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 رانیا یکشاورز یعال آموزش تیریمد سازیچابک در مؤثرهای عامل

 9یگیب یعل نیرحسیام و 2پوریبهمن خسرو ،7دیپورجاو الیسه

 خوزستان  یعیمنابع طب و یدانشگاه کشاورز یآموزش کشاورز یدکتر جویدانش -1
 خوزستان  یعیو منابع طب یدانشگاه کشاورز یو آموزش کشاورز جیاستاد ترو -2
 یدانشگاه راز ،یو آموزش کشاورز جیترو یاردانش -3
 

 چکیده
 لیبه دل یدانش کشاورز دیعمده تول یبه مثابه نهادها یکشاورز یآموزش عالهای ها و مؤسسهدانشگاه

در توسعه  یدینقش و رسالت جد ،افزون بر پژوهش و آموزش ،یاقتصاد دیعلم و تول دیتول تیدر ماه رییتغ
 ییشناسا یفیپژوهش ک نیادارند. هدف  ازین یاز چابکهایی شکلبه  در نتیجهو اند افتهیای و منطقه یاقتصاد
های عمیق از طریق مصاحبه هادادهبود.  رانیا یکشاورز یآموزش عال تیریمدسازی در چابک های مؤثرعامل

دار دانشگاهی های ستارهی مدیریتی در سمتکه از تجربه آموزش عالی کشاورزیان نظرصاحبن و متخصصابا 
آوری و با روش تحلیل خط به خط و در قالب تحلیل محتوای جمع ،(مصاحبه فردی 22) نیز برخوردار بودند
و ها محرکهای به دسته یاستخراج ینمادهاپردازش شدند.  MAXqda11 افزارنرماز  متعارف با استفاده

شده  ییشناسای هامؤلفهها افتهیشدند. براساس  میتقس یچابکی و بازدارنده برندههای پیشو عاملها تیقابل
پذیری فناورانه و رقابت راتییتغ ،و دولت ذینفعان ظاردر انت رییشامل تغ یچابکهای محرک گانیدر سو
دانشگاه پذیری سرعت و انعطاف ،یدانشگاه کشاورز یستگیاشامل: ش یچابکهای تیقابل ،(مؤلفه 4) هادانشگاه

 6) هاو نوآور بودن دانشگاه رندهیادگیبودن و  انیدانش بن ،گوییپاسخ ،هایو دگرگون راتییبا تغ ییارویدر رو
در تفکر و دار یبهبود پ ،کار چابک یروین ،شامل: ساختار منعطف یچابکهای کنندهآسان هیدر سو ،(مؤلفه
مؤثر با  یتعامل و همکار ،رابطه یاطالعات توسط دانشگاه و برقرار یاستفاده از فناور ،رییفرهنگ تغ ،عمل

توجه به  .(مؤلفه 2) یزمانشامل: موانع درون و برون سا یچابکهای بازدارنده هیو در سو (مؤلفه 6) طیمح
گیری میتصم یکسب اطالعات الزم برا ییبه توانا یابیدست یبرا شده ادی یچابکهای و مؤلفهها شاخص
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 مقدمه
عمده  راتییتغ ،یکیتکنولوژ عیسرهای یدگرگون

های یژگیاز و نفعانیدر بازار کار و انتظارات ذ
و مؤسسات آموزش ها هستند که دانشگاه یطیمح
 نیدر ا تیکسب موفق یبا آن مواجه هستند. برا یعال

 کند کهمی جادیرا ا یرقابت تیمز کی یچابک طیشرا
آن را حفظ  علم دیدر تول تیفیو ک یتوان با نوآورمی

و افراد سازمان را  ندهایچابک فرآهای نمود. دانشگاه
 یازهایخته و نهمگام سا شرفتهیپ یبا تکنولوژ

سازند. دانش می ایرا براساس خدمات مه ذینفعان
کسب و  دهیچیپ طیبا مح ییارویرو یآموختگان را برا

مطرح است که  یدر حال نیسازد. امی کار آماده
گواه آن است که سطح  مدهبه عمل آ قاتیتحق
 یو مؤسسات آموزش عالها دانشگاه یسازمان یچابک

؛ 1366 ،و همکاران یخاور) ستیکشور مطلوب ن
رو است که  نیاز ا .(2214 ،و همکاران یکراچ یباقر

 ،گرددمی یدانشگاه یچابک جادیکه باعث اهایی عامل
 گذارانسیاستو ریزان برنامه دیهمواره مورد تأک

 است.  ودهب یدانشگاه
 یانبوه که مدل سازمان دیگذشته تولهای دهه در

و  دیفقط بر تولنه  ،جهان بوده استتر بیش غالب در
گذاشته است.  تأثیر زیبلکه بر آموزش ن عیصنا

عصر  یآموزشهای اکثر روش هیانبوه پا دیتول میپارادا
انبوه  دیتول میحاضر را فراهم کرده است. پارادا

را به  رانیرا به عنوان کارگر و فراگ گرانآموزش
را به عنوان انتقال دانش  سیعنوان محصوالت و تدر

 کندمی یتلق رندهیادگیشده به  یسازمانده شیاز پ
 نیدر ا .(1364 ،و همکاران ی؛ نقو2222 ،براداک)

در آن فارغ  جویاندانشکه  یبازار طیعصر مح
متفاوت از گذشته  یادیشوند به طور بنمی لیالتحص

با  سهیقابل مقا یکنون یتصاداقهای تیاست. واقع
 مؤسسات آموزش نیب نی. در استیقرن گذشته ن

 تیماه اند.روبرو شده یدیجدهای تیبا واقع یعال
 دیبا یکرده است و مؤسسات آموزش عال رییکار تغ

تحقق  یباال برا تیو قابل تیکار با صالح یروین
 ،شده یجهان طیدر مح یتجارهای سازمان یازهاین

و  ی؛ نقو2226 ،یو گودب چتریر) کنند تیترب
است که فرم خط  نیمسئله ا .(1364 ،همکاران

 یازهایمناسب ن یقبل (لیتحص) مونتاژ آموزش
 16موضوع در اواخر قرن  نی. استین دیجد یاقتصاد

تک  یکه مؤسسات آموزش عال یهم رخ داد. زمان
روز افزون جوامع  یازهایمناسب ن یکشاورز یاتاق

 ینبود. در واقع مؤسسات تک اتاق یو شهر یصنعت
 طورهمانمنسوخ شدند.  16در اواخر قرن  یکشاورز

در حال منسوخ شدن  یامروز یکه مؤسسات آموزش
متفاوت است و  یلیهستند. در حال حاضر مسئله خ

 ،و ژانگ یفیشر) دارد ازین یمتفاوتهای حلراهبه 
در خالل چند دهه  .(1364 ،و همکاران ی؛ نقو2221
ع به انبوه شرو دیتول میپاراد که طورهمان ،گذشته

 یسازمان یچابکهای یژگیو ،فرسوده شدن کرد
 دی؛ پورجاو1361 ،و همکاران دیپورجاو) افتیتکامل 

  .(1364 ،و همکاران ی؛ نقو1366 ،و همکاران
 یدیمفهوم نسبتًا جد یحال چون چابک نیا با

مفهوم  نیاز ا یمشترک و جهان شمول فیاست تعر
همگان باشد وجود ندارد و مانند هر  رشیکه مورد پذ
خاص را به  فیتعر کیتوان نمی گرید ریمفهوم فراگ
نمود. در  یمعرف یجهان شمول چابک فیعنوان تعر

 یفیخود تعر قیبراساس نوع تحق یواقع هر محقق
 انیرغم ب یارائه داده است که عل یخاص از چابک

 اننیو عدم اطم رییبه تغ یبه نحوها آن تمام ،متفاوت
 زیکنند و سرعت عمل و نمی اشاره یکنون یایدن

کسب و کار در جهت  طیمح راتییتغ ییشناسا
نود یو) دهندمی را نشانها آن مناسب به گوییپاسخ

ن یا .(2213 ،شنای؛ ستامراجو و کر2213 ،و همکاران
 ،ت گرایموقع ،ایسازمان را پو ،یاز چابکها فیتعر
 کنند.می ر و رشد محور تجسمیرپذییتغ

 یسازمان یکه از چابک یف متعددیوجود تعار با
وجود  یف عناصر مشخصیدر همه تعار ،شده است

ن یا .وجود دارد یتوافق کلها آن یدارد که بر رو
و پذیری انعطاف ،یستگیشا ،گوییپاسخعناصر شامل 

های تین عناصر به عنوان قابلیسرعت است. از ا
؛ 2221 ،و زمود یسامپا مورت) برندمی نام یچابک
؛ 2221 ،؛ دوز و کسونن2221 ،و همکاران یهایشر

و  یفی؛ شر2211 ،و همکاران یعقوبی؛ 2212 ،شارپ
 .(2221 ،ژانگ
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 یبه معنا یدانشگاه یبه ذکر است که چابک الزم
بقاء  ،رمنتظرهیغ راتییدانشگاه در غلبه بر تغ ییتوانا

کسب و کار و  طیمحی سابقه یب داتیدر برابر تهد
به عنوان  راتییتغ نیو سود از ا تیب مزکس

به  .(2212 ،شارپ) است شرفتیرشد و پهای فرصت
 ستمیک سیدانشگاه به عنوان  ییتوانا گریعبارت د

 یریادگیشکوفا شدن و  یبرا ،اتیدر حال ح یانسان
بخش  کی رییکه تغ یمداوم به طور راتییاز تغ

بخش جدا و  کیباشد نه  ریو اجتناب ناپذ یعیطب
 یدانشگاه یچابک نیع ،کننده دیتهد دادیرو کی

پردازد که می مفهوم نیبه ا یدانشگاه یاست. چابک
 یو استانداردها دشونمی به بهبود هرگز متوقف ازین

بهبود  نیفردا هستند. بنابرا یمیقدهای روش یامروز
 شودمی ضرورت محسوب کیبه عنوان  شهیهم

 .(1366 ،و همکاران دیپورجاو)
-ها حاکی از آن است کهه عامهلطور کلی یافته به

تاپ  ؛2212، هنری) هایی چون تغییرات تکنولوژیکی
 تغییرات در انتظارات جامعه ،(2212، اسکات و انتونی

تغییهرات در  ،(2221، اسهتین ؛ برن2226، رامسدن)
، ؛ بهرون و ادلهر2221، سوئنی) جویاندانشانتظارات 

بهاال  یفیتک کار نیروی به نیاز و اقتصاد دانش ،(2221
 ،(2212، ؛ دودراسههتادت2212، مرشههدی) و نههوآور

، ؛ مرشهدی2226، گلهد اسهتین) های مالیمحدودیت
 رقابههههت تغییههههر و پیچیههههدگی محههههیط ،(2212

 هوشههمندی ،(2212، ؛ ابلینگههر2212، دودراسههتادت)
 ،(2211، ؛ لهههههین و همکهههههاران2212، شهههههارپ)

؛ 2212، مرشههههدی) و سههههرعتپههههذیری انعطاف
دیویهد و ) حهلراهارائه دهنهده  ،(2212، دودراستادت

، شارپ) نوآوری ،(2221، استین ؛ برن2221، متکالفه
دانههش بنیههان و  ،(2211، ؛ ایههنمن و همکههاران2212

ساختار  ،(2226، ؛ گلداستین2221، کوپر) یادگیرنده
نیهروی کهار  ،(2212، ؛ ابلینگهر2212، شارپ) چابک

 فرهنههگ ،(2221، ؛ پالنکهها2221، فورسههیده) چابههک
 ،(2221، اران؛ هاوینکنز و همکه2212، تدودراستاد)

؛ 1363، پهور و امیرنهژادخسروی) تکنولوژی اطالعات
همکاری  ،(2212، و همکاران ؛ هانگ2212، راسچک

و  (2212، ؛ شههارپ2224، جوهانسههون) و مشههارکت
مقاومهت در  ،(منابع مالی ناکافی) های مالیمحدودیت

، کراچهی و همکهاران) برابر تغییر و موانع زیرسهاختی
-به عنوان عامهل (1361، پور؛ کراچی و عباس2214

هها و مؤسسهات های تأثیرگهذار بهر چهابکی دانشهگاه
 اند.آموزش عالی شناسایی شده

 رانیمدهای از دغدغه یکی یبه چابک یابیدست
حوزه بوده است. از  نیمحققان در ا زیو نها آن سازم

 یپرشمار یمفهومهای و چارچوبها رو مدل نیا
ان ارائه شده است. محقق یاز سو یتوسعه چابک یبرا

 یتوان به الگوهاها میمدل نیاترین از جمله معروف
 و ژانگ یفیارائه شده توسط شر یسازمان یچابک

 ،(2221) گاناسکاران و همکاران ،(2221)
 هاینیج ،(2222) سیس و واالوانیتسورولود

 یمک کارت ،(2223) وسفیو  تویکروک ،(2223)
گلدمن و  ،(2221) و همکاران نیزئ ،(2223)

مدل  ،(2226) و همکاران نیل ،(2221) همکاران
رامش و  ،(2221) گروه مشاوران آتوز یچابک

 ،(2226) کتونن ،(2226) یبوتان ،(2221) ودسانید
 یدیحم ،(2212) شارپ ،(2211) و همکاران یعقوبی

 ،(1361) و همکاران یعقوبی ،(1311) و همکاران
 یسازمان یو مدل چابک (1362) یو محب یکاظم

های که اکثراً در سازمان ،(1363) ییو آقا ییآقا
 (...وها نامارستیب ،هامانند بانک) یو خدمات یدیتول

اشاره نمود. معموال هر  اند،گرفته قرارمورد مطالعه 
ساختار چابک از  یبه منظور معرفها ن مدلیک از ای

ن یو ااند ستهینگر یمتفاوت به مفهوم چابکای چهیدر
 یساختارها ،متفاوتهای شده است تا مدلسبب 

سازمان داشته  یمختلف چابک گانینامتقارن در سو
  .(1311 ،ینژاد و امام می؛ ابراه2222 ،تیمرد) باشند
 حیدر توض تیبه علت عدم شفاف یطور کل به

ارائه شده توسط  یچابکهای الگوها و مدل
متفاوت و  جیان مختلف که منجر به نتانظرصاحب
که جا آن شود و ازمی در عمل هینظر شبردیعدم پ
مختلف با هم های در سازمان یچابکهای مؤلفه

ان آموزش نظرصاحبکه  ابدیمی ضرورت ،تفاوت دارد
 یچابکهای و شاخصها مؤلفه یکشاورز یعال

 ،ییرا شناسا یکشاورز یدر آموزش عال یسازمان
 یدر مدل چابک یدیکنند تا عناصر کل یو بوم دییتأ

  شود. ییشناسا (دانشگاه) زمانسا
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آثار متعدد چهار عنصر  یمجموع با بررس در
ها دانشگاه یو توسعه چابکسازی ادهیدر پ یدیکل

 ،یچابکهای شدند که عبارتند از: محرک ییشناسا
و موانع  یچابکهای کنندهآسان ،یچابکهای تیقابل

و  ی؛ کراچ2214 ،و همکاران یکراچ یباقر) یچابک
 .(1361 ،و همکارانپور ؛ عباس1361 ،پورعباس

و  راتییعبارتند از تغ یچابکهای محرک
که سازمان دانشگاه را به  یتجار طیمح یفشارها

 خود وا تیفعال یاجرا دیجدهای روش یجستجو برا
اش  یرقابتهای تیدارد تا دانشگاه بتواند از مزمی

 یچابکهای محرک یمحافظت کند. به طور کل
های تیهستند که ورود و کاربست قابلهایی عامل

 کنند.می یرا الزامها در دانشگاه یکچاب
هستند که ورود هایی عامل زین یچابکهای تیقابل

مواجه شدن با  یبراها در دانشگاهها آن و کاربست
 است.  یالزام رییتغهای محرک

 ییهم توانمندسازها یچابکهای کنندهآسان
کمک به تحقق  باعثها آن هستند که وجود

شود. ها میدر دانشگاه یچابکهای تیقابل
های تیبه ظهور و بروز قابل یچابکهای کنندهآسان
 کنند. می کمک یچابک

 هستند که وجودهایی عامل زین یچابک موانع
در  یچابکهای تیتواند کاربست قابلمیها آن

 یرا با مشکل مواجه سازد. به طور کلها دانشگاه
 دیرا مورد تهد یسازمان یکه چابکهایی عاملی هیکل

 یموانع چابک ،کنندمی فیتضع ایقرار داده و 
؛ 1666 ،شارپ و همکاران) گردندمی محسوب

 ،؛ گاناسکاران و همکاران1666 ،و ژانگ یفیشر
و  نزیگی؛ه2222 ،وسفی؛ گاناسکاران و 2222

 ،؛ گاناسکاران1663 ،؛ گلدمن و نگل2221 ،همکاران
 ،و ژانگ یفی؛ شر1666 ،و ژانگ یفی؛شر1666
 .(1314 ،ی؛ جعفرنژاد و زارع2221

مرحله تحوالت  انهیکه در مجا آن از ،بیهر ترت به
های شکل و هدف دانشگاه نهیصورت گرفته در زم

چندان مشخص ها آن ییشکل نها ،میچابک هست
بر  رگذاریتأثهای شناخت عامل .(2224 ،آرتتا) ستین

به منظور  یمؤسسات آموزش عال وها دانشگاه یچابک
 یکسب اطالعات الزم برا ییبه توانا یابیدست
متالطم و آشفته های طیدر مح رانیمدگیری میتصم

 رییتغهای انیجر یتیمزهای جنبه ریو تسخ
 یبه طور .(2221 ،یفیژانگ و شر) استکننده کمک

 یآموزش عالهای در نظام یسازمان یکه چابک
 یبخش کشاورزهای یازمندیموجب رفع ن یکشاورز

 تیاهمن با توجه به یخواهد شد. بنابرا یو توسعه مل
 یسازمان یت چابکیک سو و اهمیاز  یبخش کشاورز

پذیری زان تطابقیم یمطالعه و بررس ،گرید ییاز سو
 یآموزش عالهای نظام ژهیبه و یبخش کشاورز

 به نظر یضرور یچابکهای تیبا قابل یکشاورز
و ها ت موجود دانشگاهیوضع یبررس رسد تا ضمنمی

بخش  نیامدیران  ،یکشاورز یعالمؤسسات آموزش 
که الزمه رقابت در سطح  دیآگاه نمانکته  اینرا از 

ها و مؤسسات آموزش سازی دانشگاهچابک ،جهانی
های آن است. به و انطباق با قابلیت یکشاورز یعال

 یهدف اصلی این مطالعه بررس ،همین منظور
 یآموزش عال تیریسازی مدای مؤثر در چابکهعامل

 باشد.می ،رانیا یکشاورز

 شناسیروش
و  اتینظر یشد با بررس یسع یفیک پژوهش نیدر ا
با استفاده از  زیمتعدد و ن یچابکهای مدل

تن از  22ساختارمند با  مهین قیعمهای مصاحبه
 یکه غالبًا دارا یکشاورز یان آموزش عالنظرصاحب

و آموزش  جیترو لیاز قب یمختلفهایی شیگرا
و  یاقتصاد کشاورز ،ییروستای توسعه ،یکشاورز
تا  رفتیصورت پذ ،و اصالح نباتات بودند زراعت
در آموزش  یسازمان یچابکهای و شاخصها مؤلفه

در  یدیشده و عناصر کل یو بوم دییتأ یکشاورز یعال
 شوند. ییشناسا (دانشگاه) سازمان یمدل چابک

و تا زمان  یگلوله برف-به صورت هدفمندگیری نمونه
ن و یکورب) افتیادامه  یبه اشباع نظر دنیرس

که محقق با  یتا زمان یعنی ،(2221 ،استروس
  روبرو گشت. یتکرارهای داده
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 پژوهش یچارچوب مفهوم -7 نگاره

 
 یبر روها مصاحبه ،هاداده آوریجمعهم زمان با کار 

ها داده لیو تحل هیشدند و تجزسازی ادهیکاغذ پ
خط به خط و  لیبا روش تحلها صورت گرفت. داده

 لیو تحل هیمتعارف تجز یمحتوا لیدر قالب تحل
 افزارنرماز ها داده لیو تحل هیتجز یبراشدند. 

Maxqda11 که  یدیکلهای استفاده شد. جمله
نماد قرار گرفتند  کیمفهوم بودند در  کیی ندهینما

ثبت شد.  افزارنرمتکرار آن نماد توسط  یو فراوان
بودند که  ییچهار بار معنا یدارا یاستخراج ینمادها

های تیقابل وها متعلق به محرکهای از مؤلفه ای
 ایو  برندههای پیشعامل ایبودند  یدانشگاه یچابک

قالب  و در یدانشگاه یچابکی بازدارنده
 یتلق یدانشگاه یو موانع چابکها کنندهآسان

 شدند.می
توافق  زانیسنجش م یبرا ،بعدی مرحله در
 افتیدرهای براساس پاسخای نامهپرسش گویانپاسخ

 ،هاتیقابل ،هامحرک ییشده در قالب چهار بار معنا
و  یطراح ،یدانشگاه یو موانع چابکها کنندهآسان

که در  گویانیپاسختن از  22به  گوییپاسخجهت 
ارسال شد.  ،پاسخ داده بودندها مرحله اول به پرسش

در  گویانپاسختوافق  زانیسپس به منظور سنجش م
های شده با استفاده از آزمون ییشناساهای شاخص

 ای 2با توجه به ) یتنیو من و سیکروسکال وال یآمار
 نیب اختالف معنادار نبود ،(ریبودن متغ یسه وجه

از جمله  گویانپاسخای و حرفه یفردهای یژگیو
 ،سیسابقه تدر ،تأهل تیوضع ،هیپا ،یمرتبه علم ،سن

دانشگاه محل اخذ  ،یتیریسمت مد ،تیریسابقه مد
دانشکده محل  ،محل خدمت یگروه آموزش ،مدرک
استخدام با  تیوضع و یلیتحصی رشته ،خدمت

. به دیگرد دییتأ ،شده ییشناساهای از شاخص کیهر
بر پایه بازه الیکرت  یتوافق سنج جینتا گریعبارت د

 یفردهای یژگیو نیاز آن بود که ب یحاکقسمتی  1
شده  ییشناساهای و شاخص گویانپاسخای و حرفه

از  چکدامیوجود ندارد و لذا ه یتفاوت معنادار
 ،نمونه مورد مطالعه یمورد توافق سنجهای هیگو

 .دیحذف نگرد
ت یقابلهای از روش ییروا دییاز تأ نانیاطم یبرا
در  یمشابه اعتبهار درونه (یریاعتبارپذ) اعتبار

مشابه  (یریانتقال پذ) ت انتقالیقابل ،یپژوهش کم
 هدییهت تایو قابل یدر پژوهش کم یرونهیاعتبهار ب

در پژوهش  تینیو ع یطرف یمشابه ب (یریدپذییتأ)
از  یریبارپذاستفاده شد. اعت ،(2221 ،منیبر) یکم
به  1/2انجام شد که معادل  ،(AVE) محاسبه قیطر

مورد پایایی نیز از پایایی ترکیبی و در . دست آمد
 .(α=0/9, CR=0/9) آلفای ترتیبی استفاده گردید

 هایافته
 هینماد در سو 11دهد که می نشان ،1جدول

 یاستخراج شدند. نمادها یچابکهای محرک
 هاطبقه ریدادند و ز لیرا تشکها طبقه ریز ،جنسهم
چهار  تاًیرا به وجود آوردند. نهاهای طبقه ،سوهم

  به دست آمد. (مؤلفه) طبقه
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در خصوص  یکشاورز یان آموزش عالنظرصاحبهای به مصاحبه یدهو شکل یپردازمفهوم -7 جدول
 یچابکهای محرک هیدر سو یکشاورز یدر آموزش عال یسازمان یچابکهای و شاخصها مؤلفه

 هاطبقه زیر هاطبقه فراوانی مفهوم ردیف

 کار بازار ترجیحات و انتظارات در مداوم تغییر 1

  (کشاورزی

 ذینفعان انتظارات در تغییرات 11

 جامعه ،صنایع و بازارکار ،جویاندانش)

  (...و

 کار بازار نیازهای در تغییرات

 12 جامعه مختلفهای بخش نیازهای در مداوم تغییرات 2

 مختلفهای گرایش یانجودانش متغیر نیازهای 3

  (کشاورزی جویاندانش نیازهای ارتقای) کشاورزی

 فراگیران نیازهای در تغییرات  12

 در تحصیل ادامه متقاضیان انتظارات ارتقای 4

 کشاورزی مختلفهای گرایش

6 

های فعالیت در دولت آفرینی نقش تدریجی حذف 1

 ها دانشگاه اجرایی

 بر دولت سوی از وارده فشارهای دولت انتظارات در تغییر 6

 کشاورزیهای دانشگاه

 دانشگاه از دولت متغیر و افزایش حال در انتظارات 6

 ها

1 

 شدن اجرایی لزوم و کشور علمی جامع نقشه الزامات 1

 دانشگاه توسط آن

1 

 تغییرات وها فناوری روزافزون شتاب تکنولوژیکی و فناورانه تغییرات 12 ظهور نوهای فناوری سریع رشد 1

 تکنولوژیکی

 مؤسسات وها دانشگاهپذیری رقابت 12 فناورانه و تکنولوژیهای دگرگونی و تغییرات 6

 عالی آموزش

 بین در رقابتی فضای افزایش

 عالی آموزش مؤسسات وها دانشگاه
 المللیبین سطح درها دانشگاه رقابت وجود 12

  (جهانی فشارهای)

12 

 12 رده همهای دانشگاه دیگر فشار 11

 
 ترینمهمآن است که از جمله  یایگو ،1جدول 

 یهای چابکمحرک هیشده در سو ییی شناساهامؤلفه
 یکشاورز یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه

 ذینفعاندر انتظارات  راتییعبارتند از تغ
در  رییتغ ،(جامعه ،عیبازارکار و صنا ،جویاندانش)

و  یکیژفناورانه و تکنولو راتییتغ ،انتظارات دولت
 4) یها و مؤسسات آموزش عالپذیری دانشگاهرقابت
 .(مؤلفه
های پژوهش و نظرات افتهیاستناد به  با

های شاخص ،یکشاورز یمتخصصان آموزش عال
 یکیبه عنوان  ذینفعاندر انتظارات  راتییتغی مؤلفه

ها و در دانشگاه یهای چابکتیهای بروز قابلاز محرک
 راتییعبارتند از تغ یکشاورز یمؤسسات آموزش عال

 . رانیفراگ یازهایدر ن راتییبازار کار و تغ یازهایدر ن
در انتظارات دولت به  رییی تغمؤلفه شاخص

های تیهای بروز قابلاز محرک گرید یکیعنوان 
 یها و مؤسسات آموزش عالدر دانشگاه یچابک

 یوارده از سو یعبارت است از فشارها یکشاورز
  .(1جدول ) یهای کشاورزدولت بر دانشگاه

های پژوهش و نظرات افتهیاستناد به  با
ی شاخص مؤلفه ،یکشاورز یمتخصصان آموزش عال

های از محرک گرید یکیبه عنوان  فناورانه راتییتغ
ها و مؤسسات در دانشگاه یهای چابکتیبروز قابل

عبارت است از شتاب  یکشاورز یآموزش عال
 .یکیتکنولوژ راتییها و تغیروزافزون فناور

ها و پذیری دانشگاهی رقابتمؤلفه شاخص
از  گرید یکیبه عنوان  یمؤسسات آموزش عال

ها و شگاهدر دان یهای چابکتیهای بروز قابلمحرک
عبارت است از  زین ،یکشاورز یمؤسسات آموزش عال

ها و مؤسسات دانشگاه نیدر ب یرقابت یفضا شیافزا
 .یآموزش عال

هایی هستند عامل یهای چابککه محرکجا آن از
ها در دانشگاه یهای چابکتیکه ورود و کاربست قابل

ها و مؤلفه ییلذا در ادامه به شناسا ،کنندمی یرا الزام
 یدر آموزش عال یسازمان یهای چابکشاخص



 7931بهار ، 44شماره  

نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 771   

 یهای چابکتیقابل هیدر سو رانیا یکشاورز
 .میپردازمی

 هینماد در سو 31دهد که نشان می ،2 جدول
 ،جنسهم یاستخراج شد. نمادها یهای چابکتیقابل

 ،سوها همطبقه ریدادند و ز لیها را تشکطبقه ریز
به  (مؤلفه) طبقه 6 تاً ید. نهاها را به وجود آوردنطبقه

 دست آمد.
 

 
در خصوص  یکشاورز یان آموزش عالنظرصاحبهای به مصاحبه یدهو شکل یپردازمفهوم -2 جدول
 یچابکهای تیقابل هیدر سو یکشاورز یدر آموزش عال یسازمان یچابکهای و شاخصها مؤلفه
 هاطبقهزیر هاطبقه فراوانی مفهوم ردیف

رو پیش و هوشمندی 1 تغییر در بودنرو پیش و هوشمندی 1

 کشاورزی دانشگاه بودن

 شایستگی) تغییر در

  (کشاورزی دانشگاه

 کشاورزی دانشگاه هوشمندی

 6 کشاورزی بازارکار تغییرات به بودن حساس 2

 12 تغییر با مواجهه برای آمادگی 3

 1 کشاورزی بخش نیازهای مداوم شناسایی 4

 عملیاتی و میانی اهداف مستمر کردن روز به توانایی 1

 دانشگاه سازمان

 تغییر بر کشاورزی دانشگاه تسلط  1

 تغییرات با مواجهه در اطالعات بانک بودن دارا 6

 محیطی

6 

 تغییر با مواجهه در کشاورزی دانشگاه پیشتازی  6 تغییر با مرتبط مسائل بینیپیش 1

 پژوهشی و آموزشیهای برنامه تطبیق توانایی 1

 کشور کشاورزیی آینده با کشاورزی دانشگاه

 تغییرات ضروریهای مهارتی ارائه توانایی)

 جدیدهای مهارت خلق – (کار و کسب فرآیندهای

1 

 بازار نیاز مورد گوناگونهای مهارتی ارائه توانایی 6

 باکیفیت خدمات ارائه و جودانش به کشاورزی کار

 سطوح در جویاندانش به پژوهشی و آموزشی

 آموزش ،چندگانه هاى مهارت آموزش) مختلف

  .(متفاوت و متنوع

 منظور به کشاورزی دانشگاه پروری مهارت ارتقای  1

 حل جهت جویاندانشهای شایستگی ارتقای

 تحوالت و تغییرات بر غلبه ورو های پیشچالش

 و صنعت تحوالت و روستایی و کشاورزی بخش

 کار بازار

 حلهای مهارت از کشاورزی دانشگاه برخورداری 12

های آموزشی ارائه و تغییر با مواجهه برای مسئله

 محور مسئله

3 

 6 انتقادی تفکر 11

 وپذیری ریسک ،مدیریتیهای مهارتی ارائه 12

 جدید اطالعات تکنولوژی و یافزارنرم

6 

 از جلوگیری و تغییر از ناشی تهدید با سریع مقابله 13

 دانشگاه سازمان در کامل آشفتگی و نظمی بی ایجاد

 کشاورزی دانشگاه سرعت 4

 تغییرات با مواجهه در

 باپذیری تطبیق در کشاورزی دانشگاه سرعت

 روستایی و کشاورزی بخش تحوالت و تغییرات

 مواجهه برای نیاز موردهای قابلیت سریع شناسایی 14

 تغییرهای محرک با

 با به نسبت واکنش در کشاورزی دانشگاه سرعت  1

 روستایی و کشاورزی بخش تحوالت و تغییرات

 فرصت به آن تبدیل و تغییرات از سریع برداری بهره 11

 و حیات توانایی و تغییرات از سریع یادگیری -

 تغییر در شکوفایی

4 

 1 تحصیلیهای رشته مداوم و سریع ایجاد 16

 دانشگاه سوی از مالی سریعهای واکنشی ارائه  1 هامنبع سریع تخصیص 11

 بخش تحوالت و تغییرات با مواجهه در کشاورزی

 روستایی و کشاورزی
 دانشگاه سازمان به تحمیلیهای هزینه سریع کاهش 11

 ناگهانی تغییرات با مواجهه در

6 



 ... موثر درهای عامل
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 به توجه با امکانات وها منبع نمودن منعطف 16

 در نشده بینیپیش نیازهای و آمده پیشهای اولویت

 مختلفهای گروه اهداف به یابیدست راستای

 آموزشی

 دانشگاهپذیری انعطاف 1

 با مواجهه در کشاورزی

 تحوالت و تغییرات

 و تغییرات با کشاورزی دانشگاهپذیری تطبیق

 روستایی و کشاورزی بخش تحوالت

 ،آموزشی متفاوت اهداف به دسترسی توانایی 22

 موجود امکانات و تجهیزات با ...و رفاهی ،مدیریتی

1 

 شروع و نادرستهای فعالیت سریع توقف توانایی 21

 به یابیدست راستای در درستهای فعالیت سریع

 آموزشی مختلفهای گروه اهداف

4 

 و روستایی و کشاورزی بخش نیازهای به گوییپاسخ 22

 . مزبور نیازهای رفع جهت تالش

 ذینفعان رضایت کسب 1

 کشاورزی دانشگاه

 دانشگاه گوییپاسخ)

  (کشاورزی

 نیازهای رفع جهت کشاورزی دانشگاه تالش

 و بازارکار ،روستایی و کشاورزی بخشبرداران بهره

 به گوییپاسخ)ها آن رضایت کسب و جامعه

  .(جامعه و بازارکار ،کشاورزی بخش نیازهای

 منبع عنوان به کشاورزیبرداران بهره از استفاده 23

ها فعالیت ارزیابی) خدمات ارزیاب و نوهای ایده

 صاحبان ،جویاندانش یعنی دانشگاه ذینفعان توسط

  .(جامعه و صنعت ،کار بازار ،مشاغل

6 

کنندگان  تأمین و ذینفعان با نزدیک روابط برقراری 24

 غیرگیری تصمیم ،هاریزیبرنامه در آنان مشارکت و

 به احترام و ذینفعان رضایت و گروهی و متمرکز

 . آرا تنوع

1 

 و بازار نیازهای با متناسب درسیهای برنامه تنظیم 21

 کشور استراتژیکهای برنامه و اهداف

 فرآیندهای تطابق جهت کشاورزی دانشگاه تالش  6

 جویاندانش نیازهای با کشاورزی دانشگاه

 از مسائلحل راه عنوان به التحصیالن فارغ تلقی 26  .(جویاندانش نیازهای به گوییپاسخ)

 جامعه مختلفهای بخش دیدگاه

1 

 سفارشی و محور نیازهای رساله وها نامهپایان تولید 21

 شده

12 

 صنایع و جامعه دهنده ارتباط درسی برنامه طراحی 21

 ها آموزش نمودن عملی و

6 

 فردیهای تفاوت و نیازها ،ترجیحات گرفتن نظر در 26

 جویاندانش

6 

 ،جادیا) دانش بودن دسترس در و تسهیم و تأمین 32

  .(دانش وانتشار تبادل

 یادگیرنده و بنیان دانش 1

 کشاورزی دانشگاه بودن

 ،تولید) کشاورزی دانشگاه در دانش تیریمد

 کشاورزی دانشگاه در دانشگیری کار به و انتشار

 تحوالت و تغییرات باپذیری تطبیق منظور به

  (جامعه تحوالت و روستایی و کشاورزی بخش

 طریق از صریح به ضمنی دانش تبدیل و دانش تولید 31

 ،مشاوره جمله از مناسب اجتماعی خدماتی ارائه

 . ...و برنامه فوق آموزش و سخنرانی

6 

 و محصوالت به دانش تبدیل و دانشسازی تجاری 32

 جامعه نیاز مورد خدمات

6 

 تولید دانش اشتراک و دانش مرزهای در نوآوری 33

 کشورها دیگر دانشمندان با شده

1 

 یادگیرنده سازمان به دانشگاه تبدیل  4 یادگیرنده خود نظام دارای و العمر مادام یادگیری 34

 در دانشگاه سازمان انسانیی سرمایه شرکت 31

 سازیمند توان آموزشیهای دوره وها کارگاه

1 

 رقبا ازتر سریع یادگیری 36

  (چابک دانشگاه در یادگیری در رقابت) 

4 

 به نو دانش و ایده و نو محصول و نو فکری ارائه 31

 در رفتار و تفکر جدیدهای راه از استفاده - جامعه

 دانشگاه

 به نو دانش و ایده و نو محصول و نو فکری ارائه کشاورزی دانشگاه نوآوری 1

 بخش تحوالت و تغییرات با مواجهه در جامعه

 جامعه تحوالت و روستایی و کشاورزی

 1 پروری خالق و کارآفرین ،نوآورهای آموزشی ارائه 31
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 هیشده در سو ییشناسا یهامؤلفه ترینمهم
و مؤسسات آموزش  هادانشگاه یچابک یهاتیقابل
و تسلط  یچون هوشمند یموارد یکشاورز یعال

دانشگاه  یستگیشا) رییبر تغ یدانشگاه کشاورز
با  ییارویدر رو یسرعت دانشگاه کشاورز ،(یکشاورز

در  یکشاورز نشگاهداپذیری انعطاف ،راتییتغ
 تیکسب رضا ،یها یو دگرگون راتییبا تغ ییارویرو

دانشگاه  گوییپاسخ) یدانشگاه کشاورز ذینفعان
و نوآور بودن  رندهیادگیو  انیدانش بن ،(یکشاورز
 هستند یکشاورز یو مؤسسات آموزش عالها دانشگاه

 .(مؤلفه 6)
شده شامل  ییهای شناساهای مؤلفهشاخص

 باشند:می ریموارد ز
و تسلط  یی هوشمندهای مؤلفهجمله شاخص از

دانشگاه  یستگیشا) رییبر تغ یدانشگاه کشاورز
های تیهای قابلاز مؤلفه یکیبه عنوان  (یکشاورز

 یها و مؤسسات آموزش عالدر دانشگاه یچابک
عبارتند از  ،های پژوهشافتهیبا استناد به  یکشاورز

 انشگاهتسلط د ،یدانشگاه کشاورز یهوشمند
در  یدانشگاه کشاورز یتاز شیپ ،رییبر تغ یکشاورز

دانشگاه  یمهارت پرور یارتقا ،رییبا تغ ییارویرو
های یستگیشا یبه منظور ارتقا یکشاورز

رو و غلبه بر های پیشجهت حل چالش جویاندانش
 ییو روستا یهای بخش کشاورزیو دگرگون راتییتغ

 های صنعت و بازار کار.یو دگرگون
ی سرعت دانشگاه های مؤلفهجمله شاخص از

 گرید یکیبه عنوان  راتییبا تغ ییارویدر رو یکشاورز
ها و در دانشگاه یهای چابکتیهای قابلؤلفهاز م

با استناد به  یکشاورز یمؤسسات آموزش عال
عبارتند از سرعت دانشگاه  ،های پژوهشافتهی

و  راتییپذیری با تغقیدر تطب یکشاورز
سرعت  ،ییو روستا یهای بخش کشاورزیدگرگون

و  راتییدر واکنش نسبت به با تغ یدانشگاه کشاورز
ی و ارائه ییو روستا یبخش کشاورزهای یدگرگون
در  یتوسط دانشگاه کشاورز یمال عیهای سرواکنش

 یهای بخش کشاورزیو دگرگون راتییبا تغ ییارویرو
  .ییو روستا

 شاخص یکشاورز ینظر متخصصان آموزش عال از
از  گرید یکیبه عنوان پذیری انعطافی مؤلفه
و ها در دانشگاه یچابکهای تیقابلهای مؤلفه

عبارت است از  یکشاورز یمؤسسات آموزش عال
و  راتییبا تغ یدانشگاه کشاورزپذیری قیتطب

 .ییو روستا یبخش کشاورزهای یدگرگون
 ذینفعان تیکسب رضای مؤلفههای شاخص

به  (یدانشگاه کشاورز گوییپاسخ) یدانشگاه کشاورز
در  یچابکهای تیقابلهای از مؤلفه گرید یکیعنوان 
با  یکشاورز یو مؤسسات آموزش عالها دانشگاه

عبارتند از تالش  ،پژوهشهای افتهیاستناد به 
برداران هبهر یازهایجهت رفع ن یدانشگاه کشاورز

بازارکار و جامعه و کسب  ،ییو روستا یبخش کشاورز
بخش  یازهایبه ن گوییپاسخ)ها آن تیرضا

تالش دانشگاه  ،(بازارکار و جامعه ،یکشاورز
 یدانشگاه کشاورز یندهایجهت تطابق فرآ یکشاورز

 یازهایبه ن گوییپاسخ) جویاندانش یازهایبا ن
 .(جویاندانش
و  انیدانش بنی مؤلفههای جمله شاخص از

 یکیبه عنوان  یکشاورز بودن دانشگاه رندهیادگی
و ها در دانشگاه یچابکهای تیقابلهای از مؤلفه گرید

استناد به با  یکشاورز یمؤسسات آموزش عال
ت دانش در یریعبارتند از مد ،پژوهشهای افتهی

دانش گیری کار بهانتشار و  ،دیتول) یکشاورز دانشگاه
با پذیری قیبه منظور تطب یکشاورز در دانشگاه

 ییو روستا یبخش کشاورزهای یو دگرگون راتییتغ
دانشگاه به سازمان  لیو تبد (جامعههای یو دگرگون

 .رندهیادگی
از نظر متخصصان  ،پژوهشهای افتهیاستناد به  با

 ینوآوری مؤلفه شاخص یکشاورز یآموزش عال
به  یکشاورز یو مؤسسات آموزش عالها دانشگاه
در  یچابکهای تیقابلهای از مؤلفه گرید یکیعنوان 
فکر نو و ی مذکور عبارت است از ارائههای دانشگاه

با  ییارویر روجامعه د بهو دانش نو  دهیمحصول نو و ا
 ییو روستا یبخش کشاورزهای یو دگرگون راتییتغ

 جامعه. های یو دگرگون
 یچابکهای تیقابل ،دیکه ذکر گرد گونههمان
 یکشاورز یو مؤسسات آموزش عالها دانشگاه
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در ها آن هستند که ورود و کاربستهایی عامل
 رییتغهای مواجه شدن با محرک یبراها دانشگاه

و ها دانشگاه یچابکی نهیزمها عامل نیاست. ا یالزام
 .رندآومی را فراهم یکشاورز یمؤسسات آموزش عال

ظهور و بروز  زانیبه ذکر است که م الزم
و مؤسسات آموزش ها در دانشگاه یچابکهای تیقابل
های و بازدارندهها برندهپیشتوسط  یکشاورز یعال

 نییتع (یو موانع چابکها کنندهآسان) یچابک
و ها مؤلفه ییگردد. لذا در ادامه در ادامه به شناسامی

 یدر آموزش عال یسازمان یچابکهای شاخص
 .میپردازمی فوق گانیدر سو رانیا یکشاورز

 42شود می مالحظه ،3 که در جدول گونههمان
استخراج شد.  یچابکهای کنندهآسان هینماد در سو

 ریدادند و ز لیکرا تشها طبقه ریز ،جنسهم ینمادها
 6 تاً یرا به وجود آوردند. نهاها طبقه ،سوهم هاطبقه
  به دست آمد. (مؤلفه) طبقه

 ترینمهمآن است که از جمله  یایگو ،3 جدول
 ایها کنندهآسان هیشده در سو ییی شناساهامؤلفه

های برندهبه عنوان پیش یچابک یتوانمندسازها
 یها و مؤسسات آموزش عالدر دانشگاه یچابک

 ،یررسمیغ ،عبارتند از ساختار منعطف یکشاورز
 یندهایها و فرآتیمنسجم و هماهنگ در فعال

دار در یبهبود پ ،کار چابک یروین ،یکشاورز نشگاهدا
دانشگاه  یبهره مند ،یتفکر و عمل دانشگاه کشاورز

 یاستفاده از فناور ،رییاز فرهنگ تغ یکشاورز

 ،رابطه یو برقرار یاطالعات توسط دانشگاه کشاورز
 .(مؤلفه 6) طیمؤثر با مح یتعامل و همکار

شده شامل  ییهای شناساهای مؤلفهشاخص
 باشند:می ریموارد ز

 ،یررسمیغ ،ی ساختار منعطفهای مؤلفهشاخص
 یندهایها و فرآتیمنسجم و هماهنگ در فعال

های برندهاز پیش یکیبه عنوان  یدانشگاه کشاورز
 یها و مؤسسات آموزش عالدر دانشگاه یچابک

عبارتند از  ،های پژوهشافتهیبا استناد به  یکشاورز
و  قواعد ،یسله مراتبسل ریساختار منعطف و غ

و  یرسم ریغ یها و سازماندهکنترل ،های اندکهیرو
 ندهاییها و فرآتیدر فعال یانسجام و هماهنگ

 دانشگاه.
 یکیکار چابک به عنوان  یرویی نمؤلفه شاخص

ها و مؤسسات در دانشگاه یهای چابکبرندهاز پیش
های افتهیبا استناد به  یکشاورز یآموزش عال

کارکنان  یعبارت است از برخوردار ،پژوهش
از  یکشاورز یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه

 های چابک محور. یژگیو و اتیروح
از  یکیدار به عنوان یی بهبود پمؤلفه شاخص

ها و مؤسسات در دانشگاه یهای چابکبرندهپیش
های افتهیبا استناد به  یکشاورز یآموزش عال

های برنامه یو اجرا هیعبارت است از ته ،پژوهش
 بهبود.

 
در خصوص  یکشاورز یان آموزش عالنظرصاحبهای به مصاحبه یدهو شکل یپردازمفهوم -9 جدول
 یچابکهای کنندهآسان هیدر سو یکشاورز یدر آموزش عال یسازمان یچابکهای و شاخصها مؤلفه

  (یچابکهای برندهپیش)
 هازیرطبقه هاطبقه فراوانی مفهوم ردیف

 ،منعطف ساختار 1 منعطف ساختار 1
 و منسجم ،غیررسمی
 وها فعالیت در هماهنگ

 دانشگاه فرآیندهای
 کشاورزی

 غیر و منعطف ساختار
 1  (افقی و تخت) کمهای الیه با و مراتبی سلسله غیر ساختار 2 مراتبی سلسله

 غیر و سریعگیری تصمیم و آموزشی گروه به اختیار تفویض 3
  (مشارکتی مدیریت) متمرکز

1 

 ،اندکهای رویه و قواعد  1 اندکهای رویه و قواعد 4
 غیر سازماندهی وها کنترل
 رسمی

 6  (رسمی غیرهای کنترل) اندک رسمی مقررات 1

 6 غیررسمی سازماندهی 6

 در هماهنگی و انسجام  1 همزمان مهندسی و (کارتیمی) سازیتیم 1
 یفرآیندها وها فعالیت
 دانشگاه

 6 هماهنگی و دانشگاه یفرآیندها وها فعالیت در یکپارچگی 1
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 سازمانی

 از کارکنان برخورداری چابک کار نیروی 12 ای وظیفه چندهای مهارت 6
های ویژگی و روحیات

 محور چابک
 1 شغلی گردش 12

 1 شغلی تعهد 11

 و تفکر در مستمر بهبود 6 مستمرریزی برنامه 12
 کشاورزی دانشگاه عمل

های برنامه اجرای و تهیه
 1 یبردریزی راهبرنامه 13 بهبود

 1 جاریهای برنامه بهبود و یبازنگر ،یابیارز 14

 1 دانشگاه سازمان کارکردهای مجدد طراحی 11

 دانشگاه مندی بهره 1 نواندیشی و تفکر فرهنگ 16
 تغییر فرهنگ از کشاورزی

ی توسعه فرهنگ
توان  وگرایی مهارت

 سازمانیی سازمند
 6 العمر مادام یادگیری فرهنگ 11

 6 تغییر به تعهد فرهنگ 11

 11 گرایی مهارت و همکاری و شراکت فرهنگ 16

 12 محور پژوهش پرورش و آموزش فرهنگ 22

 ازای به پاداش فرهنگ  13 جامعه نیازهای رفع و محوری جودانش ازای در پاداش فرهنگ 21
 11 جدید مهارت و دانش یادگیری ازای به پاداش 22 تغییر

 و نوآورانههای ایده وپذیری ریسک ازای به پاداش فرهنگ 23
 کارآفرینی

12 

 به سریع دسترسی برای اطالعات فناوری از استفاده 24
 اطالعاتیهای تکنولوژی

 اطالعات فناوری از استفاده 12
 کشاورزی دانشگاه توسط

 یبراهایی شبکه ایجاد
 و اطالعاتی هامنبع توزیع

 و مجازیهای آموزش
 الکترونیکی یادگیری

 نظریه تبدیل و دانش مدیریت جهت اطالعات فناوری از استفاده 21
  (علمیهای نظریه و اصول و قواعد ،هافرمول کشف) عمل به

12 

 ،هارساله برای یکپارچه اطالعاتی بانک در شراکت و ایجاد 26
 اکتشافات و اختراعات ،علمی کتب ،مجالت ،مقاالت ،هانامهپایان

 ها خانهکتاب و

6 

 12 مجازی آموزش از پشتیبانی 21

 اجتماعی خدماتی ارائه جهت اطالعات فناوری از استفاده 21
 جامعه به مناسب

 اجتماعی خدمات  6

 6 جامعههای بخش سایر با همکاری و شراکت 26

 و تعامالت ،روابط برقراری 1 کشور از خارج در دانشسازی تجاری و تولید 32
 دانشگاه مؤثر همکاری

 محیط با کشاورزی

های دانشگاه با همکاری
 المللیبین

 1 مشترکالمللی بین سمینارهای برگزاری 31

 6 المللیبین پیشرفتههای دانشگاه با فناورانه تعامالت 32

 1 مقاله انتشاری زمینه درالمللی بین مشارکت 33

 معتبرهای دانشگاه با جودانش و کارمند ،استاد تبادل 34
 . المللیبین

6 

 1 مشترک آموزشیی دوره اجرای 31

های دانشگاه با همکاری  12 رقبا و داخلیهای دانشگاه با دانشسازی تجاری و تولید 36
 رقبا و داخلی

 از متقابل استفاده و کشاورزی بخش با دانشگاه ارتباط 31
 یکدیگرهای قابلیت

 کشاورزی بخش با ارتباط  13

  1 کشاورزی بخش با مشترکهای کنفرانس وها نشست برگزاری 31

سازی تجاری ،تولید در اقتصادیهای بنگاه و دولت با شراکت 36
 دولت آینده نیازهای از شدن مطلع و فناوری و علم

 دولتیهای بخش با ارتباط  1

 مؤسسات توسعه در خصوصیهای بخش با همکاری و شراکت 42
 فناوری و علمهای پارک و رشد

های بخش با ارتباط  6
 خصوصی
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از  یکیی فرهنگ به عنوان های مؤلفهشاخص
ها و مؤسسات در دانشگاه یهای چابکبرندهپیش

های افتهیبا استناد به  یکشاورز یآموزش عال
گرایی و ی مهارتعبارتند از فرهنگ توسعه ،پژوهش

 یو فرهنگ پاداش به ازا یتوانمندسازی سازمان
 .رییتغ

اطالعات  یی استفاده از فناورلفههای مؤشاخص
از  یکیبه عنوان  یتوسط دانشگاه کشاورز

ها و مؤسسات در دانشگاه یهای چابکبرندهپیش
های افتهیبا استناد به  یکشاورز یآموزش عال

 عیهایی برای توزشبکه جادیعبارتند از ا ،پژوهش
و  یکیو آموزش مجازی والکترون یمنابع اطالعات

 .یخدمات اجتماع
به عنوان  یی شراکت و همکارهای مؤلفهشاخص

ها و در دانشگاه یهای چابکبرندهاز پیش یکی
با استناد به  یکشاورز یمؤسسات آموزش عال

های با دانشگاه یعبارتند از همکار ،های پژوهشافتهی
 ،و رقبا یهای داخلبا دانشگاه یهمکار ،المللیبین

 یهای دولتخشبا ب اطارتب ،یارتباط با بخش کشاورز
 .یهای خصوصو ارتباط با بخش

ظهور و بروز  زانیبه ذکر است که م الزم
ها و مؤسسات آموزش در دانشگاه یهای چابکتیقابل
ها به عنوان کنندهعالوه بر آسان یکشاورز یعال

 یهای چابکتوسط بازدارنده یهای چابکبرندهپیش
گردد. لذا در ادامه به می نییتع زین (یموانع چابک)

در  یازمانس یهای چابکها و شاخصمؤلفه ییشناسا
های بازدارنده هیدر سو رانیا یکشاورز یآموزش عال

 .میپردازمی یچابک
ها آن هایی هستند که وجودعامل یچابک موانع

ها را در دانشگاه یهای چابکتیتواند کاربست قابلمی
هایی ی عاملهیکل یلبا مشکل مواجه سازد. به طور ک

 ایقرار داده و  دیرا مورد تهد یسازمان یکه چابک
گردند. محسوب می یموانع چابک ،کنندمی فیتضع

 فیرا تضع یسازمان یکهایی که چابآن دسته از عامل
و آن  یهای درون سازمانی عاملدر زمره ،کنندمی

 دیرا مورد تهد یسازمان یهایی که چابکدسته از عامل
 یهای برون سازمانی عاملدر زمره ،دهندمیقرار 

 شوند.محسوب می
 یموانع چابک هینماد در سو 14 ،4 جدول در

 یاستخراج شد. نمادها (یهای چابکبازدارنده)
ها طبقه ریدادند و ز لیها را تشکطبقه ریز ،جنسهم
 طبقه 2 تاً یها را به وجود آوردند. نهاطبقه ،سوهم

 به دست آمد. (مؤلفه)
 ترینمهمآن است که از جمله  یایگو ،جدولاین 

بازدارنده ) موانع هیشده در سو ییشناسای هامؤلفه
 یو مؤسسات آموزش عالها در دانشگاه یچابک (یها

و موانع  یعبارتند از موانع درون سازمان یکشاورز
 .(مؤلفه 2) یچابک یبرون سازمان
شده شامل  ییهای شناساهای مؤلفهشاخص

 باشند:می ریموارد ز
به  یی موانع درون سازمانهای مؤلفهشاخص

ها و در دانشگاه یکهای چاباز بازدارنده یکیعنوان 
با استناد به  یکشاورز یمؤسسات آموزش عال

 ،یهای مالتیعبارتند از محدود ،های پژوهشافتهی
ضعف  ،یساخت ریموانع ز ،رییمقاومت در برابر تغ

 یازهاین هب گوییپاسخدر  یکشاورز یآموزش عال
و ضعف  (جامعه ،بازارکار ،جویاندانش) ذینفعان

 یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه تیریمد
 .(شاخص 1) یکشاورز

به  یی موانع برون سازمانهای مؤلفهشاخص
ها و در دانشگاه یهای چابکاز بازدارنده یکیعنوان 

با استناد به  یکشاورز یمؤسسات آموزش عال
در جذب  یعبارتند از ناتوان ،های پژوهشافتهی

های ییتوانا از یو عدم برخوردار ستهیشا جویاندانش
 .(شاخص 2) یرقابت

 یسازمان یچابکهای و شاخصها مؤلفه ،2نگاره 
را با استفاده از  رانیا یکشاورز یدر آموزش عال

 دهد.می نشان ،Maxqda11 افزارنرم
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در خصوص  یکشاورز یان آموزش عالنظرصاحبهای به مصاحبه یدهو شکل یپردازمفهوم -4 جدول
های بازدارنده) یموانع چابک هیدر سو یکشاورز یدر آموزش عال یسازمان یچابکهای و شاخصها مؤلفه
  (یچابک
 هاطبقهزیر هاطبقه فراوانی مفهوم ردیف

 درون موانع 11 کشاورزی عالی آموزش برای گرفته نظر درهای بودجه کاهش 1
 سازمانی
 چابکی

 مالیهای محدودیت
 و مطالعات نتایج نقش به گذارانسیاست وریزان برنامه توجهی بی 2

 و پژوهش بخش در دولت کمگذاری سرمایه و پژوهشی تحقیقات
 علمی تحقیقات

12 

 6 عالی آموزش مؤسسات وها دانشگاه جاریهای هزینه افزایش 3
 1 درآمدزایی عدم 4
 در کشاورزی عالی آموزش مؤسسات وها دانشگاه نمودن مقاومت 1

 با تطابق جهت توانایی عدم نیز و تکنولوژیکی و فنی تغییرات مقابل
 محیطی سریع تحوالت و تغییرات

 تغییر برابر در مقاومت  6

 و انگیزه با انسانی نیروی ،سرمایه) نامناسبهای زیرساخت وجود 6
های قابلیت بروز جهت (...و اطالعات فناوری ،فرهنگ ،سوهم نگرش
 چابکی

 ساختی زیر موانع  1

 گوییپاسخ در کشاورزی عالی آموزش ضعف  12 کار بازار نیاز اساس بر پذیرش نبودن محور تقاضا 1
 ،بازارکار ،جویاندانش) ذینفعان نیازهای به

  (...و جامعه
 جهاد وزارت و علوم وزارت بین هماهنگی بودن ناکافی یا و عدم 1

 کشاورزی
12 

 از برخی مدیران تجربه و تعهد ،تخصص ،شایستگی وجود عدم 6
 کشاورزی عالی آموزش مؤسسات وها دانشگاه

 مؤسسات وها دانشگاه مدیریت ضعف  1
 کشاورزی عالی آموزش

 مؤسسات وها دانشگاه از برخی در Passive و تمرکزگرا مدیریت 12
 کشاورزی عالی آموزش

6 

 برون موانع 12 ها رشته ورودی کیفی و کمی کاهش 11
 سازمانی
 چابکی

 شایسته جویاندانش جذب در ناتوانی
 6 کشور جمعیت پیری به رو روند 12

 مختلفهای گرایش با عالی آموزش مؤسسات زیاد تعداد وجود 13
 کشاورزی

 رقابتیهای توانایی از برخورداری عدم  1

 به آموزشی خدماتی ارائه مانند) شرکتی جدید بازارهای ظهور 14
  (مختلفهای شرکت وها آنسازم

6 

 
 رانیا یکشاورز یدر آموزش عال یسازمان یچابکهای و شاخصها مؤلفه -2 نگاره



 ... موثر درهای عامل

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 722 

 گیرینتیجه و بحث
 اتینظر یشده است با بررس یپژوهش سع نیدر ا
در  های مؤثرمتعدد عامل یچابکهای و مدل

به  رانیا یکشاورز یآموزش عال تیریمدسازی چابک
 (دانشگاه) سازمان یچابک یدیعنوان عناصر کل

های افتهیبه  تیبا عنا یشود. به طور کل ییشناسا
و توسعه سازی ادهیدر پ یدیچهار عنصر کل ،پژوهش

شدند که عبارتند از:  ییشناساها دانشگاه یچابک
 ،یچابکهای تیقابل ،یچابکهای محرک

 یکراچ یباقر) یو موانع چابک یچابکهای کنندهآسان
؛ 1361 ،پورو عباس یکراچ ی؛ باقر2214 ،و همکاران

 .(1361 ،و همکارانپور عباس
ها دانشگاهریزان و برنامه رانیاست مد یضرور لذا

های به مؤلفه یکشاورز یو مؤسسات آموزش عال
 . ندیمبذول نما تریبیش تیمذکور عنا

ههای شناسهایی شهده در ایهن به طور کلهی مؤلفهه
تر نیز توسط محققان مورد واکاوی قهرار پژوهش پیش

تهوان بهه نتهایج مطالعهاتی اند. از آن جمله مهیگرفته
ههای محهرکچون  هاییعاملها آن ود که دراشاره نم
؛ 2212، ؛ تاپ اسکات و انتهونی2212، هنری) چابکی

ههای قابلیهت ،(2212، ؛ دودراستادت2212، مرشدی
؛ 2211، ؛ لههین و همکههاران2212، شههارپ) چههابکی

، ؛ وینکلهههر2212، ؛ دودراسهههتادت2212، مرشهههدی
، سهول؛ 2222، ؛ توله2221، ؛ دیوید و متکالفه2226
؛ 2212، شهارپ) ای چهابکیههکننهده آسان ،(2212

، ؛ راسهههچک2212، ؛ دودراسهههتادت2212، ابلینگهههر
؛ تاپ 2212، ی؛ هنر2212، و همکاران ؛ هانگ2212

کراچهی و ) و موانهع چهابکی (2212، اسکات و انتونی
بهه  ،(1361، پهور؛ کراچهی و عبهاس2214، همکاران

ههها و هههای چههابکی دانشههگاهعنههوان تعیههین کننههده
 اند.مؤسسات آموزش عالی شناسایی شده

اطالعات  یادیچابک از جهات زهای دانشگاه 
 یاطالعاتهای ستمیاز سای محور هستند و به گونه

 یبراای گاه دادهیساده پا یاز دارند که با زبانین
ط یرا از مح یاتیحهای داده ،جاد کندیارتباطات ا

کمک کند و  یبه کسب منابع دانش ،افت کردهیدر
 آوردراهم امکان مشارکت و حل مشکالت را ف

راستا  نیدر ا .(1362 ،و همکاران یجوانمرد)

ت یریمد یابزارها ،اطالعات یاز فناورگیری بهره
 یچابکهای یژگیدانش و تبادل آزادانه اطالعات از و

ون یمد یشود چابکمی که گفتهای است. به گونه
و  یمحمد) اطالعات است یدر فناورها شرفتیپ

که محور پذیری سرعت و انعطا ف .(1361 ،یریام
 یریدهد با به کارگمی لیرا تشک یچابک یاصل

 ندها ویانسجام فرا ،یاطالعاتهای ستمیو سها یفناور
 یابیدستسازمان قابل  یشدن با اشکال مجازسو هم

 .(1361 ،یریو ام یمحمد) است
بستر  جادیا یاست در راستا یضرور چنینهم
 یو برقرار یآموزشهای مؤثر در حوزه یارتباط

دانشگاه و به منظور  ،ارتباطات اثربخش و کارآمد
 ،یو مؤسسات آموزش عالها چابک نمودن دانشگاه

 :ردیصورت گ ریز یاقدامات اصالح
 دیو اسات رانیمد انیقائل شدن م زیتما 

 ؛یدانشگاه
 یآموزش ینهادها ازیمنابع مورد ن هیکل ییشناسا 

 تند؛سینها آن قادر به اکتساب ییکه به تنها
 در  یقاتیو تحق یآموزشهای نظر گرفتن برنامه در

 پالتفرم جامع؛ کی
 ؛یدرون سازمان یهمکار ستمیس استقرار 
 یدر راستا یچند کارکردهای میاز تگیری بهره 

 یندهایفرآ یکارکنان و باز مهندس یتوانمندساز
 دانشگاه؛

 کالس  یدیکلهای یستگیشا تیو تقو ییشناسا
مشارکت  یدر راستا ییکه به عنوان مبنا یجهان

 گردد؛می ینهادها تلق گریگسترده با د
 یقاتیو تحق یآموزشهای برنامهگیری شکل 

 در سطوح مختلف؛ یمجاز
 مختلف؛های گسترده در بخش اراتیاخت ضیتفو 
 در هر  یبر آن هر فرد یکه مبتن ییفضا خلق

مالک و صاحب  چونهمبتواند  یسمت و مقام
 د؛ینماپردازی هیفکر کند و نظر دانشگاه

 باز؛ یاطالعات طیمح کیگیری شکل 
 های گسترده در بحث آموزشگذاری هیسرما

 مختلف؛های کارکنان در بخش یو تجرب یعلم
 ان در سطوح و کارکن دیاسات وستهیپ یابیارز

 ها؛متناسب به آن یدهامختلف و ارائه بازخور
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 خصوص مناسب در های یاز فناورگیری بهره
اثربخش از منابع و امکانات موجود در گیری بهره

 قات؛یبخش آموزش و تحق
 زبده و باتجربه در خصوص اتخاذ  دیاسات استخدام

ریزی متناسب در خصوص برنامههای استیس
 .(1362 ،خیو ش انیفتح) جویاندانش یلیتحص

 کی یتحقق چابک ندیتوجه داشت که فرا دیبا
ریزی یپس از پ دیو مداوم است که با وستهیپ ندیفرا

به طور  طیمح ریمتغ تیماه لیبه دل ،هیبستر اول
سازمان  کی ،مستمر تکرار شود. در هر برهه از زمان

سروکار داشته  یخاصهای ممکن است با محرک

 رییتغها نوع محرک ،بعد یزمانهای باشد که در دوره
 زینوع واکنش سازمان ن ،صورت نیکند که در ا

 یچابکسازی ادهیتفاوت خواهد بود. لذا در جهت پم
چون  یگردد مواردمی شنهادیپها در دانشگاه

سنجش  ،هادر دانشگاه یچابکهای مؤلفه ییشناسا
 ،هابر اساس محرک یدانشگاه به چابک ازین زانیم

بر اساس  او کمبوده یچابک یسنجش سطح کنون
 گیریاندازهو  یچابک یسازها مندتوانو ها تیقابل

به  ،و ارائه بازخورد یچابک نهیعملکرد دانشگاه در زم
 ،و همکاران یکراچ یباقر) طور مستمر تکرار گردد

2214).  
 

 هامنبع
آزاد های در دانشگاه یسازمان یبر چابک یساختار سازمان تأثیر یبررس .(1361) پ. ،یق. و اژدر ،رنژادیام
 ،11دوره  ،(سابق یتوسعه انسان) یتوسعه اجتماع نامهفصل .(دیاسات دگاهیاز د) خوزستان 6منطقه  یاسالم

 .161-111صص  ،1شماره 
 ینوآور نامهفصل ها.دانشگاه تیرینوآورانه در مد یافتی: رهیچابک .(1361) ع. ،پورا. و عباس ،یکراچ یباقر

 .62-12صص  ،1شماره ،سال اول ،ینیو ارزش آفر
و ها در دانشگاه یسازمان یچابک یالگو .(1366) ا. ح. ،یگیب یب. و عل ،پوریس.؛ خسرو ،دیپورجاو

 . تیو ترب میدر تعل یو پژوهش یآموزش نینو یکردهایرو یمل شیهما نی. اولیکشاورز یمؤسسات آموزش عال
ل یتبد یبرا یمدلن ییدر تب ینقش عوامل درون سازمان یبررس .(1314) ع. ا. ،یا.؛ زارع ،جعفرنژاد

سال  ،تیریک و مخابرات کشور. مجله فرهنگ مدیع الکترونیچابک در صنا یهابه سازمان یفعل یهاسازمان
 .61-16ص  ،شماره دهم ،سوم

 شیعوامل مؤثر بر افزا ییشناسا .(1362) ا. ،یم. و خبوشان ،انیس.م.؛ کرباس ،یرچیم.؛ زنج ،یجوانمرد
پدافند های یپدافند. مجله علوم و فناور یجهت ارتقا RBF یعصبهای شبکه کردیسازمان با رو یسطح چابک

 .11 -13 صص ،4 شماره ،عامل ریغ
های در دانشگاه یسازمان یاطالعات و ارتباطات بر چابک یفناور تأثیر .(1363) ق. ،رنژادیا. و ام ،پوریخسرو

 شماره ،1 دوره ،یتوسعه اجتماع نامهفصلچمران اهواز.  دیاستان خوزستان: مورد مطالعه دانشگاه شه یدولت
 .41-66 صص ،4

 یسازمان یبه چابک ییابدستمطلوب  یالگو یطراح .(1361) ا. ،یکراچ یا. و باقر ،ع.؛ آقازاده ،پورعباس
-211صص  ،66شماره  ،22سال  ،(بهبود و تحول) تیریمطالعات مد یپژوهش -یعلم نامهفصل ها.در دانشگاه
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Abstract 
Universities and Agricultural higher education institutes as the main institutions for 

agricultural knowledge production have new roles and responsibilities in economic and regional 

development, and therefore need some forms of agility. The purpose of this qualitative research 

was to explain organizational agility mechanisms in Iranian higher agricultural education 

system. Data were collected through in-depth and semi-structured interviews, and analyzed 

using MAXqda11 software. Codes extracted were divided into four category including 

stimulants, capabilities, facilitators and barriers. Based on the findings, the components 

identified in the stimulant section of agility were changes in expectations of customers and 

government, technological changes, and competitiveness of universities (4 components). Agility 

capabilities included competency of agricultural university, the speed and flexibility of the 

university in the face of change, responsiveness, Knowledge-based, learning and Innovative 

universities (6 components). Agility facilitators identified as flexible structure, agile workforce, 

continuous improvement in thinking and action, culture of change, use of Information 

technology by the university, and establishing the relationships, interactions and effective 

cooperation of agricultural university with Environment (6 components). in the dimension of 

agility inhibitors, two components including internal and external barriers were identified. 

Considering the above components is essential for agility of higher agricultural education 

system, and improving of decision making process in agricultural universities. 

 

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

agricultural education.  
 

Corresponding Author: B. Khosravipour 

Email: b.khosravipour@gmail.com 

Received: 08/01/2018 ; Accepted: 14/05/2018 


