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 رانیا یکشاورز یعال آموزش در یسازمان یچابک پیامدهای وها قابلیت یسازوکارها نییتب

 6یگیب یعل نیرحسیام و 2پور یخسرو بهمن ،1دیپورجاو الیسه

 . خوزستان یعیطب منابع و یکشاورز علوم دانشگاه یکشاورز آموزش یدکتر یدانشجو -1
 . خوزستان یعیطب منابع و یاورزکش علوم دانشگاه یکشاورز آموزش و جیترو استاد -2
 . یراز دانشگاه ،یکشاورز آموزش و جیترو اریدانش -3
 

 چکیده

 آموزش رد سازمانی چابکی پیامدهای وها قابلیت سازوکارهای تبیین کلی هدف با ارتباطی -علی قیتحق نیا
 کشاورزیهای دانشگاه علمی هیئت اعضایی همه را تحقیق این آماری جامعه .شد نجاما ایران کشاورزی عالی

 از استفاده با نمونه حجم .(N=303) دادند تشکیل (ساری و گرگان ،خوزستان) کشور دولتی طبیعی منابع و
 رب بنا)ای طبقه تصادفی روش ازگیری نمونه برای و شد تعیین نفر 130 ،همکاران و بارتلتگیری نمونه جدول

 عالی آموزشهای مؤسسه وها دانشگاه ها،یافته بر بنا .شد استفاده (علمی هیئت اعضای خدمت محل دانشگاه
 افزارنرم از استفاده با مسیر تحلیلهای یافته .برخوردارند چابکیهای قابلیت از متوسطی حد در ایران کشاورزی

23AMOS، چابکیهای برندهپیش متغیر که دادند نشان (000/0=p,76/0=β)، ارتقای بر را تأثیر ترینبیش 
 چابکیهای بازدارنده چون متغیرهایی ،ترتیب به نیز آن از پس اند.داشته دانشگاه چابکیهای یتقابل

(000/0=p,73/0=β) چابکیهای کنندهآسان و (000/0=p,00/0=β)، های قابلیت ارتقای بر را تأثیر ترینبیش
 پیامدهای ،ایران کشاورزی لیعا آموزشهای مؤسسه وها دانشگاه چابکی نهایت در .گذارندمی دانشگاه چابکی
های کنندهتعیین به توجه ،رو این از .(p,73/0=β=000/0) داشت خواهد دنبال بهها آن ذینفعان برای زیادی
 آموزشهای مؤسسه در مدیران گیریتصمیم یبرا الزم اطالعات کسب توانایی به یابیدست برای شده یاد چابکی
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 قدمهم
 هک دارد را پیام این عالی آموزش نظام برای چابکی

 ای و یمراتب سلسلههای هدف طریق از مدیریت دوران
 قیقدهای کنترل و شده تعیین پیش از منطق طریق از
 هک نظمیبی و آشوب شرایط این در .است آمده سر به

 ودار دامنه تغییرهای باعث کوچک تغییر یک گاه
 سنتیهای پارادایم وها روش ،شودمی نظام درای ریشه
 و الیع آموزش نظام بنابراین .نیستند پاسخگو دیگر

 و فیشری) دارند نیاز چابکی ازهایی شکل بهها دانشگاه
  .(2001، ژانگ

 امروزه که است این بیانگر پیشین تحقیقات
 تنگناهای وها چالش با کشاورزی عالی آموزش

 ؛2017، باتیستا) درون مسایل قالب در پرشماری
 دانشگاهی برون و (2017، دهکردی کرمی و مجردی

 ؛2011، همکاران و یعقوبی) روست به رو (سازمانی)
 که است حالی در این .(1333، همکاران و زاده عبداله

 رد عالی آموزشهای چالش ،شده انجام تحقیقات بر بنا
 و نگر آینده مدیریت نوعی بیرونی و درونیی سویه
 بخشیده ضرورت بخش این در را چابک و گرا تحول
 یچابک مقوله به توجهیبی .(2003، گریمن) است

 عالی آموزشهای مؤسسه وها دانشگاه در یسازمان
 ،هستند زین رییتغ منبع اصل در خود که کشاورزی

 رهایییتغ و آید شمار بهها آن یبرا یدیتهد تواندمی
 ،شده افزوده یدرون رهایییتغ بر زین یطیمح

 .سازد ناکارآمد و مخدوش را رانیمدهای گیریتصمیم
های عامل شناخت و یچابک اصول یریکارگ به

 اتخدم تنوع برداری نیمع تأثیر کیچاب توانمندساز
، همکاران و علیزاده) دارد دانشگاه توسط شده ارایه

  .(1330، همکاران و سلطانی ؛2017

 تغییرهای به کارآمد واکنش توان باید سازمانی هر
 شناخته چابک سازمان عنوان به تا باشد دارا را رخداده

 سازمان برخورداری چابکی .(2010، ناگی و پان) شود
 و اءبق باعث که استهایی شایستگی وها توانمندی از

 حیطم اساسی ویژگی) رقابتی محیط یک در پیشرفت
 و دریس) شودمی ،(هست اطمینان بدون رقابتی

  .(2012، همکاران
های سازمان در چابکیهای مؤلفه کهجا آن از

 اننظرصاحب ،است الزم ،دارند تفاوت هم با مختلف

 چابکیهای شاخص وها فهمؤل کشاورزی عالی آموزش
 دتأیی ،شناسایی را کشاورزی عالی آموزش در سازمانی

 چابکی مدل در کلیدی عنصرهای تا کنند بومی و
  .شوند آشکار (دانشگاه) سازمان

 رد دانشگاه توانایی معنای به دانشگاهی چابکی
 دهایتهدی برابر در بقاء ،ناگهانی تغییرهای بر چیرگی

 تریبر آوردن دست به و کار و کسب محیطی سابقهبی
 و رشدهای فرصت عنوان به تغییرها این از سود و

 توانایی دیگر عبارت به .(2012، شارپ) است پیشرفت
 برای ،زنده انسانیی سامانه یک عنوان به دانشگاه
 طوری به مداوم تغییرهای از یادگیری و شدن شکوفا

 نه دباش ناپذیر پرهیز و طبیعی بخش یک تغییر که
 یچابک عین ،کننده تهدید رویداد یک و جدا بخش یک

 مفهوم این به دانشگاهی چابکی .است دانشگاهی
 و شودنمی متوقف هرگز بهبود به نیاز که پردازدمی

 مانده باقی و کهنههای روش امروزی استانداردهای
 یک عنوان به همیشه بهبود ،بنابراین .هستند فردا

  .(1337، همکاران و ویدپورجا) آیدمی شمار به ضرورت
 گذارتأثیرهای کنندهتعیین پرشمار آثار بررسی با

های قابلیت)ها دانشگاه چابکی توسعه وسازی پیاده در
 ز:ااند عبارت که شدند شناسایی ،(دانشگاهی چابکی

 ،چابکیهای کنندهآسان ،چابکیهای برندهپیش
 باقری) چابکی پیامدهای و چابکیهای بازدارنده

 پور،عباس و کراچی ؛2010، همکاران و چیکرا
 مختلفهای بررسی در شده مطرحهای عامل .(1331
 . هستند ،شده یادهای مؤلفه از همگی

 هستندهایی عامل دانشگاهی چابکیهای قابلیت
 رو به رو برایها دانشگاه درها آن کاربست و ورود که

 یک .هستند الزامی تغییرهای برندهپیش با شدن
 در رتغییهای برندهپیش ،دار پی طور به چابک اهدانشگ
 از چابکی نیاز مورد سطح و کندمی شناسایی را محیط

 برای معیاری عنوان به آن از شده تعیینها آن روی
 ورمنظ به دانشگاه نیاز مورد آمادگی میزان دادن نشان

 استفاده رو پیشهای چالش و تغییر با رویارویی
  .شودمی

 و تغییرها ازاند عبارت چابکیهای برندهپیش
 به را دانشگاه سازمان که تجاری محیط فشارهای
 وا خود فعالیت اجرای نوینهای روش برای جستجو
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اش رقابتیهای برتری از بتواند دانشگاه تا داردمی
 چابکیهای برندهپیش کلی طور به .کند محافظت

های قابلیت کاربست و ورود که هستندهایی عامل
  .کنندمی الزامی راها دانشگاه در ابکیچ

 توانمندسازهایی هم چابکیهای کنندهآسان
 تحقق به کمک باعثها آن وجود که هستند
 .شودمیها دانشگاه در چابکیهای قابلیت
های قابلیت بروز و آشکاری به چابکیهای کنندهآسان

  .کنندمی کمک چابکی

 که هستندهایی عامل نیز چابکیهای بازدارنده
 در چابکیهای قابلیت کاربست تواندمی هاآن وجود

 کههایی عامل .سازد رو به رو مشکل با راها دانشگاه
 ،کنندمی ضعیف یا و تهدید را سازمانی چابکی

 و گاناسکاران) آیندمی شمار به چابکیهای بازدارنده
 چابکی .(2006، همکاران و هیگینز ؛2002، همکاران
 ،ایران کشاورزی عالی آموزشهای مؤسسه وها دانشگاه

 .داشت خواهد دنبال به ذینفعان برای زیادی پیامدهای
 ذینفعان رضایت وسازی غنی نوعی چابکی پیامدهای

 یتکیف با خدمات و محصوالت تولید وسیله به جامعه و
 با آموختگان دانش تولیدها آن جمله از که است

 مختلفهای بخش نیاز مورد دانش تولید و صالحیت
 کراچی ؛2010، همکاران و کراچی باقری) است جامعه

  .(1331 پور،عباس و
 پژوهش یک در ،(1336) همکاران و پورجاوید

 ساختارمند نیمه و عمیقهای مصاحبه طریق از کیفی
 کشاورزی عالی آموزش اننظرصاحب و متخصصان با

 آموزش در دانشگاهی چابکیهای کنندهتعیین ،ایران
 به چابکیهای قابلیت بر افزون را ایران اورزیکش عالی
 وبرنده پیشهای عامل وها محرکهای دسته

 ها،یافته بر بنا .کردند تقسیم چابکیی بازدارنده
های قابلیت سویگان در شده شناساییهای مؤلفه

 و تسرع ،کشاورزی دانشگاه شایستگی شامل چابکی
 و غییرهات با رویارویی در دانشگاهپذیری انعطاف

 و دهیادگیرن و بنیان دانش ،پاسخگویی ،های دگرگونی
 چابکیهای برندهپیش ،(مؤلفه7)ها دانشگاه بودن نوآور
 ایتغییره ،دولت و ذینفعان انتظارها در تغییرها شامل

ها دانشگاه پذیریرقابت و (تکنولوژیک) فناورانه
 شامل چابکیهای کنندهآسان سویه در ،(مؤلفه0)

 رد مستمر بهبود ،چابک کار نیروی ،منعطف ساختار
 فناوری از استفاده ،تغییر فرهنگ ،عمل و تفکر

 وها تعامل ها،رابطه برقراری و دانشگاه توسط اطالعات
 محیط با کشاورزی دانشگاه مؤثرهای همکاری

 شامل چابکیهای بازدارنده سویه در و (مؤلفه7)
 نظر از .(فهمؤل2) سازمانی برون و درونهای بازدارنده
های مؤسسه وها دانشگاه چابکی شده یاد محققان
 برای زیادی پیامدهای ،ایران کشاورزی عالی آموزش

 بهها آن از که داشت خواهد دنبال بهها آن ذینفعان
 جمله از .شودمی برده نام چابکی پیامدهای عنوان

 پیامدهای سویه در شده شناساییهای مؤلفه ترینمهم
 مراکز وها دانشگاه در (چابکی آوردهای دست) چابکی
 دانش تولید ازاند عبارت کشاورزی عالی آموزش

 و دانش تولید و صالحیت با و توانمند آموختگان
 2) است جامعه مختلفهای بخش نیاز مورد خدمات

  .(مؤلفه
 صورتهای دگرگونی مرحلهی میانه در کهجا آن از
 چابکهای دانشگاه هدف و شکل زمینه در گرفته

 نیست مشخص چندانها آن نهایی شکل ،هستیم
 چابکی توانمندسازهای عامل شناخت .(2000، آرتتا)

 منظور به عالی آموزشهای مؤسسه وها دانشگاه یبرا
 یبرا الزم اطالعات کسب توانایی به دستیابی
 آشفته و متالطمهای محیط در مدیران گیریتصمیم

نده کنکمک تغییرهای جریان برترهای جنبه تسخیر و
 چابکی کهای شیوه به .(2001، شریفی و ژانگ) است

 موجب یکشاورز عالی آموزشهای نظام در سازمانی
 یمل توسعه و یکشاورز بخشهای یازمندین رفع

 کی از یکشاورز بخش تیاهم به توجه با .شد خواهد
 یبررس ،گرید یسو از یسازمان یچابک تیاهم و سو

 ویژه به یکشاورز بخش همخوانی و هماهنگی زانیم
 یچابکهای تیقابل با یکشاورز عالی آموزشهای نظام

 تیوضع یبررس ضمن تا رسدمی نظر به یضرور
 عالی آموزشهای مؤسسه وها نشگاهدا موجود

 اهآگ ،دانشگاهی چابکی لزوم ازها آن رانیمد ،کشاورزی
 به .است ،یجهان سطح در رقابتی الزمه که شوند

 کردن آشکار ،مطالعه نیا یاصل هدف ،منظور نیهم
 رد سازمانی چابکی پیامدهای وها قابلیت سازوکارهای

   .باشدمی ایران کشاورزی عالی آموزش
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 افزارنرم از استفاده با) ایران کشاورزی لیعا آموزش در سازمانی چابکیهای شاخص وها مؤلفه -1 نگاره

11Maxqda ) 

 شناسیروش
 تبیین کلی هدف با ارتباطی -علی قیتحق نیا

 رد سازمانی چابکی پیامدهای وها قابلیت سازوکارهای
 جهت .شد نجاما ایران کشاورزی عالی آموزش

 با کیفی پژوهش یک در ابتدا ،هدف این به یابیدست
 با زین و متعدد یچابکهای مدل و اتینظر یبررس

 20 با ساختارمند مهین قیعمهای مصاحبه از استفاده
 عالی آموزش اننظرصاحب و متخصصان از تن

های پست در مدیریتیی تجربه از که کشاورزی
 وها مؤلفه ،بودند برخوردار نیز دانشگاهیدار ستاره

 یعال آموزش در یسازمان یچابکهای شاخص
 اب ،دانشگاه یچابک مدل در یدیکل عناصر و یکشاورز
 شدند ییشناسا ،11xqdaMa افزارنرم از استفاده

 مورد ابزار ترتیب بدین .(1336، همکاران و پورجاوید)
 محققی نامهپرسش ،پژوهش این در استفاده
 ،مذکوری مطالعه نتایج پایه بر که بودای ساخته
 . شد طراحی

 هیئت اعضایی همه را تحقیق این آماریی جامعه
 دولتی طبیعی منابع و کشاورزیهای دانشگاه علمی

 دادند تشکیل (ساری و گرگان ،خوزستان) ورکش
(303=N). عمناب و کشاورزیهای دانشگاه دلیل این به 

 که شدند انتخاب پژوهش برای شده یاد طبیعی
 و مدیریت ،ساختار لحاظ از تخصصیهای دانشگاه

 هایدانشگاه با بارزیهای تفاوت عملکردیهای زمینه
 چابک نشگاهدا سوی بهها آندهی جهت و داشته جامع
 جدول از استفاده با نمونه حجم .است ترپذیرامکان
 روش به و (2001) همکاران و بارتلتگیری نمونه

 یاعضا خدمت محل دانشگاه بر بنا)ای طبقه تصادفی
 ذکر که طورهمان .شد تعیین تن 130 ،(علمی هیئت
ی نامهپرسش پژوهش این در استفاده مورد ابزار گردید
 از آن ییایپا برآورد برای که بودای ساخته محقق
 و کلیش ییروا .شد گرفته بهره ترتیبی یآلفا ضریب
 متخصصان از گروهی توسط نیز نامهپرسش ییمحتوا

 .شد تعیین ،کشاورزی عالی آموزش اننظرصاحب و
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 نمونههای گروه درها نامهپرسش لیتکم از پس
 هبها آن انتقال و اطالعات استخراج ،یکدگذار اتیعمل

 ،یپرداز داده ندیفرآ یط از پس .شد انجام انهیرا
 و معیار انحراف ،میانگین محاسبه) یآمارهای همحاسب
 منظور به SPSS برنامة از استفاده با تغییرات ضریب

 لیلتح روش و سازمانی چابکیهای قابلیتی بند رتبه
 تبیین منظور به ،23AMOS افزارنرم از استفاده با مسیر

 سازمانی چابکی پیامدهای وها قابلیت در مؤثر عوامل
 . شد انجام ،(ایران کشاورزی عالی آموزش در

 هایافته
 در سازمانی چابکیهای قابلیتی رتبه ،1 جدول

 .دهدمی نشان را ،ایران کشاورزی عالی آموزش
 یهپا بر شده یادی مؤلفهی دهنده تشکیلهای شاخص
  اند.شده مرتب تغییرات ضریب

 
 رانیا یکشاورز یعال آموزش در یسازمان یچابکهای تیقابل موجود تیوضع 1 جدول

 شاخص
 میانگین*

 3 از

 انحراف

 معیار

 ضریب

 تغییرات
 رتبه

 1 10/0 83/0 23/8  .(دانش وانتشار تبادل ،جادیا) کشاورزی دانشگاه در دانش مدیریت در دانشگاه توانایی

 1 10/0 73/0 73/7 توانمندسازی آموزشیهای دوره وها کارگاه در دانشگاه سازمان انسانیی سرمایه شرکت

 2 11/0 86/0 20/8 یادگیرنده خود نظام از دانشگاه برخورداری میزان و پیوسته و دائمی یادگیری به دانشگاه باور

 زا استفاده میزان – جامعه به نو دانش و دیدگاه و نو محصول و نو فکری ارائه در دانشگاه توانایی

 دانشگاه در رفتار و تفکر نوینهای راه
0/6 83/0 12/0 3 

 3 12/0 67/0 33/7 ( ابکچ دانشگاه در یادگیری در رقابت وجود میزان) رقیبان ازتر سریع یادگیری در دانشگاه توانایی

 یاجتماع خدماتی ارائه طریق از صریح به ضمنی دانش تبدیل و دانش تولید در دانشگاه توانایی

  ....و برنامه فوق آموزش و سخنرانی ،مشاوره جمله از مناسب
23/6 03/1 10/0 0 

 0 10/0 83/0 20/7 غییرتهای برندهپیش با رویارویی برای نیاز موردهای قابلیت سریع شناسایی در دانشگاه توانایی

 نیازهای و آمده پیشهای اولویت به توجه با امکانات و هامنبع کردن منعطف در دانشگاه توانایی

 آموزشی مختلفهای گروههای هدف به دستیابی راستای در نشده بینیپیش
03/7 37/0 13/0 3 

 دانشگاه توسط جدید اطالعات فناوری و یافزارنرم وپذیری خطر ،مدیریتیهای مهارتی ارائه

 کشاورزی
00/6 1/1 17/0 7 

های بخش دیدگاه از مسائل حلراه عنوان به تگانآموخ دانش تلقی در دانشگاه توانایی میزان

 جامعه مختلف
37/7 06/1 17/0 7 

 دیگر دانشمندان با شده تولید دانش اشتراک و دانش مرزهای در نوآوری در دانشگاه توانایی

 کشورها
73/6 32/1 16/0 6 

 ازهاینی رفع برای تالش و روستایی و کشاورزی بخش نیازهای به پاسخگویی در دانشگاه توانایی

 . مزبور
07/3 33/0 16/0 6 

 8 18/0 83/0 70/0 شده سفارشی و محور نیازهای رساله وها نامهپایان تولید در دانشگاه توانایی

 هایگروههای هدف به دستیابی راستای در نادرستهای فعالیت سریع توقف در دانشگاه توانایی

 آموزشی مختلف
70/7 23/1 13/0 3 

 3 13/0 78/0 08/3 کشاورزی دانشگاه توسط آن تحلیل و کشاورزی بخش نیازهای مداوم یازسنجین و شناسایی

 10 20/0 63/0 63/3 منابع سریع تخصیص در دانشگاه توانایی

 هایتغییر با رویارویی در دانشگاه سازمان به تحمیلیهای هزینه سریع کاهش در دانشگاه توانایی

 ناگهانی
03/7 27/1 21/0 11 

 11 21/0 16/1 31/3  دانشگاه بودن رو پیش و هوشمندی ،گریحس

 11 21/0 17/1 03/3 جامعه نیاز مورد خدمات و محصوالت به دانش تبدیل و دانشسازی تجاری در دانشگاه توانایی

 11 21/0 37/0 70/0 تغییر با رویارویی برای دانشگاه آمادگی

های برنامه وها هدف و بازار نیازهای با تناسبم درسیهای برنامه تنظیم در دانشگاه توانایی

 کشور استراتژیک
33/3 32/1 20/0 12 

 12 20/0 31/1 07/3 کشاورزی دانشگاه توسط تغییر با مرتبط مسائل بینیپیش

 و تجهیزات با ...و رفاهی ،مدیریتی ،آموزشی متفاوتهای هدف به دسترسی در دانشگاه توانایی

 موجود امکانات
30/3 33/1 27/0 13 

 13 27/0 30/0 31/3 ها آموزش کردن عملی و صنایع و جامعه دهنده ارتباط درسی برنامه طراحی در دانشگاه توانایی
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ی رائها توانایی) کشور کشاورزیی آینده با دانشگاه پژوهشی و آموزشیهای برنامه هماهنگی توانایی

 نوینهای مهارت خلق – (کار و کسب فرآیندهای در تغییرها ضروریهای مهارت
00/3 88/0 27/0 13 

های گروههای هدف به دستیابی راستای در درستهای فعالیت سریع آغاز در دانشگاه توانایی

 آموزشی مختلف
33/3 33/1 23/0 10 

 13 30/0 6/1 38/3 محیطی تغییرهای با رویارویی در اطالعات بانک بودن دارا

 13 30/0 08/1 33/3 دانشجویان فردیهای تفاوت و نیازها ها،ترجیح تنگرف نظر مورد در دانشگاه توانایی

 اتخدم ارزیاب و نوهای دیدگاه منبع عنوان به کشاورزیبرداران بهره از استفاده در دانشگاه توانایی

 و عتصن ،کار بازار ،مشاغل صاحبان ،دانشجویان یعنی دانشگاه ذینفعان توسطها فعالیت ارزیابی)

  .(جامعه

26/3 68/1 33/0 17 

 17 33/0 20/1 72/3 پروری خالق و کارآفرین ،نوآورهای آموزشی ارائه در دانشگاه توانایی

 در املک آشفتگی و نظمیبی ایجاد از جلوگیری و تغییر از ناشی تهدید با دانشگاه سریع رویارویی

  دانشگاه سازمان
82/0 73/1 30/0 16 

 مسئلههای آموزشی ارائه و تغییر با رویارویی برای مسئله حلهای مهارت از دانشگاه برخورداری

 محور
00/3 83/1 33/0 18 

 13 37/0 30/1 23/3 دانشگاه سازمان عملیاتی و میانیهای هدف مستمر کردن روز به توانایی

 در آنان مشارکت و کنندگان تأمین و ذینفعان با نزدیک رابط برقراری در دانشگاه توانایی

 . آرا تنوع به احترام و ذینفعان رضایت و گروهی و متمرکز غیر گیریتصمیم ها،ریزیبرنامه
13/3 88/1 37/0 13 

 20 36/0 63/1 86/0 روستایی و کشاورزی بخش و بازارکار تغییرهای به نسبت دانشگاه بودن حساس

 21 00/0 30/1 62/0 انتقادی تفکرهای مهارت از دانشگاه برخورداری

 تغییرها از سریع یادگیری - فرصت به آن تبدیل و تغییرها از سریع برداریبهره در دانشگاه توانایی

 تغییر در شکوفایی و حیات توانایی و
80/0 37/1 01/0 22 

 22 01/0 30/1 60/0 تحصیلیهای رشته مداوم و سریع ایجاد در دانشگاه توانایی

 تباکیفی خدمات ارائه و دانشجو به کشاورزی کار زاربا نیاز مورد گوناگونهای مهارتی ارائه توانایی

 متنوع آموزش ،چندگانه هاى مهارت آموزش) مختلف سطوح در دانشجویان به پژوهشی و آموزشی

  .(متفاوت و

26/3 07/1 03/0 23 

 -- -- 20/1 00/3 کل

 3زیاد= خیلی 1کم= خیلی مقیاس:* 

 
 بر ،دشومی مشاهده ،1 جدول در که گونههمان

 توانمی ،(2/1 معیار= انحراف) 3 از 00/3 میانگین پایه
 ،علمی هیئت اعضای که گرفت نتیجه چنین

 وها دانشگاه چابکیهای قابلیت از برخورداری
 سطح در را ایران کشاورزی عالی آموزشهای مؤسسه

 ،میعل هیئت اعضای نظر از .کنندمی ارزیابی متوسطی
 در شدان مدیریت در شگاهدان توانایی چونهایی قابلیت

 ،(دانش وانتشار تبادل ،جادیا) کشاورزی دانشگاه
ها کارگاه در دانشگاه سازمان انسانیی سرمایه شرکت

 به دانشگاه باور ،توانمندسازی آموزشیهای دوره و
 گاهدانش برخورداری میزان و پیوسته و دائمی یادگیری

 کرفی رائها در دانشگاه توانایی ،یادگیرنده خود نظام از
 میزان) جامعه به نو انشد و دیدگاه و نو محصول و نو

 و (دانشگاه در رفتار و تفکر نوینهای راه از استفاده
 میزان) رقیبان ازتر سریع یادگیری در دانشگاه توانایی
 ،(چابک دانشگاه در یادگیری در رقابت وجود

ها دانشگاه چابکیهای قابلیت سوم تا اولهای اولویت
 تشکیل را ایران کشاورزی عالی آموزشهای سسهمؤ و

  .دهندمی
 هیئت اعضای دیدگاه از که است حالی در این
 کشاورزی عالی آموزشهای مؤسسه وها دانشگاه علمی
 زانمی به سازمانی چابکیای هقابلیتی سویه در ایران
 از دانشگاه برخورداری چونهایی شاخص از کمی

 در دانشگاه توانایی ،انتقادی تفکرهای مهارت
 فرصت به آن تبدیل و تغییرها از سریع برداریبهره

 وفاییشک و حیات توانایی و تغییرها از سریع یادگیری)
 مداوم و سریع ایجاد در دانشگاه توانایی ،(تغییر در

های مهارتی ارائه توانایی و تحصیلیهای رشته
 ارائه و دانشجو به کشاورزی کار بازار نیاز مورد گوناگون
 رد دانشجویان به پژوهشی و آموزشی باکیفیت خدمات
 آموزش ،چندگانه هاى مهارت آموزش) مختلف سطوح
  .برخوردارند ،(متفاوت و متنوع
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 2 جدول ،شودمی مالحظه که طورهمان درنهایت
 عالی آموزش در سازمانی چابکی سویگانبندی رتبه

 اننش را ،علمی هیئت اعضای دیدگاه از ایران کشاورزی
  .دهدمی

 
 ایران کشاورزی عالی آموزش در سازمانی چابکی سویگانبندی رتبه -2 جدول

 رتبه تغییرات ضریب  معیار انحراف میانگین* سازمانی چابکی سویگان

 1 00/0 31/0 72/8 هابرنده پیش

 2 08/0 76/0 26/8 ها بازدارنده

 3 18/0 13/1 33/7 هاکننده آسان

 0 33/0 61/1 31/0 پیامدها

 3=ادیز یلیخ 1کم= یلیخ :اسی*مق 

 
 دهش یاد سویگانتر بیش که است یادآوری به الزم

ها اهدانشگ چابکی ارتقای برای مثبت ویژگیی زمره در
 تنها و آیندمی شمار به عالی آموزشهای مؤسسه و

 چابکی منفی گیویژ یک عنوان بهها بازدارنده سویه
 . کنندمی تهدید یا و تضعیف را دانشگاهی
 ،طورکلی به که است آن گویایها یافته

 و ورود زیادی خیلی میزان به چابکیهای برندهپیش
 وها دانشگاه در چابکیهای قابلیت کاربست
 الزامی را ایران کشاورزی عالی آموزشهای مؤسسه

 با .(3/0معیار انحراف و 3 از 72/8 میانگین) کنندمی
 به که دریافت توانمی ،2 جدول اطالعات به استناد

 عالی آموزشهای مؤسسه وها دانشگاه کلی طور
ایی هبازدارنده با زیادی خیلی میزان به ایران کشاورزی

 یا و داده قرار تهدید مورد را سازمانی چابکی که
 از 26/8 میانگین) هستند رو به رو ،کنندمی تضعیف

 شودمی مطرح حالی در این .(6/0 معیار افانحر و 3
 به کشاورزی عالی آموزشهای مؤسسه وها دانشگاه که

 چابکی توانمندسازهای وها کنندهآسان از زیادی میزان
 بنابر و (13/1معیار انحراف و 3 از 33/7 نمیانگی)

 از نیز متوسطی سطح در ،1ی شماره جدولهای یافته
 و 10 از 00/3 میانگین) یدانشگاه چابکیهای قابلیت
 دلیل همین به شاید .ندبرخوردار (2/1معیار انحراف

 که پیداست درستی بهها یافته به استناد با که است
 هایمؤسسه وها دانشگاه کنونی چابکی حاضر حال در

 متوسطی پیامدهای ،ایران کشاورزی عالی آموزش
 3/0 میانگین) است داشته دنبال به خود ذینفعان برای

  .(6/0 معیار انحراف و 3 از

 هایپیامد وها قابلیت سازوکارهای تبیین منظور به
 از ایران کشاورزی عالی آموزش در سازمانی کیچاب

 افزارنرم کاربرد با ساختاریهای همعادل یابیمدل
AMOS23، شد گرفته بهره.  

ها قابلیت بر ثرؤمهای عاملی رابطه بررسی این در
 کشاورزی عالی آموزش در سازمانی چابکی پیامدهای و

 در آمده دست به اسکوئر کای مقدار .شد تحلیل ،ایران
 سطح در df=10 آزادی درجه با (2χ=128/13) مدل
03/0P = نبود معنادار (23/0Sig=)، معنادار شرط لذا 

 وجهت باچنین هم .بود پذیرش شایان اسکور کای نبودن
 ،31/0 برابر NFI مدل برازشهای شاخص که این به

CFI مدل خوب برازش انگرینما که شدند 33/0 برابر 
 (RMSEA) برآورد خطای مربعات میانگین ریشه و بود
 .اددمی نشان را یخوب بسیار برازش که شد 016/0 نیز
  .دش دییتأ باال مدل ،شده هیاراهای شاخص به توجه با

 و میمستق اثرهای انگرینما ،(2 نگاره) مسیر نمودار
 یچابک مدل در درونزا و برونزا یرهایمتغ میرمستقیغ

 . باشدمی ایران کشاورزی عالی آموزش در سازمانی
 لهجم از چابکیهای برندهپیش میزان ،مدل پایه بر

 بکیچا با معناداری و مثبت ارتباط که است متغیرهایی
 دارد ایران کشاورزی عالی آموزش

(000/0,p=30/0=β). رب تأثیر با متغیر این آنکه ضمن 
 به نیز ،(p=30/0=β,000/0) چابکیهای کنندهآسان
 کشاورزی عالی آموزش چابکی بر غیرمستقیم طور

 . است تأثیرگذار ایران
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 آموزش در سازمانی چابکی پیامدهای وها قابلیت در مؤثر عوامل (گیریاندازه مدل) مسیر تحلیل -2 نگاره

 ایران کشاورزی عالی

χ² 128/13 = , Sig= 23/0 , df=10, NFI= 31/0 , CFI= 33/0 , TLI= 30/0  

RMSEA= 016/0  
 (n=130 ) 

  وابسته متغیر بر مستقل متغیر مستقیم تأثیر

   وابسته متغیر بر مستقل متغیر غیرمستقیم تأثیر 

 

 از چابکیهای کنندهآسان ،مدل پایه بر چنینهم
 اب معناداری و مثبت ارتباط که است متغیرهایی جمله

 دارد ایران کشاورزی عالی آموزش چابکی
(000/0,p=07/0=β). رب تأثیر با متغیر این آنکه ضمن 

 طور به نیز ،(p=28/0=β,000/0) چابکیهای بازدارنده
 ایران کشاورزی عالی آموزش چابکی بر غیرمستقیم

 . است تأثیرگذار
 دیگر جمله از خود نیز چابکیهای بازدارنده

 بر مستقیم طور به که آیدمی شمار بههایی عامل
 منفی تأثیر ایران کشاورزی عالی آموزش چابکی

 این آنکه ضمن .(p=00/0- =β,000/0) گذارندمی
 کیچابهای کنندهآسان بر منفی تأثیر با نیز متغیر

(000/0, p= 00/0- =β)، بر غیرمستقیم طور به نیز 
 . است تأثیرگذار ایران کشاورزی عالی آموزش چابکی

 چابکی بر تأثیرگذارهای عامل ارتقای سرانجام
 ظهور سبب ،کشاورزی عالی آموزش مراکز وها دانشگاه

 ردیگ عبارت به .شد خواهدها دانشگاه برای پیامدهایی
 بودن دارا با خود نیز ،دانشگاهی چابکیهای قابلیت

 گاهیدانش چابکی پیامدهای بر معنادار و مستقیم تأثیر
 عالی آموزش برای آوردهایی دست بروز سبب

  .(P 73/0=β,=000/0) شد خواهد ایران کشاورزی
 غیرمستقیم و مستقیمهای اثرگذاری ،3 جدول
 میزان تعیین منظور به ،مدل در اثرگذار متغیرهای

 وها قابلیت بر فوق متغیرهای از یک هر کل تأثیر
 را ،ایران کشاورزی عالی آموزش کیچاب پیامدهای

 . دهدمی نشان

 
  یکشاورز یعال آموزش یچابک مدل در اثرگذار یرهایمتغ کل و میرمستقیغ ،میمستق یاثرها یبررس -6 جدول
 کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم اثر متغیر

 763/0 162/0 301/0 چابکیهای برندهپیش

 ( -) 731/0 ( -) 223/0 ( -) 002/0 چابکیهای بازدارنده

 002/0 071/0 073/0 چابکیهای کنندهآسان

 N=130 

 
 به استناد با ،شودمی مالحظه که طورهمان

 و مستقیمهای اثرگذاری بررسی و 3 جدولهای یافته
 رثؤمهای عامل مدل در اثرگذار غیرهایمت غیرمستقیم

 آموزش در سازمانی چابکی پیامدهای وها قابلیت بر
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 متغیر که است مشخص ،ایران کشاورزی عالی
 و ورود الزام با ،(β=76/0) چابکیهای برندهپیش

 ترینبیش ها،دانشگاه در چابکیهای قابلیت کاربست
 ادار ،ایران کشاورزی عالی آموزش چابکی بر را تأثیر

 چابکیهای بازدارنده متغیرهای نیز آن از پس .هستند
(73/0=β) و دانشگاهی چابکی تهدید یا و تضعیف با 

 به کمک طریق از (β=00/0) چابکیهای کنندهآسان
 را أثیرت ترینبیش ،چابکیهای قابلیت بروز و آشکاری

 .هستند دارا ،ایران کشاورزی عالی آموزش چابکی بر
 چابکی بر تأثیرگذارهای عامل یارتقا سرانجام
 ظهور سبب ،کشاورزی عالی آموزش مراکز وها دانشگاه

 ردیگ عبارت به .شد خواهدها دانشگاه برای پیامدهایی
 نیز ایران کشاورزی عالی آموزش در سازمانی چابکی

 هایپیامد بر معنادار و مستقیم تأثیر بودن دارا با خود
 برای وردهاییآ دست بروز سبب دانشگاهی چابکی
 P,=000/0) شد خواهد ایران کشاورزی عالی آموزش

73/0=β).  

 گیرینتیجه و بحث

 سازوکارهای است شده سعی پژوهش این در
 یعال آموزش در سازمانی چابکی پیامدهای وها قابلیت

 نآ گویایها یافته .شوند شناسایی ،ایران کشاورزی
های دانشگاه علمی هیئت اعضای نظر از که است

 و تحقیقات ،علوم وزارت به وابسته دولتی تخصصی
 وا هدانشگاه چابکیهای قابلیت از برخورداری ،فناوری
 سطح در را ایران کشاورزی عالی آموزشهای مؤسسه

 ونچ محققانیهای یافته با که کردند ارزیابی متوسطی
 همکاران و یدگلیب و (1383) سالجقه وپور نیک

 کنونی چابکی میزان خود تحقیق در که (2012)
 ارزیابی متوسط حد در را خویش بررسی مورد سازمان

ها پژوهشهای یافته کلی طور به .باشدمی سوهم ،کرد
 و دانشگاه از دانشجویان انتظارهای که است آن گویای

 توانها دانشگاه و است افزایش به رو عالی آموزش
 .(2003، سوئنی) ندارند را انتظارها این به پاسخ

 محور شایسته درسیی برنامه یک دانشجویان
 حاصطال به یا و صنعت و کار با متناسب که خواهندمی

 ناتوانایی .(1337، همکاران و خاوری) باشد محور شغل
 دیگری مسئله جامعه انتظارهای تحقق درها دانشگاه

 و استین برن ؛2007، وست) هاست آن روی پیش
 تربیت در دارد انتظار انشگاهد از جامعه .(2013، کمپل
 نوآور پژوهشگر و باصالحیت دیده آموزش کار نیروی

 ،خدمات ،فرآیندها ،محصوالت خلق باعث که
 ریزیبرنامه ،شوند بهتری درک و رفتارها ها،سیاست

  .باشد داشته کارآمدی و جامع
 شورک عمومی پیشرفت و توسعه که نیست تردیدی

 اعثب علمی پیشرفت و است آن علمی پیشرفت گرو در
 .دشومی آبرو و احترام کسب و عزت ،سربلندی ،اقتدار
 اسالمی یالگو پایه بر پیشرفت و توسعه اصلی گاه تکیه

 ظارانت .باشد کشورمی دانشگاهی و علمی جامعه ،ایرانی
 و علمی پیشرفت پرچمدارها دانشگاه که رودمی

 جامعه التکمش و نیازها به پاسخگویی در توانمند
 حیات ادامه و ءبقا برای باز نظام یک مانند و اشندب

 زا .باشد داشته (تعامل) متقابل رابطه محیط با خود
 و کند استفاده محیط در موجود یهامنبع

 برابر در .کند صادر محیط به هم راهایی محصول
 شانن مناسب و سریع بسیار واکنش محیط تغییرهای

 رب پرشماریهای دهبازدارن اما .باشدپذیر انعطاف و داده
ها آن از بعضی که دارد وجود وظیفه انجام این راه سر

 برای گرفته نظر درهای بودجه کاهش از:اند عبارت
 وریزان برنامه توجهیبی ،کشاورزی عالی آموزش
 و یپژوهش تحقیقاتهای یافته نقش به گذارانسیاست
 تحقیقات و پژوهش بخش در دولت کم یگذارسرمایه
 مراکز وها دانشگاه جاریهای هزینه افزایش ،علمی

 ،دانشگاه درآمدزاییی زمینه نبود و عالی آموزش
 عالی آموزش مراکز وها دانشگاه کردن مقاومت

 زنی و فناورانه و فنی تغییرهای مقابل در کشاورزی
 ریعسهای دگرگونی و تغییرها با تطابق جهت ناتوانایی
 ،سرمایه) نامناسبهای زیرساخت وجود ،محیطی

 ،فرهنگ ،سو هم نگرش و انگیزه با انسانی نیروی
 ،چابکیهای قابلیت بروز جهت (...و اطالعات فناوری

 نبود و کار بازار نیاز پایه بر پذیرش نبودن محور تقاضا
 وزارت بین هماهنگی بودن ناکافی یا و الزمهای زمینه
 عالی آموزش ضعف ،کشاورزی جهاد وزارت و علوم

 ذینفعان نیازهای به پاسخگویی در کشاورزی
 کیفی و کمی کاهش ،(...و جامعه ،بازارکار ،دانشجویان)

 ،کشور جمعیت پیری به رو روند ها،رشته ورودی
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ی هامؤسسه زیاد شمار وجود ،دانشجو جذب در ناتوانی
 ظهور ،کشاورزی مختلفهای گرایش با عالی آموزش

 وزشیآم خدماتی ارائه مانند) شرکتی جدید بازارهای
 هایتوانایی نبود ،(مختلفهای شرکت وها سازمان به

 مدیران تجربه و تعهد ،تخصص ،شایستگی نبود ،رقابتی
 و کشاورزی عالی آموزش مراکز وها دانشگاه از برخی

 وها دانشگاه از برخی درPassive و تمرکزگرا مدیریت
 مدیریت ضعف و کشاورزی عالی آموزش مراکز

 باعث که کشاورزی عالی آموزش مراکز وها دانشگاه
 عالی آموزشهای مؤسسه وها دانشگاه ناکارآمدی
 . است شده کشاورزی

 وها دانشگاه در چابکیهای قابلیت ارتقای لذا
 کمک تواندمی کشاورزی عالی آموزشهای مؤسسه

 این به .بکند شده یادهای بازدارنده رفع به ثریؤم
 و نیازها و اهخأل بود خواهد قادر دانشگاه ترتیب

 چابک دانشگاه .دهد تشخیص را جامعه التکمش
 ،مقاله ،کتاب از اعم خود محصوالت و خدمات تواندمی

 (دانشگاه خدمات و محصوالت) غیره و آموخته دانش
های خواسته و نیازها به پاسخگویی جهت در را

 این به .کند تنظیم ،آنان التکمش رفع و ذینفعان
 این ارزیابیهای شاخص و معیارها از یکی ترتیب
 خدمات و محصوالت از میزان چه که بود خواهد

 با و گرفته قرار کشور نیازهای خدمت در دانشگاه
 گره غیره و سیاست و کشاورزی ،تجارت ،صنعت
 محصوالت و خدمات تنظیم برای دانشگاه .است خورده

 یکافپذیری انعطاف و چاالکی ،چابکی دارای باید خود
 ها،درس ها،رشته بتواند مثال عنوان به .باشد

 ،تشکیالت ،ساختار ،استادان ارزشیابی ها،سرفصل
 " پایه بر را غیره و وریبهرههای شاخص ،فرایندها

 روز به و بازسازی ،ریزی طرح ،تغییر سرعت به " نیازها
 و چابکی ،سریع واکنش این زمینه نبود .کند

 و مقرراتی و قانونیهای تراشی مانع یا وپذیری انعطاف
 اهجایگ این به دانشگاه رسیدنی بازدارنده ای،سلیقه

 ...و سرفصل یا فرایند عنوان به امروز تا آنچه .شودمی
 ،هکهن ،سنتی قواعد عنوان به اکنون داشت مقبولیت
 و برطرف است الزم ،شده تلقی رده از خارج و فرسوده

 اب متناسب و شده اصالح ،نو ،تازه قواعدی سرعت به
 املع دانشگاه چابکی .شود آن جایگزین جدید ایطشر

 در هک باشدمی ،موفقیت کسب در کلیدی و مهم بسیار
 زایشاف و برتر کیفیت به دستیابی ،بودن دارا صورت

 و علمی استقالل ضرورت .شد خواهد میسر وریبهره
 هب دانشگاه درونی دگرگونی و تغییر دانشگاه عملی

 یدگرگون و تغییر به واکنش در پویا و مستمر صورت
 رتغیی حال در نیازهای با متناسب و بیرونی شرایط
 عملی و علمی استقالل از برخورداری مستلزم ،جامعه

 پویایی و دانشگاهی مدیران اختیار افزایش ،دانشگاه
 .است دانشگاه به کردن اعتماد خالصه طور هب وها آن

 ایبر اصولی سیاستیها دانشگاه به استقالل اعطای
 نآ پویایی و ییگوپاسخ ،پذیری مسئولیت فزایشا

 کزتمر ،دانشگاه استقاللی بازدارنده نخستین .است
 .است متبوع وزارت درها گیریتصمیم حد از بیش
 کردن محدود به دانشگاه استقالل اعطای انمخالف

 رمسی ازها دانشگاه خروج ،دانشگاه بر حاکمیت نظارت
 به شدن تبدیل و منظا کلیهای سیاست شده تعیین

 اشاره داری سرمایه (لیبرال) آزادی فشار گروه یک
 ضعیف دالیلی ،موارد این که است روشن اما .کنندمی

 (ره) خمینی امام حضرت سخن به استناد با و هستند
 .است ناپذیر خدشه اصل یکها دانشگاه استقالل
 قاللاست اعطای وها دانشگاه به کردن اعتماد با بنابراین

 مدیران اختیار افزایش با وها آن به عملی و علمی
 آن پی در و چابکی انتظار توانمی ،دانشگاهی
 و خالءها کردن پر و ییگوپاسخ ،پذیری مسئولیت

 و پورجاوید) داشت دانشگاه از را جامعه نیازهای
  .(1330 پور،طهمورث ؛1337، همکاران

 ،پژوهشهای یافته به عنایت با کلی طور به
 عالی آموزش در دانشگاهی چابکیهای کنندهتعیین

های برندهپیشهای عامل توسط ایران کشاورزی
 نعنوا با چابکیهای بازدارنده وها کنندهآسان ،چابکی
 تبیین چابکیی بازدارنده وبرنده پیشهای عامل

 باقری چون محققانیهای یافته با الگو این .شودمی
پور عباس و کراچی باقری ،(2010) همکاران و کراچی

 همخوانی ،(1331) همکاران وپور عباس ،(1331)
ها دانشگاهریزان برنامه و مدیران است ضروری لذا .دارد

 یادهای مؤلفه به کشاورزی عالی آموزشهای مؤسسه و
  .باشند داشته تریبیش عنایت شده
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 این در شده شناساییهای مؤلفه کلی طور به
 رقرا واکاوی مورد محققان توسط نیز پیشتر پژوهش

ی هایبررسی نتایج به توانمی جمله آن از اند.گرفته
های برندهپیش چونهایی عاملها آن در که کرد اشاره

 ،(2010، انتونی و اسکات تاپ ؛2010، یهنر) چابکی
 و اینمن ؛2011، همکاران و لین) چابکیهای قابلیت

 و محرابی) چابکیهای کنندهآسان ،(2011، همکاران
 و (2012، همکاران و هانگ ؛2013، همکاران
 ؛2010، همکاران و کراچی) چابکیهای بازدارنده
 عنوان به ،(1331 پور،عباس و کراچی
های مؤسسه وها دانشگاه چابکیهای کنندهتعیین

  اند.شده شناسایی عالی آموزش
 داستپی درستی بهها یافته به استناد با سرانجام و

 عالی آموزشهای مؤسسه وها دانشگاه چابکی که
 بهها آن ذینفعان برای پیامدهایی ،ایران کشاورزی

 نوعی چابکی پیامدهای .داشت خواهد دنبال
 تولید با جامعه و دانشجویان رضایت وسازی غنی

ها آن جمله از که است کیفیت با خدمات و محصوالت
 وردم دانش تولید و صالحیت با آموختگان دانش تولید

 رد نیز پیشتر که است جامعه مختلفهای بخش نیاز
 و (2010) همکاران و کراچی باقریهای پژوهش

  .است شده ارزیابی (1331) همکاران وپور عباس
 وها یافته به استناد با ،شد مالحظه که طورهمان

 غیرمستقیم و مستقیمهای اثرگذاری بررسی
 چابکیهای کنندهتعیین مدل در اثرگذار متغیرهای

 مشخص ،ایران کشاورزی عالی زشآمو در سازمانی
 بر را رتأثی ترینبیش ،چابکیهای برندهپیش که است

 از پس .داراست ،ایران کشاورزی عالی آموزش چابکی
 و چابکیهای بازدارنده متغیرهای نیز آن

 ابکیچ بر را تأثیر ترینبیش ،چابکیهای کنندهآسان
 رمنظو به لذا هستند دارا ،ایران کشاورزی عالی آموزش
 استفاده چون مواردی بهها دانشگاه در چابکی ارتقای

 اطالعاتهای نظام و ارتباطی نوین راهبردهای از
 رد عالی آموزش نظام توانمندی تواندمی که مدیریت

 هتوج و دهد افزایش را محیطی تغییرهای بینیپیش
 تالش لزوم که عالی آموزش درسازی خصوصی به

 یهامنبع آوردن ستد به برای دانشگاهیی مجموعه
 أکیدت را رقابتی برتری به یابیدستچنین هم و مالی

 مککها دانشگاه ییگوپاسخ توان افزایش به تواندمی و
 بر بنا کهجا آن ازچنین هم .کنندمی اشاره ،کند

ها شایستگیی توسعهی سویه در پژوهشهای یافته
 دیدهها دانشگاه عملکردی ضعف گویای نتایج نیز
 ظورمن به لذا (دانشگاهی چابکی بودن متوسط) دشمی

 رد مشارکت فرهنگ توسعه ،دانشگاه چابکی ارتقای
 و هیگروهای فعالیت بر تمرکز دلیل به کارکنان میان

 طریق از کارکنان مهارتی توانمندی افزایش
 دایجا و اختیار تفویض و سازمانی اثربخشهای آموزش
ی توسعه تایراس در تواندمی که آنان در انگیزش

 و مؤثرها دانشگاه انسانی نیرویهای شایستگی
 نهادپیش چابکی ارتقای کارراه عنوان به ،باشد سودمند

 در ضعف اصالح جهتچنین هم .شودمی
 از تواندمی کهها دانشگاه سازمانیپذیری انعطاف
 وزشآم نظام (بروکراتیک) دیوانساالر و متمرکز ساختار

 کاهش به و باشد هگرفت نشأت کشور در عالی
 یمحیط تغییرهای با عالی آموزش نظامپذیری سازگار
 دوبارهدهی ساختار چون راهکارهایی ،است شده منجر
 بهتر بیش اختیارهای دادن و اداریهای نظام

 آموزشی و اداری مقررات و قوانین تدوین درها دانشگاه
 به سازمان در نوآوری و توسعه فرهنگ ترویج با همراه

 تواندمی که سازمانی تحولهای اقدام از بخشی نعنوا
 برای را عالی آموزش نظام سازمانیپذیری انعطاف

 بهبود زیادی حد تا را محیطی تغییرهای با همراهی
 در ضعف راستا همین در .شودمی پیشنهاد ،بخشد
 هک ممکن زمانترین کوتاه درها فعالیت انجام توانایی

 مطرح سازمانی یچابک در سرعت سویه عنوان به
 درها دانشگاه عملکردی ضعف گویای نیز شودمی

 و راهبردی ساختار ،فرآیندها در تغییرها سریع اجرای
 اجرای و مشکالت حل برای سریع گیریتصمیم

 گرایش با تواندمی امر این که است پیشنهادها
 ردرویک مبنای بر سازمان مدیریت سوی بهها دانشگاه
  .یابد ققتح یادگیرنده سازمان

 وها دانشگاه نمودن چابک برای کلی طور به
های اقدام است ضروری ،عالی آموزشهای مؤسسه
 گیرد: صورت زیر اصالحی
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های مهارت ایجاد در مؤثرهای روشی توسعه -
 وها دانشگاه دانشجویان آموزش در انتقادی تفکر

 کشاورزی؛ عالی آموزشهای مؤسسه

 با همسو وپدیدن تحصیلیهای رشته ایجاد -
 دانشجویان؛ به کشاورزی بخش روز نیاز

 هب پژوهشی و آموزشی باکیفیت خدمات ارائه -
 هاى مهارت آموزش) مختلف سطوح در دانشجویان

 ؛(متفاوت و متنوع آموزش ،چندگانه
 نیاز مورد یهامنبعی همه شناسایی -

ها آن اکتساب به قادر تنهایی به که آموزشی نهادهای
 نیستند؛

 و آموزشیهای برنامه گرفتن نظر در -
 جامع؛ چارچوب یک در تحقیقاتی

 سازمانی؛ درون همکاری نظام استقرار -

 راستای در کارکردی چند هایگروه ازگیری بهره -
 فرآیندهای مهندسی باز و کارکنان توانمندسازی

 دانشگاه؛

 السک کلیدیهای شایستگی تقویت و شناسایی -
 مشارکت راستای در مبنایی عنوان به که جهانی

 شود؛می تلقی نهادها دیگر با گسترده

 تحقیقاتی و آموزشیهای برنامهگیری شکل -
 مختلف؛ سطوح در مجازی

های بخش در گسترده اختیارهای تفویض -
 مختلف؛

 هر در فردی هر آن بر مبتنی که فضایی خلق -
 نشگاهدا صاحب و مالک چونهم بتواند مقامی و پست

 کند؛پردازی نظریه و فکر

 باز؛ اطالعاتی محیط یکگیری شکل -

های آموزش بحث در گسترده یگذارسرمایه -
 مختلف؛های بخش در کارکنان تجربی و علمی

 سطوح در کارکنان و استادان پیوسته ارزیابی -
 ها؛آن به متناسب دهای بازخور ارائه و مختلف

 زمینه در مناسبهای فناوری ازگیری بهره -
 بخش در موجود امکانات و منابع از اثربخشگیری بهره

 تحقیقات؛ و آموزش

 اذاتخ زمینه در باتجربه و زبده استادان استخدام -
 تحصیلی ریزیبرنامه برای متناسبهای سیاست

 دانشجویان؛

 ارزش و کارکنان عملکرد از مستمر ارزیابی -
 دانشگاه؛ خدمات و محصوالت

 درنیازهای دائم رخداده تغییرهای به اسخگویپ -
 دانشگاه؛ ذینفعان

 وریژ) یادگیرنده سازمان یک به دانشگاه تبدیل -
  .(2006، پیتت ؛2000، همکاران و
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Abstract 

This case study was comdmcted to investigate Effective factors in the agility of Iranian 

agricultural higher education. The statistical population of the study is all faculty members at 

Campus of Agriculture and natural Resources who are in the specialized universities of the 

Ministry of Science, Research and Technology (N =305). from whom 130 agricultural teachers 

were selected applying stratified random sampling technique.. According to the findings, 

universities and institutes of higher agriculture education have a moderate degree of agility 

capabilities. path analysis using AMOS23 showed that The variables of agility stimuli (β= 0.67, 

p=0/000) have the most impact on the agility capabilities of the university. Afterwards, the 

variables such as agility barriers (β= 0.63, p=0/000) and agility facilitators (β= 0.40, p=0/000), 

had the most impact on Improve the agility capabilities of the university. Finally, the agility of 

Iranian agriculture higher education will have many consequences for their customers (β= 0.65, 

p=0/000). Hence, attention to agility determinants is necessary to achieve the ability to obtain 

information necessary for decision making by managers in higher education institutions.  

 

Index Terms: organizational agility, agile university, academic agility model, higher 

agricultural education.  
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