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Abstract 

Introduction: Academic agility refers to the notion that the need for improvement never ceases and 

modern standards are tomorrow's outdated methods. To achieve the agility every organization needs a set 

of tools that are called enablers. 

Methods: The purpose of this research is to identify the agility enablers of universities by qualitative 

method. Instrument is a semi-structured interview. The statistical population was the members of the board 

of directors of the public universities of Tehran. Using a proposing sampling method, ten of them were 

selected for interview and data were analyzed by content analysis method. 

Results: Factors of the model are: formation of knowledge-based organization, rules and procedures, agile 

workforce, organization culture, information technology, cooperation, team work, renovation capability, 

management, future studies, financial capabilities, Evolution in educational curriculum and planning, 

independence. 

Conclusions: Based on the present research, three factors consist of futures studies, financial capabilities 

and evolution in educational curriculum and planning, were identified for the first time as agility enablers in 

universities that enriching the literature and can applied to agility in universities. 

Taiebeh Arjmandi 1, Aliakbar Amin Beidokhti 2,*, Alimohamad Rezaei 3 
 
1 PhD Student, Department of Educational Administration, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan 
University, Semnan, Iran 
2 Professor, Department of Educational Administration, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan 
University, Semnan, Iran 
3 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, 
Semnan University, Semnan, Iran 

Research Article                        DOI: 10.29252/edcbmj.11.05.22 

http://dx.doi.org/10.29252/edcbmj.11.05.22


 

ل: تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. ایمیبیدختی، استاد، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوماکبر امینعلی * نویسنده مسئول:
a.aminbeidokhti@semnan.ac.ir 

 پزشکینشریه راهبردهای آموزش در علوم 

 79 آذر و دی، 5، شماره 11دوره 

 

 

مقدمه

پردازد که نیاز به بهبود هرگزمتوقف میچابکی دانشگاهی به این مفهوم 

. [1] های قدیمی فردا هستندشود و استانداردهای امروزی روشنمی

Sharp ،به عنوان یک  چابکی استراتژیک در دانشگاه را توانایی دانشگاه

نظام انسانی در حال حیات، برای شکوفا شدن و یادگیری از امواج مداوم 

بخش طبیعی و غیرقابل اجتناب  که تغییر کند به طوریتغییر تعریف می

چابکی برای نظام  .[2]زندگی سازمانی باشد نه یک رویداد تهدیدکننده 

این پیام را دارد که دوران مدیریت از طریق ساختارهای آموزش عالی 

های سنتی های دقیق به سرآمده و روشکنترلو سلسله مراتبی

کار تغییرکرده و بازارماهیت  پاسخگوی نیازهای جامعه امروز نیست.

های ها باید دانشجویانی با صالحیت برای تحقق نیازهای سازماندانشگاه

. بنابراین دانشجویان نیاز [3]تربیت کنند تجاری در محیط جهانی شده 

 خواهند داشت که طبق استانداردی جدید و متفاوت آماده شوند.

های قدیمی مبتنی بر توانند با بکار بردن استراتژیها نمیدانشگاه

 تولید انبوه دانشجویان را برای این اقتصاد جدید آماده کنند.پارادایم 

ها امری ضروری بوده و برای اجرای آن سازی دانشگاهبنابراین چابک

باشد. زیرا شناخت این عوامل شناسایی عوامل توانمندساز نیز الزامی می

ریزی و اجرای ها در طراحی، برنامهتواند به سازمانکه میعالوه بر آن

منظور طور مستقیم در توانایی سازمان به، به[4]کی یاری دهد چاب

ازمانی بینی ناپذیر در محیط سگویی سریع و مؤثر به تغییرات پیشپاسخ

توانمندسازها برای رویارویی با تغییر  معتقد است Bottaniنفوذ دارد. 

رسانند و ابزارها و وسایلی هستند اطمینان به سازمان یاری میو عدم

. توانمندسازها [5]دست آورد را به ها چابکیتواند با آنکه سازمان می

ا دهد. بابعاد مهمی از چابکی بوده و رفتار کلی یک سازمان را نشان می

این حال هیچ مجموعه مجزایی از توانمندسازها وجود ندارد که تمام 

ابعاد چابکی را منعکس کند و هر سازمانی به فراخور اهداف و 

 مندسازها نیاز دارد.ای از توانهایش به مجموعهرسالت

دهد در سازی و توانمندسازهای آن نشان میبررسی ادبیات چابک

نظران خصوص این مفاهیم اتفاق نظر وجود نداشته و هر یک از صاحب

اند. دلیل این امر ها و تعاریف متفاوتی برای آن ارائه دادهاین حوزه مدل

ها، اهداف و نهای سازماتواند به عوامل متعددی از جمله داراییمی

ها بستگی داشته ها و فضای پیرامونی سازمانهای متفاوت آنرسالت

ها، سه محور محرک نظران فرایند چابکی را بهبسیاری از صاحب باشد.

ها، راهبرد و رقابت و برخی به روندها و جهت ها و توانمندسازها،قابلیت

، کارکنان، روابط های راهبردها و گروهی دیگر چابکی را در حوزهقابلیت

 12/07/1397 تاریخ دریافت:

 24/09/1397 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 یچابک یتوانمندسازها

 یدولت یهادانشگاه

 یچابک

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل   بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
  یهاروش یامروز یو استانداردها شودیبهبود هرگز متوقف نم ازبهین پردازدکهیمفهوم م نیبه ا یدانشگاه یچابک :مقدمه

 اند.رفتهگدارند که توانمندسازها نام  ازیاز ابزارها ن یاها به مجموعهسازمان ،یبه چابک یابیمنظوردستفردا هستند. به یمیقد

اطالعات   یاست. ابزار گردآور یفیها با روش کدانشگاه یچابک یتوانمندسازها ییپژوهش شناسا نیهدف ا :کار روش

  یریگشهر تهران بود که با روش نمونه یدولت یهادانشگاه سهیرئ اتیاعضاء ه یو جامعه آمار افتهیساختارمهیمصاحبه ن

قرار گرفتند.   لیو تحل هیمحتوا مورد تجز لیحاصل به روش تحل یهاها جهت مصاحبه انتخاب و دادههدفمند ده نفر از آن

ران  نظمدل به دو نفر از صاحب ،یابیشد. به منظور اعتبار یطراح یمدل مفهوم کی قیتحق اتیها و ادبمصاحبه قیاز تلف

 .دیلحاظ گرد شانیو نظرات ا شوندگان ارائهو پنج نفر از مصاحبه تیریمد

کار چابک،  یروین ،یسازمان یهاهیسازمان دانش محور، قواعد و رو لیتوانمندساز مدل عبارتند از: تشک یهاعامل :هایافته

  ،یوهپژندهیاستقالل، آ ،یو رهبر تیریمد ،ینوساز تیقابل ،یمیکارت ،یاطالعات، شراکت و همکار یآورفرهنگ سازمان، فن

 .یمال یهایتوانمند ،یو درس یآموزش یزیرتحول در برنامه

  یالم یهایو توانمند یو درس یآموزش یزیرتحول در برنامه ،یپژوهندهیحاضر سه عامل آ قیبر اساس تحق :گیرینتیجه

 قیتحق تایبه ادب دنیکه ضمن غنا بخش دندیگرد ییها شناسادردانشگاه یبار به عنوان توانمندساز چابک نینخست یبرا

 ها به کار گرفته شود.دانشگاه یبه منظور چابک ساز تواندیم

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.05.22        مقاله پژوهشی 

 هادر دانشگاه یچابک یتوانمندسازها یالگو یطراح

 3 ییرضا محمدی، عل،*2 یدختیبنیام اکبری، عل1 یارجمند بهیط

 
 رانیدانشگاه سمنان، سمنان، ا ،یتیتربو علوم یدانشکده روانشناس ،یآموزش تیریگروه مد ،یدکتر یدانشجو 1
 رانیدانشگاه سمنان، سمنان، ا ،یتیتربو علوم یدانشکده روانشناس ،یآموزش تیریاستاد، گروه مد 2
 رانیدانشگاه سمنان، سمنان، ا ،یتیتربو علوم یدانشکده روانشناس ،یتیترب یگروه روانشناس ار،یاستاد 3
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ان آن نظرکنند. در تعریف چابکی نیز صاحببندی میو فرایندها طبقه

ی های قدیماند: کنار گذاشتن روشهای متفاوت تعریف کردهرا به شیوه

انجام کارها، توانایی مدیریت و بکارگیری اثربخش دانش و تغییر 

های آوریهای مدیریتی و نوهای مدیر و کارکنان و تعامل ارزشارزش

باشد. در مجموع هایی از این تعاریف متنوع میآوری، نمونهحاصل از فن

گرا، تغییرپذیر و رشدمحور تعاریف از چابکی، سازمان را پویا، موقعیت

توان توانمندسازچابکی کند. هر چند از ادبیات تحقیق میتجسم می

چابک،  ها، نیروی کارمحور، قواعد و رویهشامل: تشکیل سازمان دانش

آوری اطالعات، شراکت، کارتیمی، قابلیت نوسازی، فرهنگ سازمان، فن

مدیریت و اختیار را استخراج نمود اما تحقیق حاضر بدنبال پاسخ به این 

ها کدامند؟ مساله است که توانمندسازهای جدید و منحصر به دانشگاه

 ائه شده است.ار های چابکیتعدادی از مدل 1جدول در 
 

 های چابکیمدل: 1جدول 

 های مدلویژگی نام مدل

 Zhangمدل شریفی و 

[6] 

ی: قابلیتهای چابکتغییرات موجود در محیط کسب و کار بمنظور ترغیب شرکت به یافتن جایگاه جدید و کسب مزیت رقابتی. محرکهای چابکی: 

 ابزارهای دستیابی به قابلیت های چابک سازیتوانمندسازهای چابکی: توانایی های الزم برای واکنش به تغییرات. 

 Lu andمدل 

Ramamurthy [7] 

ن ت فاخسرمایه گذاری در فن آوری اطالعات بر چابکی سازمان اثر مثبت دارد، فن آوری اطالعات به عنوان متغیر پنهانی شامل سه بعد: قابلیت زیرس

 آوری اطالعات، قابلیت کنکاش فن آوری اطالعات و حالت فوق انفعالی فن آوری اطالعات

 ابعلیت رهبری، انسجام و تعهد، نوآوری و انعطلف پذیری مندانشگاه ها: درک استراتژیک، قاب مولفه های چابکی استراتژیک در Sharpe [2]مدل 

پور و مدل عباس

 [3]همکاران 

هوشمندی، تسلط بر تغییر، سرعت،  قابلیت ها:تغییر در انتطارات دانشجویان، دگرگونی های فن آوری.  محرکها:مولفه های چابکی در دانشگاه ها: 

دانش آموختگان با صالحیت، تولید  پیامد:ساختار، نیروی کار چابک، فرهنگ، فناوری اطالعات و شراکت.  توانمندسازها:ذیری و نوآوری. انعطاف پ

 دانش موردنیاز جامعه

روش کار

منظور پاسخ به سؤال تحقیق در خصوص در پژوهش حاضر به

توانمندسازهای چابکی ابتدا ادبیات تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته و 

توانمندسازهای چابکی شناسایی شده در صنعت استخراج گردیدند، 

ها از روش منظور شناسایی توانمندسازهای چابکی دانشگاهسپس به

. هدف یک پژوهش کیفی فهم وضعیت پژوهش کیفی استفاده شده است

یا رخداد خاص اجتماعی است. نوعی فرایند پژوهشی که در آن 

وضوع بندی مدهی، مقایسه، تکرار و فهرستتدریج با تقابلپژوهشگر به

دهد. پژوهشگر به دنیای مورد مطالعه به یک پدیده اجتماعی معنا می

های مطلعین را اهشود و از طریق تعامل مستمر، دیدگمطلعین وارد می

رئیسه ده دانشگاه . جامعه آماری این پژوهش هیئت[8]کند جستجو می

و روش  99-97تحصیلی  ران، زمان انجام تحقیق سالدولتی شهر ته

گیری هدفمند بوده است. ابزار گردآوری اطالعات مصاحبه نمونه

سه رئیساختاریافته بود. برای این منظور از ده نفر از اعضای هیاتنیمه

های دولتی شهر تهران )تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، دانشگاه

( نصیر و الزهراشریف، امیرکبیر، خواجهوصنعت، عالمه طباطبایی، علم

که پس از مصاحبه ششم به اشباع عمل آمد. با وجود اینمصاحبه به

رسیدیم اما جهت اطمینان چهار مصاحبه دیگر نیز انجام شد. مقصود از 

های جدیدی پدید نیامده و روابط ای است که در آن دادهاشباع مرحله

ل مصاحبه از اعضای نمونه ها برقرار شده است. در طوبین مالک

ها سؤال شد. شان درباره توانمندسازهای چابکی در دانشگاهنظرات

های بدست آمده از تکنیک تحلیل محتوا استفاده منظور تحلیل دادهبه

 & Lundmanها با توجه به مراحل پیشنهادی فرایند تحلیل داده شد.

Graneheim مطالعه متن هاسازی مصاحبهانجام شد که شامل: پیاده ،

بندی کدهای ها، تعیین واحدهای معنی و کدهای اولیه، طبقهمصاحبه

. پس از [9]ها تر و تعیین محتوای نهفته در دادهاولیه در طبقات جامع

کد استخراج شد، سپس  517ها سازی و مطالعه متن مصاحبهپیاده

کد  133نظران مدیریت بازبینی و به ها توسط دو نفر از صاحبکد

کاهش یافتند، سپس واحدهای معنی شناسایی و تعیین گردیدند. 

وتحلیل واحدهای معنی عبارتند از کلمات کلیدی و یا واحدهای تجزیه

بندی و شوندگان استخراج، خالصه، گروههای مصاحبهکه از صحبت

ایی که بیشترین شباهت را با هم داشتند یعنی کده گذاری شدندعنوان

تواند دارای چند زیر طبقه نیز در یک طبقه قرار گرفتند. یک طبقه می

ساز های چابکتحقیق حاضر توانمندسازها همان عامل . در[10]باشد 

ها به اجزاء مالک و نشانگر نهای آهستند که برای شناسایی زیرمقیاس

 اند.تقسیم شده

جای های کیفی بههای بدست آمده از پژوهشبرای اعتباریابی داده

یت اند. مقبولمعیارهای روایی و پایایی، معیار مقبولیت را پیشنهاد داده

های تحقیق تا چه حد در انعکاس تجارب این معناست که یافتهبه

کنندگان، محقق و خواننده در خصوص پدیده مورد مطالعه مشارکت

 های کیفییر است. یکی از معیارهای مقبولیت پژوهشموثق و باورپذ

بایست با تجارب متخصصان و های پژوهش میباشد. یافتهتناسب می

های این منظور یافته. به[11]کنندگان همخوانی داشته باشد مشارکت

پژوهش حاضر پس از ارزیابی و پاالیش توسط دو نفر از متخصصان 

کنندگان مورد تأیید قرار گرفت. از دیگر مدیریت و پنج نفر از مشارکت

 ها و ارائه بینش جدیدعیارهای مقبولیت، کاربردی و مفیدبودن یافتهم

باشد که در این راستا تحقیق حاضر سه توانمندساز چابکی جدید را می

ترین محدویت این پژوهش، دشواری و زمان معرفی نموده است. عمده

منظور مصاحبه با اعضای بر بودن فرایند گرفتن وقت مصاحبه به

 ها بود.شگاهرئیسه دانهیات

 هایافته

 10منجر به شناسایی  مرور منابع مربوط به توانمندسازهای چابکی

ها توانمندساز و تدوین مدل مفهومی اولیه شد. پس از انجام مصاحبه

توانمندساز شناسایی  13سه توانمندساز جدید به مدل اضافه و جمعاً 

حول در پژوهی، تشدند، توانمندسازهای جدید عبارتند از: آینده

ها از میان آنهای مالی، که ریزی آموزشی و درسی و توانمندیبرنامه

ها بوده و ریزی آموزشی و درسی منحصر به دانشگاهتحول در برنامه

ها را قابلیت کاربرد در کلیه سازمانمالی های پژوهی و توانمندیآینده

ان مالک بر اساس نظر خبرگ 23مالک موجود در ادبیات  39از  دارد.

ها ها تشخیص داده شد که از مجموع مالکارتباط با بافت دانشگاهبی



 1317 آذر و دی ،5 شماره ،11 دوره ،نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی
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عامل و  13مالک جدید به مدل اضافه و مدلی مشتمل بر  9حذف و 

تشکیل سازمان  -1مالک بدست آمد. اجزا مدل عبارتنداز:  22

علمی و دانشجویان برای محور: استفاده از پتانسیل اعضاء هیاتدانش

منظور عرضه پتانسیل اعضاءعلمی و دانشجویان به بقاء، استفاده از

ها و قواعد های سازمانی: رویهقواعد و رویه -2خدمات متمایز رقابتی 

ای نیروی کار چابک: کارکنان توانمندشده، نیروی کار چندوظیفه -3کم 

فرهنگ سازمانی: تعهد به تغییر، ابتکار و اعتماد، فرهنگ  -4و چندزبانی 

هایی برای توزیع منابع آوری اطالعات: شبکهفن -5خطرپذیری 

گذاری شراکت و همکاری: سرمایه -9اطالعاتی، آموزش مجازی 

قابلیت  -8گروهی های میانکارتیمی: تیم -7ها مشترک با دیگر شرکت

 -9نوسازی: سازماندهی برای تسلط بر تغییرات، نوسازی فرایندها 

 -10ی انتصاب مدیران هاهای مدیریت، شیوهمدیریت و رهبری: سبک

ها )این عامل در ادبیات تحت استقالل: اعطای اختیارات کافی به دانشگاه

های که پاسخعنوان اختیارسازمانی آمده بود اما به دلیل آن

ده ها متمرکز ششوندگان پیرامون اختیار بر استقالل دانشگاهمصاحبه

بزارها و لوازم پژوهی: اآینده -11 .(استقالل تغییر نام یافتبود به 

ریزی آموزشی و درسی: بازنگری در تحول در برنامه -12پژوهی آینده

های مالی: بودجه دولتی، توانمندی -13های آموزشی و درسی برنامه

 2جدول های تخصیص بودجه. های تأمین منابع مالی، مالکسایر روش

ار دلیل رعایت اختصباشد که بهها میای از تحلیل کیفی مصاحبهخالصه

 اند.نشانگرها ارائه نشده

 

 هاای از تحلیل کیفی مصاحبهخالصه :2جدول 

 مالک عامل

 و دانشجویان برای بقا یعلماتیهاز پتانسل اعضا  استفاده محورتشکیل سازمان دانش

 عرضه خدمات متمایز رقابتی منظوربهو دانشجویان  یعلماتیهاستفاده از پتانسیل اعضا  محورتشکیل سازمان دانش

 و قواعد کم هاهیرو هاقواعد و رویه

 توانمندشدهکارکنان  نیروی کار چابک

 چندزبانهو  چندمهارتهنیروی کار  نیروی کار چابک

 تعهد به تغییر فرهنگ سازمانی

 ابتکار و اعتماد سازمانی فرهنگ

 فرهنگ خطرپذیری فرهنگ سازمانی

 برای توزیع منابع ییهاشبکه اطالعات یآورفن

 آموزش مجازی اطالعات یآورفن

 هاشرکتمشترک و همکاری با سایر  یگذارهیسرما شراکت و همکاری

 میان گروهی یهامیت کار تیمی

 برتغییراتسازماندهی برای تسلط  قابلیت نوسازی 

 نوسازی فرایندها قابلیت نوسازی 

 سبکهای مدیریت و رهبری مدیریت و رهبری 

 انتصاب مدیران یهاوهیش مدیریت و رهبری 

 اعطای اختیارات کافی به دانشگاهها استقالل دانشگاهها

 یپژوهندهیآابزارها و لوازم  یپژوهندهیآ

 برنامه آموزشی و درسی بازنگری آموزشی و درسی یزیربرنامهتحول در 

 بودجه دولتی توانمندیهای مالی

 سایر روشهای تامین مالی توانمندیهای مالی

 مالکهای تخصیص بودجه توانمندیهای مالی

بحث

به بحث و بررسی  مالک بود که 22عامل و  13مدل بدست آمده شامل 

 پردازیم:پیرامون آنها می

 محورسازمان دانشتشکیل 

علمی و دانشجویان به منظور بقاء و استفاده از پتانسیل اعضاء هیات

ها عالوه بر تالش برای بقا باید در عرضه خدمات متمایز رقابتی: دانشگاه

جهت ارائه خدمات متمایز نیز فعال باشند، الزمه این امر استفاده از 

ای وندهشاستا مصاحبهباشد. در این رپتانسیل اساتید و دانشجویان می

...دانشگاه باید محل حل مسائل جامعه باشد. ابزارهای رسیدن "گفت:

های های علمی در قالب شرکتسازی ایدهاین مهم، تجاریبه

های تحقیق حاضر یافته"آوری و... است.های علم و فنبنیان، پارکدانش

بکی در از توانمندسازهای چا محورنشان داد که تشکیل سازمان دانش

و  Duderstudt [12]های شود و با یافتهها محسوب میدانشگاه

 همخوانی دارد. [13]خسروی 

 های سازمانیقواعد و رویه

ها و قواعد کم: قواعد و مقررات سازمانی در وضعیت چابکی باید رویه

یا  نمودن فرایندهاصرفاً محدوده ضروری را پوشش دهد و از طوالنی 

شود های اضافی که موجب کندی سیستم میتصویب موضوعات یا روش

قوانین و  "ای در این زمینه گفت:شونده. مصاحبه[9]اجتناب گردد 

شود و یا که مانع چابکی می مقررات ممکن است، غیر منعطف باشند

اضر تحقیق ح"پذیر بوده و به تناسب حادثه تغییر ایجاد کنند.انعطاف

پذیر از توانمندسازهای چابکی بوده و با نشان داد، مقررات کم و انعطاف

 مطابقت دارد. [4]و نقوی  Sherehiy [14]های یافته



 و همکاران یارجمند
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 نیروی کار چابک

وکار عنوان یک راهبرد سودآور در محیط کسبچابکی نیروی انسانی به

ترین دالیل شکست و فقدان آن از عمده متالطم اعالم شده است

آوری شناسایی شده ها در همگام بودن با تغییرات بازار و فنسازمان

ای شونده. کارکنان توانمند شده: در این خصوص مصاحبه[15]است 

م مند داریایم و انباشتی از کار...به آموزش کارکنان اهمیت نداده"گفت:

های آموزشی با هدف که فایده چندانی برای سیستم ندارند. باید دوره

: ای و چندزبانینیروی کار چندوظیفه "توانمندسازی آنها برگزار گردد.

...هر مهارتی که افراد داشته "ای در این زمینه گفت:شوندهمصاحبه

های مختلف و آوری، زبانباشند خوب است، تسلط به کار با فن

های یافته"برد.چندمهارته بودن کارکنان چابکی را در سیستم باال می

تحقیق حاضر نشان داد که نیروی انسانی چابک از توانمندسازهای 

 باشد.می [19]و ایروانی  Qin [15]های چابکی بوده و موید یافته

 فرهنگ سازمانی

 کند، خطرپذیری وفرهنگ دانشگاه چابک تغییر را فرصت محسوب می

. تعهد [3]کند و اعتماد در آن نهادینه شده است نوآوری را تشویق می

های ها و شیوهبه تغییر: شامل فرایند تغییر فرهنگ سازمانی از ارزش

های جدیدی را منعکس و روندی عملی سنتی است. این تغییرات، ایده

. در این راستا [17]شود جدید برای سازمان محسوب می

باید رویکرد، جذب افرادی با روحیه تغییر و "ای گفت:شوندهمصاحبه

 "پیشرفت باشد.

اعتماد "ای گفت:شوندهدراین خصوص مصاحبه اعتماد: ابتکار و

یان امور است، اگر نگاه مجموعه به افراد توام با سوءظن کننده جرتسهیل

هایی که از فرهنگ"و  "شودباشد باعث کندی روند اجرای امور می

 "ترند.کنند چابکهای نوآورانه حمایت میایده

...از "ای دراین خصوص گفت:فرهنگ خطر پذیری: مصاحبه شونده

های کنیم. صندوقهای خالقانه با احتمال خطر باال حمایت میایده

ایده بهره به دانشجویان صاحبهای کموام ایم،خطرپذیر تأسیس کرده

های خطرپذیر از ابزارهای مهم برای تولید ارزش از دهیم. سیستممی

های این تحقیق فرهنگ سازمانی از بر اساس یافته"دانش است.

امیرنژاد  و Wang [18]های باشد و با یافتهتوانمندسازهای چابکی می

 مطابقت دارد. [19]

 آوری اطالعاتفن

Roberts & Grover [20] آوری اطالعات معتقدند یک زیرساخت فن

ور طتواند شرکت را قادر سازد تا به نیازهای مشتریان حساس باشد و بهمی

منظور توزیع منابع اطالعاتی: هایی بهشبکه ها پاسخ دهد.آنموثری به

اتوماسیون اداری و استفاده از  "ای دراین خصوص گفت:شوندهمصاحبه

جویی در زمان، هزینه و تسهیل انجام امور هآوری اطالعات باعث صرففن

شده و خیلی از مشکالت دانشجویان بدون نیاز به مراجعه حضوری 

تکنولوژی اطالعات یک تغییردهنده  :آموزش مجازی "حل است.قابل

هایی است بارز درآموزش عالی است چون درحال فراهم کردن گزینه

ای در این خصوص شوندهمصاحبهکه تا به حال ممکن نبوده است. 

های مجازی، کاهش هزینه آموزش و فراهم فلسفه برگزاری دوره "گفت:

کردن امکان تحصیل برای افرادی است که شرایط حضور در کالس را 

های نوین امکانپذیر شده آوریندارند و این امر با کمک فن

آوری اطالعات از توانمندسازهای براساس نتایج این تحقیق فن"است.

 Noguera [22] و Tallon [21] هایباشد که با یافتهمیچابکی 

 همخوانی دارد.

 شراکت و همکاری

های مختلف و منظور خلق ارزش از دانش باید با سازماندانشگاه به

گذاری مشترک با دیگر باشد. سرمایههایی داشته صنعت همکاری

برای پرکردن خالء بین "ای گفت:شوندهها: در این راستا مصاحبهشرکت

ها که نیاز ایم: بعضی پروژهصنعت و دانشگاه راهکارهایی را اجرا کرده

ه با ایم کدهیم. تیمی گذاشتهصنعت باشد برای تحقیقاتش پول می

ه را معرفی کند. به اعضای علمی های دانشگاصنایع مذاکره و توانمندی

های مذاکره و عقد قرارداد با صنعت را آموزش تکنیک

ها با های تحقیق حاضر همکاری دانشگاهبراساس یافته"دهیم.می

صنعت و جامعه از عوامل توانمندسازچابکی شناخته شدند که با نتایج 

 .[3, 2]همخوانی دارد  Sharp و پورتحقیقات عباس

 کار تیمی

های کلیدی است که دانشجویان باید برای کار گروهی یکی از توانایی

دست آورند. زیرا بسیاری از مشاغل های بازارکار بهرفع نیازها و مهارت

ها را تواند آندر حال متنوع شدن هستند، به نحوی که یک نفر نمی

تواند انگیزه و کارآیی دانشجویان مؤثری کامل کند. همکاری میطور به

گروهی: در این های میانتیم .[23]ها افزایش دهد دلیل تبادل ایدهرا به

اگر بلد باشی تیمی کار کنی تیم "ای گفت:شوندهخصوص مصاحبه

افزایی اتفاق ها همراندمانش بیشتر از فرد است، در تیم

سازی های تحقیق حاضر نشان داد که کارتیمی در چابکیافته"افتد.می

  Miller, Hadwin, Tseng,Yeh نقش موثری دارد و موید تحقیقات

 .[25, 24]است 

 تار(قابلیت نوسازی )تجدیدساخ

توانند تغییر قابل توجهی را در های چابک به آسانی میسازمان

کار خود برای تسریع در رسیدن به یک و  بخشی و نوسازی کسبتنوع

وجود آورند، های گرانبهایی را برای خود بههدف ایجاد کنند، فرصت

دستی در رقابت هستند، کلید این امر، ایجاد یک برنامه قادر به پیش

. [29]سازد های اصلی سازمان را نمایان میراهبردی است که قابلیت

ای شوندهدر این خصوص مصاحبه :سازماندهی برای تسلط بر تغییرات

طلبد. های درسی جدید را میها و برنامهبازار کار نیازها، رشته"گفت:

ساختاری نیاز داریم که تغییرات را بپذیرد و برای انطباق با تغییرات 

ای ای در راستتمهیدات الزم را بیندیشد، تأسیس دانشکده بین رشته

 "چابکی است.

 رد"شونده دیگری گفت:مصاحبه :ارزیابی مجدد و نوسازی فرآیندها

ر ها بشود. آنراحتی منحل میهای برتر دنیا یک دانشکده بهدانشگاه

های ما کنند. اما در دانشگاهروز میخودشان را مرتباً به اساس تقاضا

توان آنها را اند ولی نمیها کارکردشان را از دست دادهبعضی دانشکده

مل اهای این تحقیق نشان داد قابلیت نوسازی از عویافته"منحل کرد.

های تحقیق نقوی باشد و با یافتهتوانمندسازچابکی دردانشگاه می

 .[4]همخوانی دارد 
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 مدیریت و رهبری

آفرینی و خطرپذیری داشته، با حمایت از مدیرانی که روحیه تحول 

های خالقانه و نگرشی انسانی و منعطف مجموعه خود را رهبری ایده

کنند و با نهادینه کردن فرهنگ اعتماد انجام امور را سهولت می

توانند با این شیوه مدیریت دانشگاه خود را به دانشگاهی بخشند، میمی

های انتصاب هبری و شیوههای مدیریت و رچابک مبدل کنند. سبک

های انتصاب موجود، های این پژوهش شیوهمدیران: براساس یافته

دست گرفتن سکان رهبری ناکارآمد بوده و تمام افرادی که صالحیت به

گیرند. ها را دارند لزوماً در دایره انتخاب شوندگان قرار نمیدانشگاه

انتخاب مدیران های مکانیزم"ای در این زمینه گفت:شوندهمصاحبه

ها نیاز به بازنگری دارد. اگر مسیر انتخاب درست باشد و فرد دانشگاه

تواند در پیشبرد امور بسیار اثرگذار باشد. مناسب انتخاب شود می

توانند سایر نیروها را به حرکت درآورند و به نقطه های توانا میمدیریت

 "مطلوبی برسانند.

 استقالل )اختیار سازمانی(

دلیل برخورداری از نیروی انسانی متخصص این قابلیت را ها بههدانشگا

ریزی و اجرای امور داخلی خود را گذاری، برنامهدارند که سیاست

ها به انجام برسانند. اعطای اختیارات کافی به مستقل از سایر سازمان

... اختیار وضع "ای گفت:شوندهها: در این خصوص مصاحبهدانشگاه

ت امنا سپرده شود. موازی با هیات امنا مراکز دیگر نیز برای قانون به هیا

کنند که این خود سیستم را کند و گیری میها تصمیمدانشگاه

گیری و وابستگی به بودجه کند. تعدد مراکز تصمیمغیرمنعطف می

بر اساس "ها را به مخاطره انداخته است.دولتی استقالل دانشگاه

ها ل از عوامل توانمندسازچابکی دانشگاههای تحقیق حاضر استقالیافته

 شناخته شد.

 پژوهیآینده

یکی از توانمندسازهای چابکی که دراین پژوهش برای نخستین بار بدان 

ای شوندهپژوهی است. در این خصوص مصاحبهدست یافتیم، آینده

ها ساختاری داشته باشیم که، نیازها و اتفاقات باید در دانشگاه"گفت:

 بینی و برای استفاده ازآوری را پیشنده درحوزه علم و فنده سال آی

 "های نهفته در این تغییرات به طراحی استراتژی بپردازد.فرصت

 دانشگاه"ای دراین خصوص گفت:شوندهپژوهی: مصاحبهابزارهای آینده

 ماند. مسئله را از پیش بشناسد و برایپیشرو منتظر تعریف مسئله نمی

پژوهی در دانشگاه انجام شود. ابزارهای کند. آینده مسئله راه حل پیدا

پژوهی عبارتند از: تقویت دانش، ایجاد فضا و فراغت و تدوین آینده

 "نگری دارند.قوانین منعطف برای اساتیدی که توان آینده

 

 های آموزشی و درسیریزیتحول در برنامه

در این  های آموزشی و درسی برای نخستین بارریزیتحول در برنامه

ها شناخته شده است. عنوان توانمندساز چابکی در دانشگاهتحقیق به

ریزی درسی با محوریت ریزی آموزشی و درسی: برنامهبازنگری در برنامه

تواند یک دنیای پرتغییر می های الزم جهت زندگی درآموزش مهارت

التحصیالن با صالحیتی شود که دانش و مهارت منجر به تربیت فارغ

جهت پاسخگویی به نیازهای بازارکار را دارا هستند. در این  افیک

برنامه آموزشی و درسی اعم از آشکار "ای گفت:شوندهخصوص مصاحبه

تواند یک توانمندساز چابکی تلقی شود. محور اصلی برنامه و پنهان می

های مورد نیاز بازار کار و آشنا کردن دانشجویان با مهارت آموزشی،

کالس و زندگی واقعی  کار با هدف کاربرد درومحیط کسب

دانشگاه باید مکانیزم بازنگری "شونده دیگری گفت:مصاحبه"باشد.

 "ها را مرتب بررسی کند.را داشته و آن هاهای درسی و رشتهبرنامه

 های مالیتوانمندی

دیگری است که دراین پژوهش برای نخستین  های مالی متغیرتوانمندی

انمندساز چابکی شناسایی شد. بودجه دولتی، سایر عنوان توبار به

ها عمدتاً از طریق های تأمین منابع مالی: منابع مالی دانشگاهروش

های ها از روشهای اخیر دانشگاهشود. در سالبودجه دولتی تأمین می

کنند. در این راستا دیگری نیز در جهت تأمین مالی استفاده می

ها باید از طرق رت کسر بودجه دانشگاهدر صو"ای گفت:شوندهمصاحبه

دازی انمختلف به تأمین منابع مالی موردنیاز خود بپردازند از قبیل: راه

ها، انجام خدمات آموزشی و پژوهشی برای مؤسسات ها و شبانهپردیس

به  دانشگاه باید"شونده دیگری گفت:خارج از دانشگاه، خیرین. مصاحبه

خودش تأمین و نیازش به بودجه دولتی هایش را سمتی برود که هزینه

 "علوم. سازیتجاری و به کمترین مقدار برسد. باید برود سراغ کارآفرینی
ر د"ای دراین خصوص گفت:شوندههای تخصیص بودجه: مصاحبهمالک

اید ها بشود. بودجهحال حاضر بودجه بر اساس تعداد دانشجو تقسیم می

دجه ها بوگذشته به دانشگاه عملکردمحورشوند و براساس عملکرد سال

 "دهند.

توان گفت دانشگاه چابک دانشگاهی است با ساختار و قوانین می

آفرین، فرهنگ سازمانی پذیرای منعطف، مدیریت مشارکتی و تحول

هز به پژوه و مجتغییر، خطرپذیر و خالق با قابلیت تجدیدساختار، آینده

علمی درسی، اعضا هیاتهای آموزشی و مکانیزم بازنگری مداوم برنامه

گیری و امور مالی، مشوق و کارکنان چندمهارته، مستقل در تصمیم

های سایرکشورها، صنعت و جامعه همکاری کارتیمی که با دانشگاه

بنیان و فارغ التحصیالن داشته و خروجی آن محصوالت و خدمات دانش

 باشد.ها میمدل بدست آمده از مصاحبه 1 تصویربا صالحیت است. 
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 هاشده از مصاحبهمدل مفهومی استخراج :1تصویر 

گیرینتیجه

همانطورکه اشاره شد، توانمندسازهای چابکی با توجه به اهداف 

متفاوت هستند، سؤال اساسی تحقیق حاضر این های مختلف سازمان

ها کدامند؟ در این پژوهش بود که توانمندسازهای چابکی در دانشگاه

ها ابتدا با مرور ادبیات برای تعیین توانمندسازهای چابکی در دانشگاه

مالک شناسایی و مدل مفهومی اولیه  39توانمندساز چابکی و  10

تی های دولضاء هیات رئیسه دانشگاهطراحی گردید، پس از مصاحبه با اع

مالک  22توانمندساز و  13ها مدلی متشکل از تهران و تحلیل مصاحبه

طراحی شد. توانمندسازهای مستخرج از ادبیات عبارتند از: تشکیل 

های سازمانی، نیروی کار چابک، محور، قواعد و رویهسازمان دانش

آوری اطالعات، شراکت و همکاری، کارتیمی، قابلیت فرهنگ، فن

، پور، نقویهای عباسو اختیار، که این نتایج با یافته نوسازی، مدیریت

Laux Tseng,Yeh ،Miller, Hadwin 23, 4, 3] همخوانی دارد-

پژوهی، تحول ها سه توانمندساز جدید آینده. پس از انجام مصاحبه[25

ریزی آموزشی و درسی و توانمندیهای مالی به ادبیات تحقیق در برنامه

 افزوده شد.

پژوهی است. برخورداری از اساتید اولین توانمندساز جدید آینده 

دهد که با ها میپژوهی این قابلیت را به دانشگاههمتخصص آیند

بینی تغییرات آینده به تدوین استراتژی و نقشه راه پرداخته و با پیش

های نهفته در دل تغییرات را استفاده از این مزیت رقابتی فرصت

ریزی شناسایی نمایند. دومین توانمندساز جدید تحول در برنامه

وز رها در حال حاضر بهمشکالت دانشگاه آموزشی و درسی است. یکی از

ها با نیازهای واقعی دانشجویان و بازار نبودن منابع و عدم تناسب آن

ها با نیازهای کار است. بازنگری در محتوای منابع درسی و انطباق آن

شود. التحصیالن با صالحیت به جامعه میبازار کار منجر به تحویل فارغ

های مالی است. در حال حاضر منابع دیسومین متغیر جدید توانمن

شود. ها عمدتاً از طریق بودجه دولتی تأمین میمالی دانشگاه

شوندگان راهکارهای متعددی جهت کاهش وابستگی به بودجه مصاحبه

توان امیدوار بود دولتی را مطرح کردند. با بکارگیری عوامل فوق می

سازی حرکت کدانشگاههای دولتی با سرعت بیشتری در مسیر چاب

ای در حال انجام است های پراکندهکنند. هر چند در این زمینه فعالیت

 بایست با مطالعه، انسجام و جدیت بیشتر انجام شود.اما این اقدامات می
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