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 چکيده

از آن جايي که . کندمي ءهاي در حال توسعه، نقش مهمي در پيشبرد ملي ايفابخش کشاورزي در کشور

اي هقابل نه تنها از نظر محفوظات تخصصي بلکه مهارت هايانسانحاضر به  لاحبخش کشاورزي در  يازن

در جهت  هادانشگاه چابکياست، لذا مبحث  ديور جدو اقتصاد دانش مح يرقابت جهانمورد نياز مديريتي 

 آموزش نظام براي چابکي .يابدميو ضرورت  تياهم شياز پ شيبها افزايش و ارتقاي اين آمادگي در آن

 تعيين پيش از منطق طريق از يا و مراتبي اهداف سلسله طريق از مديريت دوران که دارد را پيام اين عالي

 کوچک تغيير يک گاه که نظمي بي و آشوب شرايط اين در .است آمده سر هب دقيق هايکنترل و شده

 پاسخ نيست. پاسخگو ديگر سنتي پارادايم و هاروش شود،مي سيستم در ايو ريشه وسيع تغييرات باعث

 رقابت افزايش و تحقيقاتي آموزشي، مراکز و هاشيوه تعدد ها،هزينه انتظار، افزايش مورد نيازهاي به گويي

 آموزشي و مؤسسات رقابتي هايچالش جمله از بودن دهنده ياد و يادگيرنده و به انطباق نياز و مراکز ناي

 و الزامات انطباق نمايش و ظهور براي مکاني هادانشگاه و عالي آموزش نظام بنابراين تحقيقاتي است.

 در کيفيت توسعة بايد هادانشگاه دارند. نياز چابکي از هاييفرم شوند و  بهتلقي مي جديد نيازهاي

 جدي طور به رقابتي محيط در شايستگي و ارتقاي حفظ منظور به را عملياتي خود و استراتژي فرايندهاي

 به منظور آموزش عالي مراکز و هادانشگاه براي چابکي توانمندساز عوامل شناخت .دهند قرار مدنظر

 و و آشفته متالطم هايمحيط در مديران يتصميم گير براي الزم اطالعات کسب توانايي به دستيابي

-سازمان در هاي چابکيمؤلفه که جاآن از لذا است. کننده کمک تغيير هايجريان مزيتي هايجنبه تسخير

کدامند؟.  هادانشگاه در سازماني هاي چابکيکه مؤلفه است اين اساسي سؤال دارد تفاوت هم با مختلف هاي

چابکي سازماني در آموزش عالي کشاورزي ايران با  هايها و مؤلفهصلذا، هدف اين پژوهش بررسي شاخ

 باشد.گيري از منابع کتابخانه اي ميبهره

 چابکي سازماني، دانشگاه چابک، آموزش عالي کشاورزي. واژگان کليدي:
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 مقدمه         

 نقش متخصص و افراد تحصيل کرده راستا ينا در و رودمي شمار به جامعه هر توسعه مؤثر در عوامل ترينمهم از انساني منابع

 گزارانسياست و ريزان برنامه توجه مورد که همواره است مسائلي از يکي آموختگان دانش اشتغال خواهند داشت. بر عهده را تريمهم

اصلي  محور عنوان به ما کشور در اقتصادي ترين معضالتبزرگ از يکي دانشگاهي آموختگان دانش بيکاري است. بوده کشورهاي مختلف

و يا به عبارتي  سرعت و انعطاف پذيري شايستگي، هايي چون پاسخگويي،است. عدم برخورداري از قابليت جامعه اقتصادي پيشرفت و توسعه

 ارغ التحصيالنف بيکاري بحران و بروز داليل از و بازار کار يکي جامعه تغييرات ها و مراکز آموزش کشاورزي جهت تطابق با عدم چابکي دانشگاه

 ديروز اگر و است عصر فعلي عصر دانش دانشمندان، از برخي زعم به که دهدمي رخ حالي ها دردانشگاه التحصيالن فارغ پديده بيکاري است.

 عده يزن ما کشور اند. دروابسته خويش دانش و سطوح انساني منابع به تربيش امروزه بودند، وابسته مادي خويش منابع به جهان کشورهاي

شوند. به  کار بازار وارد و کرده استفاده مطلوبي نحو خود به دانشگاهي هايآموخته از که نيستند قادر هاالتحصيالن دانشگاه فارغ از کثيري

 ي(. درصورت1331؛ زاللي و همکاران،1331اند)شهبازي و علي بيگي،عبارت ديگر شايستگي الزم را براي ورود به عرصه توليد کسب ننموده

 عالوه يعني فرد است. مهارت جامعه، تخصصي هايمسئوليت و پذيرش شغل به رسيدن براي دانشگاهي فارغ التحصيل اساسي يک نياز که

 هايارزش و انگيزش نگرش، شخصيت، نوع چون رفتاري هايويژگي همچنين و سطح تحصيالت و فيزيکي ذهني، هايتوانايي داشتن بر

 نتوانسته آموزشي سيستم است مشخص که گونه اين اما .کسب کند تحصيل دوران طول در نيز ادراکي و انساني هاي فني،مهارت بايد فردي

؛ سازمان نظام مهندسي 1331کند)زاللي و همکاران، جامعه تقويت و خود مفيد کار کردن پيدا براي را دانشجويان روحيه علمي خوبي به

ها و مراکز آموزش عالي کشاورزي نسبت داد. چرا که توان به ناچابک بودن دانشگاهرا مي(. دليل اين امر 1333کشاورزي و منابع طبيعي،

 مختلف هايبخش نياز مورد دانش توليد باصالحيت و التحصيالن فارغ ها توليددانشگاه دهد که يکي از پيامدهاي چابکيتحقيقات نشان مي

  .(1331پور،باشد)باقري و عباسجامعه مي

-شوند( براي بخشآموختگان، حاصل نميهاي از دست رفته)درآمدهايي که به علت بيکاري دانشصرفاً سبب درآمدچالش بيکاري، 

 هاي اجتماعي از قبيلفقر و ديگر آسيبي ديگري نيز چون، ايجاد بحران در جامعه، گسترشواسطهکشاورزي نخواهدشد، بلکه پيامدهاي بي

اندازد و اين خود  ممکن است گيرد، که طبيعتاً ثبات و انسجام اجتماعي را نيز به مخاطره ميدر بر مي دزدي، اعتياد، فساد و امثال آن را نيز

 هايمؤلفه ها وباشد. لذا ضرورت دارد تا با شناسايي شاخصاين دليل باشد که  نظام آموزش عالي کشاورزي ايران از چابکي الزم برخوردار  نمي

 . باشدشاورزي  نسبت به تقويت آن اقدام نمود. در اين راستا هدف پژوهش حاضر دستيابي به اين مهم ميدر آموزش عالي ک سازماني چابکي

 

 تعریف مفهوم چابکی
 از وکار کسب محيط در تغييرات افزايش نرخ که کردند صنعتي مشاهده متخصصان از که گروهي 1331 سال در 1چابکي پارادايم

 اين  (.2001؛ هرمزي،1331است، شکل گرفت)گلد من، تر سريع آن با سازگاري و تطبيق جهت در توليدي سنتي هاينسازما توانايي

 در بود ممکن تغيير، شرايط با درتطبيق ناتواني اين و بودند ناتوان شدمي ارائه ها آن براي که هاييفرصت مزاياي از استفاده ها درسازمان

 هايبنگاه اجرايي راهبرد و علمي متخصصان از بسياري نشست پي در بار، براي اولين راينشود. بناب ناکامي آنان و ورشکستگي باعث بلندمدت

 منتشر 2ياکوکا وسيله مؤسسه صنعتي به متخصصان ديدگاه يکم، و بيست قرن در عنوان توليدي تحت گزارشي در جديد پارادايمي صنعت،

گرفت)گلد  قرار عمومي يمورد استفاده گزارش اين انتشار با مشترك طور به چابک توليد آن، عبارت از بعد بالفاصله شد. معرفي همگان به و

 يک عنوان به چابکي از هااز آن برخي که است شده تربيش زماني از چابکي زمينه در (. تحقيقات2001همکاران، ؛ گاناسکاران و1331من،

 شده ارائه چابکي براي متعددي تعاريف هاپژوهش اين (.  در2001؛ شريفي و ژانگ،3،2003کنند)براون و بزنتمي ياد توليدي جديد پارادايم

 که جامعي تعريف چابکي، بحث بودن جديد به توجه با اما سازماني دارند. چابکي مفهوم کردن ترروشن در سعي نوعي به يک هر است که

 .ندارد وجود باشد، همگان مورد تأييد

 عدم اطمينان و تغيير با که دانندمي کاري و کسب محيط طرف تحميل از هايچالش به پاسخ را (، چابکي2001همکاران) و زين

 از باري کوله با و کار و دنياي کسب جديد نظم از وسيع بينشي با که دانندمي چابک را ( سازماني2001ژانگ) و شريفي است. شده احاطه
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 وجود با کند. مي تسخير را بازار هاي سودمندبخش کنشي پيش صورت به و نمايدمي جذب را هاي محيطيها، تالطمتوانايي و هاقابليت

 . دارد وجود کلي توافق هاآن روي بر که دارد وجود مشخصي تعاريف عناصر همه در است، شده چابکي سازماني از که متعددي تعاريف

 هايقابليت عنوان به عناصر ينا از (2001ژانگ) و شريفي سرعت است.  و پذيري انعطاف شايستگي، پاسخگويي، شامل عناصر اين

به  پاسخگويي و مناسب واکنش توانايي تا باشد داشته بايستي هاي چابکسازمان که هاييقابليت ژانگ، و شريفي زعم به برند.مي چابکي نام

 :گيرندمي قرار زير صورت به اصلي چهار طبقه در باشند، داشته را خود کار و کسب پيرامون محيطي تغييرات

 پيش و ادراك حسگري، شامل و دارد اشاره هاآن از و بهره جويي سريع واکنش تغييرات، تشخيص توانايي به که پاسخگويي  -1

 .باشدمي تغييرات طريق از بهبود و بهره گيري سيستم و بر هاآن اثرگذاري محض به تغييرات به سريع واکنش بيني تغييرات،

سازمان فراهم  مقاصد و اهداف جهت در را هافعاليت اثربخشي کارايي و وري،بهره که تهاستوانايي از ايمجموعه شايستگي،  -2

 خدمات، اثربخشي و محصوالت کيفيت کافي، فناورانه توانايي يا و سخت افزار مناسب و افزار فناوري، نرم راهبردي، چشم انداز شامل و آوردمي

 و اثربخشي کارايي توانمند، و شايسته دانش، با کارکنان داشتن تغيير، ريتجديد، مدي محصوالت معرفي باالي ضريب هزينه، نظر از

 .باشدمي انسجام يکپارچگي و و بيروني و دروني بودن(، همکاري عمليات)ناب

اين  هايمؤلفه امکانات. همان با مختلف اهداف به نيل و محصوالت متفاوت پردازش توانايي از است عبارت که انعطاف پذيري  -3

 برانگيز سازماني بحث موضوعات و ساختاري انعطاف پذيري و محصول با پيکره الگو در پذيري انعطاف محصول، حجم در انعطاف پذيري ليتقاب

 .باشدمي

 و موقع به عرضه قابليت اين هايمؤلفه ممکن، زمان تريندر کم عمليات و وظايف انجام توانايي از است عبارت که سرعت  -1

 .باشدمي عمليات انجام سريع دوره و بازار محصوالت به ارسال يا تحويل زماني حد و سرعت بازار، به سريع محصوالت

 دهند،دست مي از را خود شغل نيروي انساني زيادي کشاورزي، در عرصه جديد تکنولوژي نوع هر ورود از پس که دهدمي نشان آمار

 و زمينه گيرندمي شکل آن از ترسريع بسيار بلکه کشاورزي در توليد افزايشسرعت  همان با نيز کشاورزي فرودست و فرادست صنايع اما

 چنين با کنند.ايجاد مي گران واسطه و فروشندگان بازرگانان، مهندسان، تا صنايع گرفته ساده کارگران از انساني کار نيروي جهت را اشتغال

ها و مراکز آموزش کشاورزي چابک جهت تربيت چنين ه تبعه آن دانشگاهو ب کشاورزي نيروهاي انساني ماهر و چابک نقش توسعه از الگويي

 مختلف کشورهاي اقتصاد از قابل توجهي بخش امروزه (. صنايع کشاورزي2001شود)آرتتا،مي ترجدي و ترپررنگ روز به نيروهاي چابکي، روز

 دنبال به نيز بخش اين صنايع رقابت، در صحنه بقاء براي هاقيمت کاهش و بين المللي سطح در رقابت با افزايش که دهندمي تشکيل را

 از بتوانند تا هستند توليدي جديد هايروش به دنبال صنايع اين ميان، اين در باشند.مي تربيش توسعه و جديد سودآوري هايفرصت

 استفاده که است داده خود نشان تحقيق در (2001مارتين) (.2002ببرند)هاوکينز و همکاران، را استفاده نهايت بازار مدت کوتاه هايفرصت

 هايروش از استفاده به تريهاي بيشسازمان روز هر و است فزوني به رو کشاورزي صنايع در و کار کسب و توليدي جديد هايسيستم از

 و کرده بحث سازمان بکيچا از جديد مديريتي هايروش به کشاورزي بخش توجه لزوم از خود بحث وي در يابند.مي تمايل توليدي جديد

 جدي توجه توليدي پارادايم اين به صحنه رقابت در ماندن باقي جهت به بايستي کشاورزي صنايع که داندناپذير مي اجتناب امري را آن

 کليدي يمتغيرها از يکي را چابکي کشاورزي، صنايع تأمين زنجيره بهبود هايبرنامه از خود بحث ( در2001)1وين و پري . باشند داشته

 توجه بدان کشاورزي بخش اگر که است تأمين موضوعي زنجيره چابکي دارند اعتقاد و دانندمي تأمين زنجيره بهبود در بحث توليدکنندگان

 کشاوري توليدات ارزش جهت افزايش در عاملي را (، نيز چابکي2002)1همکاران و توربورن شد. خواهند مواجه با شکست قطعاً نکنند،

 رابطه در ما کشور است اما قرار گرفته جهان پيشرفته کشورهاي تمامي توجه مورد نوين راهبردي به عنوان چابکي پارادايم امروزه دانند.مي

 جهاني کنوني، رقابت صحنه در بتوانند که اين براي هاسازمان (.1332کند)کاظمي و سلطاني،مي طي ابتدايي را مراحل هنوز پديده اين با

 بخش ميان محوريت اين نمايند. در فراگير خود سازمان در را چابکي نظام باشند، بايد مشتريان هايخواسته پاسخگوي و هکرد حفظ را خود

 سودآوري، و افزوده توليدات ارزش افزايش ضرورت و ايران اسالمي جمهوري و فرهنگي اجتماعي اقتصادي، توسعه هايبرنامه در کشاورزي

لذا  گذرد،مي از کشاورزي کشور توسعه مسير که آن جا از و کرده کشاورزي به صنايع وابسته مسير از عبور به ملزم را کشاورزي بخش

هاي خود را به منظور حفظ و ارتقاي شايستگي در محيط رقابتي ي کيفيت در فعاليتها و مراکز آموزش عالي کشاورزي نيز بايد توسعهدانشگاه

 باشد. شناساييهاي آموزش عالي ميهاي دستيابي به اين امر اعتالي چابکي سازماني در نظاماز راهاي جدي مد نظر قرار دهند. يکي به گونه

 طوري کند که مديريت خود را در جهت متعالي هدايت نمايند. بهها کمک ميهاي چابکي سازماني در مراکز آموزش عالي به دانشگاهمؤلفه

 پشتيباني از لذا شد. خواهد ملي توسعه و کشاورزي بخش هايرفع نيازمندي موجب ورزيهاي آموزش عالي کشاچابکي سازماني در نظام که

                                                           
4 Perry & Wynne  
5 Thorburn et al. 
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 اقتصاد کشور وضعيت کلي بهبود و اقتصادي مختلف هايبخش بين تقويت ارتباط سبب آن به وابسته صنايع و کشاورزي بخش هايفعاليت

 کشور خواهد صنعتي توسعه نهايت در و کشاورزي بخش پايدار توسعه توليد، موجب و کار فرهنگ ايجاد با آن صنايع توسعه و حمايت و شده

  شد.

 دنيا از صنايع بسياري آوري روي و ديگر سويي از سازماني چابکي اهميت و يک سو از کشاورزي بخش اهميت به توجه با بنابراين

چابکي  هايقابليت با هاي آموزش عالي کشاورزيامبه ويژه نظ کشاورزي بخش تطابق پذيري بررسي ميزان و مطالعه توليدي، روش نوع اين به

 آگاه نکته اين از را بخش مديران اين  ها و مراکز آموزش عالي کشاورزي،دانشگاه موجود وضعيت بررسي ضمن تا رسدمي نظر به ضروري

همين  به است. آن هايقابليت و ازمانيس چابکي با ها و مراکز آموزش عالي کشاورزيانطباق دانشگاه سطح جهاني، در رقابت الزمه که نمايد

 .باشدها و مراکز آموزش عالي کشاورزي ميطراحي الگويي براي چابکي سازماني در دانشگاه مطالعه اين اصلي هدف منظور،

وان عن با گزارشي در هايلي دانشگاه در ياکوکا تحقيقاتي مؤسسه در رسماً (1331)2داو و ناگل بار نخستين را چابکي اصطالحات

 بعدها کردند. معرفي همگان به و منتشر بار اولين براي "صنعتي متخصصان يکم: ديدگاه و بيست قرن در توليدي هايبنگاه راهبرد"

 را معاصر هايپاسخگويي سازمان و انعطاف پذيري افزايش ضرورت تا شناساند وکار کسب جهان به را چابک مؤسسه مفهوم (1332دراکر)

 .کند تبيين

 چابکي به دستيابي متنوعي براي راهبرد با بايد رقابتي فشارهاي به پاسخ در امروزي هايسازمان که کردند پيشنهاد انپژوهشگر

 چابکي پارادايم سمت به جهاني سطح در رقابتي کشش جريان امروزه، که شودمي بيان اخير هايپژوهش ادبيات در کنند. تالش سازماني

 (.1331است)نقوي و همکاران، يافته سوق

 زمان در و سرعت به را توليد خط همچنين و را خود محصول هايمدل که سيستم را همانند يک ( مفهوم چابکي1331)2ايکوا

 کند.دهد، تشبيه ميمي تغيير مشتري نيازهاي پاسخ به براي واقعي

ردند، گي که به دنبال وقوع تحول نمايان ميهاي( چابکي را توانايي يک سازمان براي تطبيق با تغيير و استفاده از فرصت2001)3آرتتا

 دانند.مي

( چابکي را يک مفهوم پيچيده و چند بعدي که شامل توانايي احساس تغييرات محيطي و پاسخ گويي سريع 2003)3لي و همکاران

 کنند.باشد، تعريف ميبه تغييرات غير قابل پيش بيني مي

دانند که به دنبال تأمين رضايت مشتريان و کارکنان خود بوده و الزم است ( سازمان چابک را سازماني مي2001)10 آلشيب و لي

ات براي هاي بالقوه و ايجاد شرايط باثبتوانايي پاسخ گويي به تغييرات مداوم در محيط کسب و کار را داشته باشد و به دنبال استفاده از فرصت

 هاي خود باشد.ها و نوآوريتوانمندي

نيازهاي  پيوسته تغيير با دائم رقابتي محيط در سودمند طور به کردن عمل براي سازمان يک نيز قابليت (1331همکاران) و گلدمن

 داند.هاي چابکي ميمشتري را از نشانه

 تغيير با پيوسته رقابتي محيط در شکوفايي و حيات ادامه ( نيز چابکي عبارت است از توانايي1331)11متواني و از ديدگاه کمر

 که مشتري نيازهاي در مداوم تغييرات همچنين و تغيير حال در بازارهاي به بخش اثر و العمل سريع عکس بوسيله بيني پيش غيرقابل

 سفارشي. خدمات و خواستار محصوالت

 اندازه در کوتاه زمان در پايين هزينه با باال کيفيت محصوالت آميز موفقيت عرضه براي ( چابکي را توانايي1332)12وکورکا و فليندر

 کنند.کردن تعريف مي سفارشي طريق از مشتري براي افزوده ارزش کردن فراهم متنوع براي هاي

 پذيري، انعطاف رقابتي از جمله سرعت، هايپايه آميز موفقيت ( نيز چابکي عبارت از کشف1333همکاران) و از ديدگاه يوسف

نظر  مورد محصوالت کردن فراهم براي دانش مديريت و مجدد بندي بترکي قابل منابع کردن طريق يکپارچه سودمندي، از و کيفيت نوآوري،

( ضمن تشريح ابعاد توانمندسازي از وجود رابطه معنادار بين  1333همکاران) و باشد. يوسفسريع مي تغيير حال در بازاري محيط در مشتري

 چابکي سازماني با رضايت شغلي خبر دادند.

                                                           
 6 Nagel & Dove  
7 Iacocca  
8 Arteta  
9 Li and et al.  
10 Alshayeb & Li  
11 Kumar, & Motwani  
12 Fliedner, & Vokurka  
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مواجه  در فراکنشي و کنشي فرصتهاي و نيازها به کارا و بخشي اثر سريع پاسخ براي سازمان يک ( نيز چابکي را توانايي1333)13داو

 کند.بيني تعريف مي پيش قابل غير و نامطمئن محيط با

 توزيع، کيفيت هاي قابليت در همزمان بودن سرآمد براي مؤسسه يک ( نيز توانايي2003)11همکاران چابکي از ديدگاه منور و

 باشد.مي )همزمان رفتن پيش هماهنگ)به به طريق هزينه و پذيري انعطاف

 خلق و سريع طور به موجود فرايندهاي مجدد طراحي براي مؤسسه يک ( نيز چابکي را توانايي2003)11همکاران و مورتي سامپا

 کنند.بيني تعريف مي پيش غيرقابل و پويا بازاري موقعيت در شکوفايي و مزايا کسب به بودن قادر جديد براي فرايندهاي موقع به

تغيير  آن به کارآ و اثربخش پاسخ و محيطي تغيير کردن لمس براي سازماني توانايي ( چابکي را يک2001همکاران) اشرفي و

 دانند. مي

 براي مجزا تجاري فرايند مجدد بندي شکل يا و پويا تغيير براي مؤسسه يک ( توانايي2001)12داويد و چابکي از ديدگاه راسکچه

 باشد.مؤسس مي بالقوه با نيازهاي شدن ندگارما

 يا تهديدها يا هافرصت تواندمي کشف و شناسايي تغييرات که براي سازمان يک ( نيز چابکي را توانايي2001)12و همکاران ماتيس

 منابع، مجدد، بندي کلبوسيله ش سهامداران  و مشتريان به تمرکز با و سريع پاسخ دادن و خود تجاري محيط در باشد آن دو از ترکيبي

 داند.ها مياستراتژي و فرايندها

 هاآن دانند.مي مناسب و بهنگام برخوردي طريق از بازار  فرار نيازهاي بر آمدن فايق توانايي را ( چابکي1333)13بنت و کاتاياما

 زمان و کميت خصوصيات، قيمت، کيفيت، نظر از را مشتريان متنوع نيازهاي از حجم وسيعي با مواجهه آمادگي بايد هاسازمان که معتقدند

 .داشته باشند تحويل

 مداوم امواج از يادگيري و شدن شکوفا حيات، براي حال در انساني سيستم عنوان يک به دانشگاه ( نيز توانايي2012)13شارپ

به عنوان  را تهديد کننده رويداد يک و جدا بخش يک نه باشد سازماني زندگي اجتناب قابل غير و طبيعي بخش تغيير يک که طوري به تغيير

  کنند. مي تعريف استراتژيک چابکي

 

 هاي چابکی سازمانیها و مؤلفهشاخص

 هايچارچوب و هامدل رو اين از است. بوده حوزه اين در محققان نيز و هاسازمان مديران هايدغدغه از يکي چابکي به دستيابي

 مفهومي و هاي نظريچارچوب و هامتدولوژي از تعدادي در اين بخش است. شده ارائه قانمحق سوي چابکي از توسعه براي زيادي مفهومي

 .شودآورده مي چابکي توسعه براي محققان توسط شده ارائه

 مؤلفه تشکيل شده است: 1ها از ( چابکي در دانشگاه2011از ديدگاه باقري کراچي و همکاران)

ها، کنند از جمله اين محركها را الزامي ميهاي چابکي در دانشگاهاربست قابليتهاي چابکي: عواملي هستند که ورود و کمحرك

هاي مشتري و جامعه، تغيير و ارتقاي مداوم در انتظارهاي دانشجويان، هاي تکنولوژيکي، تغيير مداوم در انتظارها و ترجيحتغييرات و دگرگوني

قتصاد، دانش و نياز به نيروي کار با کيفيت باال و نوآور و الزامات نقشه جامع علمي عوامل جمعيت شناختي، رقابت، تغيير و پيچيدگي محيط، ا

 کشور است.

هاي تغيير الزامي است. از ها براي مواجه شدن با محركها در دانشگاههاي چابکي: عواملي هستند که ورود و کاربست آنقابليت

ير، سرعت و انعطاف پذيري، نوآوري، ارائه راه حل به مشتري، دانش بنيان و يادگيرنده توان به هوشمندي و تسلط بر تغيها ميجمله اين قابليت

 اشاره کرد.

شود. ها ميهاي چابکي در دانشگاهها باعث کمک به تحقق قابليتهاي چابکي: توانمندسازهايي هستند که وجود آنتسهيل کننده

 بک، فرهنگ، فناوري اطالعات، نوآوري و شراکت.هاي چابکي عبارتند از ساختار نيروي کار چاتسهيل کننده

                                                           
13 Dove  
14 Menor et al.   
15 Sanbarmurthy et al.  
16 Raschke,& David  
17 Mates et al.  
18 Katayama & Bennett, 
19 Sharpe  
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ها را با مشکل مواجه سازد. از جمله هاي چابکي در دانشگاهتواند کاربست قابليتها ميموانع چابکي: عواملي هستند که وجود آن

 هاي مالي)منابع مالي ناکافي( و مقاومت در برابر تغيير موانع زيرساختي است.اين موانع، محدوديت

دهاي چابکي: پيامدهاي چابکي سازماني نوعي غني سازي و رضايت مشتريان و جامعه به وسيله توليد محصوالت و خدمات با پيام

 هاي مختلف جامعه است.ها توليد فارغ التحصيالن با صالحيت و دانش مورد نياز بخشکيفيت است که از جمله آن

 در بيني پيش عدم و عدم اطمينان تغيير، نگران چابک هايسازمان و اند که مؤسسات( نيز اظهار داشته1330فتحيان و شيخ)

 به خود، کاري محيط در بيني پيش قابليت عدم و اطمينان عدم به تغيير، رسيدگي براي مؤسسات اين هستند. خود کار و کسب محيط

 به چابکي توسعه و حفظ مبناي عنوان که به يرند،گمي بر در را اصلي عنصر چهار 20هاقابليت نيازمندند. اين هاي متمايزقابليت از شماري

 :روندمي شمار

 کسب توانايي بر که 22اشاره دارد؛ شايستگي هاآن از جويي بهره و سريع واکنش و تغييرات تشخيص توانايي به که 21پاسخگويي

 مختلف به فرآيندهاي دادن جريان براي اييتوان از است عبارت که سازگاري قابليت و 23کند؛ انعطاف پذيريمي داللت سازمان مقاصد و اهداف

 ممکن. زمان کمترين در هافعاليت انجام توانايي از است عبارت که 21يکسان؛ سرعت تسهيالت و امکانات از استفاده با مختلف اهداف کسب و

 قابليت به چابکي کسب شک، بدون .باشد داشته مدنظر را هاقابليت و هاتوانايي اين بايد است، چابکي دنبال به سازماني اگر

اين  بر صِرف توجّه منظور، اين جا در هرچند است. نيازمند نيز کاري تسهيالت و کارکنان، فرآيندها ها،فناوري راهبردها، به نسبت پاسخگويي

 براي هم زينهه و همچون کار تيمي، مشارکت،کيفيت نيز ديگري هايمؤلفه است ممکن و نيست هاگزينه ساير از چشم پوشي و هاقابليت

 .(1330شوند)فتحيان و شيخ، چابکي محسوب کليدي هايقابليت جزء شرکت يا سازمان

 از جمله سرعت، انعطاف چابکي اصول به کارگيري که مطالعه خود اظهار داشتند نيز در (1331در اين راستا سلطاني و همکاران)

 دارد. دانشگاه توسط شده ارائه خدمات تنوع داري روي معني شايستگي تأثير و گويي پاسخ پذيري،

کند و هاي تغيير در محيط را شناسايي ميچابک به طور مستمر محرك ( يک دانشگاه2011از ديدگاه باقري کراچي و همکاران)

ا ر مواجهه بسطح مورد نياز چابکي از روي آن تعيين شده از آن به عنوان معياري براي نشان دادن ميزان آمادگي مورد نياز دانشگاه به منظو

هاي تغيير و سنجش ميزان نياز به شود. همچنين دانشگاه چابک بعد از شناسايي مستمر محركهاي پيش رو استفاده ميتغييرات و چالش

د مور ها و توانمند سازهايچابکي و تحليل شکاف بين چابکي مطلوب و موجود، موانع سر راه چابکي را نيز شناسايي کرده و خود را به قابليت

 ي زيادي دارند.هاي ما تا رسيدن به اين مرحله فاصلهرسد دانشگاهکند که به نظر مينياز مجهز مي

 توانمندسازها ها،قابليت ها،مؤلفه محرك 1 از هادانشگاه در چابکي که، دهدمي نشان (1331پور و همکاران)تحقيق عباس هاييافته

 دارند وجود هادانشگاه محيط در چابکي و تغيير هايمحرك يک سري که است اين بيانگر وهشهاي اين پژاست. يافته شده تشکيل پيامدها و

 به نياز انتظارات دانشجويان، در مداوم تغيير مشتري، ترجيحات و انتظارات در مداوم تغيير فناوري، هايدگرگوني از تغييرات و عبارتند که

  دانش.  اقتصاد پيچيدگي محيط، و تغيير رقابت، ،مالي هايمحدوديت نوآور، و باال کيفيت کار نيروي

هايي قابليت به هامحرك اين با رويارويي و مقابله براي چابک دانشگاه همچنين اظهارداشتند که يک (1331پور و همکاران)عباس

 دارد: به شرح ذيل نياز

 دهنده یاد / یادگيرنده / بنيان دانش

 عصر اين در است. دانش رقابتي کسب مزيت مطمئن، منبع يک است، تغيير اطمينانش تنها که پيچيده و آشوبناك جهان اين در

رده  از شب هر تقريباً محصوالت و اندشده برابر چند رقبا شود،مي تکثير ايپيشرفته و فناوري جديد روز هر کند،مي تغيير مدام بازارها، که

 توزيع سازمان سرتاسر در وسيعي طور به کنند و خلق جديد دانش پيوسته طور به که هستند هاييآن موفق هايدانشگاه شود،مي خارج

مؤسسه  يک به تبديل کند، عمل فوق صورت به دانشگاه اگر کنند. تبديل جامعه نظر هاي موردحل راه به را دانش اين سرعت به و کنند

 .است دائم نوآوري تجارتش تنها که شودمي يادگيرنده يا آفرين دانش
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 تغيير بر تسلط و هوشمندي

 بهره آن از و شناسايي کند را متأثر دانشگاه کهآن از قبل و سرعت به را محيط تغييرات يعني باشد، هوشمند بايستي دانشگاه

 هابليتقا تغيير اين از برداري بهره براي و شناسايي سريعاً را بازار و محيط در هاي تغييرمحرك بايستي هادانشگاه ديگر عبارت به کند. برداري

 اين قرباني دانشگاه که اين از قبل است و تحول تغيير حال در جهان کنند. فراهم را هامحرك اين با مواجهه براي مناسب و توانمندسازهاي

 .کند ايجاد آينده براي را مطلوب تغييرات فراکنشي صورت به و کند ايفا نقش تغييرات مطلوب ايجاد در بايستي شود، تغييرات

 سرعت و یريپذ انعطاف

 حال در دائم و گوناگون نيازهاي به در پاسخ سيال و انعطاف قابل روش يک به سريعاً تواندمي سازمان منابع چابک دانشگاه يک در

را  درست کار و متوقف را کندنمي کار درست ظاهراً آنچه توانندمي سرعت به آن هاي مختلفبخش و هادانشگاه شود، جا جابه مشتري تغيير

 دانشگاه شوند. جا جا به ديگر پروژه به ايپروژه توانند ازمي درستي به و هستند مهارتي چند و پذير انطباق دانشگاه کارکنان کنند. آغاز يعاًسر

 روسد و ساختار است تجديد قابل و پذير انعطاف آن درسي برنامه دارد، را نياز مورد نواحي به و اعتبارات منابع مجدد تخصيص توانايي چابک

 و آن تحليل و تغيير از برداري بهره در چابک دانشگاه روند.بين مي از و متولد سرعت به هارشته شود.مي هاسرفصل وارد راحتي به جديد

 .کندمي سرعت عمل به تغييرات اجراي

 حل راه دهنده ارائه  

 خدمات و محصوالت بايستي جامعه د. بنابراينباش دانشجويان و جامعه مسائل براي حلي راه بايستي دانشگاه خدمات و محصوالت

 و محصوالت بگيرد نظر در را دانشجويان و جامعه ترجيحات بايستي دانشگاه واقع در کند. مسائل خود تلقي براي حلي راه عنوان به را دانشگاه

 .کند عرضه هانآ نيازهاي با مناسب خدمات و

 نوآوري

 آن ارائه و جديد خدمات و محصول دانش به تبديل به کمک مختلف، طرق به الزم انشد کسب نو، ايده طرح فرايند بايد دانشگاه

 جمله از که است نياز مورد مهمي عناصر نوآوري و خالقيت براي کند. طي پيوسته به طور را مشتري سوي از آن پذيرش و بازار)مشتري( به

 هايراه از استفاده آرا، تنوع به احترام و نامحدود، باز استراتژي فرآيند ان،هايشايده مطابق عمل و تفکر براي کارکنان آزادي از: آن عبارتند

 بيروني هاياخذ ايده نفوذپذير، و باز مرزهاي علمي، بر ميان مسيرهاي کشف بيني، پيش غيرقابل هايبه روش کارها انجام رفتار، و تفکر جديد

 آزادانديشي دانشگاه، محصوالت ارزشيابي منبع و نو هايايده عنوان منبع به يالنالتحص فارغ و صنايع جامعه، از استفاده دانشگاهي، درون و

 و مشتريان با نزديک ارتباط و کارآفريني، نوآورانه هايايده و خطر ازاي به پاداش نو، هايهايد از تقدير و گذاري مؤثر، سرمايه نقد فضاي و

خطاي  هر از استقبال نو، محصول و نو فکر ارائه جديد، فناوري و کارکنان ها،ايده به تغييرات، مثبت نگرش ها،آن نظرات مداوم گردآوري

 (.1331پور و همکاران،خطا)عباس از يادگيري و احتمالي

 نياز توانمند سازها نيز  سري يک به هاقابليت اين تحقق ها براي( همچنين اظهار داشتند که دانشگاه1331پور و همکاران)عباس

 اين کاربست پيامدهاي نهايت در که شراکت و فناوري اطالعات فرهنگ، چابک، کار نيروي از: ساختار، عبارتند سازها توانمند اين که دارند

 .است جامعه مختلف هايبخش نياز مورد دانش توليد و صالحيت با آموختگان توليد دانش سازها توانمند و هاقابليت

شرح جدول ذيل عنوان  به را هادانشگاه در رقابتي محيط تشکيل دهنده کلهبر شا اثرگذار (، ابعاد1330فتحيان و شيخ)

 (.1نمودند)جدول
 عالی آموزش در چابک رقابتی محيط ابعاد - 1جدول

 وارده محيطی فشارهاي محوري ابعاد

 دانشجويان

 مديران پاسخگويي خصوص در دانشجويان متغير انتظارات

 نياز مورد آموزشي باالي کيفيت

 نياز مورد اداري و آموزشي هايفناوري

 سازماني رقابت برون
 همرده هايدانشگاه ديگر

 نوظهور تحقيقاتي و آموزشي مؤسسات

 وکار کسب

 عملکرد بهبود راستاي در نياز مورد عملياتي هايبرنامه

 و تحقيقاتي آموزشي استانداردهاي باالترين با تطابق

 عالي آموزش حوزه در کار و کسب تغييرات روند گرفتن نظر در

 آموزش بخش در موجود متنوع و گسترده هايفعاليت هدايت و تأمين

http://www.rassjournal.ir/


 67 - 39، ص 5931 ،زمستان  8اعی، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتم
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 دولت

 هادانشگاه در مستقيم گذاري سرمايه کاهش

 هادانشگاه اجرايي هايفعاليت در دولت آفريني نقش تدريجي حذف

 عالي آموزش حوزه در جديد مقررات و قوانين اعمال اثرات

 هادانشکده

 آموزشي مرتبط ساختارهاي و فرآيندها رد سنتي هايروش حذف

 روز به هايفناوري از گيري بهره مقابل در مقاومت

 آن در تغيير ايجاد يا و شغل دادن دست از نگران

 دانشگاهي مديران

 تجاري کارهاي و کسب ديگر با مشابه رفتار

 دانشجويان جذب براي بازار بر مبتني و ناکارآمد رفتار

 يافته تخصيص هايهزينه هدايت بر مديريت تاکيد

 

 را به صورت زير برشمردند:ها در دانشگاهچابکي  شاخص با مرتبط هاي( نيز استراتژي1333حبي و ابوطالبي)

  سازمان استراتژك سطح در تغيير سريع توانمندي -

  آن آمدن در اجرا و به سازمان دانشگاه در تصميمات در سرعت -

 دانشگاه نسازما بودن پذير انعطاف و ساده ناب، -

  تربيش انعطاف با هايينقش و ثبات سمت با به سازمان دانشگاه حرکت -

 تهديدها و هافرصت به سريع و مناسب العمل عکس -

  دانشگاهي رقابتي فضاي وجود -

 تکميلي تحصيالت هايدوره کيفي و کمي گسترش -

  مؤثر و کارا آموزشي نظام فرآيند وجود -

  پژوهشي وزهح در ارجاعي مسأله حل در توانايي -

  محور پژوهش سمت دانشگاه به هامهارت توسعه -

  ايتوسعه و کاربردي تحقيقات بر تمرکز وجود -

  شرايط با تطبيق و تغيير بيني توانايي پيش -

  جديد هايارائه نظريه و دانشي مرزهاي شکستن در سازمان توانايي -

 .سازماني اهداف پيشبرد در سرعت براي فناوري از و استفاده -

 

 نيز ابتدا هااستراتژي اجراي براي شود. ختم استراتژي اجراي به بايد هااستراتژي محققان مزبور همچنين اظهار نمودند که تدوين

و چابکي سازماني در دانشگاه(  هايي مانند تعاليمشخص)شاخص هايشاخص با بلندمدت اهداف راستاي در ساليانه هايهدف شناخت بايد به

 راهنمايي عنوان به مختصر هايمشي خط اعالم و تدوين نهايت به در و پرداخت ايوظيفه هاياستراتژي تدوين به هستند يريگ اندازه قابل که

 در هاي مشخصپيوست با ها استراتژي اين بايد تدويني، هاياستراتژي اثربخش اجراي ها معتقدند که برايآن .پرداخت گيران تصميم براي

 در بايد تدويني هاياستراتژي .دهند قرار خود کامل نفوذ تأثير و تحت را دانشگاه مختلف ارکان يعني شوند. ادينهنه جامع دانشگاه سازمان

 ماه سه هر حداقل و بوده کنترل تحت هاآن اجراي راهبردي کميته تشکيل با ضرورت دارد بنابراين شوند. ا اجر تغيير حال در محيط يک

 ارزيابي و کنترل فرآيند اين است ذکر الزم به گردند. تعديل نياز به بسته تغيير حال در هايوضعيت با گاريساز براي و شوند بار ارزيابي يک

ارزيابي  را هاتفاوت و داشته نظارت عملکردها بر کنترلي)که هايسيستم جنبه ها(،اجراي استراتژي راهبردي)هدايت کنترل جنبه داراي بايد

کنند(، باشد)حبي و مي ايجاد انگيزه ارزيابي، کنترل و براي پاداش)که هاينظام جنبه داراي نيز کنند( و عابدا را اصالحي اقدامات و کرده

 .(1333ابوطالبي،

 هاييمؤلفه اثرگذار نقش ها بهسازماني دانشگاه چابکي نظام بر اثرگذار هايمؤلفه بررسي ضمن خود پژوهش در (،1332فارسيجاني)

 گيريبهره خصوص در مناسب هايفناوري از گيريبهره و دانش توليد دانشجويان)مشتريان(، انتظارات جديد، اتمقرر و قوانين اعمال چون

 .است داشته تأکيد سازماني چابکي به رسيدن براي منابع، اثربخش از
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هاي گ، سيستمهاي رهبري، فرهن( در مدل چابکي خود به مؤلفه21،2003؛ به نقل از کروکتيو و يوسف1333حيدري و همکاران)

 کنند. هاي سازماني، مشتريان، تأمين کنندگان و فناوري اطالعات اشاره ميپاداش، عضويت

هاي مربوط به چابکي سازماني در سه سطح مديريت استراتژيک، مديريت تاکتيکي و در مدل چابکي گروه مشاوران آتوز فعاليت

 (.2010گيرند)جعفرنژاد،مديريت عملياتي مورد بررسي قرار مي

 بخش اين ها دراند. آنها را مورد بررسي قرار دادهدانشگاه در سازمان چابکي به دستيابي مند نظام (، الگوي1330فتحيان و شيخ)

اند. در هر مرحله از تببين نموده ها را به شرح زيردانشگاه در سازماني چابکي معيارهاي کارگيري به از حاصل هايخروجي و ورودي، پردازش

 محيط جانب از وارده فشارهاي هايي چوندر بخش ورودي مؤلفه .شده است عنوان خصوص اين در نيز اثرگذار ايزمينه متغيرهاي الگو

 پژوهشي و آموزشي خدمات ارائه خصوص در دانشجويان ، انتظارات محدود و... هايبودجه نوظهور، هايفناوري دولت، رقابتي)انتظارات

 راستاي گيرند. در بخش پردازش نيز درانساني( قرار مي نيروي هايمهارت ارتقاء خصوص در روزافزون و نياز پاسخگو و مناسب باکيفيت،

 اثربخشي همچنين بهبود .باشند همسان و تحقيقاتي آموزشي فرآيندهاي با هافناوري تا دارد ضرورت آموزشي هايسيستم کارايي افزايش

 ساختاري کشور و نيز تحول آموزشي هايشبکه در کليدي نقاط با هادانشگاه شدن ختلف و مبدلم سطوح در تحقيقاتي و آموزشي هايفعاليت

گيرند و باألخره در بخش خروجي نيز پيامدهاي چابکي سازماني متمرکز مورد نظر قرار مي غير هايبودجه تخصيص با هادانشگاه سازماني و

 دانشجويان به پژوهشي و آموزشي باکيفيت خدمات ارائه در ريسک، تسهيل و هزينه ن،زما در هايي چون کاهشها در قالب مؤلفهدر دانشگاه

 هاکتابخانه به کارآمد کارآمد، دسترسي و اثربخش ارتباطات ها، برقراريکاري موازي منابع، کاهش از حداکثري برداري مختلف، بهره سطوح در

 شوند.قاتي مطرح ميتحقي و آموزشي هايفعاليت اطالعاتي و سازماندهي منابع و

( ضمن بررسي عوامل تأثير گذار بر چابکي دانشگاهي در پژوهش خود نشان داند که بين نظرات 2011باقري کراچي و همکاران)

هاي چابکي سازماني بر حسب جنسيت آنان تفاوت معنا داري وجود نداشت اما اين اعضاي هيأت علمي دانشگاه درباره ميزان کاربست مؤلفه

ر مورد متغيرهايي چون رتبه علمي، سابقه تدريس، نوع دانشگاه اعضاي هيأت علمي و سمت آنان معنادار بود. پژوهشگران مذکور تفاوت د

هاي چابکي، تسهيل هاي چابکي، قابليتي چابکي سازماني)شامل محركمؤلفه 1همچنين در پژوهش خود نشان دادند که ميزان کاربست هر 

نظر  هاي زيرتر از دانشگاههاي زير نظر وزارت بهداشت و علوم پزشکي بيشابکي و پيامدهاي چابکي( در دانشگاههاي چابکي، موانع چکننده

د. چرا تر هستنهاي زير نظر وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، چابکها نسبت به دانشگاهوزارت علوم و تحقيقات و فناوري است و اين دانشگاه

تري با مشتريان دانشگاه دارند و به طور همزمان هم درگير ها ارتباط بيشارت بهداشت و اعضاي هيأت علمي آنهاي زير نظر وزکه دانشگاه

کنند و تر تأمين ميها نيازهاي جامعه را بيشتدريس و هم کار درمان هستند و اعضاي هيأت علمي بر اين باورند که فارغ التحصيالن آن

نياز  تر به محصوالت موردهاي علوم پزشکي بيشنيازهاي بازار است. همچنين دانش توليد شده در دانشگاه تر متناسب باها بيشهاي آنبرنامه

 جامعه تبديل شده است.

 چابک، کار نيروي دانش محور، سازمان تشکيل فرهنگ، عامل هفت که داد نشان (1331نتايج تحقيق نقوي و همکاران)

 سازماني چابکي توانمندساز ساختاري کليدي عوامل به عنوان سازماني ساختار و اطالعات يفناور جمعي، همکاري و شراکت بهبودمستمر،

 قدرت باالترين دانش محور سازمان تشکيل عامل که داد تفسيري نشان ساختاري مدل سازي نتايج همچنين، روند.مي به شمار هادانشگاه در

 .داراست ديگر کليدي شش عامل بين در را وابستگي ترينکم و نفوذ

ها دانشگاه در سازماني چابکي توانمندساز ساختاري در همين راستا محققان به بررسي عوامل فرعي تأثيرگذار بر هفت عامل کليدي

 اند.پرداخته

بهره  و رقابتي محيط پيشرفت در و بقا براي سازمان در اطالعات و افراد تأثير ها، از تأثير عواملي چون اهرم سازيبراي مثال آن

دانش محور، که  سازمان رقابتي بر عامل تشکيل و متمايز خدماتي عرضه به منظور سازمان کارکنان اطالعات کليه و دانش ها،مهارت از گيري

؛ لين و 1331دهند)گلد من و همکاران،رود خبر ميمي به شمار هادانشگاه در سازماني چابکي توانمندساز ساختاري کليدي خود از عوامل

 (.2001؛ زين و همکاران،22،2003؛ کتونن0022همکاران،

 با فناوري، کارکنان کار دانش مذاکره، و تيمي کار دانش خودگردان، هايچابک نيز تحت تأثير عواملي چون تيم کار نيروي همچنين

 (.23،2001؛ فورسيت22،2001گيرد)هوپ و ون اويناطالعات قرار مي به دسترسي سرعت و چند زباني و ايوظيفه چند کار نيروي شده، توانمند

                                                           
25Crocitto & Yusuf,  
26Kettunen  
27Hopp & Van Oyen  
28Forsythe 
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رود مي به شمار هادانشگاه در سازماني چابکي توانمندساز ساختاري کليدي فرهنگ نيز که خود از ديگر عوامل در اين راستا، عامل

-مهارت گرايي قرار مي فرهنگ و اعتماد و ابتکار چندصدايي، تغيير، به تعهد انساني، منابع تحت تأثير عواملي چون توانمندسازي

 (.23،2010گيرد)دادراستاد

رود مي به شمار هادانشگاه در سازماني چابکي توانمندساز ساختاري کليدي سازماني نيز که خود از ديگر عوامل ساختار همچنين

و  گيرد)مريديتنامتمرکز قرار مي و تصميم گيري پايين سطوح به اختيار تفويض اي،شبکه ساختار تخت، تحت تأثير عواملي چون ساختار

 پايين سطح کم، قواعد و سازماني تحت تأثير عواملي چون رويه هاي(.در اين راستا، قواعد و رويه2012؛ شارپ،2003؛کتونن،2000فرانسيس،

رسمى)شرهي و  غير سازماندهى و هااز نقش تعريف بودن روشن و سيال کارى، هاىجدول بندي شرح شغل، درخصوص رسمى مقررات

 وسيع و حيطه وظايف با پيوند در اختيار کنترل، و اقتدار به کم ر سازماني تحت تأثير عواملي چون پيوستگى(، اختيا30،2002همکاران

(، 2001مجازي)گاناسکاران و همکاران، سازمان و همزمان ( و راهبردها نيز تحت تأثير عواملي چون مهندسي2002کنترل)شرهي و همکاران،

 گيرد.قرار مي

رود تحت مي به شمار هادانشگاه در سازماني چابکي توانمندساز ساختاري کليدي که خود از ديگر عواملنيز  اطالعات فناوري عامل

؛ لين و 2001گيرد)شريفي و ژانگ،والکترونيکي قرار مي مجازي آموزش و اطالعاتي منابع توزيع براي هاييتأثير عواملي چون شبکه

 (.2002همکاران،

رود مي به شمار هادانشگاه در سازماني چابکي توانمندساز ساختاري کليدي از ديگر عواملجمعي نيز که خود  همکاري و شراکت

 با ائتالف ايجاد دارند، مکمل کليدي هايکه شايستگي هاسازمان و هاشرکت ديگر با مشترك تحت تأثير عواملي چون سرمايه گذاري

گيرد)گلد من و سازمان قرار مي پيشرفت براي منابع يکديگر و هاقابليت از بهينه بهره گيري براي رقبا حتي هاي مختلفسازمان

ميان  هاي(. در اين راستا کار تيمي نيز تحت تأثير عواملي چون تيم2012؛ شارپ،1333؛ يوسف و همکاران،2003؛کتونن،1331همکاران،

متراکم  و فشردگي همزمان براي و متقارن موافق، کاري هايتيم به صورت کارها واجراي سازماندهي ها،فعاليت همزمان اجراي و کارکردي

؛ 2001؛ زين و همکاران،2001؛ گاناسکاران و همکاران،1333گيرد)يوسف و همکاران،افزايش سرعت قرار مي و کار اجراي زمان سازي

 (.2003؛ بوتاني،2003کتونن،

رود تحت تأثير مي به شمار هادانشگاه در مانيساز چابکي توانمندساز ساختاري کليدي بهبودمستمر نيز که خود از ديگر عوامل

سطح  ارتقاي براي خارجي هايمؤلفه گاهي و سازماني داخل ساختار عناصر بهبود و ارزيابي تغيير، برنامه ريزي، تکراري عواملي چون فرايند

 (.2012؛ شارپ،1333گيرد)يوسف و همکاران،سازماني قرار مي چابکي

تغييرات  مهار و قابليت، کنترل ارتقاي و بهبود منظور به استراتژيک رضايت مشتريان، همکاري بعد ر( چها2001همکاران) و گلدمن

 نمودند: ريزي پي چابک رقابتي هايقابليت به دستيابي براي و را

نمودند که  ها ارائه(، چارچوبي را براي ارزيابي چابکي سازمان2001همکاران) و ( با توجه به مدل گلدمن2001)31زئين و همکاران

د. باشاين چارچوب شامل چهار عامل غني سازي مشتريان، سازماندهي براي ايجاد مزيت رقابتي، هم راستايي افراد، اطالعات و پاسخ گويي مي

نان، کهاي ادغام و يکپارچگي، شايستگي، تيم سازي، کيفيت، تغيير، مشارکت بازار و آموزش و پرورش، رفاه و اسايش کارها همچنين مؤلفهآن

قابليت تشريک مساعي دروني و بيروني، قابليت مربوط به کارکنان، دانش و خالقيت، پاسخگويي، شايستگي، انعطاف پذيري و سرعت را به 

 اند.هاي چابکي در سازمان معرفي کردهعنوان توانمندسازها و قابليت

بعد  و محصول بعد توليد، بعد  مؤسسه اساسي بعد سه در شده يافت قابليت چند اساس بر ( نيز چابکي2001)32جوهانسون نظر از

 عمليات، همکاري درون در تغيير با محصول، شايستگي مرتبط تغيير هايقابليت بعد چهار به را چابکي هايقابليت وي همچنين دارد. قرار بازار

 کند.مي خالقيت افراد تقسيم و بيروني و دانش و دروني

 اقدام و پذيري، نوآوري، کيفيت، سودآوري و رفتار سرعت، انعطاف شامل را چابکي رقابتي ( نيز مباني1333همکاران) و يوسف

 هم و سينرژي در بايد که هستند چابک ضروري توليد هايويژگي فوق رقابتي مباني هاآن نظر نمودند. از گيرانه شناسايي پيش و فعاالنه

 خرد مؤسسه و چابکي چابکي مديريت، و آالت ماشين سازمان)افراد، منابع با اتيمقدم چابکي شامل چابکي وجه سه هاآن يابند. تحقق افزايي
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 هايشايستگي شامل مديريت توليد اساسي مفهوم چهار چارچوب، نمودند. اين مرتبط مختلف مؤسسه سطوح با اي رامؤسسه بين سطح يا کالن

 دهد.پوشش مي را مدار چابک دانش مجددد و مؤسسه آرايش براي قابليت مجازي، مؤسسه گيري بنيادين، شکل

چابکي)نياز به چابک شدن، طراحي راهبردي براي  هايشامل محرك را چابک توليد اصلي وجه چهار (،2001همکاران) و شريفي

خالقيت( و چابکي)ساختار، افراد، فناوري اطالعات، نوآوري و  استراتژيک، ابزارهاي هايتوانايي ها وچابک بودن و راهبرد چابکي(، قابليت

 دانند.چابکي)پاسخگويي، شايستگي، انعطاف پذيري و سرعت( مي هايقابليت

 چابک( چون منابع انساني توليد واعمال اقدامات(چابکي توانمندسازهاي به که ارائه دادند چابک توليد از ( نيز مفهومي1332)33باس

 نمودند. چابک و مديريت دانش اشاره هايهمزمان، فناوري ارزش، مهندسي زنجيره يکپارچگي و چابک، تلفيق

ها، سيستم مؤلفه چهار از که دادند ارائه چابک توليد سيستم يک توسعه براي مفهومي مدل ( نيز يک2001)31همکاران گاناسکاران و

 است. شده و افراد تشکيل استراتژي، فناوري

ت عامل چابکي سازماني را که عبارتند از غني سازي دارد که در ارزيابي چابکي يک نهاد بايد هف( اظهار مي2003)31مک کارتي

 مشتريان، پاسخگويي، ساختار پويا، کار تيمي و مشارکت، سازماندهي براي ايجاد مزيت رقابتي، اهرم سازي رابطه، تأثير افراد و اطالعات و

 محتواي اطالعاتي مد نظر قرار گيرد.

تعهد و  و انسجام رهبري، قابليت استراتژيک، و فهم را شامل درك هااهدانشگ در استراتژيک چابکي هاي( نيز مؤلفه2012شارپ)

 داند.منابع( مي پذيري انعطاف( منابع سيالي و نوآوري

 چهار در سازماني چابکي افزايش با مستقيم و معنادار فناوري اطالعات، وجود ارتباط حاکي از  هاي متعددپژوهش همچنين نتايج

 و ؛ عباسپور1331همکاران، و ؛ يعقوبي1333پور و اميرنژاد،است)خسروي شايستگي و پاسخگويي ل،عم سرعت بعد انعطاف پذيري،

 (.1330؛ فتحيان و شيخ،32،2010؛ راسچک1332؛ فارسيجاني،1331پور، صداقت و ؛ واعظي1331همکاران،

 که است نموده بيان هازماني دانشگاهسا چابکي افزايش با  ( نيز ضمن تأکيد بر تأثير فناوري اطالعات2003در اين راستا رانجان)

 و تقاضاها به پاسخ حتي و مقاصد و اهداف به سريع دادن پاسخ را براي دانشگاهي و علمي مؤسسات اطالعات، فناوري بر مبتني ديدگاه

 منظور به آموزشي مراکز علمي در اطالعات فناوري يتوسعه بر همچنين، وي ساخت. خواهد توانا کارکنان و هيأت علمي اعضاي نيازهاي

 .دارد تأکيد سازمان مؤثرتر اثربخشي و وريبهره
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 گيرينتيجه
 تغييرات براي بايد هاسازمان ساير کشاورزي مانند آموزش عالي مراکز و هابا عنايت به مطالب ذکر شده پيداست که دانشگاه

 عالوه رود.مي شمار به مزيت رقابتي يک چابکي امروزي، ابتپررق دنياي در ماندن و حيات ادامه چرا که براي چابک باشند، امروزي پرشتاب

 کنند استفاده روز به و مناسب فنون از مستمر طور به موفقيت، و متنوع مشتريان نيازهاي به گويي پاسخ براي بايد دانشگاه سازمان اين، بر

گردد. چرا که ر جامعه، ضرورت پژوهش حاضر مشخص ميو مراکز آموزش عالي کشاورزي د هارو باتوجه به نقش حساس و مهم دانشگاهاز اين

ها براي حفظ و بقاء حيات خود به دنبال باشد، ضرورت دارد سازمانهاي آن ميترين ويژگيدر دنياي رقابتي امروزي که تغيير يکي از مهم

ر ي خدمات متنوع با توجه به نيازها و انتظارات دارائههايي باشند تا بتوانند به توليد انواع گوناگوني از محصوالت و ي توانمنديايجاد و توسعه

وان تترين هزينه، بهبود کيفيت و ايجاد نوآوري در محصوالت و خدمات بپردازند. در واقع ميترين زمان و با کمحال تغيير مشتريان در کوتاه

 هايي دست يابند. يکي از اينبتوانند به چنين توانمنديتوانند به حيات خود در بازارهاي رقابتي ادامه دهند که هايي ميگفت فقط سازمان

 ها در پاسخ گويي به تغيير و تحوالت محيطي، چابکي سازماني است.توانمندي

توجه  قابل نکته است. سازمان آموزشي نيازهاي به قانع کننده پاسخي واقع در اخير، دهه چند ها دردانشگاه سريع بسيار توسعه

 نفوذ تدريج به اساس، اين بر است. سازمان، مرتبط راهبردي ريزي فرايند برنامه با شدت به گذار تأثير هايدانشگاه هايفعاليت که است آن

 تحت توانمي را انساني منابع مديران جديد جايگاه که طوري به است، گسترش در حال سازماني هايگيري تصميم در انساني منابع مديران

 منابع الکترونيک توسعه هايفناوري و يادگيري الکترونيک سريع هايپيشرفت (.  با33،2000کرد)مرديت لمدادق 32يادگيري ارشد عنوان مدير

 .کارهستند محيط يادگيري هايفرصت ارزشيابي و سازي پياده سازي، مفهوم براي حرکتي به عامل شدن تبديل حال در هادانشگاه انساني،

 چندان هاآن نهايي شکل هستيم، چابک هايهدف دانشگاه و شکل زمينه در گرفته صورت تحوالت همرحل ميانه در که آن جا از ترتيب، هر به

 در گيري سازماني تصميم الگوي تبيين در پايا عملياتي و مفهومي چارچوب تدوين لزوم خصوص اين (. در33،2001نيست)آرتتا مشخص

 گردد.مي تلقي آموزشي هايفرآيندي نظام لزاماتا از دانشگاه حوزه در کارآمد و سريعتر چه هر پاسخگويي راستاي

 از بسياري بلکه در کشاورزي بخش در تنها نه کشورها از در بسياري که است شده باعث سازماني چابکي مفهوم بودن جديد

 يا دير مفهوم به اين وجهت رسدمي نظر به وجود اين با باشد. نداشته وجود آن و ابزارهاي هاروش با کاملي آشنايي هنوز نيز هاي ديگربخش

 اولين جزء تحقيق که اين گفت توانمي جرأت به محققان توسط گرفته صورت گيرد. طي جستجوهاي قرار توجه مورد کشور در بايستي زود

 ابکيچ با رابطه در که است معدود تحقيقاتي جزء شايد و کشور کشاورزي آموزش عالي که در است سازماني چابکي با رابطه در تحقيقات

 است. بوده همراه هاييکاستي و مشکالت ها،با محدوديت نيز اساس همين بر است. گرفته انجام کشاورزي بخش آموزش در و دنيا در سازماني

آموزش  در سازماني چابکي هايقابليت وضعيت بررسي آن، به هايقابليت و سازماني چابکي زمينه در موجود ادبيات مرور مقاله، ضمن اين در

 مورد چابکي شوند، سطحمي مواجه متفاوتي فشارهاي و تغييرات با آموزش کشاورزي مراکز اينکه به توجه با شد. پرداخته کشاورزي ليعا

 مفقوده هاييافتن قابليت و چابکي هايقابليت اندازه گيري با سازمان، چابکي بهبود وضعيت اما . باشد متفاوت است ممکن نيز هاآن نياز

 بوده ناچيز کشاورزي آموزش عالي در سازماني چابکي هايقابليت که است آن گواه بدست آمده نتايج افتد. اتفاق حالت بهترين در تواندمي

 اقتصادي ترين معضالتبزرگ از يکي دانشگاهي آموختگان دانش نمود. چرا که بيکاري فراوان تالشي آل بايستي ايده نقطه يک به رسيدن تا و

 جامعه نيازهاي به عالي نظام آموزش توجهي و هم سو نبودن است. کم جامعه اقتصادي پيشرفت و اصلي توسعه محور انبه عنو ما کشور در

و  شغل به رسيدن براي دانشگاهي فارغ التحصيل اساسي يک نياز که درصورتي است. فارغ التحصيالن بيکاري بحران و بروز داليل از يکي

 همچنين و سطح تحصيالت و فيزيکي ذهني، هايتوانايي داشتن بر عالوه يعني فرد است. ارتمه جامعه، تخصصي هايمسئوليت پذيرش

 تحصيل دوران طول در نيز ادراکي و انساني هاي فني،مهارت بايد فردي هايارزش و انگيزش نگرش، شخصيت، نوع چون رفتاري هايويژگي

 و خود مفيد کار کردن پيدا براي را دانشجويان روحيه علمي خوبي به نتوانسته آموزشي سيستم است مشخص که گونه اين اما .کسب کند

ها دانشگاه التحصيالن فارغ (. پديده بيکاري1333؛ سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي،1331کند)زاللي و همکاران، جامعه تقويت

 بودند، وابسته مادي خويش منابع به جهان کشورهاي روزدي اگر و است عصر دانش دانشمندان، از برخي زعم به که دهدمي رخ حالي در

 از که نيستند قادر هاالتحصيالن دانشگاه فارغ از کثيري عده نيز ما کشور اند. دروابسته خويش دانش و سطوح انساني منابع به تربيش امروزه

ه عبارت ديگر شايستگي الزم را براي ورود به عرصه توليد شوند. ب کار بازار وارد و کرده استفاده مطلوبي نحو خود به دانشگاهي هايآموخته

ها و مراکز توان به ناچابک بودن دانشگاه(. از داليل اصلي اين نقصان مي1331؛ زاللي و همکاران،1331اند)شهبازي و علي بيگي،کسب ننموده
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چابک ارتقاي شايستگي دانشجويان و فارغ التحصيالن  گاهدانش اصلي هايها و شاخصآموزش عالي کشاورزي اشاره نمود. چرا که يکي از قابليت

سازمان فراهم  مقاصد و اهداف جهت در را هافعاليت اثربخشي کارايي و وري،بهره که هاستتوانايي از اياست که شامل ارتقاي مجموعه

شود که طبيعتاً يک دانش آموخته با مي ا شاملآنان ر و اثربخشي کارايي توانمند و و شايسته دانش، فارغ التحصيالن با داشتن و آوردمي

 ي بيکاران جامعه قرار نخواهد گرفت.برخورداري از چنين خصوصياتي هرگز در زمره

 مختلف صنعتي هايبخش مديران ناچار به توليدي صنايع افزايش رقابت پذيري منظور به که است جديدي مفهوم سازماني چابکي

 اين هايروش و ابزارها با خود جز انطباق ايچاره بهتر و تربيش توسعه منظور به نيز کشاورزي بخش ميان ينا در نمايند. توجه بدان بايستي

 پيشنهاد ها و مراکز آموزش عالي کشاورزيبخش کشاورزي به ويژه دانشگاه ريزان برنامه و مديران به اساس همين بر ندارند. جديد پارادايم

 و داده قرار توجه مورد را مديريتي نوين هايروش و هاتکنيک زمينه در رساني و اطالع آموزش به توجه تر،بيش توسعه منظور به گرددمي

نتايج  اينکه به توجه با همچنين. نمايند طراحي توليدي و مديريتي جديد هايروش با خود تر مجموعهبيش تطابق جهت مدوني هايبرنامه

 (،2010استادت) دودر (،2002وينکلر) (،2002استين) گلد (،2010هنري) (،2012پ)شار جمله حاصل از مطالعه محققان متعدد از

-قابليت چابکي، هايهايي چون محركمؤلفه از هادانشگاه در ( حاکي از آن است که چابکي1331پور و همکاران)( و عباس2001جوهانسون)

ها و مراکز دانشگاه ريزان برنامه لذا ضروري است مديران و است، شده تشکيل چابکي پيامدهاي چابکي و هايکننده تسهيل چابکي، هاي

 هايدهد که شاخصهاي محققان مذکور نشان ميتري مبذول نمايند. نتايج بررسيهاي مذکور عنايت بيشآموزش عالي کشاورزي به مؤلفه

تغيير  تکنولوژيکي، هايدگرگوني و تغييرات از: دها عبارتندانشگاه محيط در چابکي و تغيير هايمحرك در بعد يدانشگاه هاي چابکيمؤلفه

 مالي، هايمحدوديت نوآور، و باال کيفيت کار به نيروي نياز دانشجويان، انتظارات در مداوم تغيير مشتري، ترجيحات و انتظارات در مداوم

هايي قابليت از ايبه مجموعه هامحرك اين با رويارويي و مقابله براي چابک دانشگاه يک دانش. محيط و اقتصاد پيچيدگي و تغيير رقابت،

 دارد. نياز نوآوري يادگيرنده و و بنيان دانش مشتري، به حل راه دهنده پذيري، ارائه انعطاف و سرعت تغيير، بر تسلط و هوشمندي چون

 کار نيروي ساختار، از: ازها عبارتندس توانمند اين که دارند نياز سازها توانمند سري يک به هاقابليت اين تحقق ها برايهمچنين دانشگاه

 ترينمهم زمره در تحقيقاتي و آموزشي فرآيندهاي با هافناوري سازي شراکت. در اين راستا همسان و اطالعات، تکنولوژي فرهنگ، چابک،

 نوين هايفناوري زا مندي رسد بهرهمي نظر به خصوص همين در رود.مي شمار به دانشگاه در سازماني چابکي سيستم عوامل پردازشي

 شمار به حوزه اين در توجه مورد راهکارهاي اهم از مختلف هايبخش اي درحرفه هايسازي شبيه و مجازي هايآموزش نظير آموزشي

و  کارآمد، دانشگاه اثربخش و ارتباطات برقراري و آموزشي هايحوزه در مؤثر ارتباطي بستر ايجاد راستاي روند. همچنين ضروري است درمي

 ها و مراکز آموزش عالي، اقدامات اصالحي زير صورت گيرد:به منظور چابک نمودن دانشگاه

 دانشگاهي؛ اساتيد و مديران ميان شدن قائل تمايز 

 نيستند؛ هاآن اکتساب به قادر تنهايي به که آموزشي نهادهاي نياز مورد منابع کليه شناسايي 

 جامع؛ پالتفرم يک در يتحقيقات و آموزشي هايبرنامه گرفتن نظر در 

 سازماني؛ درون همکاري سيستم استقرار 

 دانشگاه؛ فرآيندهاي مهندسي باز و کارکنان توانمندسازي راستاي در کارکردي چند هايتيم از گيري بهره 

 لقيت نهادها ديگر گسترده با مشارکت راستاي در مبنايي عنوان به که جهاني کالس کليدي هايشايستگي تقويت و شناسايي 

 گردد؛مي

 مختلف؛ سطوح در مجازي تحقيقاتي و آموزشي هايبرنامه گيري شکل 

 مختلف؛ هايبخش در گسترده اختيارات تفويض 

 پردازي نظريه و کند دانشگاه فکر صاحب و مالک همچون بتواند مقامي و پست هر در فردي هر آن بر مبتني که فضايي خلق 

 نمايد؛

 باز؛ اطالعاتي محيط يک گيري شکل 

 مختلف؛ هايبخش در کارکنان تجربي و علمي هايآموزش بحث در گسترده گذاري سرمايه 

 ها؛آن به متناسب دهايبازخور ارائه و مختلف سطوح در کارکنان و اساتيد پيوسته ارزيابي 

 حقيقات؛ت و بخش آموزش در موجود امکانات و منابع از اثربخش گيري بهره خصوص در مناسب هايفناوري از گيري بهره 

 تحصيلي دانشجويان)فتحيان و  ريزي برنامه خصوص در متناسب هايسياست اتخاذ خصوص در باتجربه و زبده اساتيد استخدام

 (.1330شيخ،
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 هايبخش نياز مورد دانش توليد و با صالحيت التحصيالن فارغ توليد سازها توانمند و هاقابليت اين کاربست نيز پيامدهاي نهايت در

-مهارت و با کيفيت، خصوصيت خدمات و محصوالت توليد در دانشگاه توانايي زمينه است. الزم به ذکر است که در معهجا مختلف

 و پذيري انطباق از: هوشمندي، عبارتند اين عصر در جامعه نيازهاي تأمين جهت دانشگاه فارغ التحصيالن نياز هاي( موردشايستگي(هاي

 وظيفه روحيه گروهي، تقوا و و تيمي کار روحيه پذيري، انعطاف و کارآفريني، نوآوري خالقيت، اي،رشته ميان و ايوظيفه کار ميان توانايي

 ها ومهارت اين و کسب را هاي فوقو مهارت خصوصيات بايد دانشگاهي آموزش در مشارکت از طريق دانشجويان مسئوليت. و شناسي

 باشد، دانشگاهي توانسته آموزش رسدنمي نظر به ببرند. کار به و اقتصاد جامعه رتاسرس در هايشان رامهارت و منتقل به جامعه را خصوصيات

 ها،مهارت ها،روش ها،تئوري ها،بينش نوآوري)اطالعات، و دانش بايستي همچنين تربيت کند. دانشگاه فوق خصوصيات با التحصيالني فارغ

 توليد مقاالت با و کنند تأمين را است جديد فهم و رفتارها ها،سياست خدمات، ،فرآيندها محصوالت، نياز مورد و سوخت که فرهنگ(، و عقايد

 و مشاوره کيفيت، با علمي و انتشارات مجالت اطالعاتي، پايگاه دانش، مخازن و پژوهش، آرشيوها از حاصل و مرجع درسي متون کيفيت، با

نظر  اما به کند. منتقل جامعه به را نوآوري و دانش اين ايرشته بين تحقيقات و برنامه فوق آموزش اجتماعي، سخنراني، خدمات کارشناسي،

اند)باقري کراچي  چنداني نداشته توفيق جامعه نياز مورد محصوالت به هاآن و تبديل جامعه به هاآن انتقال دانش، توليد در هادانشگاه رسدمي

 دليل به بستر اوليه، ريزي پي از پس بايد که است مداوم و پيوسته رايندف يک چابکي تحقق فرايند که داشت توجه (. بايد1331پور، و عباس

 که باشد داشته سروکار خاصي هايمحرك با است ممکن يک سازمان زمان، از برهه هر در شود. تکرار مستمر طور به محيط متغير ماهيت

 سازي پياده جهت در لذا بود. متفاوت خواهد نيز سازمان واکنش نوع صورت، اين در که کند تغيير هامحرك نوع زماني بعد، هاي دوره در

 بر چابکي به دانشگاه نياز ميزان ها، سنجشدانشگاه در چابکي هاي مؤلفه مواردي چون شناسايي گرددمي پيشنهاد هادانشگاه در چابکي

 در دانشگاه عملکرد گيري کي و اندازهچاب سازهاي توانمند و هاقابليت اساس بر کمبودها و چابکي کنوني سطح ها، سنجشمحرك اساس

 (.2011گردد)باقري کراچي و همکاران، تکرار مستمر طور بازخورد، به ارائه و چابکي زمينه
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