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عاملهای مؤثر در چابکسازی مدیریت آموزش عالی کشاورزی ایران
سهیال پورجاوید ،7بهمن خسرویپور 2و امیرحسین علی بیگی

9

 -1دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 -2استاد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 -3دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه رازی

چکیده
دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی کشاورزی به مثابه نهادهای عمده تولید دانش کشاورزی به دلیل
تغییر در ماهیت تولید علم و تولید اقتصادی ،افزون بر پژوهش و آموزش ،نقش و رسالت جدیدی در توسعه
اقتصادی و منطقهای یافتهاند و در نتیجه به شکلهایی از چابکی نیاز دارند .هدف این پژوهش کیفی شناسایی
عاملهای مؤثر در چابکسازی مدیریت آموزش عالی کشاورزی ایران بود .دادهها از طریق مصاحبههای عمیق
با متخصصان و صاحبنظران آموزش عالی کشاورزی که از تجربهی مدیریتی در سمتهای ستارهدار دانشگاهی
نیز برخوردار بودند ( 22مصاحبه فردی) ،جمع آوری و با روش تحلیل خط به خط و در قالب تحلیل محتوای
متعارف با استفاده از نرمافزار  MAXqda11پردازش شدند .نمادهای استخراجی به دستههای محرکها و
قابلیتها و عاملهای پیشبرنده و بازدارندهی چابکی تقسیم شدند .براساس یافتهها مؤلفههای شناسایی شده
در سویگان محرکهای چابکی شامل تغییر در انتظار ذینفعان و دولت ،تغییرات فناورانه و رقابتپذیری
دانشگاهها ( 4مؤلفه) ،قابلیتهای چابکی شامل :شایستگی دانشگاه کشاورزی ،سرعت و انعطافپذیری دانشگاه
در رویارویی با تغییرات و دگرگونیها ،پاسخگویی ،دانش بنیان بودن و یادگیرنده و نوآور بودن دانشگاهها (6
مؤلفه) ،در سویه آسانکنندههای چابکی شامل :ساختار منعطف ،نیروی کار چابک ،بهبود پیدار در تفکر و
عمل ،فرهنگ تغییر ،استفاده از فناوری اطالعات توسط دانشگاه و برقراری رابطه ،تعامل و همکاری مؤثر با
محیط ( 6مؤلفه) و در سویه بازدارندههای چابکی شامل :موانع درون و برون سازمانی ( 2مؤلفه) .توجه به
شاخصها و مؤلفههای چابکی یاد شده برای دستیابی به توانایی کسب اطالعات الزم برای تصمیمگیری
مدیران در مؤسسههای آموزش عالی کشاورزی ضروری هستند.
نمایه واژگان :چابکی سازمانی ،دانشگاه چابک ،الگوی چابکی دانشگاهی ،آموزش عالی کشاورزی.
نویسنده مسئول :بهمن خسرویپور
رایانامهb.khosravipour@gmail.com :
پذیرش1361/22/24 :
دریافت1366/12/11 :

فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

703

عاملهای موثر در ...

مقدمه
دگرگونیهای سریع تکنولوژیکی ،تغییرات عمده
در بازار کار و انتظارات ذینفعان از ویژگیهای
محیطی هستند که دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی با آن مواجه هستند .برای کسب موفقیت در این
شرایط چابکی یک مزیت رقابتی را ایجاد میکند که
میتوان با نوآوری و کیفیت در تولید علم آن را حفظ
نمود .دانشگاههای چابک فرآیندها و افراد سازمان را
با تکنولوژی پیشرفته همگام ساخته و نیازهای
ذینفعان را براساس خدمات مهیا میسازند .دانش
آموختگان را برای رویارویی با محیط پیچیده کسب و
کار آماده میسازد .این در حالی مطرح است که
تحقیقات به عمل آمده گواه آن است که سطح
چابکی سازمانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
کشور مطلوب نیست (خاوری و همکاران1366 ،؛
باقری کراچی و همکاران .)2214 ،از این رو است که
عاملهایی که باعث ایجاد چابکی دانشگاهی میگردد،
همواره مورد تأکید برنامهریزان و سیاستگذاران
دانشگاهی بوده است.
در دهههای گذشته تولید انبوه که مدل سازمانی
غالب در بیشتر جهان بوده است ،نه فقط بر تولید و
صنایع بلکه بر آموزش نیز تأثیر گذاشته است.
پارادایم تولید انبوه پایه اکثر روشهای آموزشی عصر
حاضر را فراهم کرده است .پارادایم تولید انبوه
آموزشگران را به عنوان کارگر و فراگیران را به
عنوان محصوالت و تدریس را به عنوان انتقال دانش
از پیش سازماندهی شده به یادگیرنده تلقی میکند
(براداک2222 ،؛ نقوی و همکاران .)1364 ،در این
عصر محیط بازاری که دانشجویان در آن فارغ
التحصیل میشوند به طور بنیادی متفاوت از گذشته
است .واقعیتهای اقتصادی کنونی قابل مقایسه با
قرن گذشته نیست .در این بین مؤسسات آموزش
عالی با واقعیتهای جدیدی روبرو شدهاند .ماهیت
کار تغییر کرده است و مؤسسات آموزش عالی باید
نیروی کار با صالحیت و قابلیت باال برای تحقق
نیازهای سازمانهای تجاری در محیط جهانی شده،
تربیت کنند (ریچتر و گودبی2226 ،؛ نقوی و
همکاران .)1364 ،مسئله این است که فرم خط
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مونتاژ آموزش (تحصیل) قبلی مناسب نیازهای
اقتصادی جدید نیست .این موضوع در اواخر قرن 16
هم رخ داد .زمانی که مؤسسات آموزش عالی تک
اتاقی کشاورزی مناسب نیازهای روز افزون جوامع
صنعتی و شهری نبود .در واقع مؤسسات تک اتاقی
کشاورزی در اواخر قرن  16منسوخ شدند .همانطور
که مؤسسات آموزشی امروزی در حال منسوخ شدن
هستند .در حال حاضر مسئله خیلی متفاوت است و
به راهحلهای متفاوتی نیاز دارد (شریفی و ژانگ،
2221؛ نقوی و همکاران .)1364 ،در خالل چند دهه
گذشته ،همانطور که پارادیم تولید انبوه شروع به
فرسوده شدن کرد ،ویژگیهای چابکی سازمانی
تکامل یافت (پورجاوید و همکاران1361 ،؛ پورجاوید
و همکاران1366 ،؛ نقوی و همکاران.)1364 ،
با این حال چون چابکی مفهوم نسبت ًا جدیدی
است تعریف مشترک و جهان شمولی از این مفهوم
که مورد پذیرش همگان باشد وجود ندارد و مانند هر
مفهوم فراگیر دیگر نمیتوان یک تعریف خاص را به
عنوان تعریف جهان شمول چابکی معرفی نمود .در
واقع هر محققی براساس نوع تحقیق خود تعریفی
خاص از چابکی ارائه داده است که علی رغم بیان
متفاوت ،تمام آنها به نحوی به تغییر و عدم اطمینان
دنیای کنونی اشاره میکنند و سرعت عمل و نیز
شناسایی تغییرات محیط کسب و کار در جهت
پاسخگویی مناسب به آنها را نشان میدهند (وینود
و همکاران2213 ،؛ ستامراجو و کریشنا .)2213 ،این
تعریفها از چابکی ،سازمان را پویا ،موقعیت گرا،
تغییرپذیر و رشد محور تجسم میکنند.
با وجود تعاریف متعددی که از چابکی سازمانی
شده است ،در همه تعاریف عناصر مشخصی وجود
دارد که بر روی آنها توافق کلی وجود دارد .این
عناصر شامل پاسخگویی ،شایستگی ،انعطافپذیری و
سرعت است .از این عناصر به عنوان قابلیتهای
چابکی نام میبرند (سامپا مورتی و زمود2221 ،؛
شریهای و همکاران2221 ،؛ دوز و کسونن2221 ،؛
شارپ2212 ،؛ یعقوبی و همکاران2211 ،؛ شریفی و
ژانگ.)2221 ،
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الزم به ذکر است که چابکی دانشگاهی به معنای
توانایی دانشگاه در غلبه بر تغییرات غیرمنتظره ،بقاء
در برابر تهدیدات بی سابقهی محیط کسب و کار و
کسب مزیت و سود از این تغییرات به عنوان
فرصتهای رشد و پیشرفت است (شارپ .)2212 ،به
عبارت دیگر توانایی دانشگاه به عنوان یک سیستم
انسانی در حال حیات ،برای شکوفا شدن و یادگیری
از تغییرات مداوم به طوری که تغییر یک بخش
طبیعی و اجتناب ناپذیر باشد نه یک بخش جدا و
یک رویداد تهدید کننده ،عین چابکی دانشگاهی
است .چابکی دانشگاهی به این مفهوم میپردازد که
نیاز به بهبود هرگز متوقف نمیشود و استانداردهای
امروزی روشهای قدیمی فردا هستند .بنابراین بهبود
همیشه به عنوان یک ضرورت محسوب میشود
(پورجاوید و همکاران.)1366 ،
به طور کلی یافتهها حاکی از آن است کهه عامهل-
هایی چون تغییرات تکنولوژیکی (هنری2212 ،؛ تاپ
اسکات و انتونی ،)2212 ،تغییرات در انتظارات جامعه
(رامسدن2226 ،؛ برن اسهتین ،)2221 ،تغییهرات در
انتظارات دانشجویان (سوئنی2221 ،؛ بهرون و ادلهر،
 ،)2221اقتصاد دانش و نیاز به نیروی کار کیفیت بهاال
و نههوآور (مرشههدی2212 ،؛ دودراسههتادت،)2212 ،
محدودیتهای مالی (گلهد اسهتین2226 ،؛ مرشهدی،
 ،)2212رقابههههت تغییههههر و پیچیههههدگی محههههیط
(دودراسههتادت2212 ،؛ ابلینگههر ،)2212 ،هوشههمندی
(شهههههارپ2212 ،؛ لهههههین و همکهههههاران،)2211 ،
انعطافپههههذیری و سههههرعت (مرشههههدی2212 ،؛
دودراستادت ،)2212 ،ارائه دهنهده راهحهل (دیویهد و
متکالفه2221 ،؛ برن استین ،)2221 ،نوآوری (شارپ،
2212؛ ایههنمن و همکههاران ،)2211 ،دانههش بنیههان و
یادگیرنده (کوپر2221 ،؛ گلداستین ،)2226 ،ساختار
چابک (شارپ2212 ،؛ ابلینگهر ،)2212 ،نیهروی کهار
چابههک (فورسههیده2221 ،؛ پالنکهها ،)2221 ،فرهنههگ
(دودراستادت2212 ،؛ هاوینکنز و همکهاران،)2221 ،
تکنولوژی اطالعات (خسرویپهور و امیرنهژاد1363 ،؛
راسچک2212 ،؛ هانگ و همکاران ،)2212 ،همکاری
و مشههارکت (جوهانسههون2224 ،؛ شههارپ )2212 ،و
محدودیتهای مالی (منابع مالی ناکافی) ،مقاومهت در

برابر تغییر و موانع زیرسهاختی (کراچهی و همکهاران،
2214؛ کراچی و عباسپور )1361 ،به عنوان عامهل-
های تأثیرگهذار بهر چهابکی دانشهگاههها و مؤسسهات
آموزش عالی شناسایی شدهاند.
دستیابی به چابکی یکی از دغدغههای مدیران
سازم آنها و نیز محققان در این حوزه بوده است .از
این رو مدلها و چارچوبهای مفهومی پرشماری
برای توسعه چابکی از سوی محققان ارائه شده است.
از جمله معروفترین این مدلها میتوان به الگوهای
چابکی سازمانی ارائه شده توسط شریفی و ژانگ
( ،)2221گاناسکاران و همکاران (،)2221
تسورولودیس و واالوانیس ( ،)2222جینهای
( ،)2223کروکیتو و یوسف ( ،)2223مک کارتی
( ،)2223زئین و همکاران ( ،)2221گلدمن و
همکاران ( ،)2221لین و همکاران ( ،)2226مدل
چابکی گروه مشاوران آتوز ( ،)2221رامش و
دیودسان ( ،)2221بوتانی ( ،)2226کتونن (،)2226
یعقوبی و همکاران ( ،)2211شارپ ( ،)2212حمیدی
و همکاران ( ،)1311یعقوبی و همکاران (،)1361
کاظمی و محبی ( )1362و مدل چابکی سازمانی
آقایی و آقایی ( ،)1363که اکثراً در سازمانهای
تولیدی و خدماتی (مانند بانکها ،بیمارستانها و)...
مورد مطالعه قرار گرفتهاند ،اشاره نمود .معموال هر
یک از این مدلها به منظور معرفی ساختار چابک از
دریچهای متفاوت به مفهوم چابکی نگریستهاند و این
سبب شده است تا مدلهای متفاوت ،ساختارهای
نامتقارن در سویگان مختلف چابکی سازمان داشته
باشند (مردیت2222 ،؛ ابراهیم نژاد و امامی.)1311 ،
به طور کلی به علت عدم شفافیت در توضیح
الگوها و مدلهای چابکی ارائه شده توسط
صاحبنظران مختلف که منجر به نتایج متفاوت و
عدم پیشبرد نظریه در عمل میشود و از آنجا که
مؤلفههای چابکی در سازمانهای مختلف با هم
تفاوت دارد ،ضرورت مییابد که صاحبنظران آموزش
عالی کشاورزی مؤلفهها و شاخصهای چابکی
سازمانی در آموزش عالی کشاورزی را شناسایی،
تأیید و بومی کنند تا عناصر کلیدی در مدل چابکی
سازمان (دانشگاه) شناسایی شود.
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در مجموع با بررسی آثار متعدد چهار عنصر
کلیدی در پیادهسازی و توسعه چابکی دانشگاهها
شناسایی شدند که عبارتند از :محرکهای چابکی،
قابلیتهای چابکی ،آسانکنندههای چابکی و موانع
چابکی (باقری کراچی و همکاران2214 ،؛ کراچی و
عباسپور1361 ،؛ عباسپور و همکاران.)1361 ،
محرکهای چابکی عبارتند از تغییرات و
فشارهای محیط تجاری که سازمان دانشگاه را به
جستجو برای روشهای جدید اجرای فعالیت خود وا
میدارد تا دانشگاه بتواند از مزیتهای رقابتی اش
محافظت کند .به طور کلی محرکهای چابکی
عاملهایی هستند که ورود و کاربست قابلیتهای
چابکی در دانشگاهها را الزامی میکنند.
قابلیتهای چابکی نیز عاملهایی هستند که ورود
و کاربست آنها در دانشگاهها برای مواجه شدن با
محرکهای تغییر الزامی است.
آسانکنندههای چابکی هم توانمندسازهایی
هستند که وجود آنها باعث کمک به تحقق
قابلیتهای چابکی در دانشگاهها میشود.
آسانکنندههای چابکی به ظهور و بروز قابلیتهای
چابکی کمک میکنند.
موانع چابکی نیز عاملهایی هستند که وجود
آنها میتواند کاربست قابلیتهای چابکی در
دانشگاهها را با مشکل مواجه سازد .به طور کلی
کلیهی عاملهایی که چابکی سازمانی را مورد تهدید
قرار داده و یا تضعیف میکنند ،موانع چابکی
محسوب میگردند (شارپ و همکاران1666 ،؛
شریفی و ژانگ1666 ،؛ گاناسکاران و همکاران،
2222؛ گاناسکاران و یوسف2222 ،؛هیگینز و
همکاران2221 ،؛ گلدمن و نگل1663 ،؛ گاناسکاران،
1666؛شریفی و ژانگ1666 ،؛ شریفی و ژانگ،
2221؛ جعفرنژاد و زارعی.)1314 ،
به هر ترتیب ،از آنجا که در میانه مرحله تحوالت
صورت گرفته در زمینه شکل و هدف دانشگاههای
چابک هستیم ،شکل نهایی آنها چندان مشخص
نیست (آرتتا .)2224 ،شناخت عاملهای تأثیرگذار بر
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چابکی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به منظور
دستیابی به توانایی کسب اطالعات الزم برای
تصمیمگیری مدیران در محیطهای متالطم و آشفته
و تسخیر جنبههای مزیتی جریانهای تغییر
کمککننده است (ژانگ و شریفی .)2221 ،به طوری
که چابکی سازمانی در نظامهای آموزش عالی
کشاورزی موجب رفع نیازمندیهای بخش کشاورزی
و توسعه ملی خواهد شد .بنابراین با توجه به اهمیت
بخش کشاورزی از یک سو و اهمیت چابکی سازمانی
از سویی دیگر ،مطالعه و بررسی میزان تطابقپذیری
بخش کشاورزی به ویژه نظامهای آموزش عالی
کشاورزی با قابلیتهای چابکی ضروری به نظر
میرسد تا ضمن بررسی وضعیت موجود دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی کشاورزی ،مدیران این بخش
را از این نکته آگاه نماید که الزمه رقابت در سطح
جهانی ،چابکسازی دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی کشاورزی و انطباق با قابلیتهای آن است .به
همین منظور ،هدف اصلی این مطالعه بررسی
عاملهای مؤثر در چابکسازی مدیریت آموزش عالی
کشاورزی ایران ،میباشد.
روششناسی
در این پژوهش کیفی سعی شد با بررسی نظریات و
مدلهای چابکی متعدد و نیز با استفاده از
مصاحبههای عمیق نیمه ساختارمند با  22تن از
صاحبنظران آموزش عالی کشاورزی که غالب ًا دارای
گرایشهایی مختلفی از قبیل ترویج و آموزش
کشاورزی ،توسعهی روستایی ،اقتصاد کشاورزی و
زراعت و اصالح نباتات بودند ،صورت پذیرفت تا
مؤلفهها و شاخصهای چابکی سازمانی در آموزش
عالی کشاورزی تأیید و بومی شده و عناصر کلیدی در
مدل چابکی سازمان (دانشگاه) شناسایی شوند.
نمونهگیری به صورت هدفمند-گلوله برفی و تا زمان
رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت (کوربین و
استروس ،)2221 ،یعنی تا زمانی که محقق با
دادههای تکراری روبرو گشت.

شماره  ،44بهار 7931

نگاره  -7چارچوب مفهومی پژوهش

هم زمان با کار جمعآوری دادهها ،مصاحبهها بر روی
کاغذ پیادهسازی شدند و تجزیه و تحلیل دادهها
صورت گرفت .دادهها با روش تحلیل خط به خط و
در قالب تحلیل محتوای متعارف تجزیه و تحلیل
شدند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار
 Maxqda11استفاده شد .جملههای کلیدی که
نمایندهی یک مفهوم بودند در یک نماد قرار گرفتند
و فراوانی تکرار آن نماد توسط نرمافزار ثبت شد.
نمادهای استخراجی دارای چهار بار معنایی بودند که
یا از مؤلفههای متعلق به محرکها و قابلیتهای
چابکی دانشگاهی بودند یا عاملهای پیشبرنده و یا
بازدارندهی چابکی دانشگاهی و در قالب
آسانکنندهها و موانع چابکی دانشگاهی تلقی
میشدند.
در مرحلهی بعد ،برای سنجش میزان توافق
پاسخگویان پرسشنامهای براساس پاسخهای دریافت
شده در قالب چهار بار معنایی محرکها ،قابلیتها،
آسانکنندهها و موانع چابکی دانشگاهی ،طراحی و
جهت پاسخگویی به  22تن از پاسخگویانی که در
مرحله اول به پرسشها پاسخ داده بودند ،ارسال شد.
سپس به منظور سنجش میزان توافق پاسخگویان در
شاخصهای شناسایی شده با استفاده از آزمونهای
آماری کروسکال والیس و من ویتنی (با توجه به  2یا
سه وجهی بودن متغیر) ،نبود اختالف معنادار بین
ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان از جمله
سن ،مرتبه علمی ،پایه ،وضعیت تأهل ،سابقه تدریس،

سابقه مدیریت ،سمت مدیریتی ،دانشگاه محل اخذ
مدرک ،گروه آموزشی محل خدمت ،دانشکده محل
خدمت ،رشتهی تحصیلی و وضعیت استخدام با
هریک از شاخصهای شناسایی شده ،تأیید گردید .به
عبارت دیگر نتایج توافق سنجی بر پایه بازه الیکرت
 1قسمتی حاکی از آن بود که بین ویژگیهای فردی
و حرفهای پاسخگویان و شاخصهای شناسایی شده
تفاوت معناداری وجود ندارد و لذا هیچکدام از
گویههای مورد توافق سنجی نمونه مورد مطالعه،
حذف نگردید.
برای اطمینان از تأیید روایی از روشهای قابلیت
اعتبار (اعتبارپذیری) مشابه اعتبهار درونهی در
پژوهش کمی ،قابلیت انتقال (انتقال پذیری) مشابه
اعتبهار بیرونهی در پژوهش کمی و قابلیهت تاییهد
(تأییدپذیری) مشابه بی طرفی و عینیت در پژوهش
کمی (بریمن ،)2221 ،استفاده شد .اعتبارپذیری از
طریق محاسبه ( ،)AVEانجام شد که معادل  2/1به
دست آمد .در مورد پایایی نیز از پایایی ترکیبی و
آلفای ترتیبی استفاده گردید (.)α=0/9, CR=0/9
یافتهها
جدول ،1نشان میدهد که  11نماد در سویه
محرکهای چابکی استخراج شدند .نمادهای
همجنس ،زیر طبقهها را تشکیل دادند و زیر طبقهها
همسو ،طبقههای را به وجود آوردند .نهایتاً چهار
طبقه (مؤلفه) به دست آمد.
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جدول  -7مفهومپردازی و شکلدهی به مصاحبههای صاحبنظران آموزش عالی کشاورزی در خصوص
مؤلفهها و شاخصهای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی در سویه محرکهای چابکی
ردیف

مفهوم

فراوانی

طبقهها

زیر طبقهها

1

تغییر مداوم در انتظارات و ترجیحات بازار کار
کشاورزی)
تغییرات مداوم در نیازهای بخشهای مختلف جامعه

11

تغییرات در انتظارات ذینفعان
(دانشجویان ،بازارکار و صنایع ،جامعه
و)...

تغییرات در نیازهای بازار کار

3

نیازهای متغیر دانشجویان گرایشهای مختلف
کشاورزی (ارتقای نیازهای دانشجویان کشاورزی)
ارتقای انتظارات متقاضیان ادامه تحصیل در
گرایشهای مختلف کشاورزی

1

حذف تدریجی نقش آفرینی دولت در فعالیتهای
اجرایی دانشگاه ها
انتظارات در حال افزایش و متغیر دولت از دانشگاه
ها
الزامات نقشه جامع علمی کشور و لزوم اجرایی شدن
آن توسط دانشگاه

2

4

6
1

12

تغییرات در نیازهای فراگیران

12
6
6

تغییر در انتظارات دولت

فشارهای وارده از سوی دولت بر
دانشگاههای کشاورزی

1
1

1

رشد سریع فناوریهای نو ظهور

12

تغییرات فناورانه و تکنولوژیکی

شتاب روزافزون فناوریها و تغییرات
تکنولوژیکی

6

تغییرات و دگرگونیهای تکنولوژی و فناورانه

12

12

وجود رقابت دانشگاهها در سطح بینالمللی
(فشارهای جهانی)
فشار دیگر دانشگاههای هم رده

12

رقابتپذیری دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی

افزایش فضای رقابتی در بین
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

11

12

جدول  ،1گویای آن است که از جمله مهمترین
مؤلفههای شناسایی شده در سویه محرکهای چابکی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشاورزی
عبارتند از تغییرات در انتظارات ذینفعان
(دانشجویان ،بازارکار و صنایع ،جامعه) ،تغییر در
انتظارات دولت ،تغییرات فناورانه و تکنولوژیکی و
رقابتپذیری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (4
مؤلفه).
با استناد به یافتههای پژوهش و نظرات
متخصصان آموزش عالی کشاورزی ،شاخصهای
مؤلفهی تغییرات در انتظارات ذینفعان به عنوان یکی
از محرکهای بروز قابلیتهای چابکی در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی کشاورزی عبارتند از تغییرات
در نیازهای بازار کار و تغییرات در نیازهای فراگیران.
شاخص مؤلفهی تغییر در انتظارات دولت به
عنوان یکی دیگر از محرکهای بروز قابلیتهای
چابکی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

774

فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

کشاورزی عبارت است از فشارهای وارده از سوی
دولت بر دانشگاههای کشاورزی (جدول .)1
با استناد به یافتههای پژوهش و نظرات
متخصصان آموزش عالی کشاورزی ،شاخص مؤلفهی
تغییرات فناورانه به عنوان یکی دیگر از محرکهای
بروز قابلیتهای چابکی در دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی کشاورزی عبارت است از شتاب
روزافزون فناوریها و تغییرات تکنولوژیکی.
شاخص مؤلفهی رقابتپذیری دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی به عنوان یکی دیگر از
محرکهای بروز قابلیتهای چابکی در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی کشاورزی ،نیز عبارت است از
افزایش فضای رقابتی در بین دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی.
از آنجا که محرکهای چابکی عاملهایی هستند
که ورود و کاربست قابلیتهای چابکی در دانشگاهها
را الزامی میکنند ،لذا در ادامه به شناسایی مؤلفهها و
شاخصهای چابکی سازمانی در آموزش عالی

شماره  ،44بهار 7931

کشاورزی ایران در سویه قابلیتهای چابکی
میپردازیم.
جدول  ،2نشان میدهد که  31نماد در سویه
قابلیتهای چابکی استخراج شد .نمادهای همجنس،

زیر طبقهها را تشکیل دادند و زیر طبقهها همسو،
طبقهها را به وجود آوردند .نهایت ًا  6طبقه (مؤلفه) به
دست آمد.

جدول  -2مفهومپردازی و شکلدهی به مصاحبههای صاحبنظران آموزش عالی کشاورزی در خصوص
مؤلفهها و شاخصهای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی در سویه قابلیتهای چابکی
ردیف

مفهوم

فراوانی

طبقهها

زیرطبقهها

1

هوشمندی و پیشرو بودن در تغییر

1

2

حساس بودن به تغییرات بازارکار کشاورزی

6

3

آمادگی برای مواجهه با تغییر

12

هوشمندی و پیشرو
بودن دانشگاه کشاورزی
در تغییر (شایستگی
دانشگاه کشاورزی)

هوشمندی دانشگاه کشاورزی

4

شناسایی مداوم نیازهای بخش کشاورزی

1

1

توانایی به روز کردن مستمر اهداف میانی و عملیاتی
سازمان دانشگاه
دارا بودن بانک اطالعات در مواجهه با تغییرات
محیطی

1

1

پیشبینی مسائل مرتبط با تغییر

6

1

توانایی تطبیق برنامههای آموزشی و پژوهشی
دانشگاه کشاورزی با آیندهی کشاورزی کشور
(توانایی ارائهی مهارتهای ضروری تغییرات
فرآیندهای کسب و کار) – خلق مهارتهای جدید

1

6

توانایی ارائهی مهارتهای گوناگون مورد نیاز بازار
کار کشاورزی به دانشجو و ارائه خدمات باکیفیت
آموزشی و پژوهشی به دانشجویان در سطوح
مختلف (آموزش مهارت هاى چندگانه ،آموزش
متنوع و متفاوت).
برخورداری دانشگاه کشاورزی از مهارتهای حل
مسئله برای مواجهه با تغییر و ارائهی آموزشهای
مسئله محور
تفکر انتقادی

1

6

12

11

6

ارتقای مهارت پروری دانشگاه کشاورزی به منظور
ارتقای شایستگیهای دانشجویان جهت حل
چالشهای پیشرو و غلبه بر تغییرات و تحوالت
بخش کشاورزی و روستایی و تحوالت صنعت و
بازار کار

6

12

ارائهی مهارتهای مدیریتی ،ریسکپذیری و
نرمافزاری و تکنولوژی اطالعات جدید

13

مقابله سریع با تهدید ناشی از تغییر و جلوگیری از
ایجاد بی نظمی و آشفتگی کامل در سازمان دانشگاه

4

14

شناسایی سریع قابلیتهای مورد نیاز برای مواجهه
با محرکهای تغییر
بهره برداری سریع از تغییرات و تبدیل آن به فرصت
 یادگیری سریع از تغییرات و توانایی حیات وشکوفایی در تغییر
ایجاد سریع و مداوم رشتههای تحصیلی

1

1

11

تخصیص سریع منبعها

1

11

کاهش سریع هزینههای تحمیلی به سازمان دانشگاه
در مواجهه با تغییرات ناگهانی

6

16

پیشتازی دانشگاه کشاورزی در مواجهه با تغییر

3

6

11

تسلط دانشگاه کشاورزی بر تغییر

سرعت دانشگاه کشاورزی
در مواجهه با تغییرات

سرعت دانشگاه کشاورزی در تطبیقپذیری با
تغییرات و تحوالت بخش کشاورزی و روستایی
سرعت دانشگاه کشاورزی در واکنش نسبت به با
تغییرات و تحوالت بخش کشاورزی و روستایی

4

ارائهی واکنشهای سریع مالی از سوی دانشگاه
کشاورزی در مواجهه با تغییرات و تحوالت بخش
کشاورزی و روستایی
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16

منعطف نمودن منبعها و امکانات با توجه به
اولویتهای پیش آمده و نیازهای پیشبینی نشده در
راستای دستیابی به اهداف گروههای مختلف
آموزشی

1

22

توانایی دسترسی به اهداف متفاوت آموزشی،
مدیریتی ،رفاهی و ...با تجهیزات و امکانات موجود

1

21

توانایی توقف سریع فعالیتهای نادرست و شروع
سریع فعالیتهای درست در راستای دستیابی به
اهداف گروههای مختلف آموزشی

4

22

پاسخگویی به نیازهای بخش کشاورزی و روستایی و
تالش جهت رفع نیازهای مزبور.
استفاده از بهرهبرداران کشاورزی به عنوان منبع
ایدههای نو و ارزیاب خدمات (ارزیابی فعالیتها
توسط ذینفعان دانشگاه یعنی دانشجویان ،صاحبان
مشاغل ،بازار کار ،صنعت و جامعه).
برقراری روابط نزدیک با ذینفعان و تأمین کنندگان
و مشارکت آنان در برنامهریزیها ،تصمیمگیری غیر
متمرکز و گروهی و رضایت ذینفعان و احترام به
تنوع آرا.

1

21

تنظیم برنامههای درسی متناسب با نیازهای بازار و
اهداف و برنامههای استراتژیک کشور
تلقی فارغ التحصیالن به عنوان راهحل مسائل از
دیدگاه بخشهای مختلف جامعه
تولید پایاننامهها و رسالههای نیاز محور و سفارشی
شده
طراحی برنامه درسی ارتباط دهنده جامعه و صنایع
و عملی نمودن آموزش ها
در نظر گرفتن ترجیحات ،نیازها و تفاوتهای فردی
دانشجویان

32

تأمین و تسهیم و در دسترس بودن دانش (ایجاد،
تبادل وانتشار دانش).
تولید دانش و تبدیل دانش ضمنی به صریح از طریق
ارائهی خدمات اجتماعی مناسب از جمله مشاوره،
سخنرانی و آموزش فوق برنامه و....
تجاریسازی دانش و تبدیل دانش به محصوالت و
خدمات مورد نیاز جامعه
نوآوری در مرزهای دانش و اشتراک دانش تولید
شده با دانشمندان دیگر کشورها

34

یادگیری مادام العمر و دارای نظام خود یادگیرنده

4

31

شرکت سرمایهی انسانی سازمان دانشگاه در
کارگاهها و دورههای آموزشی توان مندسازی
یادگیری سریعتر از رقبا
(رقابت در یادگیری در دانشگاه چابک)

1

31

ارائهی فکر نو و محصول نو و ایده و دانش نو به
جامعه  -استفاده از راههای جدید تفکر و رفتار در
دانشگاه
ارائهی آموزشهای نوآور ،کارآفرین و خالق پروری

23

24

26
21
21
26

31

32
33

36

31
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6

انعطافپذیری دانشگاه
کشاورزی در مواجهه با
تغییرات و تحوالت

کسب رضایت ذینفعان
دانشگاه کشاورزی
(پاسخگویی دانشگاه
کشاورزی)

تطبیقپذیری دانشگاه کشاورزی با تغییرات و
تحوالت بخش کشاورزی و روستایی

تالش دانشگاه کشاورزی جهت رفع نیازهای
بهرهبرداران بخش کشاورزی و روستایی ،بازارکار و
جامعه و کسب رضایت آنها (پاسخگویی به
نیازهای بخش کشاورزی ،بازارکار و جامعه).

1

تالش دانشگاه کشاورزی جهت تطابق فرآیندهای
دانشگاه کشاورزی با نیازهای دانشجویان
(پاسخگویی به نیازهای دانشجویان).

6
1
12
6
6
1

دانش بنیان و یادگیرنده
بودن دانشگاه کشاورزی

6

مدیریت دانش در دانشگاه کشاورزی (تولید،
انتشار و به کارگیری دانش در دانشگاه کشاورزی
به منظور تطبیقپذیری با تغییرات و تحوالت
بخش کشاورزی و روستایی و تحوالت جامعه)

6
1
تبدیل دانشگاه به سازمان یادگیرنده

4
1

1
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مهمترین مؤلفههای شناسایی شده در سویه
قابلیتهای چابکی دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی کشاورزی مواردی چون هوشمندی و تسلط
دانشگاه کشاورزی بر تغییر (شایستگی دانشگاه
کشاورزی) ،سرعت دانشگاه کشاورزی در رویارویی با
تغییرات ،انعطافپذیری دانشگاه کشاورزی در
رویارویی با تغییرات و دگرگونی های ،کسب رضایت
ذینفعان دانشگاه کشاورزی (پاسخگویی دانشگاه
کشاورزی) ،دانش بنیان و یادگیرنده و نوآور بودن
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشاورزی هستند
( 6مؤلفه).
شاخصهای مؤلفههای شناسایی شده شامل
موارد زیر میباشند:
از جمله شاخصهای مؤلفهی هوشمندی و تسلط
دانشگاه کشاورزی بر تغییر (شایستگی دانشگاه
کشاورزی) به عنوان یکی از مؤلفههای قابلیتهای
چابکی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
کشاورزی با استناد به یافتههای پژوهش ،عبارتند از
هوشمندی دانشگاه کشاورزی ،تسلط دانشگاه
کشاورزی بر تغییر ،پیش تازی دانشگاه کشاورزی در
رویارویی با تغییر ،ارتقای مهارت پروری دانشگاه
کشاورزی به منظور ارتقای شایستگیهای
دانشجویان جهت حل چالشهای پیشرو و غلبه بر
تغییرات و دگرگونیهای بخش کشاورزی و روستایی
و دگرگونیهای صنعت و بازار کار.
از جمله شاخصهای مؤلفهی سرعت دانشگاه
کشاورزی در رویارویی با تغییرات به عنوان یکی دیگر
از مؤلفههای قابلیتهای چابکی در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی کشاورزی با استناد به
یافتههای پژوهش ،عبارتند از سرعت دانشگاه
کشاورزی در تطبیقپذیری با تغییرات و
دگرگونیهای بخش کشاورزی و روستایی ،سرعت
دانشگاه کشاورزی در واکنش نسبت به با تغییرات و
دگرگونیهای بخش کشاورزی و روستایی و ارائهی
واکنشهای سریع مالی توسط دانشگاه کشاورزی در
رویارویی با تغییرات و دگرگونیهای بخش کشاورزی
و روستایی.

از نظر متخصصان آموزش عالی کشاورزی شاخص
مؤلفهی انعطافپذیری به عنوان یکی دیگر از
مؤلفههای قابلیتهای چابکی در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی کشاورزی عبارت است از
تطبیقپذیری دانشگاه کشاورزی با تغییرات و
دگرگونیهای بخش کشاورزی و روستایی.
شاخصهای مؤلفهی کسب رضایت ذینفعان
دانشگاه کشاورزی (پاسخگویی دانشگاه کشاورزی) به
عنوان یکی دیگر از مؤلفههای قابلیتهای چابکی در
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشاورزی با
استناد به یافتههای پژوهش ،عبارتند از تالش
دانشگاه کشاورزی جهت رفع نیازهای بهرهبرداران
بخش کشاورزی و روستایی ،بازارکار و جامعه و کسب
رضایت آنها (پاسخگویی به نیازهای بخش
کشاورزی ،بازارکار و جامعه) ،تالش دانشگاه
کشاورزی جهت تطابق فرآیندهای دانشگاه کشاورزی
با نیازهای دانشجویان (پاسخگویی به نیازهای
دانشجویان).
از جمله شاخصهای مؤلفهی دانش بنیان و
یادگیرنده بودن دانشگاه کشاورزی به عنوان یکی
دیگر از مؤلفههای قابلیتهای چابکی در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی کشاورزی با استناد به
یافتههای پژوهش ،عبارتند از مدیریت دانش در
دانشگاه کشاورزی (تولید ،انتشار و به کارگیری دانش
در دانشگاه کشاورزی به منظور تطبیقپذیری با
تغییرات و دگرگونیهای بخش کشاورزی و روستایی
و دگرگونیهای جامعه) و تبدیل دانشگاه به سازمان
یادگیرنده.
با استناد به یافتههای پژوهش ،از نظر متخصصان
آموزش عالی کشاورزی شاخص مؤلفهی نوآوری
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشاورزی به
عنوان یکی دیگر از مؤلفههای قابلیتهای چابکی در
دانشگاههای مذکور عبارت است از ارائهی فکر نو و
محصول نو و ایده و دانش نو به جامعه در رویارویی با
تغییرات و دگرگونیهای بخش کشاورزی و روستایی
و دگرگونیهای جامعه.
همانگونه که ذکر گردید ،قابلیتهای چابکی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشاورزی
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اطالعات توسط دانشگاه کشاورزی و برقراری رابطه،
تعامل و همکاری مؤثر با محیط ( 6مؤلفه).
شاخصهای مؤلفههای شناسایی شده شامل
موارد زیر میباشند:
شاخصهای مؤلفهی ساختار منعطف ،غیررسمی،
منسجم و هماهنگ در فعالیتها و فرآیندهای
دانشگاه کشاورزی به عنوان یکی از پیشبرندههای
چابکی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
کشاورزی با استناد به یافتههای پژوهش ،عبارتند از
ساختار منعطف و غیر سلسله مراتبی ،قواعد و
رویههای اندک ،کنترلها و سازماندهی غیر رسمی و
انسجام و هماهنگی در فعالیتها و فرآیندهای
دانشگاه.
شاخص مؤلفهی نیروی کار چابک به عنوان یکی
از پیشبرندههای چابکی در دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی کشاورزی با استناد به یافتههای
پژوهش ،عبارت است از برخورداری کارکنان
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشاورزی از
روحیات و ویژگیهای چابک محور.
شاخص مؤلفهی بهبود پیدار به عنوان یکی از
پیشبرندههای چابکی در دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی کشاورزی با استناد به یافتههای
پژوهش ،عبارت است از تهیه و اجرای برنامههای
بهبود.

عاملهایی هستند که ورود و کاربست آنها در
دانشگاهها برای مواجه شدن با محرکهای تغییر
الزامی است .این عاملها زمینهی چابکی دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی کشاورزی را فراهم میآورند.
الزم به ذکر است که میزان ظهور و بروز
قابلیتهای چابکی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی کشاورزی توسط پیشبرندهها و بازدارندههای
چابکی (آسانکنندهها و موانع چابکی) تعیین
میگردد .لذا در ادامه در ادامه به شناسایی مؤلفهها و
شاخصهای چابکی سازمانی در آموزش عالی
کشاورزی ایران در سویگان فوق میپردازیم.
همانگونه که در جدول  ،3مالحظه میشود 42
نماد در سویه آسانکنندههای چابکی استخراج شد.
نمادهای همجنس ،زیر طبقهها را تشکیل دادند و زیر
طبقهها همسو ،طبقهها را به وجود آوردند .نهایت ًا 6
طبقه (مؤلفه) به دست آمد.
جدول  ،3گویای آن است که از جمله مهمترین
مؤلفههای شناسایی شده در سویه آسانکنندهها یا
توانمندسازهای چابکی به عنوان پیشبرندههای
چابکی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
کشاورزی عبارتند از ساختار منعطف ،غیررسمی،
منسجم و هماهنگ در فعالیتها و فرآیندهای
دانشگاه کشاورزی ،نیروی کار چابک ،بهبود پیدار در
تفکر و عمل دانشگاه کشاورزی ،بهره مندی دانشگاه
کشاورزی از فرهنگ تغییر ،استفاده از فناوری

جدول  -9مفهومپردازی و شکلدهی به مصاحبههای صاحبنظران آموزش عالی کشاورزی در خصوص
مؤلفهها و شاخصهای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی در سویه آسانکنندههای چابکی
(پیشبرندههای چابکی)
ردیف

مفهوم

فراوانی

طبقهها

زیرطبقهها

1

ساختار منعطف

1

2

ساختار غیر سلسله مراتبی و با الیههای کم (تخت و افقی)

1

3

تفویض اختیار به گروه آموزشی و تصمیمگیری سریع و غیر
متمرکز (مدیریت مشارکتی)

1

ساختار منعطف،
غیررسمی ،منسجم و
هماهنگ در فعالیتها و
فرآیندهای دانشگاه
کشاورزی

ساختار منعطف و غیر
سلسله مراتبی

4

قواعد و رویههای اندک

1

1

مقررات رسمی اندک (کنترلهای غیر رسمی)

6

6

سازماندهی غیررسمی

6

قواعد و رویههای اندک،
کنترلها و سازماندهی غیر
رسمی

1

تیمسازی (کارتیمی) و مهندسی همزمان

1

1

یکپارچگی در فعالیتها و فرآیندهای دانشگاه و هماهنگی

6

انسجام و هماهنگی در
فعالیتها و فرآیندهای
دانشگاه
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سازمانی
6

مهارتهای چند وظیفه ای

12

12

گردش شغلی

1

11

تعهد شغلی

1

12

برنامهریزی مستمر

6

13

برنامهریزی راهبردی

1

14

ارزیابی ،بازنگری و بهبود برنامههای جاری

1

11

طراحی مجدد کارکردهای سازمان دانشگاه

1

16

فرهنگ تفکر و نواندیشی

1

11

فرهنگ یادگیری مادام العمر

6

11

فرهنگ تعهد به تغییر

6

16

فرهنگ شراکت و همکاری و مهارت گرایی

11

22

فرهنگ آموزش و پرورش پژوهش محور

12

21

فرهنگ پاداش در ازای دانشجو محوری و رفع نیازهای جامعه

13

22

پاداش به ازای یادگیری دانش و مهارت جدید

11

23

فرهنگ پاداش به ازای ریسکپذیری و ایدههای نوآورانه و
کارآفرینی
استفاده از فناوری اطالعات برای دسترسی سریع به
تکنولوژیهای اطالعاتی
استفاده از فناوری اطالعات جهت مدیریت دانش و تبدیل نظریه
به عمل (کشف فرمولها ،قواعد و اصول و نظریههای علمی)
ایجاد و شراکت در بانک اطالعاتی یکپارچه برای رسالهها،
پایاننامهها ،مقاالت ،مجالت ،کتب علمی ،اختراعات و اکتشافات
و کتابخانه ها
پشتیبانی از آموزش مجازی

12

21

استفاده از فناوری اطالعات جهت ارائهی خدمات اجتماعی
مناسب به جامعه
شراکت و همکاری با سایر بخشهای جامعه

6

32

تولید و تجاریسازی دانش در خارج از کشور

1

31

برگزاری سمینارهای بینالمللی مشترک

1

32

تعامالت فناورانه با دانشگاههای پیشرفته بینالمللی

6

33

مشارکت بینالمللی در زمینهی انتشار مقاله

1

34

تبادل استاد ،کارمند و دانشجو با دانشگاههای معتبر
بینالمللی.
اجرای دورهی آموزشی مشترک

6
1

36

تولید و تجاریسازی دانش با دانشگاههای داخلی و رقبا

12

31

ارتباط دانشگاه با بخش کشاورزی و استفاده متقابل از
قابلیتهای یکدیگر
برگزاری نشستها و کنفرانسهای مشترک با بخش کشاورزی

13

36

شراکت با دولت و بنگاههای اقتصادی در تولید ،تجاریسازی
علم و فناوری و مطلع شدن از نیازهای آینده دولت
شراکت و همکاری با بخشهای خصوصی در توسعه مؤسسات
رشد و پارکهای علم و فناوری

24
21
26

21

26

31

31

42

12

نیروی کار چابک

برخورداری کارکنان از
روحیات و ویژگیهای
چابک محور

بهبود مستمر در تفکر و
عمل دانشگاه کشاورزی

تهیه و اجرای برنامههای
بهبود

بهره مندی دانشگاه
کشاورزی از فرهنگ تغییر

فرهنگ توسعهی
مهارتگرایی و توان
مندسازی سازمانی

فرهنگ پاداش به ازای
تغییر

استفاده از فناوری اطالعات
توسط دانشگاه کشاورزی

12

ایجاد شبکههایی برای
توزیع منبعها اطالعاتی و
آموزشهای مجازی و
یادگیری الکترونیکی

6

12
خدمات اجتماعی

6

برقراری روابط ،تعامالت و
همکاری مؤثر دانشگاه
کشاورزی با محیط

همکاری با دانشگاههای
بینالمللی

همکاری با دانشگاههای
داخلی و رقبا
ارتباط با بخش کشاورزی

1
1

ارتباط با بخشهای دولتی

6

ارتباط با بخشهای
خصوصی
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شاخصهای مؤلفهی فرهنگ به عنوان یکی از
پیشبرندههای چابکی در دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی کشاورزی با استناد به یافتههای
پژوهش ،عبارتند از فرهنگ توسعهی مهارتگرایی و
توانمندسازی سازمانی و فرهنگ پاداش به ازای
تغییر.
شاخصهای مؤلفهی استفاده از فناوری اطالعات
توسط دانشگاه کشاورزی به عنوان یکی از
پیشبرندههای چابکی در دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی کشاورزی با استناد به یافتههای
پژوهش ،عبارتند از ایجاد شبکههایی برای توزیع
منابع اطالعاتی و آموزش مجازی والکترونیکی و
خدمات اجتماعی.
شاخصهای مؤلفهی شراکت و همکاری به عنوان
یکی از پیشبرندههای چابکی در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی کشاورزی با استناد به
یافتههای پژوهش ،عبارتند از همکاری با دانشگاههای
بینالمللی ،همکاری با دانشگاههای داخلی و رقبا،
ارتباط با بخش کشاورزی ،ارتباط با بخشهای دولتی
و ارتباط با بخشهای خصوصی.
الزم به ذکر است که میزان ظهور و بروز
قابلیتهای چابکی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی کشاورزی عالوه بر آسانکنندهها به عنوان
پیشبرندههای چابکی توسط بازدارندههای چابکی
(موانع چابکی) نیز تعیین میگردد .لذا در ادامه به
شناسایی مؤلفهها و شاخصهای چابکی سازمانی در
آموزش عالی کشاورزی ایران در سویه بازدارندههای
چابکی میپردازیم.
موانع چابکی عاملهایی هستند که وجود آنها
میتواند کاربست قابلیتهای چابکی در دانشگاهها را
با مشکل مواجه سازد .به طور کلی کلیهی عاملهایی
که چابکی سازمانی را مورد تهدید قرار داده و یا
تضعیف میکنند ،موانع چابکی محسوب میگردند.
آن دسته از عاملهایی که چابکی سازمانی را تضعیف
میکنند ،در زمرهی عاملهای درون سازمانی و آن
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دسته از عاملهایی که چابکی سازمانی را مورد تهدید
قرار میدهند ،در زمرهی عاملهای برون سازمانی
محسوب میشوند.
در جدول  14 ،4نماد در سویه موانع چابکی
(بازدارندههای چابکی) استخراج شد .نمادهای
همجنس ،زیر طبقهها را تشکیل دادند و زیر طبقهها
همسو ،طبقهها را به وجود آوردند .نهایت ًا  2طبقه
(مؤلفه) به دست آمد.
این جدول ،گویای آن است که از جمله مهمترین
مؤلفههای شناسایی شده در سویه موانع (بازدارنده
های) چابکی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
کشاورزی عبارتند از موانع درون سازمانی و موانع
برون سازمانی چابکی ( 2مؤلفه).
شاخصهای مؤلفههای شناسایی شده شامل
موارد زیر میباشند:
شاخصهای مؤلفهی موانع درون سازمانی به
عنوان یکی از بازدارندههای چابکی در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی کشاورزی با استناد به
یافتههای پژوهش ،عبارتند از محدودیتهای مالی،
مقاومت در برابر تغییر ،موانع زیر ساختی ،ضعف
آموزش عالی کشاورزی در پاسخگویی به نیازهای
ذینفعان (دانشجویان ،بازارکار ،جامعه) و ضعف
مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
کشاورزی ( 1شاخص).
شاخصهای مؤلفهی موانع برون سازمانی به
عنوان یکی از بازدارندههای چابکی در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی کشاورزی با استناد به
یافتههای پژوهش ،عبارتند از ناتوانی در جذب
دانشجویان شایسته و عدم برخورداری از تواناییهای
رقابتی ( 2شاخص).
نگاره  ،2مؤلفهها و شاخصهای چابکی سازمانی
در آموزش عالی کشاورزی ایران را با استفاده از
نرمافزار  ،Maxqda11نشان میدهد.
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جدول  -4مفهومپردازی و شکلدهی به مصاحبههای صاحبنظران آموزش عالی کشاورزی در خصوص
مؤلفهها و شاخصهای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی در سویه موانع چابکی (بازدارندههای
چابکی)
ردیف

مفهوم

فراوانی

طبقهها

زیرطبقهها

1
2

کاهش بودجههای در نظر گرفته برای آموزش عالی کشاورزی
بی توجهی برنامهریزان و سیاستگذاران به نقش نتایج مطالعات و
تحقیقات پژوهشی و سرمایهگذاری کم دولت در بخش پژوهش و
تحقیقات علمی
افزایش هزینههای جاری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
عدم درآمدزایی
مقاومت نمودن دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشاورزی در
مقابل تغییرات فنی و تکنولوژیکی و نیز عدم توانایی جهت تطابق با
تغییرات و تحوالت سریع محیطی
وجود زیرساختهای نامناسب (سرمایه ،نیروی انسانی با انگیزه و
نگرش همسو ،فرهنگ ،فناوری اطالعات و )...جهت بروز قابلیتهای
چابکی
تقاضا محور نبودن پذیرش بر اساس نیاز بازار کار
عدم و یا ناکافی بودن هماهنگی بین وزارت علوم و وزارت جهاد
کشاورزی
عدم وجود شایستگی ،تخصص ،تعهد و تجربه مدیران برخی از
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشاورزی
مدیریت تمرکزگرا و  Passiveدر برخی از دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی کشاورزی
کاهش کمی و کیفی ورودی رشته ها
روند رو به پیری جمعیت کشور

11
12

موانع درون
سازمانی
چابکی

محدودیتهای مالی

3
4
1

6

1
1
6
12
11
12
13
14

وجود تعداد زیاد مؤسسات آموزش عالی با گرایشهای مختلف
کشاورزی
ظهور بازارهای جدید شرکتی (مانند ارائهی خدمات آموزشی به
سازمآنها و شرکتهای مختلف)

6
1
6

مقاومت در برابر تغییر

1

موانع زیر ساختی

12
12

ضعف آموزش عالی کشاورزی در پاسخگویی
به نیازهای ذینفعان (دانشجویان ،بازارکار،
جامعه و)...

1

ضعف مدیریت دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی کشاورزی

6
12
6
1

موانع برون
سازمانی
چابکی

ناتوانی در جذب دانشجویان شایسته

عدم برخورداری از تواناییهای رقابتی

6
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بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش سعی شده است با بررسی نظریات
و مدلهای چابکی متعدد عاملهای مؤثر در
چابکسازی مدیریت آموزش عالی کشاورزی ایران به
عنوان عناصر کلیدی چابکی سازمان (دانشگاه)
شناسایی شود .به طور کلی با عنایت به یافتههای
پژوهش ،چهار عنصر کلیدی در پیادهسازی و توسعه
چابکی دانشگاهها شناسایی شدند که عبارتند از:
چابکی،
قابلیتهای
چابکی،
محرکهای
آسانکنندههای چابکی و موانع چابکی (باقری کراچی
و همکاران2214 ،؛ باقری کراچی و عباسپور1361 ،؛
عباسپور و همکاران.)1361 ،
لذا ضروری است مدیران و برنامهریزان دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالی کشاورزی به مؤلفههای
مذکور عنایت بیشتری مبذول نمایند.
به طور کلهی مؤلفههههای شناسهایی شهده در ایهن
پژوهش پیشتر نیز توسط محققان مورد واکاوی قهرار
گرفتهاند .از آن جمله مهیتهوان بهه نتهایج مطالعهاتی
اشاره نمود که در آنها عاملهایی چون محهرکههای
چابکی (هنری2212 ،؛ تاپ اسکات و انتهونی2212 ،؛
مرشدی2212 ،؛ دودراستادت ،)2212 ،قابلیهتههای
چههابکی (شههارپ2212 ،؛ لههین و همکههاران2211 ،؛
مرشهههدی2212 ،؛ دودراسهههتادت2212 ،؛ وینکلهههر،
2226؛ دیوید و متکالفه2221 ،؛ توله2222 ،؛ سهول،
 ،)2212آسان کننهدهههای چهابکی (شهارپ2212 ،؛
ابلینگهههر2212 ،؛ دودراسهههتادت2212 ،؛ راسهههچک،
2212؛ هانگ و همکاران2212 ،؛ هنری2212 ،؛ تاپ
اسکات و انتونی )2212 ،و موانهع چهابکی (کراچهی و
همکاران2214 ،؛ کراچهی و عبهاسپهور ،)1361 ،بهه
عنههوان تعیههین کننههدههههای چههابکی دانشههگاهههها و
مؤسسات آموزش عالی شناسایی شدهاند.
دانشگاههای چابک از جهات زیادی اطالعات
محور هستند و به گونهای از سیستمهای اطالعاتی
نیاز دارند که با زبانی ساده پایگاه دادهای برای
ارتباطات ایجاد کند ،دادههای حیاتی را از محیط
دریافت کرده ،به کسب منابع دانشی کمک کند و
امکان مشارکت و حل مشکالت را فراهم آورد
(جوانمردی و همکاران .)1362 ،در این راستا
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بهرهگیری از فناوری اطالعات ،ابزارهای مدیریت
دانش و تبادل آزادانه اطالعات از ویژگیهای چابکی
است .به گونهای که گفته میشود چابکی مدیون
پیشرفتها در فناوری اطالعات است (محمدی و
امیری .)1361 ،سرعت و انعطا فپذیری که محور
اصلی چابکی را تشکیل میدهد با به کارگیری
فناوریها و سیستمهای اطالعاتی ،انسجام فرایندها و
همسو شدن با اشکال مجازی سازمان قابل دستیابی
است (محمدی و امیری.)1361 ،
همچنین ضروری است در راستای ایجاد بستر
ارتباطی مؤثر در حوزههای آموزشی و برقراری
ارتباطات اثربخش و کارآمد ،دانشگاه و به منظور
چابک نمودن دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی،
اقدامات اصالحی زیر صورت گیرد:
 تمایز قائل شدن میان مدیران و اساتید
دانشگاهی؛
 شناسایی کلیه منابع مورد نیاز نهادهای آموزشی
که به تنهایی قادر به اکتساب آنها نیستند؛
 در نظر گرفتن برنامههای آموزشی و تحقیقاتی در
یک پالتفرم جامع؛
 استقرار سیستم همکاری درون سازمانی؛
 بهرهگیری از تیمهای چند کارکردی در راستای
توانمندسازی کارکنان و باز مهندسی فرآیندهای
دانشگاه؛
 شناسایی و تقویت شایستگیهای کلیدی کالس
جهانی که به عنوان مبنایی در راستای مشارکت
گسترده با دیگر نهادها تلقی میگردد؛
 شکلگیری برنامههای آموزشی و تحقیقاتی
مجازی در سطوح مختلف؛
 تفویض اختیارات گسترده در بخشهای مختلف؛
 خلق فضایی که مبتنی بر آن هر فردی در هر
سمت و مقامی بتواند همچون مالک و صاحب
دانشگاه فکر کند و نظریهپردازی نماید؛
 شکلگیری یک محیط اطالعاتی باز؛
 سرمایهگذاری گسترده در بحث آموزشهای
علمی و تجربی کارکنان در بخشهای مختلف؛
 ارزیابی پیوسته اساتید و کارکنان در سطوح
مختلف و ارائه بازخوردهای متناسب به آنها؛
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 بهرهگیری از فناوریهای مناسب در خصوص
بهرهگیری اثربخش از منابع و امکانات موجود در
بخش آموزش و تحقیقات؛
 استخدام اساتید زبده و باتجربه در خصوص اتخاذ
سیاستهای متناسب در خصوص برنامهریزی
تحصیلی دانشجویان (فتحیان و شیخ.)1362 ،
باید توجه داشت که فرایند تحقق چابکی یک
فرایند پیوسته و مداوم است که باید پس از پیریزی
بستر اولیه ،به دلیل ماهیت متغیر محیط به طور
مستمر تکرار شود .در هر برهه از زمان ،یک سازمان
ممکن است با محرکهای خاصی سروکار داشته

باشد که در دورههای زمانی بعد ،نوع محرکها تغییر
کند که در این صورت ،نوع واکنش سازمان نیز
متفاوت خواهد بود .لذا در جهت پیادهسازی چابکی
در دانشگاهها پیشنهاد میگردد مواردی چون
شناسایی مؤلفههای چابکی در دانشگاهها ،سنجش
میزان نیاز دانشگاه به چابکی بر اساس محرکها،
سنجش سطح کنونی چابکی و کمبودها بر اساس
قابلیتها و توانمند سازهای چابکی و اندازهگیری
عملکرد دانشگاه در زمینه چابکی و ارائه بازخورد ،به
طور مستمر تکرار گردد (باقری کراچی و همکاران،
.)2214

منبعها
امیرنژاد ،ق .و اژدری ،پ .)1361( .بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی در دانشگاههای آزاد
اسالمی منطقه  6خوزستان (از دیدگاه اساتید) .فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق) ،دوره ،11
شماره  ،1صص .161-111
باقری کراچی ،ا .و عباسپور ،ع .)1361( .چابکی :رهیافتی نوآورانه در مدیریت دانشگاهها .فصلنامه نوآوری
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غیر عامل ،شماره  ،4صص .11 -13
خسرویپور ،ا .و امیرنژاد ،ق .)1363( .تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر چابکی سازمانی در دانشگاههای
دولتی استان خوزستان :مورد مطالعه دانشگاه شهید چمران اهواز .فصلنامه توسعه اجتماعی ،دوره  ،1شماره
 ،4صص .41-66
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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.
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