآیغ (راقکی و
ُيکاران .)1396 ،ةَ ؿعٍی روقًجؼ ،فؼاجؼکیب رویکؼدی جفـیؼی ةؼای زيِآوری و ؿٍحؽ دادهُای ىّزّد در یک
زىیٍَ ظاص ةؼای ایساد یک جفـیؼ زغیغ و ىٍـسو از یافحَُای پژوُف اؿث (نّفهیً 2و ُيکاران .)2020 ،ایً روش
ةؼظالف روش فؼاجضهیم کَ ةؼای ارزیاةی یا ةؼآورد ىیؽان ادؼ ىغاظالت از ًؼیق دادهُای ّغدی و آىاری اٌسام ىیقّد،
ةا ؿٍحؽ کیفی یافحَُای ىٌانْات گؼایف ةَ اکحكاف پغیغه و گـحؼش درك درؿث از ىّوّع ىّردىٌانَْ از رُگػر
یکپارچَؿازی چٍغیً ىٌانَْ ىؼجتي ةا یکغیگؼ دارد (ّاةغزْفؼی و اىیؼی .)1398 ،ةازٌيایی ُفث ىؼصهَ راُتؼد
فؼاجؼکیب ؿٍغنّؿکی و ةاروؿّ در زغول (ٌ )1يایان قغه اؿث
زغول  :1ةازٌيایی ُفث ىؼصهَ روش فؼاجؼکیب
جٍُیو ؿّال پژوُف
ىؼور ٌُاىيٍغ ىحّن
زـحسّ و اٌحعاب ىلاالت ىٍاؿب
اؿحعؼاج اًالّات ىلانَُا
جسؽیَ و جضهیم و جؼکیب یافحَُا
کٍحؼل کیفیث
ارائَ یافحَُا

گام اول :جٍُیو ؿؤال پژوُف ،در زغول  2ؿؤاالت پژوُف ةَ ُيؼاه پاراىحؼُا ةیانقغه اؿث.
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زغول  .2پاراىحؼُا و ؿؤال پژوُف
()What

چَ چیؽی

()Who

چَ زاىَْای
ىضغودیث زىاٌی

()When

چگٌّگی روش

()How

ىؤنفَُای جكکیمدٍُغه داٌكگاه ؿازگار قٌّغه چیـث؟
ّّاىم ىؤدؼ ةؼ پیچیغگی قؼایي در آىّزش ّانی کغاىٍغ؟

گام دوم :ىؼور ٌُامىٍغ ىحّن ةّد ،در ایً پژوُف زاىَْ آىاری پژوُف را جيام اؿٍاد ّهيی ،گؽارشُای پژوُكی،
پایگاهُای داده و ٌكؼیَُای داظهی و ظارزی در زىیٍَ داٌكگاه ؿازگار قٌّغه در ًی ؿالُای ()1398 -1388
( )2014-1995جكکیم دادٌغ .واژهُای کهیغی و ىحٍّع جضلیق اززيهَ داٌكگاه ؿازگار قٌّغه ( Adaptive

 ،)Universityجئّری پیچیغگی در آىّزش ّانی ( ،)Complexity theory in higher educationداٌكگاه و ىضیي
( ،)University and environmentؿیـحو پیچیغه در آىّزش ( )Complex system in educationدر پایگاهُای
اًالّاجی داظهی؛ ىگیؼان ،اٌـاٌیٌّ ،رىگؽ و پایگاهُای ظارزی؛  sciencedirect, Google Scholar, Eric, Sageةؼای
زـحسّی پژوُفُا ىّرد اؿحفاده كؼار گؼفث .درٌحیسَ زـحسّ 38 ،پژوُف ىؼجتي ةَ دؿث آىغ.
گام ؿّم :زـحسّ و اٌحعاب پژوُفُای ىٍاؿب :ةؼای اٌحعاب ىلانَُای ىٍاؿب ةؼ اؿاس ٌگاره ( )1پاراىحؼُای ىعحهفی
ىاٌٍغ ٍّّان ،چکیغه ،ىضحّا ،دؿحؼؿی و کیفیث روش پژوُف ارزیاةی قغه اؿث .ةؼای رّایث ایساز و ظالمٌَّیـی از
آوردن زغول ظالمَ ىلاالت قاىم (ٍّّان ىلانٌَّ ،یـٍغه ،ىسهَ و ؿال ىٍحكؼقغه ظّدداری قغه اؿث)
جْغاد ىٍاةِ یافث قغهN= 38 :
ىٍاةِ رد قغه (ٍّّان)N=2
تعداد منابع برای بررسی چکیدهN=36 :
منابع رد شده (چکیده)N= 3 :
تعداد پژوهشها برای بررسی محتواN= 33 :
منابع رد شده (محتوا)N= 7 :
تعداد کل پژوهشهای نهاییN= 26 :

ٌگاره  :1انگّریحو اٌحعاب پژوُفُای ٌِایی
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ؿؤاالت پژوُف
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گام چِارم و پٍسو :اؿحعؼاج ٌحایر؛ اًالّات پژوُفُا و جسؽیَوجضهیم و جهفیق یافحَُا پؾ از ةؼرؿی و ظّاٌف ُؼ
یکغیگؼ ادغام قغٌغ و زیؼ ىلّالت فؼّی اونیَ را قکم دادٌغ و پؾازآن زیؼ ىلّالت فؼّی ٌیؽ ةؼ اؿاس اقحؼاکات ادغام
در كانب زیؼ ىلّنَ فؼّی داٌّیَ دؿحَةٍغی قغٌغ .گام قكو :کٍحؼل کیفیث ،پژوُكگؼ جالش ٌيّد کَ ىؼاصم اٌسام
پژوُف ةًَّر دكیق و مضیش دٌتال و اٌسام قّد و ةَظنّص در زـحسّ و قٍاؿایی ىٍاةِ ،ىٍاةِ قٍاؿاییقغه ىؼجتي
ةا داٌكگاه ؿازگار قٌّغه ،ةًَّر دكیق ىّردىٌانَْ كؼارگؼفحَ و جسؽیَوجضهیم قٌّغ .ةَّالوه در ىؼصهَ جسؽیَوجضهیم و
اؿحعؼاج ىفاُیو پژوُكگؼ پؾازایٍکَ ىفاُیو ىؼجتي را اؿحعؼاج ٌيّد و در ىلّنَُای ىعحهف دؿحَةٍغی ٌيّد ،فؼآیٍغ
کغگػاری و قٍاؿایی ىفاُیو را ىسغداً اٌسام داده جا اقکاالت و ؿّگیؼیُای اصحيانی ةَ صغاكم ةؼؿغ .گام ُفحو :ارائَ
یافحَُا اؿث .یافحَُا ارائَقغه در دو ةعف جضهیم ىضحّای ىلاالت فارؿی و ىلاالت اٌگهیـی ىیةاقغ .پؾ از جضهیم
ىؤنفَُای داٌكگاه ؿازگار قٌّغه و ّّاىم ىؤدؼ ةؼ پیچیغگی قؼایي آىّزش ّانی ،ةؼ اؿاس یافحَُای ةَ دؿث ىغل
داٌكگاه ؿازگار قٌّغه جؼؿیوقغه اؿث.

یافحَُا
پاؿط ةَ ؿؤال ٌعـث پژوُف ،ىؤنفَُای جكکیمدٍُغه داٌكگاه ؿازگار قٌّغه چیـث؟
جضهیم ىضحّای ىٌانْات اٌسامقغه در داظم کكّر
ةؼ اؿاس ىٌانْات پیكیً داظهی  6ىلّنَ فؼّی اونیَ قاىم؛ ّهيی آکادىیک ،صکيؼاٌی ،ىضیٌی ،پیچیغگیَ ،ؼفیثُای
ٌؼم ،ىانیَ داٌكگاُی ىیقّد ایً ىلّالت ةؼصـب اقحؼاکات و وزّه افحؼاق در كانب زیؼ ىلّالت فؼّی ُسغهگاٌَ؛
ةؼٌاىَُای آىّزقی ؿازگار قٌّغه؛ ةؼٌاىَُای درؿی ؿازگار قٌّغه؛ ُيکٍكیُای ّهيی؛ پژوُفُای کارآىغ؛ کار
ویژهُای ازحياّی؛ ىغیؼیث و رُتؼی راُتؼدی؛ چكواٌغاز و ُغفگػاری اؿحؼاجژیک؛ اؿحلالل و ظّدىعحاری
داٌكگاُی؛ ىغیؼیث ىضیي؛ جأدیؼ و جأدؼ ىضیٌی؛ جضهیم و درك ىّكْیث ىضیٌی؛ پیچیغگی قٍاظحی؛ پیچیغگی رفحاری؛
پیچیغگی کارکؼدی؛ فؼٍُگ کارآفؼیٍی؛ فؼٍُگ داٌكگاُی؛ جأىیً ىانی؛ جعنیل ىانی ًتلَةٍغی قغٌغ کَ رویُورفحَ
قاىم  175ىفِّم کهیغی ىیقٌّغ.
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ىلانَ ىفاُیو ىؼةّط ةَ ُؼکغام اصناء گؼدیغ و پؾ از رفثوةؼگكثُای ىکؼر ىفاُیو ةؼصـب قتاُثُای ىٍْای در
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زغول ( )3جضهیم ىضحّای ىلاالت داظهی در كهيؼو داٌكگاه ؿازگار قٌّغه ()1398-1388

داٌّیَ
ارجلاء کیفیث آىّزش؛ ارجلاء کیفیث پژوُف؛ یادگیؼی ىٌٍْف؛ جّؿَْ ةؼٌاىَُا و ىٌانْات

* ةؼٌاىَُای

ىیانرقحَای و فؼاگكحَای؛ افؽایف ىكارکث و ُيکاری ىیان اؿحاد ،داٌكسّ و داٌكگاهُا؛ جؼویر

آىّزقی ؿازگار

ىكارکث ازحياّی؛ داٌكگاه در ظغىث جّؿَْ ىضهی و ىهی؛ یادگیؼی ىسازی؛ یادگیؼی ىادامانْيؼ؛

قٌّغه

جّؿَْ فٍاوری اًالّات و ارجتاًات؛ جّنیغ ّهو ٌافِ در داٌكگاه؛ جؼةیث قِؼوٌغ فؼُیعحَ ةامالصیث

* ةؼٌاىَُای

ّهيی و فٍی؛ جؼةیث قِؼوٌغ ىـئّنیثپػیؼ؛ جّؿَْ صؼفَای داٌكگاُی؛ داٌكگاه ةِؼهور ،کارآفؼیً،

درؿی ؿازگار

ىـئّنیثپػیؼ و پاؿعگّ؛ داٌكسّ ىضّری؛ جٍّع و پّیایی ارجتاًات در کالس درس؛ جْاىم داٌكگاه

قٌّغه

ةا ٌِادُای ازحياّی؛ رفِ ٌیازُای جؼةیحی و ىغٌی؛ روشُای جغریؾ ىحٍّع؛ یادگیؼی ىكارکحی و

* ُيکٍكیُای

ٌیؼوی کار اٌٌْافپػیؼ؛ جّؿَْ ىِارتُای ارجتاًی و کارگؼوُی و جیيی؛ ةؼٌاىَدرؿی در زِث
پاؿعگّیی ةَ ىـائم و ٌیازُای ىضیي ةیؼوٌی؛ یادگیؼی ىـئهَىضّر؛ جّؿَْ جفکؼ اٌحلادی؛ جأکیغ

کارآىغ

ةؼؿاظث داٌف ةَزای اٌحلال داٌف؛ جأکیغ ةؼ یادگیؼی ةَزای جغریؾ؛ جغییؼ ٌلف اؿحاد از ىٍتِ داٌف

* کار ویژهُای

ةَ جـِیهگؼ یادگیؼی؛ جهفیق آىّزش صؼفَای و ٌُؼی؛ جأکیغ ةؼ ؿاظحار قتکَای در ّهو جغریؾ؛

ازحياّی

جأکیغ ةؼ ارجتاط ىـحلیو پژوُفُا ةا ٌیازُای روز زاىَْ؛ جأکیغ ةؼ ظغىث ىضّر ةّدن داٌكگاه؛ جأکیغ
ةؼٌاىَُای درؿی ىّكْیثىغار و ىـئهَ ىضّر؛ اٌسام جضلیلات ةیًرقحَای؛ پؼوژهُای پژوُكی
گؼوُی؛ قکمگیؼی داٌف زيْی؛ ؿیال ةّدن داٌف؛ جْییً ىضحّا ةؼ اؿاس ىضیي؛ جّزَ ةَ ىٌانْات
جٌتیلی؛ اؿحاد در ٌلف راٍُيای داٌكسّ؛ جّؿَْ ىِارت ُای ٌُؼی و ّيهی؛ راةٌَ جْاىهی اؿحاد و
داٌكسّ در ةـحؼ ىضیي؛ اؿحاد ةَىذاةَ ٌیؼوی ىضؼکَ؛ وزّد اٌگیؽهُای ّهيی در داٌكسّیان؛ جّؿَْ
روصیَ کٍسکاوی و ظالكیث؛ کيک ةَ ةِؽیـحی زاىَْ؛ کيک ةَ پیكؼفث اكحنادی و ازحياّی
زاىَْ؛ جّؿَْ ىِارتُای (قٍاظحی ،ازحياّی و فؼٍُگی)؛ ظهق ٌّآوریُای داٌكگاُی؛ پیٌّغ
ىـحيؼ داٌكسّ ةا ىّوّّات واكْی؛ جّزَ ةَ جفاوتُای فؼدی و ازحياّی داٌكسّیان؛ ارزیاةی
ىـحيؼ از قٍاظث داٌكسّیان؛ اؿحاد ىحفکؼ و آىّزٌغه اٌغیكیغن ةَ داٌكسّیان؛ ةؼظّرداری اؿحاد از
اىٍیث فکؼی و قغهی؛ داٌكسّ ىـئّل در ةؼاةؼ مضث و درؿحی اّيال پژوُكی؛ داٌكسّ ىـئّل در
ةؼاةؼ رقحَ جضنیهی ظّد؛ داٌكسّ در ةؼاةؼ دیگؼ پژوُكگؼان؛ داٌكسّ ىـئّل در ةؼاةؼ زاىَْ؛
داٌكسّ ُـحَ امهی جضؼك داٌكگاه؛ جأکیغ ةؼ کیفیث جسارب جضنیهی داٌكسّیان؛ اًالع داٌكسّیان
از ىلّنَ جٍّع در داٌكگاه؛ جكعیل و جّؿَْ قایـحگیُا و ارجتاًات ّهيی؛ ُياٍُگی ةیً رقحَُای
ّهيی؛ جّؿَْ كغرت كىاوت مضیش در زاىَْ داٌكگاُی؛ جّزَ ةَ پؼدازش اًالّات و ظهق
ىفاُیو زغیغ؛ داٌكگاه ىـئّل در ةؼاةؼ آىّزش و پژوُف؛ جأکیغ ةؼ فِو داٌكسّ؛ ىٍْیدار ؿاظحً

داٌكگاه ؿازگار قٌّغه

زيْی؛ یادگیؼی ةا دٌتال کؼدن ىضحّا ةافث ىّوّّات زِاٌی ةا اونّیثُای ىٌٍلَای؛ پؼورش

ّهيی
* پژوُفُای

ّهيی آکادىیک

Downloaded from ihej.ir at 6:43 +0430 on Monday June 21st 2021

ىفاُیو کهیغی

ىلّنَ فؼّی

ىلّنَ فؼّی اونیَ

ىلّنَ امهی

انگّیی ةؼای داٌكگاه ؿازگارقٌّغه 93/
فْانیثُای فؼدی و زيْی آصاد زاىَْ داٌكگاُی؛ وصغت دیانکحیک آىّزش و پژوُف در ةـحؼ
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ىضیٌی؛ ىكارکث ىـئّالٌَ داٌكسّیان در فْانیثُای داٌكگاُی؛ وصغت گؼوهُای ّهيی
داٌكگاُی؛ جّاٌيٍغؿازی ؿیـحو و افؼاد ةؼای پاؿعگّیی؛ اّحيادؿازی و جّؿَْ ؿؼىایَ ازحياّی در
درون ؿیـحو؛ جّؿَْ پحاٌـیمُای اٌگیؽقی؛ زػب ،جهفیق و کارةؼد داٌف ةؼای اُغاف و ىلامغ
زغیغ ىحٍاؿب ةا ىضیي
وزّد داقحً اٌغیكَ ؿیـحيی در جنيیوگیؼی و اكغاىات؛ رُتؼی ىحِْغ؛ ةیٍف و ىأىّریث ىكعل؛

* ىغیؼیث و

ٌگاه ُيَزاٌتَ و کهیگؼا ىغیؼان؛ قٍاظث کافی ىغیؼیث از دیغگاهٌ ،گؼشُا و رفحارُای اّىا؛

رُتؼی راُتؼدی

آگاُی ىغیؼیث از پیاىغُای ىذتث و ىٍفی جنيیيات؛ ىغیؼیث پّیا؛ جفّیه اظحیار در جنيیيات؛

* چكواٌغاز و

ىغیؼیث ىكارکحی؛ اٌٌْافپػیؼی در قیّهُای ىغیؼیحی؛ صؾ ىـئّنیثپػیؼی ىـئّالن داٌكگاه؛

ُغفگػاری

داقحً جفکؼ اؿحؼاجژیک؛ ُياٍُگی چكواٌغاز داٌكگاه ةا ٌیازُای جضّنی زاىَْ؛ ؿاظحار ىغیؼیحی

اؿحؼاجژیک

ىحٍاؿب ةا جضّالت ازحياّی؛ ةازجْؼیف اؿحلالل و آزادی ّهيی در گؼوه ،داٌكگاه و زاىَْ؛ اؿحلالل

* اؿحلالل و

در كاٌّنگػاری و ؿیاؿثگػاری؛ جِْغ ٌـتث ةَ ىأىّریث و راُتؼدُای داٌكگاه؛ جِْغ دروٌی ةَ

ظّدىعحاری

ىكارکث فْال؛ ارجتاًات كّی ةیً اّىا؛ ُـحَُای ىغیؼیحی چٍغگاٌَ؛ وزّد جفکؼ کّاٌحّىی؛

صکيؼاٌی

1

داٌكگاُی

ةِؼه گیؼی از اٌّاع ىعحهف ىٍاةِ (ىانی و اٌـاٌی)؛ ُياٍُگی ةیً ٌیازُا و ذیٌفْان؛ جٍُیو ظغىات
ىعحهف ةَمّرت ةؼٌاىَُا و فْانیثُای ىحٍّع؛ ىغیؼیث دارای درك از پیچیغگی ىضیي دروٌی و
ةیؼوٌی؛ اصحؼام ىحلاةم ىیان داٌكگاه و دونث؛ جّؿَْ چكواٌغاز ىكحؼك؛ چاةکی و اٌٌْافپػیؼی
ىغیؼیث؛ جّاٌایی درك ةازیگؼان ازحياّی و رواةي ةیً آنُا؛ ىِارتُای ازحياّی رُتؼی؛ جّاٌایی
زـحسّ ،کـب ،درك و جفـیؼ اًالّات؛ جّاٌایی زيِةٍغی و اؿحٍحاج داٌكی از اًالّات؛ داقحً
ىِارتُای رفحاری و رواةي فؼدی ،ةیً فؼدی و ازحياّی؛ اجعاذ جنيیيات راُتؼدی
ؿازگاری فْانیثُای ظّد در زِث پاؿعگّیی ٌُؼی و ّيهی ةَ ىـائم ىضیٌی؛ داقحً رواةي

* ىغیؼیث ىضیي

ىحْغد ةا ىضیي؛ ؿازگاری و اٌٌتاق داٌكگاه ةا ىضیي در صال جغییؼ؛ جْاىم داٌكگاه ةا ىضیي دروٌی و

* جأدیؼ و جأدؼ

ةیؼوٌی؛ جْاىم ةا ىضیيُای ىهی و ةیًانيههی؛ اٌٌتاق ىضیٌی؛ ّکؾانْيم ىٍاؿب ةَ جغییؼات

ىضیٌی

ىضیٌی؛ جّاٌایی ةؼكؼاری ارجتاط پّیا ةا ىضیي؛ قٍاظثُای زغیغ از ىضیي؛ ىـئّنیثپػیؼی در ةؼاةؼ

* جضهیم و درك

ىضیي ىضهی ،ىهی و ةیً انيههی؛ ظهق ُارىٌّی ةیً گػقحَ و آیٍغه ةا جّؿَْ اٌؼژی ةؼای اكغام در

ىّكْیث ىضیٌی

ىضیٌی

زىان صال؛ ةِؼهةؼداری از فؼمثُای آقکار و پٍِان در ىضیي؛ جّاٌایی درك پّیاییُای ىضیٌی؛
پاؿعگّیی ةَ اكحىائات و قؼایي ىضیي؛ جّؿَْ ارجتاًات راُتؼدی ةا ىضیي؛ اداره پیچیغگیُای
ىضیٌی و دروٌی ؿیـحو؛ کاوش و ةازٌيایی قؼایي صال و آیٍغه (ىضحيم) ىضیٌی؛ درك و پیفةیٍی
قؼایي صال و آیٍغه و جنّیؼؿازی از آیٍغه ىٌهّب و كاةمدؿحیاةی؛ اجعاذ ىـیؼُای راُتؼدی
ىّكْیحی

Governance

1
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ىكارکث ُيَ اّىا در فؼایٍغ جغییؼ؛ ؿاظحاری ىحيایؽ و ىٌٍْف؛ ظّدؿازىاندُی داٌكگاه ةا قؼایي؛

قٍاظحی

جکاىم در جّنیغ ّهو؛ جکاىم در ؿاظحار و كّاٌیً داظهی؛ جکاىم در ؿیاؿثگػاری و ةؼٌاىَریؽی

* پیچیغگی

داٌكگاه؛ جکاىم در وَایف جْییًقغه؛ جکاىم در ایساد رقحَُای زغیغ؛ جّنیغ ىضنّالت ىحٍّع؛

رفحاری

ىٍضنؼ ةّدن داٌكگاه؛ افؽایف ارجتاًات قتکَای؛ جّاٌایی ؿازىاٌغُی ىسغد فؼایٍغُا؛ صـاؿیث

* پیچیغگی

ٌـتث ةَ اجفاكات ةیؼوٌی؛ ُغایث و رُتؼی ىتحٍی ةؼ ذٍُیث؛ ُّقيٍغی و ظّد ىغیؼیحی؛ ظّد جضّنی

کارکؼدی
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پاؿعگّیی ةَ ٌیازُای ىحْغد؛ جنيیوؿازی و جنيیوگیؼی ىتِو و ةیدتات؛ ىغیؼیث صؼفَای؛

* پیچیغگی

پیچیغگی

1

دائو ؿیـحو؛ اٌٌْافپػیؼی ىؼزُای داٌكگاه؛ ارجتاًات افلی و ؿاظحارُای ىّكث؛ اٌـسام و اؿحلالل
ٌـتی ٍّامؼ؛ ؿیـحيی از کٍكگؼان ىحْغد و ىحٍّع؛ جغییؼ زؽء ىاُیث وزّدی داٌكگاه؛ اجعاذ
جنيیيات پؼ ةْغ؛ جنيیيات زِثدار و ُغفيٍغ؛ ىّكِقٍاؿی در اجعاذ جنيیيات؛ ؿازواری و
جّاٌایی ةؼوز رفحارُای ىّكْیحی ادؼةعف؛ ؿازگاری ةا ىّكْیثُای زغیغ؛ ؿازواری ىـحيؼ (جغییؼ در
ظّد و ؿایؼ ّّاىم ؿیـحو ةؼای پاؿعگّیی ةَ انؽاىات و ایساةات ىّكْیحی)؛ ؿازىاٌغُی پّیا؛
زِثدُی ،جغییؼ و کٍحؼل رفحار؛ ىغیؼیث پّیای زىان؛ جّاٌيٍغؿازی افؼاد ةؼای ظّدفؼىاٌی
ٌِادیٍَ کؼدن فؼٍُگ کارآفؼیٍی در داٌكگاه؛ پػیؼش فؼٍُگ ٌلغپػیؼی؛ جكّیق ظالكیث و ٌّآوری

* فؼٍُگ

در داٌكگاه؛ جّزَ ةَ ارجتاًات فؼٍُگ داٌكگاُی ةا فؼٍُگ ةیؼون از داٌكگاه؛ ةِؼهگیؼی از ؿٍثُای

کارآفؼیٍی

دیؼپای ّهيی در فؼٍُگ زاىَْ ةا جّزَ ةَ ؿٍثُای زاىَْ ّهيی ةكؼی؛ جّزَ ةَ فؼٍُگ

* فؼٍُگ

داٌكگاُی ةؼای ایساد جغییؼات ظالق در ىضیي ةیؼوٌی؛ جّؿَْ زّ ّهيی و داٌكگاُی ىٌهّب

داٌكگاُی

جٍّعةعكی ةَ زؼیان درآىغی داٌكگاه؛ افؽایف ٌلف اكحناد آىّزش در داٌكگاه؛ افؽایف ةِؼهوری

* جأىیً ىانی

(کارایی و ادؼةعكی) ةؼٌاىَُای آىّزقی و پژوُكی؛ جّؿَْ ُيکاری داٌكگاه ةا مٍْث؛

* جعنیل ىانی

َؼفیثُای ٌؼم

ىانیَ داٌكگاُی

جساریؿازی ةؼٌاىَُای آىّزقی و پژوُكی؛ ُياٍُگی ةیً ىٍاةِ در داٌكگاه
ىسيّع ىفاُیو کهیغی175 :

ىسيّع

ىسيّع

ىلّنَُای فؼّی

ىلّنَُای فؼّی

داٌّیَ18 :

اونیَ6 :

جضهیم ىضحّای ىٌانْات اٌسامقغه در ظارج از کكّر
ةؼ اؿاس ىٌانْات پیكیً داظهی  6ىلّنَ فؼّی اونیَ قاىم؛ ّهيی آکادىیک ،صکيؼاٌی ،ىضیٌی ،پیچیغگیَ ،ؼفیثُای
ٌؼم ،ىانیَ داٌكگاُی ىیقّد ایً ىلّالت ةؼصـب اقحؼاکات و وزّه افحؼاق در كانب زیؼ ىلّالت فؼّی ؿیؽدهگاٌَ؛

Complexity

1
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فؼایٍغُای یاددُی -یادگیؼی ؿازگار قٌّغه ،ىِارتُای چٍغگاٌَ ؿازگار قٌّغگی ،زيِؿپاری در جنيیوؿازی و
کارآفؼیٍی ،فؼٍُگ داٌكگاُی ،جٍّعةعكی درآىغی ،دؼوت آفؼیٍی ًتلَةٍغی قغٌغ کَ رویُورفحَ قاىم  160ىفِّم
کهیغی ىیقٌّغ.
زغول ( )4جضهیم ىضحّای ىلاالت ظارزی در كهيؼو ىؤنفَُای داٌكگاه ؿازگار قٌّغه ()2014-1995
ىفاُیو کهیغی

ىلّنَُای فؼّی داٌّیَ

ىلّنَُای فؼّی اونیَ

جّؿَْ جْاىالت گؼوُی ،اٌسام جضلیلات در زِث پاؿعگّیی ةَ ٌیازُای ىضیٌیٌّ ،آوری و

* فؼایٍغُای یاددُی-

ّهيی آکادىیک

اةحکار ،چٍغ فؼٍُگی و جٍّع كّىی در ةیً داٌكگاُیان ،یادگیؼی ىٌٍْف ،آىّزش صؼفَای ،آىّزش

یادگیؼی ؿازگار قٌّغه

ىغاوم ،ىكاوره و اٌحلال جکٍّنّژی ،ارائَ ظغىات ةاکیفیث ،افؽایف ؿازگاری ةؼای ةلا در ةازار

* ىِارتُای چٍغگاٌَ

ركاةثُای ةیًانيههی ،پؼرٌگ قغن ٌلف فٍاوری اًالّات و ارجتاًات در آىّزش و پژوُف،

ؿازگار قٌّغگی

ىلّنَ امهی

پؼوژهُای جضلیلاجی ىكحؼك ةیًانيههی ،جضلیلات ىیانرقحَای ،اؿحفاده از روشُای زغیغ
جغریؾ ،ةِتّد کیفیث ،اٌٌْافپػیؼی در جغویً ةؼٌاىَ درؿی ،ةؼٌاىَُای درؿی ىیانرقحَای،
یادگیؼی ىـئهَ ىضّر ،یادگیؼی اکحكافی ،ارجلاء داٌف چٍغ و فؼارقحَای ،ظغىات ىكاورهای و
دتث اظحؼاع ،اؿحفاده از رویکؼدُای در آىّزش ةؼای ىّازَقغن ةا قؼایي ّغم اًيیٍان ،جّؿَْ
اٌـاٌی و جؼویر ىكارکث ازحياّی ،پّیایی ةؼٌاىَُای درؿی ةا ىضیيٌّ ،آوریُای آىّزقی،
یادگیؼٌغه ىـحلم ،قؼکث در پؼوژهُای ىكحؼك ،ظّد ٌُارجی ،ایساد رقحَُای داٌكگاه ای
ىیانرقحَای ،ؿّاد اٌحلادی و جفکؼ اٌحلادی ةؼای ةؼرؿی و ارزیاةی داٌف زغیغ ،یادگیؼی
ىادامانْيؼ ،یادگیؼی قتکَای ،یادگیؼی یکپارچَ ،فؼٍُگ زغیغ در آىّزش و یادگیؼی ،دیغگاه
ؿاظحارگؼایاٌَ در یادگیؼی ،جّزَ ةَ فؼاقٍاظث ،آىّزش قِؼوٌغی ،آىّزش چٍغ فؼٍُگی و
صلّق ةكؼ ،آىّزشُای قعنی و ازحياّی ،فْانیثُای کالؿی ىتحٍی ةؼ ةضخ ،یادگیؼی
ىػاکؼهای ،یادگیؼی داٌفىضّر ،آىّزش صم ىـئهَ ،جّؿَْ فؼاقٍاظث ،ىِارتُای ظّد ىغیؼیحی،
ىِارتُای ارجتاط گؼوُی و ةیً فؼدی ،ىِارتُای ىغیؼیث قغهی ،یادگیؼی غیؼرؿيی و ظارج
از کالس ،جْيیق ىِارتُا ٌگؼشُا و ارزشُا ،ؿازىاٌغُی ىضحّا ،ؿتکُای ىحفاوت یادگیؼی،
ىغرس ٌلف راٍُيا در ىّازَ ةا ىّكْیثُا ،یادگیؼی ىكارکحی
جضهیم فؼمثُا و جِغیغُای ىضیي دروٌی و ةیؼوٌی ،صنّل اًيیٍان از کارایی و ادؼةعكی از

* زيِآوری در

ًؼیق جلـیوکار ،جّزَ ةَ ةؼٌاىَریؽی اؿحؼاجژیک ،قیّهُای رُتؼی ىكارکحی و دىّکؼاجیک،

جنيیوؿازی و

رُتؼی جضهیهگؼ ،پػیؼش ىـئّنیث ىحلاةم ةؼای صم چانفُا ،ىغیؼیث جْارضُا از ًؼیق جّزیِ

جنيیوگیؼی

صکيؼاٌی

1

Governance

1
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جنيیوگیؼی ،رویکؼدُای اؿحؼاجژیکی ،جٍاؿب و ُياٍُگی ،پاؿعگّیی ،قتکَؿازیٌ ،اؿازواری ،جْغد ةازیگؼان ،فؼٍُگ
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رویکؼدُای

اؿحلالل ٌِادیُ ،یئثاىٍای كّی ،جٍّع در ىأىّریث ،جِْغ رُتؼی و ىغیؼیث ،ىغیؼیث ىكحؼك،

اؿحؼاجژیکی
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كغرت ،جنيیوگیؼی ىحلاةم از ًؼیق گفحگّ و ازياع ،دریافث اًالّات از دیغگاهُای ىعحهف،

*

ةؼٌاىَریؽیُای یکپارچَ ،رُتؼی زيْی ،جِْغ و اٌگیؽه قعنی ،ىغیؼیث صؼفَای ،قفافیث
ؿاظحارُا و فؼایٍغُا ،اؿحلالل در كاٌّنگػاری ،جْییً اُغاف پایغار ةؼ اؿاس یک ىأىّریث
ىكحؼك ،واصغُای ىـحلم در ّيهکؼد درّیًصال پاؿعگّ ةَ رُتؼی ،افؽایف یکپارچگی
فْانیثُای داظهی ةؼای پاؿعگّیی ةیؼوٌی ،ارزشُای ىكحؼك ،آزادی ّيم ةؼای پاؿعگّیی ةَ
اٌحُارات ةیؼوٌی ،جؼؿیو ىأىّریثُا ةا جّزَ ةَ جغییؼ ٌیازُا و اٌحُارات ةیؼوٌی ،ىغل زيْی در
جنيیوگیؼی ،ىغیؼیث کیفیثُ ،ـحَ ىؼکؽی جلّیثکٍٍغه ،رُتؼی جضّنی ،جضهیم ُؽیٍَ و فایغه در
جنيیيات ،قٍاظث دكیق ىغیؼان از ؿاظحارُای داظهی ،اّىای ُیئثّهيی کٍكگؼ امهی در
جنيیيات ،ىِارتُای ىغیؼیحیُ ،ياٍُگی و ُيکاری زیؼىسيَُّّا ةؼای دؿحیاةی ةَ اُغاف
زغیغ ،جأکیغ ةؼ رفحارُای زيْیٌُ ،ارت ةؼ ّيهکؼد افؼاد در ةؼاةؼ اُغاف پیفةیٍیقغه ،ةازجْؼیف
ىغاوم ىأىّریثُای داٌكگاه ةا جّزَ ةَ ٌیازُای ىضیٌی ،رُتؼی جْاىهی ،ایساد جْادل ةیً
ارزشُای ىعحهف ركاةحی ،رُتؼی ىحِْغ در ةؼاةؼ جنيیيات ،ىِارتُای ارجتاًی ةؼای پاؿعگّیی
ةَ ٌیازُای زاىَْ ،ؿاظحارُای ؿازىاٌی اٌٌْافپػیؼ ،جلـیوکار ةا اٌّای اؿحلالل ،ؿازوکارُای
پاداش و جٍتیَ ةؼ اؿاس ّيهکؼد ،كغرت و ُيکاری ىكحؼك ،ؿاظحارُای ٌِادی ىٌٍْف ،فىای
کار زيْی ،اجعاذ اؿحؼاجژی در ةؼای ىلاةهَ ةا روٌغُای داةث ،ىِارتُای اؿحؼاجژیک در
جنيیوگیؼیُا ،رویکؼدُای ؿیـحياجیک در جنيیوگیؼی و جّزَ ةَ پیاىغُای آن ،درك پّیایی و
ّيهکؼد ؿیـحو ،قٍاظث راةٌَ پّیا ةیً ؿیـحوُای جنيیوگیؼی ًتیْی و ؿیـحوُای
جنيیوگیؼی اٌـاٌی ،قیّه ىغیؼیث اٌٌتاكی ،ةؼظّرداری از اٌٌْافپػیؼی قٍاظحی ،جفکؼ
اؿحؼاجژیک ،ؿاظحار جنيیوگیؼی پیچیغه ،ةَکارگیؼی پؼؿٍم ىحْغد
جّاٌایی درك ؿیـحو ةؼای جْاىم ىؤدؼ در ىضیي ةیؼوٌی ،ؿازگاری ةا ىضیي ةؼای پاؿعگّیی ،پاؿط

* جٍاؿب و ُياٍُگی

فّری ةَ ٌیازُای ىضیٌی ،جٍاؿب ةیً ىحغیؼُای ؿاظحاری ةا ىضیي ،ارجتاط فْاالٌَ و ىـحيؼ ةا

* پاؿعگّیی

ىضیٌی

ىضیي ،راةٌَ چٍغةْغی و جْاىم ىـحيؼ ةا ىضیي ،ؿازگاری دیانکحیکی ةا ىضیي
2

افؽایف جٍّع در ةیً ّّاىم درون ؿیـحو ،افؽایف رواةي ىیان ةازیگؼان ،واةـحگی ىحلاةم ٍّامؼ ةَ

* قتکَؿازی

یکغیگؼ ،درك ٍّامؼ و رواةي ةیً ٍّامؼ ،ظّدؿازىاندُی ،جغییؼ زؽء ىاُّی ؿیـحو،

* ٌاؿازواری

3

پیفةیٍیٌاپػیؼی ،ؿاظحار قتکَای در ایساد رواةي ،افؽایف ىغاوم جغییؼات ،ؿاظحاری ىحيایؽ،

* جْغد ةازیگؼان

پیچیغگی

1

قتکَؿازی در داظم و ظارج از ؿیـحو ،ؿاظحارُا و فؼایٍغُای ةؼونگؼا ،رویکؼدُای ارگاٌیک

1

Complexity
Networking
3
Paradoxically
2
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غیؼظٌی و کمگؼا ،رواةي قتکَای و ةَُوپیّؿحَ ،ىٍضنؼةَفؼد ةّدن ؿیـحوُا (ارگاٌیـو ةیً
ّغم كٌْیث در ؿیـحو ،جكکیم زاىَْ قتکَای ،صهلَُای ةازظّرد دیٍاىیک و غیؼظٌی ،ىحغیؼُا
و ةازیگؼُای ةیقيارٌُ ،و و ةیٌُو ،اُغاف ىتِو ،درُوپیچیغگی قتکَُا ،راةٌَ جضّنی ةیً
زیؼؿیـحوُا ،واةـحگی ىحلاةم ٍّامؼ و ؿیـحو و زاىَْ ،غیؼكاةمپیفةیٍی ةّدن ،جٍاكه (جغییؼات
ةؽرگ ادؼات زؽئی دارٌغ) ،اؿحفاده از صهلَُای ةازظّردی ةؼای ةِتّد ّيهکؼد در آیٍغهّ ،غم
جْادل ةَىذاةَ ةعكی از ؿیـحو ،ىسيَّّ ؿیـحوُای ةا ىؼزُای ةاز و جّدرجّ ،ظّد جّنیغی،
جْاىالت چٍغگاٌَ ،پیغایف رواةي زغیغ در ؿیـحو
فؼٍُگ كتهیَای ةؼای داٌكگاه ،رویکؼد کارآفؼیٍی فؼٍُگ ؿازىاٌی ،ةؼوز رفحارُا و گؼایفُای

* فؼٍُگ کارآفؼیٍی

کارآفؼیٍاٌَ ،وزّد فؼٍُگ جفاُو و اّحياد ىحلاةم ،وزّد ٍُسارُای کارآفؼیٍی ،جٌتیقپػیؼی

* فؼٍُگ داٌكگاُی

َؼفیثُای ٌؼم

فؼٍُگی آىّزش ّانی در ركاةثُای ةیًانيههی ،ؿاظحارُای کارآفؼیٍاٌَ ،ارجلاء روصیَ کارآفؼیٍی،
جّزَ ةَ ارزشُا و ٌگؼشُای داٌكگاُی ،اٌٌْافپػیؼی ظؼدهفؼٍُگُا
اؿحلالل ىانی ،ةّدزَ ىحٍّع ،افؽایف درآىغُای داٌكگاهُا ،ةَ دؿث آوردن ىؽیثُای ركاةحی ،ؿّد
و ةِؼهوری

* جٍّعةعكی درآىغی

ىانیَ داٌكگاُی

* دؼوت آفؼیٍی
ىسيّع ىفاُیو کهیغی160 :

ىسيّع ىلّنَُای

ىسيّع ىلّنَُای فؼّی

فؼّی داٌّیَ13 :

اونیَ6 :

پاؿط ةَ ؿؤال دوم پژوُفّّ ،اىم ىؤدؼ ةؼ پیچیغگی قؼایي و وؼورت ؿازگارقٌّغگی داٌكگاهُا چیـث؟
ّّاىم ىؤدؼ ةؼ پیچیغگی قؼایي در آىّزش ّانی در  7ىلّنَ فؼّی اونیَ :زِاٌیقغن ،جکٍّنّژی دیسیحانی ،جغاظم،
ىكارکث ،دؿحؼؿی و فؼمث ةؼاةؼ ،ةازاریاةی ،ركاةث ،جىيیً کیفیث و ارزیاةی ًتلَةٍغی قغ و ىلّالت فؼّی داٌّیَ ٌیؽ
در  11ىلّنَ :زِاٌیگؼاییُ ،يگٍی اكحنادی ،جّؿَْ ارجتاًات و دؿحؼؿیُا ،دگؼگٌّی فؼایٍغُا ،ىـئّنیث ازحياّی
داٌكگاهّ ،غانث ىضّری ،فؼمث ؿازی ،ةازارؿازی ،ةازاری قغن ،ركاةثپػیؼی ،ةِتّد کیفیث دؿحَةٍغی قغٌغ و روی
ُو رفحَ  50ىفِّم کهیغی ٌیؽ اؿحعؼاج قغ.
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گٌَُّای ؿیـحو ىحفاوت اؿث)ٍّ ،امؼ جلّیثکٍٍغه یکغیگؼ ،ىكعل ٌتّدن ىؼزُای داٌكگاه،
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زغول ( )5جضهیم ىضحّای ىلاالت ظارزی در كهيؼو چؼایی پیچیغگی قؼایي در آىّزشّانی و وؼورت ؿازوگارقٌّغگی داٌكگاهُا

ىفاُیو کهیغی

ىلّنَ فؼّی داٌّیَ

درُو قکـحً ىؼزُای ىهی ،قکم گیؼی اكحناد زِاٌی ،گؼدش زؼیانُای پّنی کاالیی و

* زِاٌی گؼایی

اًالّاجی ،جغییؼ صّزهُای کـب و کار ،جْغیم ؿاظحارُا ،جنيیيات جساری ،کارآفؼیٍی

* ُيگٍی اكحنادی

ىلّنَ فؼّی اونیَ
زِاٌی قغن

ىلّنَ امهی

1

داٌكگاهُا ،ارائَ داٌف كاةم ّؼوَ در ةازار
آؿان ؿازی جْاىالت ةیًانيههی ،جّؿَْ ةؼٌاىَُا و ٌؼم افؽارُا ،اىحضاٌات و ىّاد آىّزقی

و دؿحؼؿیُا

آٌالیً ،كاةهث اؿحفاده از اةؽارُای چٍغرؿاٌَای ،از ةیً رفحً ىؼزُای ىکاٌی در آىّزقی،

* دگؼگٌّی

داٌف در دؿحؼس ُؼ کؾ و ُؼکسا ،افؽایف صسو اًالّات ،دورهُای آٌالیً ،قتکَ

فؼایٍغُا

زِاٌی وب ،اٌحكارات آٌالیً
جّنیغ ّهو ةَ ٌفِ ىٍافِ ّيّىی ،جاکیغ ةؼ صم ىـائم ازحياّی ،ىكارکث ازحياّی داٌكگاه،

* ىـئّنیث

جغییؼ ةؼٌاىَُای آىّزقی ىحٍاؿب ةا ٌیازُای زِاٌی و ىكکالت ازحياّی ،پاؿعگّیی

ازحياّی داٌكگاه

جغاظم

3

ةؼٌاىَدرؿی ةَ ٌیازُای ةَ روز زاىَْ
جّؿَْ ةؼٌاىَُای دؿحیاةی فؼمث ىكارکث در آىّزشّانی ،افؽایف ؿایؽ زيْیحی

* ّغانث ىضّری

داٌكسّیان ،آىّزش ةؽرگـاالن؛ ةؼٌاىَُای ةؼای داٌكسّیان ظاص (ىْهّنیً ،اكهیث ُا و

* فؼمث ؿازی

ىكارکث ،دؿحؼؿی و
فؼمث ةؼاةؼ

غیؼه) ،جّؿَْ ةؼٌاىَُای ةؼای صيایث از ٌژادُا و كّىیثُای ىعحهف ،فؼمث دؿحؼؿی

4

ّّاىم ىّدؼ ةؼ پیچیغگی قؼایي

جغییؼ قیّهُای آىّزقی و پژوُكی ،جغییؼ در رواةي ةا اؿاجیغ؛ گؼدش آؿان اًالّات،

* جّؿَْ ارجتاًات

جکٍّنّژی دیسیحانی

2

ةؼای گؼوهُای ىضؼوم
داٌف ةَ ىذاةَ کاالیی کَ ةایغ در ةازار ّؼوَ قّد ،داٌكسّ ةَ ىذاةَ ىنؼف کٍٍغه ،ىغلُای

* ةازارؿازی

کـب و کار در ىغیؼیث داٌكگاه ،ؿّدآوری و جّزَ ةَ ةازده ؿؼىایَگػاری در

* ةازاری قغن

ةازاریاةی

5

آىّزشّانی  ،جّنیغ ىضنّالت ةا کیفیث ةا ارزش جساری در ةازار ،ةاجْؼیف ىاىّریث و
ىكارکث ،از ىیان ةؼداقحً ىؼزُای آىّزش و ةعف جساری ،پؼورش داٌف آىّظحگان ةؼای
مٍْث ،ىكارکث ةا ةعف کـب و کار ،جّزَ ةَ ةعف ظنّمی
ركاةث داٌكگاهُا ةا یکغیگؼ (ةؼ ؿؼ ىٍاةِ ،کيکُای ىانی ،پؼؿحیژ ّهيی ،داٌكسّ و غیؼه(،

* ركاةث پػیؼی

ركاةث

6

1

Globalization
Digital technology
3
interpenetration
4
Participation, Access, Equal opportunity
5
Marketization
6
Competition
2
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()2014-1995

انگّیی ةؼای داٌكگاه ؿازگارقٌّغه 99/
ةیاٌَ ىاىّریث دارای زِثگیؼی در ةازار ركاةحی ،قکمگیؼی داٌف ركاةحی ،ركاةث در
جّؿَْ ىکاٌیـو ُای ارزیاةی در ؿٌش ىهی ،اًيیٍان از کیفیث آىّزش ،اٌّای اؿحلالل ةَ

* ةِتّد کیفیث

داٌكگاهُا ةؼای پاؿعگّیی ةیكحؼ ،جىيیً کیفیث ةؼٌاىَُای آىّزقی
ىسيّع ىفاُیو کهیغی50 :

ارزیاةی و جىيیً
کیفیث

1

ىسيّع ىلّنَُای

ىسيّع ىلّنَُای

فؼّی داٌّیَ11 :

فؼّی اونیَ7 :

درٌِایث ىفاُیو اؿحعؼاجقغه از ىٌانْات داظهی و ظارزی در كهيؼو داٌكگاه ؿازگار قٌّغه در كانب دو پؼؿف
ىؤنفَُای جكکیمدٍُغه داٌكگاه ؿازگار قٌّغه و ّّاىم ىؤدؼ ةؼ پیچیغگی قؼایي و وؼورت ؿازگارقٌّغگی داٌكگاهُا
ةا یکغگؼ ادغام قغٌغ و در كانب انگّی قياجیک در ٌگاره ( )2ةَ جنّیؼ کكیغه قغٌغ.
ٌگاره  :2انگّی قياجیک داٌكگاه ؿازگارقٌّغه ةؼ اؿاس ىٌانْات اٌسام قغه داظهی و ظارزی

Quality assurance and Assessment

1
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جضلیلات و ىانکیث ىٍّْی
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ةضخ و ٌحیسَگیؼی

و آنُا ةا جْغد اٌحُارات ىّازَ قغهاٌغ؛ ةٍاةؼایً داٌكگاهُا ظّاؿحار زػب زيْیث داٌكسّیی ىحٍّع،
گٌّاگٌّی فْانیثُای پژوُكی و آىّزقی ةؼای دؿحیاةی ةَ پیكؼفث داٌكسّیان و پؼورش داٌفآىّظحگان
کارا ،جلّیث کار ویژه ظغىاجی ةَ ازحياع ظّد ُـحٍغ جا ةَىذاةَ ىّجّر رقغ اكحنادی ،فٍاوری و ٌّآوری در
ؿٌش ىضهی و ىٌٍلَای ظّد کٍكگؼی داقحَ ةاقٍغ (فّىاؿّنی 1و ُيکاران2019 ،؛ ون وایث و ُیؽىً،2
2013؛ جّىا .)2012 ،3در قؼایي کٌٍّی ةا جّزَ ةَ ىحفاوت ةّدن ؿاظحارُا ،ؿیاؿثُا ،كّاٌیً و رویَُا،
فؼٍُگُا ُؼ زیـثةّم ؿتب پیغایف اٌحُارات ىحفاوت و ىحٍّّی از داٌكگاه در ُؼ ىؼز و ةّىی قغه اؿث.
پؼ پیغاؿث کَ داٌكگاهُا و ؿیاؿثُای صکيؼوایی در آن را ٌيیجّان ةا انگُّا یکـان از دیگؼ کكّرُا
ةَویژه در کكّرُای درصالجّؿَْ ةَ کار ةؼد .4راٌگ فّىای )2019( 5ةؼ ایً ةاور اؿث کَ ُؼ کكّر آؿیایی
در جّؿَْ آىّزش ّانی ىـیؼی ىحفاوت دارد ةاوزّدایٍکَ جأدیؼ ؿیـحو آىّزش ّانی کكّرُای غؼةی ةؼ
آىّزش ّانی آؿیا غیؼكاةماٌکار اؿث؛ ةٍاةؼایً ىحٍاؿبؿازی کار ویژهُای آىّزش ّانی ةؼای کكّر ىا ةا
ؿاظحارُا ،اٌحُارات و ٌیازُای ىضیٌی ةؼای پاؿعگّیی ةَ ىٌٍلَ ،کكّر و در ؿٌش دیپهياؿی ّهو و فٍاوری
وؼورت ىییاةغ؛ اىا از ؿّی دیگؼ ،جّان ؿازگار قٌّغگی داٌكگاه ةاداٌف ،قٍاظث ،ىِارتُا ،كاةهیثُا و
ؿٍثُای داٌكگاُی ىؼجتي اؿث .جْاىم ؿیـحوُای پیؼاىٌّی ةا داٌكگاه پیفٌیاز ٌّآوریُای داٌكگاه اؿث.
در غیؼ ایً مّرت داٌكگاه ةَ ٌُؼیات ةؼظاؿحَ از ىّكْیثُای زغؼافیایی دیگؼ و گاه ةیجٍاؿب ةا جغییؼاجی
کَ ىؼةّط ةَ ىّكْیثُای ظامی کَ در آنُا كؼار دارد ةـٍغه ظّاُغ ٌيّد (یيٍی دوزی ؿؼظاةی.)12 :1397 ،
درواكِ ،ایً ىـئهَ ةَ پیچیغگی ىغیؼیث داٌكگاُی ةاز ىیگؼدد .اىؼوزه در ظیهی از داٌكگاهُای ىا جضث
1

Fumasoli
Van Vught & Huisman
3
Toma
4
در زىیٍَ کارآفؼیٍی داٌكگاهُا و پیاده ؿازی اکّؿیـحو آن ةؼظی از پژوُكگؼان ةؼ ایً ةاورٌغ کَ اکّؿیـحو کارآفؼیٍی داٌكگاهُا ةَ
2

قکم جلهیغی اىکانپػیؼ ٌیـث و ُؼ زیـث ةّىی اکّؿیـحو ویژه کارآفؼیٍی ظاص ظّد را دارد (ایؽٌتؼگ.)2011 ،
Rungfamai

5
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در دَُُای اظیؼ ةا رقغ چكيگیؼ آىّزش ّانی قیّهُای ىغیؼیحی و ّيهکؼدی داٌكگاهُا دگؼگّن قغه اؿث

انگّیی ةؼای داٌكگاه ؿازگارقٌّغه 101/

ؿیٌؼه رویکؼدُای ظٌی و ؿادهٌگؼ اؿث و ةَ ایً ةاور داىً ىیزٌغ کَ ةا فؼىّلُای از پیفؿاظحَ ىغیؼیحی
جّزَ ةَ پیچیغگیُای روز افؽون ٌُامُای داٌكگاُی ٌيیجّان ةا اةؽارُای ایـحاٌگؼ ،پّیایی ىّكْیثُای
ظاص ایً ٌُامُا را فِيیغ و ةؼای ىـائم ٌاقی از کارکؼدُای آٌِا راهصمُای ىّدؼ ارائَ کؼد (یيٍی دوزی
ؿؼظاةی)8 :1397 ،؛ زیؼا دیگؼ ىغیؼیث ؿٍحی کَ جضث جادیؼ ایغهُای جیهّری و ىغرٌیـحی اؿث و ُيّاره
درمغد ازياع و جّافق ُيگاٌی ةّده و در ٌحیسَ جفاوتُا را ٌادیغه ىیقيارد ُيچٍیً ةا صيایث از
فؼٍُگُای ةؼجؼ و پػیؼش جـهي آنُا ،ظؼده فؼٍُگُا را ةَ صاقیَ ىیراٌغ؛ اىا ةانْکؾ ّهو پیچیغگی،
ىغیؼیحی را ٌّیغ ىیدُغ کَ ةَ جٍّع و جکذؼ ةِا ىیدُغ و ازاىِ و فؼٍُگُای ىـهي را ظٌؼ آفؼیً ىیداٌغ.
ایً ىغیؼیث از آنزا کَ اىّر را غیؼكاةم پیفةیٍی و غیؼكٌْی ىیداٌغ ،اصحياالت آىاری را درُو ىیریؽد
(ٌساریان و ُيکاران .)137 :1392 ،ةؼای پاؿعگّیی ةَ پیچیغگی ىیجّان از راُتؼد ةؼٌاىَریؽی اؿحؼاجژیک
ةؼای ىغیؼیث اؿحفاده کؼد .ةؼای جضهیم ةؼٌاىَریؽی اؿحؼاجژیک در پارادایو پیچیغگی ،الزم اؿث افقُای
پیفةیٍی را درك کؼد .ایً ةغان ىٍْاؿث کَ جا چَ اٌغازه اؿحؼاجژیـث ىیجّاٌغ رظغادُای آیٍغه را پیفةیٍی
کٍغ .افقُای پیفةیٍی ىیجّاٌٍغ قفاف و روش ،پؼجالًو و یا پیچیغه ةاقٍغ (آقفحَ.)1394 ،
ةٍاةؼایً ،جّزَ ةَ ّيهکؼد داٌكگاهُا ةا رویکؼد ةؼٌاىَریؽی اؿحؼاجژیک در ةـحؼ ىضیي کكّر ىیجّاٌغ ؿیاؿحی
کارآىغ در راؿحای اؿٍاد ةاالدؿحی کكّر و جأکیغ ةؼ جّنیغ ىهی و اقحغال آفؼیٍی داٌفآىّظحگان ةا جّزَ افؽایف
ةیکاری داٌفآىّظحگان در آىّزش ّانی از یکؿّ و از ؿّی دیگؼ ةا افؽایف فكارُای ؿیاؿی و جضؼیوُای
ٌاّادالٌَ اكحنادی ّهیَ کكّر ىیجّان ةا فىاؿازی ةؼای داٌكگاهُا در ةـحؼ ىضیٌی ةـیاری از ٌیازُای ىهی و
ةّىی را ةؼًؼف ؿاظث و از ُغر رفث ىٍاةِ اٌـاٌی ،ىادی و ىانی در آىّزش ّانی ایؼان زهّگیؼی کؼد و ةا
اؿحفاده کارآىغ از ىٍاةِ ؿٍاریُّای ةّىی را ةؼای جّؿَْ کكّر در پیف گؼفث .در ایً پژوُف کّقف قغ جا
از ایً ًؼیق جضهیم ىضحّای ىٌانَْ جغویًقغه در كهيؼو داٌكگاه ؿازگارقٌّغ در داظم و ظارج کكّر در
راؿحای ایً ؿٍاریّ اكغام قّد ...اززيهَ ىضغودیثُای ایً پژوُف قاىم )1 ،ىيکً اؿث ىلاالت در ایً
زىیٍَ ةَ زةان غیؼ از زةان اٌگهیـی ىٍحكؼ قغه ةاقٍغ؛ ٌ )2يایَ قغن ىلاالجی در ایً زىیٍَ در پایگاهُای غیؼ از
پایگاهُای ىّرد کاوش در ایً پژوُف؛ ّ )3غم ورود کحب اٌگهیـی زةان در ایً زىیٍَ ةَ فؼایٍغ جضهیم ىضحّا؛
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و آییًٌاىَای ىیجّان واكْیثُای درُو جٍیغه و ىحغیؼ ٌُامُای پیچیغه داٌكگاُی را فِيیغ در مّرجی کَ ةا
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 )4جْيیوپػیؼی پاییً یافحَُای پژوُفُای کیفی ىیقّد .نیکً ةَ پژوُكگؼان ةْغی پیكٍِاد ىیقّد ةا
زىیٍَ داٌكگاه ؿازگارقٌّغه ة ا جّزَ ةَ قؼایي و اكحىائات ىهی ةپؼدازٌغ .افؽون ةؼ ایً پژوُكگؼان ةْغی
ىیجّاٌٍغ ةا کيیؿازی ىّنفَُای اصناء قغه در ایً پژوُف ووْیث کٌٍّی داٌكگاهُای کكّر را از ایً
صیخ پایف و ارزیاةی کٍٍغ .پایانةعف ىلانَ ،ةؼ اؿاس ایً یافحَُای ایً پژوُف ؿیاؿثُای پیكٍِادی ةؼایً
ٌُام آىّزشّانی ایؼان ارائَ ىیقّد؛


جغویً ةؼٌاىَُای آىّزقی و درؿی ةا جّزَ ةَ وؼورت ؿازگارقٌّغگی داٌكگاهُای ایؼاٌی ةا
ىـائم و چانفُای ىهی و زِاٌی ةا ىكارکث ىحعننان و ةا رویکؼد ىیانرقحَای



جّؿَْ جْاىالت داٌكگاهُای ىهی ةا یکغیگؼ ،داٌكگاهُا ةا پژوُكگاهُای ىهی در کٍار جْاىالت
ةیًانيههی در صّزه جضلیلات داٌكگاُی زِث اٌسام پژوُفُای ىحٍاَؼ ةا قؼایي ىهی و زِاٌی ةا
رویکؼد ىیانرقحَای ةؼای پاؿعگّیی ةَ ٌیازُای پایانٌاپػیؼ ىضیٌی و ؿازواری ةا قؼایي کٌٍّی



جّزَ ویژه کارکؼد ازحياّی داٌكگاه از رُگػر ُيـّیی و جْاىم ىـحيؼ داٌكگاهُا ةا ىضیي
ازحياّی پیؼاىٌّی ةؼای صم ىـائم و ادغام ىـائم ىضیٌی در دیگؼ کارکؼدُای داٌكگاه ةؼای
ؿازگاری ىغاوم داٌكگاه ةا ىضیي



جّزَ ةَ ىغیؼیث و رُتؼی راُتؼدی ةَ ٍّّان ىّنفَ امهی داٌكگاه ؿازگار قٌّغه در ؿٌش ىغیؼیث
داٌكگاهُا و ىغیؼیث آىّزشّانی و ةؼٌاىَؿازی و ةؼٌاىَریؽی ىغاوم اؿحؼاجژیک ةَ مّرت ىٌٍْف،
ؿیال و قٍاور



واگػاری اؿحلالل ةَ داٌكگاهُا و ظّدىعحاری آنُا در زِث چگٌّگی کارکؼدُا ةؼای ّيمگؼایی و
ؿازگاری داٌكگاهُا در ؿٌش ىٌٍلَای



اٌْکاس ىغاوم ٌیازُا و ىـائم ىضیٌی (ُؼ ىٌٍلَ و پٍَِ زغؼافیایی) ةَ داٌكگاهُا ةا جّزَ ةَ
جضّالت ىـحيؼ و پاؿعگّیی داٌكگاهُا ةَ آنُا
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قٍاؿایی فؼمثُا و ٌلاط كّت ىضیٌی در داٌكگاه ةؼای کٍكگؼی ادؼةعفجؼ داٌكگاه در ىضیي و



جغییؼ قیّه جنيیوؿازی و جنيیوگیؼی در داٌكگاه ةا رویکؼد زيِؿپاری و جّزَ ةَ امم ّغم
كٌْیث و ٌا اًيیٍاٌی قؼایي



جغییؼ در ظؼدهفؼٍُگُای داٌكگاه ةؼای ارجلاء َؼفیث ؿازگارقٌّغگی داٌكگاه در ىضیي پیؼاىٌّی



ةازىٍِغؿی ؿازوکارُای جأىیً و جعنیل ىٍاةِ ةا رویکؼد ؿازگارقٌّغگی داٌكگاه در ىضیي (ةؼای
ٌيٌَّ جعنیل ىٍاةِ ىانی جكّیلی ةَ کٍفُای ىضیٌی و ىٌٍلَای داٌكگاُیان در صموفنم ىـائم
ىضیٌی)



جّؿَْ ةؼٌاىَُای ىِارتآىّزی ةؼای داٌكسّیان ةا جّزَ ةَ قؼایي ىضیٌی پیؼاىّن ُؼ داٌكگاه
(آىّزشُای ىِارجی ةا جّزَ ةَ َؼفیثُا و ٌیازُای ُؼ ىٌٍلَ)
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فِؼؿث ىٍاةِ



ىغیؼیث ،اكحناد و صـاةغاری
جؼك زاده ،زْفؼ ( .)1388جئّری آقّب در آىّزشّانی .ىٍحكؼ قغه در کحاب رویکؼدُا و چكو اٌغازُای ٌّ در
آىّزشّانی .جِؼان :اٌحكارات پژوُكکغه ىٌانْات فؼٍُگی و ازحياّی



قؼف آةادی ،کاَو؛ زىاٌی ،انِام (ٌ .)1392لف ٌُام آىّزشّانی در ىٍِغؿی فؼٍُگی زاىَْ .ىٍِغؿی فؼٍُگی8 ،
()77




مانضی ،ىٍیؼه؛ یيٍی دوزی ؿؼظاةی ،ىضيغ؛ جّفیلی داریان ،زْفؼ و مانضی ّيؼان ،اةؼاُیو ( .)1397ىسهَ
آىّزشّانی)2( 9 ،
ّاةغ زْفؼیّ ،اةغ؛ اىیؼی ،ىسحتی ( .)1398فؼاجؼکیب ،روقی ةؼای ؿٍحؽىٌانْات کیفی .روشقٍاؿی در ّهّم
اٌـاٌی)99( 25 ،





غیادی ٌغوقً ،ؿْیغ؛ ىانک پّر نپؼی ،کاىؼان ( .)1394داٌكگاه در ایؼان و ُيگؼایی آٌِا ةا ىؤنفَُای داٌكگاه
ؿازگار قٌّغه (ىٌانَْ ىّردی :داٌكگاه ّالىَ ًتاًتایی) .دو فنهٍاىۀ ٌّآوری و ارزشآفؼیٍی)7( 3 ،

فؼاؿحعّاه ،ىلنّد ( .)1392چارچّةی ىفِّىی ةؼای ةؼٌاىَریؽی ىتحٍی ةؼ آیٍغهاٌغیكی در داٌكگاه .فنهٍاىَ
پژوُف و ةؼٌاىَریؽی در آىّزشّانی69 ،
کیػوری ،اىیؼصـیً؛ یيٍی دوزی ؿؼظاةی ،ىضيغ؛ ىِؼىضيغی ،ىضيّد و اةّانلاؿيی ،ىضيّد ( .)1391ىفِّم

پؼدازی جّؿَْ ةؼٌاىَُای ىیان رقحَای از ىٍُؼ پیچیغگی ؿیـحو داٌكگاُی .دو فنهٍاىَ ىٌانْات ةؼٌاىَریؽی




آىّزقی)1( 1 ،
ىْيحغی ،اُّو؛ یيٍی دوزی ؿؼظاةی ،ىضيغ ( .)1397ویژگی ةؼٌاىَدرؿی آىّزش جّؿَْ پایغار از ىٍُؼ
ؿیـحوُای ؿازگارقٌّغه .راُتؼد جّؿَْ55 ،

ىِغی ،روا ( .)1392آیٍغه پژوُی در آىّزشّانی داٌكگاه اؿالىی ،داٌكگاه ؿازگار ةا ىضیي و زىیٍَ .فنهٍاىَ
ىٌانْات ىْؼفحی در داٌكگاه اؿالىی)4( 17 ،

ىِغی ،روا ( .)1392آیٍغه پژوُی در آىّزشّانی :قؼایي و ویژگیُای داٌكگاه ُای ؿؼآىغ در آیٍغه .فنهٍاىَ
رُیافث55 ،
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آقفحَ ،ایيان ( .)1394ىغیؼیث اؿحؼاجژیک در پارادایو پیچیغگی .کٍفؼاٌؾ ةیًانيههی پژوُفُای ٌّیً در

انگّیی ةؼای داٌكگاه ؿازگارقٌّغه 105/








ىغیؼیث و جّؿَْ)3( 28 ،
ىیؼکيانی ،ؿیغىضيغ؛ فؼُادی راد ،صيیغ (ً .)1390ؼاصی ىغنی ةؼای اٌغازهگیؼی ؿازگاری ؿازىاٌی داٌكگاه ةا
ىضیي ةیؼوٌی (ىٌانَْ ی داٌكگاهُای دونحی قِؼ جِؼان) .ىسهَ ّهّم جؼةیحی داٌكگاه چيؼان اُّاز)2( 6 ،
ىیؼکيانی ،ؿیغىضيغ؛ فؼُادی راد ،صيیغ ( .)1392کٍکاقی در ؿاظحارُای ؿازىاٌی داٌكگاه ةَ ىٍُّر ارائَ یک
ىغل جهفیلی .ىغیؼیث جضلیلات آىّزقی)1( 5 ،
ٌساریان ،پؼواٌَ؛ ىضيّدٌیاّ ،هیؼوا؛ وؼغاىی ،ؿْیغ و یيٍی ،ىضيغ ( .)1392ةؼرؿی ٌُؼیَ پیچیغگی و جتییً
اقارات آن در ىغیؼیث ؿازىانُای آىّزقی .روش قٍاؿی ّهّم اٌـاٌی)76( 19 ،
ٌسفی ىلغمّ ،هی روا ( .)1388جئّری آقّب در آىّزشّانی .ىٍحكؼ قغه در کحاب رویکؼدُا و چكو اٌغازُای
ٌّ در آىّزشّانی .جِؼان :اٌحكارات پژوُكکغه ىٌانْات فؼٍُگی و ازحياّی
یيٍی دوزی ؿؼظاةی ،ىضيغ ( .)1388داٌكگاه ؿازگارقٌّغه .ىٍحكؼ قغه در کحاب رویکؼدُا و چكو اٌغازُای ٌّ
در آىّزشّانی .جِؼان :اٌحكارات پژوُكکغه ىٌانْات فؼٍُگی و ازحياّی



یيٍی دوزی ؿؼظاةی ،ىضيغ ( .)1397ةؼٌاىَریؽی جّؿَْ آىّزشّانی :رویکؼدی کاٍُغه ،ىّكْیحی پیچیغه .جِؼان:
چاپ ىكحؼك اٌحكارات ىّؿـَ پژوُف و ةؼٌاىَریؽی آىّزشّانی و ؿازىان ىٌانَْ و جغویً (ؿيث)



یيٍی دوزی ؿؼظاةی ،ىضيغ ( .)1397جاىهی در فْانیثُای ّهيی در داٌكگاهُا از ٌگاه پیؼ ةّردیّ .فنهٍاىَ
پژوُف و ةؼٌاىَریؽی در آىّزشّانی)3( 23 ،



یيٍی دوزی ؿؼظاةی ،ىضيغ ( .)1397جاىهی در ىفِّم داٌكگاه ؿازگار قٌّغه .فنهٍاىَ آىّزشّانی ایؼان)4( 10 ،



یيٍی دوزی ؿؼظاةی ،ىضيغ؛ مانضی ،ىٍیؼه ( .)1393از ةؼٌاىَریؽی اؿحؼاجژیک جا ًؼاصی ؿازگارقٌّغه در
داٌكگاه .ىسهَ آىّزشّانی)3( 6 ،
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ىِغی ،روا ( .)1393آیٍغه قٍاؿی آىّزش ّانی :راُتؼدُا و پیاىغُای ؿازگاری داٌكگاه ةا ىضیي و زاىَْ .فؼایٍغ

1399  فنهٍاىَ ّهيی پژوُكی آىّزش ّانی ایؼان* ؿال دوازدُو* قياره دوم* جاةـحان/106

Downloaded from ihej.ir at 6:43 +0430 on Monday June 21st 2021


















Bento, F. (2011). The contribution of complexity theory to the study of departmental
leadership in processes of organisational change in higher education. International Journal of
Complexity in Leadership and Management, 1(3), 275-288.
Block, B. A. & Estes, S. (2011). Supercomplexity in higher education
kinesiology. Quest, 63(2), 179
Cilliers, P. (1998) Complexity and Postmodernism. London: Routledge.
Cochran-Smith, M. Ell, F. Ludlow, L. Grudnoff, L. & Aitken, G. (2014). The challenge and
promise of complexity theory for teacher education research. Teachers College
Record, 116(5), 1-38.
Cooper, H. Braye, S. & Geyer, R. (2004). Complexity and interprofessional
education. Learning in Health and Social Care, 3(4), 179-189.
Fenwick, T. (2010). Response to Jeffrey McClellan. Complexity Theory, Leadership, and the
Traps of Utopia. Complicity: An International Journal of Complexity and Education, 7(2).
Fumasoli, T. Barbato, G. & Turri, M. (2019). The determinants of university strategic
positioning: a reappraisal of the organization. Higher Education, DOI:
https://doi.org/10.1007/s10734019004816
Haggis, T. (2004). Constructions of learning in higher education: metaphor, epistemology,
and complexity.
Iqbal, N. & Daly, V. (2014). Rent seeking opportunities and economic growth in transitional
economies. Economic Modelling, 37, 16-22.
Isenberg, D. (2011). The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for
economic policy: Principles for cultivating entrepreneurship. Presentation at the Institute of
International and European Affairs, 1-13.
Kauko, J. (2014). Complexity in higher education politics: bifurcations, choices and
irreversibility. Studies in Higher education, 39(9), 1683-1699.
Király, G. & Géring, Z. (2019). Introduction to ‘Futures of Higher Education’special
issue. Futures
Knight, P. T. (2001). Complexity and curriculum: A process approach to curriculummaking. Teaching in higher education, 6(3), 369-381.
Kondakci, Y. & Van den Broeck, H. (2009). Institutional imperatives versus emergent
dynamics: A case study on continuous change in higher education. Higher education, 58(4),
439-464.
Kyndt, E. Dochy, F. Struyven, K. & Cascallar, E. (2011). The perception of workload and
task complexity and its influence on students’ approaches to learning: A study in higher
education. European journal of psychology of education, 26(3), 393-415.
Lamont, M. (2014). How do University, Higher Education and Research Contribute to
Societal Well-Being? In Higher Education in Societies (pp. 9-16). SensePublishers,
Rotterdam.

107/ انگّیی ةؼای داٌكگاه ؿازگارقٌّغه

Downloaded from ihej.ir at 6:43 +0430 on Monday June 21st 2021


















Loughlin, M. Bucci, S. Brooks, J. & Berry, K. (2020). Service users’ and carers’ experiences
of engaging with early intervention services: A meta‐synthesis review. Early intervention in
psychiatry, 14(1), 26-36.
Lea, S. J. & Callaghan, L. (2008). Lecturers on teaching within the ‘supercomplexity’of
Higher Education. Higher Education, 55(2), 171.
Lewis, T. Marginson, S. & Snyder, I. (2005). The network university? Technology, culture
and organisational complexity in contemporary higher education. Higher Education
Quarterly, 59(1), 56-75.
Marginson, S. (2018). Higher education, economic inequality and social mobility:
Implications for emerging East Asia. International Journal of Educational Development, 63,
4-11
McCarthy, I. P. (2003). Technology management–a complex adaptive systems
approach. International Journal of Technology Management, 25(8), 728-745.
McClellan, J. L. (2010). Leadership and complexity: Implications for practice within the
advisement leadership bodies at colleges and universities. Complicity: An International
Journal of Complexity and Education, 7(2).
Monteiro, F. Leite, C. & Rocha, C. (2019). Ethical education as a pillar of the future role of
higher education: Analysing its presence in the curricula of engineering
courses. Futures, 111, 168-180.
Moore, J. (2005). Is higher education ready for transformative learning? A question explored
in the study of sustainability. Journal of transformative education, 3(1), 76-91.
Morrison, K. (2003). Complexity theory and curriculum reforms in Hong Kong. Pedagogy,
Culture and Society, 11(2), 279-302.
Morrison, K. (2006). Complexity theory and education. In APERA Conference, Hong
Kong (pp. 28-30).
Morrison, K. R. B. (2002) School Leadership and Complexity Theory. London:
RoutledgeFalmer.
Persson, M. (2015). Education and political participation. British Journal of Political
Science, 45(3),689703.
Rammel, C. Stagl, S. & Wilfing, H. (2007). Managing complex adaptive systems—a coevolutionary perspective on natural resource management. Ecological economics, 63(1), 921.
Ramos Viacava, K. & Avila Pedrozo, E. (2010). Higher education in management:
reinventing the paradigm to gain the capacity to handle today's complexity. On the
Horizon, 18(1), 45-52.
Rungfamai, K. (2019). State, university, and society: higher educational development and
university functions in shaping modern Thailand. Higher Education, 78(1), 149-164.
Sporn, B. (1995). Adaptation processes at universities: Organizational implications of a
complex environment. Tertiary Education & Management, 1(1), 72-75.

1399  فنهٍاىَ ّهيی پژوُكی آىّزش ّانی ایؼان* ؿال دوازدُو* قياره دوم* جاةـحان/108

Downloaded from ihej.ir at 6:43 +0430 on Monday June 21st 2021








Sporn, B. (1999). Towards more adaptive universities: Trends of institutional reform in
Europe. Higher Education in Europe, 24(1), 23-33.
Sporn, B. (2001). Building adaptive universities: Emerging organisational forms based on
experiences of European and US universities. Tertiary Education & Management, 7(2), 121134.
Sterling, S. (2004). Higher education, sustainability, and the role of systemic learning.
In Higher education and the challenge of sustainability (pp. 49-70). Springer, Dordrecht.
Toma, I. D. (2012). Institutional strategy. The organization of higher education: Managing
colleges for a new era, 118.
Van Vught, F. & Huisman, J. (2014). Institutional profiles: Some strategic tools. Tuning
Journal for Higher Education, 1(1), 21-36.
Wheatley, M. (1999) Leadership and the New Science: Discovering order in a chaotic world
(second edition). San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

 ىٍتْی قٍاؿایی قغه38 پیّؿث










McClellan, J. L. (2010). Leadership and complexity: Implications for practice within
the advisement leadership bodies at colleges and universities. Complicity: An
International Journal of Complexity and Education, 7(2).
Sporn, B. (2001). Building adaptive universities: Emerging organisational forms
based on experiences of European and US universities. Tertiary Education &
Management, 7(2), 121-134.
Sporn, B. (1999). Towards more adaptive universities: Trends of institutional reform
in Europe. Higher Education in Europe, 24(1), 23-33.
Sporn, B. (1995). Adaptation processes at universities: Organizational implications
of a complex environment. Tertiary Education & Management, 1(1), 72-75.
Morrison, K. (2006). Complexity theory and education. In APERA Conference,
Hong Kong (pp. 28-30).
Barnett, R. (1998). Supercomplexity and the university.
Barnett, R. (2000). Supercomplexity and the curriculum. Studies in higher education,
25(3), 255-265.
Barnett, R. (2000). University knowledge in an age of supercomplexity. Higher
education, 40(4), 409-422.
Haggis, T. (2004). Constructions of learning in higher education: metaphor,
epistemology, and complexity.

109/ انگّیی ةؼای داٌكگاه ؿازگارقٌّغه

Downloaded from ihej.ir at 6:43 +0430 on Monday June 21st 2021
















Viacava, K. R. & Pedrozo, E. A. (2010). Higher education in management:
reinventing the paradigm to gain the capacity to handle today's complexity. On The
Horizon-The Strategic Planning Resource for Education Professionals, 18(1), 45-52.
Kauko, J. (2014). Complexity in higher education politics: Bifurcations, choices and
irreversibility. Studies in Higher education, 39(9), 1683-1699.
Lea, S. J. & Callaghan, L. (2008). Lecturers on teaching within the
‘supercomplexity’of Higher Education. Higher Education, 55(2), 171.
Kyndt, E. Dochy, F. Struyven, K. & Cascallar, E. (2011). The perception of
workload and task complexity and its influence on students’ approaches to learning:
A study in higher education. European journal of psychology of education, 26(3),
393-415.
Cooper, H. Braye, S. & Geyer, R. (2004). Complexity and interprofessional
education. Learning in Health and Social Care, 3(4), 179-189.
Block, B. A. & Estes, S. (2011). Supercomplexity in higher education kinesiology.
Quest, 63(2), 179-196.
Rammel, C. Stagl, S. & Wilfing, H. (2007). Managing complex adaptive systems—a
co-evolutionary perspective on natural resource management. Ecological economics,
63(1), 9-21.
Knight, P. T. (2001). Complexity and curriculum: A process approach to
curriculum-making. Teaching in higher education, 6(3), 369-381.
Cochran-Smith, M. Ell, F. Ludlow, L. Grudnoff, L. & Aitken, G. (2014). The
challenge and promise of complexity theory for teacher education research. Teachers
College Record, 116(5), 1-38.
Lewis, T. Marginson, S. & Snyder, I. (2005). The network university? Technology,
culture and organisational complexity in contemporary higher education. Higher
Education Quarterly, 59(1), 56-75.
Morrison, K. (2003). Complexity theory and curriculum reforms in Hong Kong.
Pedagogy, culture and society, 11(2), 279-302.
Bento, F. (2011). The contribution of complexity theory to the study of departmental
leadership in processes of organisational change in higher education. International
Journal of Complexity in Leadership and Management, 1(3), 275-288.
Fenwick, T. (2010). Complexity theory, leadership, and the traps of
utopia. Complicity: An International Journal of Complexity and
Education, 7(2).

 /110فنهٍاىَ ّهيی پژوُكی آىّزش ّانی ایؼان* ؿال دوازدُو* قياره دوم* جاةـحان 1399



آىّزشّانی .جِؼان :اٌحكارات پژوُكکغه ىٌانْات فؼٍُگی و ازحياّی



مانضی ،ىٍیؼه؛ یيٍی دوزی ؿؼظاةی ،ىضيغ؛ جّفیلی داریان ،زْفؼ و مانضی ّيؼان ،اةؼاُیو ( .)1397ارزیاةی
ىغیؼیث داٌكگاه ُای دونحی جِؼان ىتحٍی ةؼ رویکؼد ؿیـحو ُای ؿازگارقٌّغه پیچیغه .ىسهَ آىّزشّانی)2( 9 ،
غیادی ٌغوقً ،ؿْیغ؛ ىانک پّر نپؼی ،کاىؼان ( .)1394داٌكگاه در ایؼان و ُيگؼایی آٌِا ةا ىؤنفَُای داٌكگاه
ؿازگار قٌّغه (ىٌانَْ ىّردی :داٌكگاه ّالىَ ًتاًتایی) .دو فنهٍاىۀ ٌّآوری و ارزشآفؼیٍی)7( 3 ،



کیػوری ،اىیؼصـیً؛ یيٍی دوزی ؿؼظاةی ،ىضيغ؛ ىِؼىضيغی ،ىضيّد و اةّانلاؿيی ،ىضيّد ( .)1391ىفِّم

پؼدازی جّؿَْ ةؼٌاىَُای ىیان رقحَای از ىٍُؼ پیچیغگی ؿیـحو داٌكگاُی .دو فنهٍاىَ ىٌانْات ةؼٌاىَریؽی







آىّزقی)1( 1 ،
ىْيحغی ،اُّو؛ یيٍی دوزی ؿؼظاةی ،ىضيغ ( .)1397ویژگی ةؼٌاىَدرؿی آىّزش جّؿَْ پایغار از ىٍُؼ
ؿیـحوُای ؿازگارقٌّغه .راُتؼد جّؿَْ55 ،

ىِغی ،روا ( .)1392آیٍغه پژوُی در آىّزشّانی داٌكگاه اؿالىی ،داٌكگاه ؿازگار ةا ىضیي و زىیٍَ .فنهٍاىَ
ىٌانْات ىْؼفحی در داٌكگاه اؿالىی)4( 17 ،

ىِغی ،روا ( .)1392آیٍغه پژوُی در آىّزشّانی :قؼایي و ویژگیُای داٌكگاه ُای ؿؼآىغ در آیٍغه .فنهٍاىَ
رُیافث55 ،

ىِغی ،روا ( .)1393آیٍغه قٍاؿی آىّزش ّانی :راُتؼدُا و پیاىغُای ؿازگاری داٌكگاه ةا ىضیي و زاىَْ .فؼایٍغ
ىغیؼیث و جّؿَْ)3( 28 ،
ىیؼکيانی ،ؿیغىضيغ؛ فؼُادی راد ،صيیغ (ً .)1390ؼاصی ىغنی ةؼای اٌغازهگیؼی ؿازگاری ؿازىاٌی داٌكگاه ةا
ىضیي ةیؼوٌی (ىٌانَْ ی داٌكگاهُای دونحی قِؼ جِؼان) .ىسهَ ّهّم جؼةیحی داٌكگاه چيؼان اُّاز)2( 6 ،
ىیؼکيانی ،ؿیغىضيغ؛ فؼُادی راد ،صيیغ ( .)1392کٍکاقی در ؿاظحارُای ؿازىاٌی داٌكگاه ةَ ىٍُّر ارائَ یک
ىغل جهفیلی .ىغیؼیث جضلیلات آىّزقی)1( 5 ،
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ٌسفی ىلغمّ ،هی روا ( .)1388جئّری آقّب در آىّزشّانی .ىٍحكؼ قغه در کحاب رویکؼدُا و چكو اٌغازُای





یيٍی دوزی ؿؼظاةی ،ىضيغ ( .)1388داٌكگاه ؿازگارقٌّغه .ىٍحكؼ قغه در کحاب رویکؼدُا و چكو اٌغازُای ٌّ
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یيٍی دوزی ؿؼظاةی ،ىضيغ؛ مانضی ،ىٍیؼه ( .)1393از ةؼٌاىَریؽی اؿحؼاجژیک جا ًؼاصی ؿازگارقٌّغه در
داٌكگاه .ىسهَ آىّزشّانی)3( 6 ،
یيٍی دوزی ؿؼظاةی ،ىضيغ ( .)1397جاىهی در ىفِّم داٌكگاه ؿازگار قٌّغه .فنهٍاىَ آىّزشّانی ایؼان)4( 10 ،
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