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Objective: The survival of organizations in the present age is very different from 

the past. In the current situation, an organization is able to survive and compete with 

others that can adapt to environmental changes and have the flexibility in 

unpredictable and changing conditions. This important thing is achieved when a 

new solution is presented and it can undoubtedly be found in the agility of 

organizations. The present article seeks to identify, rank and introduce the criteria 

of agility of Islamic Azad University units to the scientific community. 

Methods: The present research is methodological, descriptive and survey. The 

statistical population in this study is the experts of the Islamic Azad University of 

Tehran in 1399. The statistical sample of the research includes 15 experts. The data 

collection tool in this study is a pairwise comparison questionnaire. This research 

was performed using fuzzy AHP hierarchical analysis method. The software used 

was Expert choice. 

Results: The factors considered were: information technology, virtual partnership 

and collaboration, continuous improvement, formation of knowledge-based 

organization and agile workforce, as well as identified criteria including: improving 

accountability, readiness to face change, reducing the level of regulation, easy 

knowledge transfer and Accelerate processes. 

Conclusion: The ranking results showed agile workforce with weight (0.3833), 

virtual partnership and cooperation with weight (0.2959), information technology 

with weight (0.1892), formation of knowledge-based organization with weight 

(0.1644) ) And continuous improvement with weight (0.1486) were ranked first to 

fifth.  
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 مقدمه

 از سری یک شدن برآورده برای جامعه که است نهادی خود،خودیبه دانشگاه که دهدمی نشاان  جهان در عالی آموزش ظهور تاریخچه

 و جوامع برای متخصاا  نیروهای تربیت و باال سااطح هایآموزش ارائه اول، وهله در انتظارات این .اساات آورده پدید را آن خود، انتظارات

 نسل دانشگاه یک مصداق ماهیتاً دانشگاه، دهد، شکل را دانشگاه عملکرد غالب وجه مأموریت، این ایفای زمانی که تا. است بوده هاسازمان

 مصداقی ،فرهنگی انقالب از پس اولیه هایسال در کشور های(، دانشگاه1311 )صدیق، نظرانصاحب برخیاز دیدگاه . است آموزشی یا اول

ها ، دانشگاهپژوهشگراننمود. می کمرنگ بسیار آنها در پژوهش و بود دانشجو تربیت آنها اصلی مأموریت چراکه ؛هستند اول نسل دانشگاه از

 تحصیلیاست که والدین آنها مدرک  مربوط به دانشجویانی نسال اول  ؛(1201، 1و رایت )سایگل  اندرا در چهار نسال مختلف در نظر گرفته 

دهد که آمارهای اخیر نشان میارائه شده است،  2013براساس گزارشی که از سال  .یا در ساطح تحصیالت ابتدایی هستند  اندکساب نکرده 

 تبع به و یافته تغییر زمان، طول در جوامع نیازهای و انتظارات طبیعتاً(. 2011، 2نسل اول هستند )مودی از ها،ساوم دانشاجویان دانشگاه  یک

 به پاسخگویی برای هادانشگاه لذا و بود علم تولید هادانشگاه از جوامع انتظار دوم موج .اسات  کرده تغییر نیز علمی نهاد این از انتظارات آن،

شگاه نسل دوم، دان (.1310 یزدانی، و نژادگرفت )شعبانی نام پژوهشی-آموزشی یا دوم نسل که شدند جدیدی نسل یا مرحله وارد انتظار، این

 هایهای بنیانی و تربیت نیروهای متخص ، نسل دوم دانشگاهمحور هساتند که با توساعه مرزهای دانش و پژوهش  های پژوهشدانشاگاه 

های آموزشی مخت  دانشگاه نسل اول توجه بیشتری به مباحث پژوهشی و این نسال از دانشاگاه ضامن فعالیت    اند.را تربیت کردهکشاور  

تولیدکننده  هاهدانشگا گرچه )نسل دوم(، مرحله این تا .های پیشرفته بوددر میان کشور هاهه و خروجی آن افزایش تعداد مقالکاربردی داشت

 هایشهریه حدی تا و دولتی هایبودجه به وابساته  عمدتاً اقتصاادی  نظر از ولی دارند مشاارکت  هم علم تولید در و بوده متخصا   نیروی

 جدیدی هایموریتأم جوامع، انتظارات و نیاز تغییر موازات به .شوندمی محسوب برهزینه ساازمان  یک بیشاتر  رو،از این و دانشاجویی بوده 

 اهمیت البته. برشمرد آنها ترینمهم از توانمی را بنیاندانش اقتصااد  تحقق در مشاارکت  و کارآفرینی که شاود می تعریف هادانشاگاه  برای

 کارآفرین دانشگاه با مترادف را سوم نسل دانشگاه مراجع، و نظرانصاحب از بسیاری که جایی تا بوده تربرجسته کارآفرینی، یعنی اول ویژگی

 و پایین به باال از سوم، نسل دانشگاه سمت به تحول برای الزم محرکه نیروی آنکه جای به که رسدمی جایی به دانشگاه خرهباأل اند.دانسته

 جهانی تحت تأثیر جهان کشورهای در رقابت امروزه شد. خواهند تبدیل تحول این محرکه نیروی به علمی تئهی اعضای خود باشد، آمرانه

موتور  در نقش ترینکلیدی عنوانبه اجتماعی ساارمایه یا دانش همانند غیرملموس هایدارایی رد. در رقابت،دا قرار فرایندها سااایر و شادن 

 فرهنگی اقتصادی، حضور توساعه  زمینه در مطلوب طوربه بالقوه توانایی درآوردن فعل به . برایشاود در نظر گرفته می اقتصاادی  توساعه 

 اصاالی نهادهای از یکی دانشااگاه امروز، دنیای در که آنجا (. از1311نیساات )گودرزوند چگینی،  کافی اما اساات الزم آموزش برجسااته

 (.2012، 3و داون )تاتیال باشد داشته جامعه برای باریزیان تبعات تواندمی آن، هایرسالت و دانشگاه به توجهیبی ؛شودمی محسوب

 فت، مالحظه،شاود ساازمان بتواند تغییرات موجود در محیط تجاری را احساس، دریا  یک توانایی اسااسای اسات که سابب می     چابکی

است. ذشته دی متفاوت از گطور بنیابه ،شوندالتحصیل می، محیطی که دانشجویان در آن فارغبینی کند. در این عصار وتحلیل و پیشتجزیه

های اقتصادی، فرهنگی، صنعتی و اجتماعی جامعه، بخشی مهم از سرنوشت جریانها و مراکز آموزش عالی نیز همچون دیگر ارکان دانشگاه

. ستابرد از ضروریات عصر حاضر سر می ههای اجتماعی و دنیایی که در آن بدانشگاه با محیطبوده و در آن دخالت مستقیم دارند. سازگاری 

سمت  لی باید بهها را دارد و مراکز آموزش عاقدرت تبیین شرایط موجود دانشگاه چابکی اساس پارادایم جدید دیگری است که ،ن میاندر ای

 و شاافاف مدیریت .(1313پور و امیرنژاد، )خسااروی عنوان رهیافتی نوآورانه در مدیریت مراکز حرکت کنندهای چابکی بهاسااتفاده از مؤلفه

 ،گیرد )رجبی و همکارانصورت می پایدار و عادالنه و اجتماعی اقتصاادی  توساعه علمی،  تضامین  هدف با نظام آموزشای  یک در پاساخگو 

نیست، جهان رو به تغییر و دگرگونی است و الزم است همگام با تغییرات  ای ایساتا قرن بیسات و یکم دیگر همچون گذشاته دوره  (. 1311
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ین ا بر این اساس، ؛اندهای خود تنوع ایجاد کردهها با گذر از نسل اول به چهارم نیز در هدفانشگاهحرکت کرد و از این جریان عقب نماند. د

نوین را در خود جای کاربرد مفاهیم باید می ،پذیردداد آنها تأثیر میبخش مهمی در تمام جوامع هسااتند و جامعه از برونحوزه از آنجایی که 

 شته باشد.د نظر دامرسانی خود را همواره روزدهد و به

فع نیازی از نیازهای در پی راساات و با ایجاد هر نظامی،  تبدیل شاادهگرا و ساایسااتمی  گرایانه، به نگاهی کلهای جزئیامروزه نگاه

جود آورد ونفعان و جامعه هستیم. دانشگاه آزاد اسالمی از زمانی که تأسیس آن به موافقت امام خمینی )ره( رسید، نظامی را به مشتریان، ذی

های بسیاری را تجربه آزاد فراز و نشیب را برآورده سازد. از آن زمان تا کنون دانشگاه 10و  40های که بتواند نیازهای تازه شکل گرفته دهه

ی باید نهای نوین، چابکی است که هر سازماکرده و الزم بوده است که خود را با شرایط جدید و تغییرات محیطی منطبق سازد. یکی از بحث

 مختلف مورد بحث و بررسی جوامع هایصورتای است که به ها مسئلههمسو سازد. چابکی دانشگاه ی جدیدبتواند خود را با شرایط و نیازها

ند بر چابکی توانکه میباشد بندی عواملی یتوطور خاص به دنبال شناسایی و اولبه اجرا نشده است کهرار گرفته است، اما پژوهشی علمی ق

ی و شناسای موجود مورد خأل پژوهش این در و بوده است، اثرگذار باشند پژوهشگراندانشاگاه آزاد اسالمی که مورد نظر   ویژهبهها؛ دانشاگاه 

دهای با تأکید بر واح اسااالمی آزاد دانشاگاه  چابکی معیارهای بندیرتبه و شااناساایی  با هدفحاضار   بنابراین، پژوهش بررسای قرار گرفت. 

 :هایی به شرح زیر بودندپژوهشگران در صدد پاسخ به پرسشو  اجرا شد ،دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران

 است؟ کدام تهران شهر اسالمی آزاد دانشگاهواحدهای  چابکی بر مؤثر عوامل  .1

 است؟ کدام تهران شهر اسالمی آزاد دانشگاهواحدهای  چابکی بر مؤثر عوامل ارزیابی معیارهای  .2

 صااورت چه به تهران شااهر اسااالمی آزاد دانشااگاهواحدهای  چابکی بر مؤثر عوامل ارزیابی معیارهای از یک هر اهمیت و وزن .3

 است؟ 

 است؟ صورت چه به تهران شهر اسالمی آزاد دانشگاهواحدهای  چابکی بر مؤثر عوامل از یک هر اهمیت و وزن  .1

 است؟ صورت چه به تهران شهر اسالمی آزاد دانشگاهواحدهای  چابکی بر مؤثر عوامل از یک هر بندیاولویت  .1

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ای چابکی پدیدهرو هسااتند. ای روبههای جدید رقابت مؤثر در یک بازار جهانی پویا، با فشااار فزایندههای مدرن برای یافتن راهسااازمان

بسیاری از مؤسسات برای بهبود چابکی (. 2020، 1همکاراناستفاده آز آن هستند )مرگل و  و جدید اسات که پژوهشاگران در حال یادگیری  

ها اهمیت جریان اطالعات را در حلاند. این راهسازمانی و گسترش در سطح جهانی، به تجارت الکترونیکی و ساختارهای مجازی روی آورده

یادی در حال های جدید با سرعت زاز این افزایش جریان اطالعات، فناوری د. برای حمایتدهدر میان شرکای شرکت افزایش میشرکت و 

چابکی، توانایی یک سازمان برای کشف تغییرات در محیط و دادن پاسخی سریع و با تمرکز به  (.2200، 2و همکاران ظهور هساتند )استیون 

(. چابکی پارادایمی جدید است که 2011 3منابع، فرایندها و راهبردها است )اگوستینو، بندی مجددهامداران به وسایله شاکل  مشاتریان و سا  

ها را به یک مزیت رقابتی تبدیل (. امروزه چابکی، دانشگاه1311پور، عباسباقری کراچی و دهد )ها را به سمت نوآوری حرکت میدانشاگاه 

و  های دقیق به پایان رسیده استشده و کنترلکه دوران منطق از پیش تعیین داردکرده اسات. چابکی برای نظام آموزش عالی این پیام را  

 (. 2012های سنتی پاسخگوی نیازهای امروز جامعه و دانشجویان نیست )شارپ، ها و پارادایمدیگر روش

و دانشمندان اقتباس  استادانای از یا جامعه Universitatem عنوان مؤساسه آموزش عالی نام خود را از اصطالح التین دانشاگاه به 

ت به گذشااته دارای بسااطور بنیادی نبههای محیط تحصاایلی دانشااگاهی در عصاار حاضاار (. ویژگی4201، 1پرانگو  کرده اساات )الکمن

ای مانند رقابت، های تازه(. مؤسااسااات آموزش عالی با واقعیت 1313پور، های چشاامگیری شااده اساات )باقری کراچی و عباس  تفاوت

 ،رایطاین شدر ، که اندرشد تغییر مواجه شدههای مالی، تغییرات فناوری، افزایش انتظارات دانشجویان و جامعه، دانش، و نرخ روبهمحدودیت

                                                           
1. Mergel et al 
2. Steven et al 
3. Agostinho 
4. Luckman & Prange 
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های مختلفی در این محیط های گذشااته ندارد و نیازمند تخصاا که شااباهتی با محیط شاادهمحیط آموزش عالی با محیطی رقابتی مواجه 

ست، تفاوت گام ابهریزی خطیِ گامروی برنامه؛ رویکردی که دنباله«یکرد آبشاار رو»ک با فرایندهای سانتی مانند  د چابرویکر .نوین هساتند 

ها به کار برده و همچنین دانشگاه هاههای دولتی و خصوصی، مدرسای متنوع در شرکتگونهاصاطالح چابک و اصاول اسااسی آن به    .دارد

 تر انجام دهندتر و سریعتر، آسانپذیری خود را افزایش دهند و کارها را ارزانکنند تا انعطافاتخاذ می ها اصولی رادرواقع، سازمان ؛شاود می

 (.2011، و پرانگ )الکمن

له به انتظارات دانشااجویان؛ که روبه ئای مواجه هسااتند. اولین مسااها در ایران و سااایر نقاط جهان با مشااکالت عدیدهامروزه، دانشاگاه 

 ،شااود. در این دورهتوانند پاسااخگوی انتظارات دانشااجویان باشااد، از دانشااگاه و آموزش عالی مربوط میها نمیدانشااگاهافزایش اساات و 

 محور باشد. در سوی دیگر، انتظاراتمحور و متناسب با کار و صنعت و به عبارتی شغلکه شاایسته  خواهندمیدانشاجویان برنامه درسای را   

بیت تردر اند انتظارات جامعه را محقق سارند. جامعه از دانشگاه انتظار دارد، دانشگاه ها نتوانساته دانشاگاه  جامعه از دانشاگاه مطرح اسات که  

یت ئله محورو در نهایت مس (0420، 1همکارانو  صاالحیت و پژوهشاگر، تالش بیشاتری مبذول دارد )برنستین   دیده و بانیروی کار آموزش

های مالی برای ها، سبب محدودیتها و کاهش شهریهها برای دانشگاه. افزایش هزینهاستها مطرح مالی برای ایران و بسایاری از دانشگاه 

پنج ها شامل در دانشگاه های چابکی سازمانیمؤلفه. باشندل درآمدزایی ها باید به دنبادر این وضعیت دانشگاه رو،از این ؛ها شده استدانشگاه

ها کنند. ازجمله محرکها را الزامی میهای چابکی در دانشگاهعواملی که ورود و کاربسات قابلیت  های چابکی:محرک -1 :مؤلفه اسات 

و جامعه، تغییر و ارتقای مداوم در انتظارهای دانشجویان، عوامل  انمشتری یر مداوم در انتظارها و ترجیحاتند از: تغییرات فناوری، تغیاعبارت

 .شناختی، رقابت، تغییر و پیچیدگی محیط، اقتصاد، دانش و نیاز به نیروی کار با کیفیت باال و نوآور و الزامات نقشه جامع علمی کشورمعیتج

های قابلیت -2 ؛گویی به نیازهای مشتریانو پاسخ های ضروری با استفاده از تفکربه دست آوردن توانمندی یعنیچابکی سازمانی محرک 

ها الزامی است. ازجمله این قابلیت ،های تغییرها برای مواجه شدن با محرکها در دانشاگاه عواملی هساتند که ورود و کاربسات آن   چابکی:

 -۳ ؛بنیان و یادگیرنده اشاره کرددانش انحل به مشتریارائه راه پذیری، نوآوری،و تسالط بر تغییر، سرعت و انعطاف  توان به هوشامندی می

شااود. ها میهای چابکی در دانشااگاهتوانمندسااازهایی هسااتند که وجود آنها باعث کمک به تحقق قابلیت های چابکی:کنندهتسههلی 

عواملی  موانع چابکی: -۴ ؛اند از: ساختار، نیروی کار چابک، فرهنگ، فناوری اطالعات، نوآوری و شراکتچابکی عبارتهای نندهکتسهیل

ی های مالازد. ازجمله این موانع، محدودیتها را با مشاکل مواجه س های چابکی در دانشاگاه کاربسات قابلیت تواند ها میهساتند که وجود آن 

ها بیانگر آن است که سرعت در رتبه اول و سایر عوامل ازجمله یافته است. (موانع زیرسااختی و )منابع مالی ناکافی و مقاومت در برابر تغییر 

تواند به ارتقای ین موانع و مشکالت میابرطرف ساختن . گیرندهای بعدی جای میی به ترتیب در رتبهپذیری و شایستگپاسخگویی، انعطاف

سازی و رضایت یامدهای چابکی سازمانی، نوعی غنیپ پیامدهای چابکی: -۵ ؛سازی سازمان کمک کندهای چابکساطح موفقیت طرح 

ورد نیاز ن باصالحیت و دانش مالتحصیالفارغ تربیتها جمله آنوسایله تولید محصوالت و خدمات باکیفیت است که از  مشاتریان و جامعه به 

  اند:را به شرح زیر ارائه داده سازمانی چابکی پیامدهای پژوهشگران .های مختلف جامعه استبخش

، احساس روابط اجتماعی اسات که بر اساس آن شخ  برای توضیح و توجیه رفتار خود با دیگران  از ایمجموعه :پاسهگوویی  -1

های د. پاسااخگویی یکی از راهبه توضاایح و توجیه روابط خود با سااایر افراد بزردازکه فرد اجبار و اصاارار دارد  ،کند. به عبارت دیگرتعهد می

کان و شااکل مناسااب در اختیار  گزارش اساات. گزارشاای که اطالعات را در زمان، م ایجاد اعتماد عمومی اساات و در حقیقت نوعی ارائه 

 )معظمی کرده است جلوهمهم  انسانی سازمان بسیارامروزه بعد  :شایستوی -2 (؛1313)عنایتی و لنگری،  دهدگیرندگان قرار میتصامیم 

های شااایسااتگی دتوانمی ،یت نیروی انسااانیگذاری در تعلیم و تربها، با ساارمایهها، معلومات، رفتارها و تجربهمهارت(. 1311شااامرادی،  و

د و اهمیت شونی از منابع مهم سازمان محسوب میزیرا نیروی انسا ؛هدهای سازمان را افزایش و توسعه دکلیدی کارکنان و در نتیجه قابلیت

میزان توانایی سازمان در تطبیق با تغییرات  پذیری:انعطاف -۳ ؛شودتر میروز بیشاتر و حیاتی روزبه ،های پیشارفته مدیریت نظریهآن در 

داری خواهند داشاات. ثیر معنیأکه بر عملکرد سااازمان ت اسااتییرات، آن دسااته از وقایع محیط . منظور از تغاساات مهم و آنی محیطی

                                                           
1. Bernstein et al 
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ع چه سازمان بتواند منابیرد. و هر گهای خاص خود صورت میسازمان به یک سری منابع و سرمایهپذیری از طریق کاهش وابستگی انعطاف

 (.1311میرزاده و اسالمی، ) های جایگزین بیشتری داشته باشد نسبت به محیط خود انعطاف بیشتری خواهد داشتو برنامه

 گیهمبست دانشگاه، کیفی بهبود و رشد با دانشگاه یکمّ توسعه آن است که هماهنگی دهنده، نشان(1314های پژوهشای خاوری ) یافته

 انشجویان،د هایتوانایی و هامهارت ها،شایستگی توسعه با مطابق هادانشگاه ییاکار افزایش کار، بازار نیازهای با آموزشی هایبرنامه متوازن

ها ، معیارهای چابکی دانشگاهدانشاگاه  با دانشاجویان  هایساازگاری  افزایش ملی، توساعه  برنامه با دانشاگاهی  آموزشای  هایبرنامه انطباق

 تشراک مستمر، بهبود چابک، کار نیروی محور،دانش سازمان تشکیل فرهنگ، عامل هفتشامل ( معیارهای چابکی را 1311هستند. نقوی )

نشااان دادند که  پژوهشاای( در 1311پور )کراچی و عباسباقری . سااازمانی برشاامرده اساات ساااختار و اطالعات فناوری جمعی، همکاری و

 و تغییر بت،رقا دانش، اقتصاااد مشااتری، انتظارات مداوم تغییر تکنولوژیکی، تغییرات :از نداتها عبارسااازمانی در دانشااگاههای چابکی مؤلفه

 ی(، شراکت و همکار1141/0کار چابک با وزن ) یروین که نشان داد (1311ی در پژوهش )رفعتی اصل و شامرادی، بندرتبه یجنتا. پیچیدگی

( و بهبود مساااتمر با وزن 1011/0محور با وزن )ساااازمان دانش یل(، تشاااک1231/0با وزن ) عاتاطال ی(، فناور2132/0با وزن ) یمجاز

درک  :ند ازاها عبارتهای چابکی اساتراتژیک در دانشگاه مؤلفه (2012) 1طبق نظر شاارپ  اول تا پنجم قرار گرفتند. یها( در رتبه1021/0)

 برای دستیابی استراتژیک بعد ( چهار1111) 2همکاران و گلدمن .پذیری منابعانسجام و تعهد، نوآوری و انعطاف رهبری،اساتراتژیک، قابلیت  

 ییراتمنظور بهبود و ارتقای قابلیت، کنترل و مهار تغبه سازی مشتری، همکاریغنی دند:کرریزی شرح پی بدینهای رقابتی چابک قابلیت به

کارگیری هت، سااازگاری و بهای چابکی را دانش افراد، خالقی( قابلیت2013) 3جوهانسااون .افراد و اطالعات( تأثیرافزایش )کاربرد اهرمی و 

چابکی  ده اساات.کرهای چابکی معرفی مدیریت دانش و فناوری را مؤلفهچابک،  انسااانی ( منابع1111) 1و وکورکا فلیدنرداند. فناوری می

ی ها در محیط رقابتست که امروزه، در محیط نامطمئن و در حال تغییر مطرح است. بسیاری از سازمانا اهای رقابتی برای همه سازمانوسیله

ل ها شناسایی عوامریزی راهبردی برای رسایدن به چابکی هساتند. در این خصاوص، برای اجرای چابکی در ساازمان    کنونی نیازمند برنامه

ریزی و اجرای چابکی یاری دهد؛ ها در طراحی، برنامهتواند به سازمانشناخت این عوامل میتوانمندساز چابکی سازمانی ضروری است، زیرا 

ها، ، محرکهاکنندهتوان در قالب تسهیلکه می های درونی دارنداما این عوامل اولویت یکساانی ندارند، مساتقل از هم نیساتند و وابستگی   

ها به یا تعاملی هستند، محرکفرایندی ها شامل عوامل کنندهکه تسهیل گفتتوان یوص مدر این خصا  .ها، موانع و پیامدها ارائه دادقابلیت

یا  ثیراتدهد و پیامدها تأگر را نشااان میهپردازد، موانع عوامل مداخلها میها به تعیین پدیدهای اشاااره دارند، قابلیتی و زمینهشاارایط علّ

 چابکی هب دستیابی ،رواز این .محور نیازمند چابکی هستندهای دانشعنوان یکی از سازمان ز بهها نی، دانشگاهسوییاز هد. ارائه میخروجی را 

 حوزه بوده است. این در پژوهشگران نیز و هادانشگاه های گردانندگاناز دغدغه

 و پیچیده هایمحیط در را خود بقای ،خالق و نوآورانه سریع، هایپاسخ ارائه با که آوردمی فراهم هاساازمان  برای را امکان این چابکی

 را هاانسااازم محیطی فزاینده و سااریع تغییرات که اساات اسااتوار منطق این بر چابکی مفهوم .ندنک تضاامین امروزی تغییر حال در همواره

 بایدمی آنها از سودآور هایفرصت کسب و تغییرات این به ساریع  گوییپاساخ  برای هاساازمان  درنتیجه،. اسات  داده قرار خود الشاعاع تحت

 ندکن ازگارساا تغییرات با را خود ساارعتبه بتوانند هاسااازمان اگر دیگر، عبارت ند. بهکن تقویت را شااانکلیدی هایشااایسااتگی و هاقابلیت

 و ری، مشارکتفناو :از نداعبارت که شده است پیشنهاد چابک سیستم یک برای مطلوب ویژگی پنج .بخشند بهبود را خود عملکرد توانندمی

 شش در که دارد اشاره هاییفناوری همه به اطالعات فناوری محور.دانش سازمان تشکیل نیروی چابک و مساتمر،  مجازی، بهبود همکاری

 و مشارکت .(2010 ،1تزنگلو و ) هساتند  اثرگذار و دارند کاربرد ،اطالعات نمایش و انتقال حفاظت، پردازش، ساازی، ذخیره آوری،گرد حوزه

تواند بتنی بر اینترنت داللت دارد و میصورت مجازی یا مها بهی ارتباطاتی و اطالعاتی بین شارکت هامجازی نیز به ایجاد شابکه  همکاری

 و فرایند پایایی ،مستمر بهبود (.1201 ،4شرهی و کارووسکی) شودهای مختلف سازمان گذاشتن سریع اطالعات بین بخش باعث به اشتراک

                                                           
1. Sharpe 
2. Goldman et al 
3. Johanson 
4. Fliedner & Vokurka 
5. Lu & Tseng 
6. Sherehiy & Karwowski 
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 هر گیریندازها تحلیل و فرایندها تمامی شناختن باشد، ترقیو  توسعه ،رشد ،سازمان قصد وقتی. کندمی تضمین آینده در را آن بهبود امکان

گفته  منابع انسانی واحد. منابع انسانی چابک، به استفاده از رویکرد چابک در (0320 ،1همکارانو  بکر) اسات  ضاروری  فرایند مراحل از یک

سازمان و تر و تمرکز کمتر روی سهم هر فرد در های کاری کوتاهضای، چرخه ریزی عرشاود و در عمل به معنی همکاری بیشاتر، برنامه  می

 هایسااازمان ایجاد محور آخرین معیار چابکی اساات که برایدانش سااازمان تشااکیل ،. در نهایت(2003 ،2)دیویدسااون اساات واحد خود

 عاملیت روابط اعتماد، بر مبتنی روابط شامل ساطح  این. اسات  نیاز باالتری ساطح  سااختاری  ابعاد به کاری اجتماعات شاکل  به محوردانش

و  بنابراین با ارتقای مهارت سطح علمی ؛ا شاوند هدانشاگاه توانند باعث افزایش چابکی که هر یک می اسات  فراگیر عاطفی روابط گرا،برون

تسهیل  انشگاه، انتقال علم و فناوریارتباط متقابل صنعت و د ،ت علمی مورد نیاز صنعتآموختگان و اعضای هیئترویج دانش و تربیت دانش

 (.1311، همکارانهای راهبردی بلندمدت افزایش خواهد یافت )معظمی و گیریخواهد شد و بصیرت نسبت به جهت

 پژوهش روش

یک  ،اساس هدف بر و پیمایشای  نوع ازو  توصایفی  پژوهش این نیاز(، مورد هایداده دسات آوردن هب )چگونگی یشاناسا  روش نظر از

 .استآزاد اسالمی شهر تهران  دانشگاهواحدهای  استادانشاامل مدیران و   ؛خبرگان ،آماری در این پژوهش هجامع کاربردی اسات.  پژوهش

سال مدیریتی در  3سال تدریس و فعالیت اجرایی باالی  10وقت با سابقه خدمت باالی ت علمی تمامئعضو هی که افرادی هساتند ، خبرگان

تهران  شهر اسالمی آزاد دانشگاه واحدهای خبرگاننفر از  11شامل  پژوهشدانشگاه آزاد و مرتبه علمی استادیار به باال باشند. نمونه آماری 

 .هستند

 ( آمار توصیفی1جدول )

 فراوانی شناسیهای جمعیتویژگی

 51 دکتری تحصیالت

 سابقه کار

 6 55تا  51بین 

 1 51تا  51بین 

 1 51باالی 

 11 جمع کل خبرگان

، پژوهشابزار گردآوری اطالعات در این  .اسااات گرفتهانجام  میدانیو  ایکتاابخاانه   روشباه دو   این پژوهش،هاا در  گردآوری داده 

 که شد ستفادها کرونباخ آلفای از پایایی بررسی رایب و خبرگان نظرات از پرسشنامه واییر بررسی منظوربه .استپرساشانامه مقایسه زوجی   

 از اند.شده تحلیل کمّی هایروش با استخراج شده هایداده پژوهش،در این  .اسات  ابزار مناساب  پایایی دهندهنشاان  و آمد دسات به 31/0

 AHPمراتبی از روش تحلیل سلسلهدر این پژوهش اسات.    AHP ،هامؤلفه زوجی مقایساه  ،هاداده تحلیل هایروش و ترین ابزارهامهم

ثر بر چابکی ؤکدام از عوامل م فازی، وزن هر AHPمراتبی با استفاده از تحلیل سلسله نخست. بدین ترتیب که شاده اسات   اساتفاده فازی 

ل انجام محاسبه شده در مرحله قبثر بر چابکی دانشگاه با استفاده از وزن ؤبندی عوامل مسزس رتبه ،شاود دانشاگاه تعیین و شاناساایی می   

 معیارهای سازیغربال و گزینش شناسایی، برای. است شاده  تحلیل کمّی هایروش با پژوهش این در اساتخراج شاده   هایداده د.گیرمی

در ادامه  شد. ارائه شده شناسایی عوامل ادبیات نظری و تجربی پژوهش، از با بهره گرفتن ،آزاد اساالمی  دانشاگاه واحدهای چابکی  در ثرمؤ

 قرار هدف گروه افراد اختیار در مقایسه زوجی پرسشنامه. شد استفاده زوجی مقایسات پرساشنامه  از شاده شاناساایی   عوامل بندیرتبه برای

 با اهمیت درجه 1 از یکی شوندهپرسش هر و شد درخواست شده شناسایی زیرمعیارهای و معیارها اهمیت درجه شوندگان،پرسش از و گرفت

 هایپرسااشاانامه .کرد انتخاب را 1و  1، 1، 3، 1 وزنی درجات دارای و ترمطلوب کامالً یا ترمهم کامالً ،مرجع کامالً ،قوی خیلی مطلوبیت

 واحدهای دانشگاه آزاد اسالمیچابکی  در ثرمؤ معیارهای ترینمهم از فهرستی حاوی و گرفته صورت مقدماتی مطالعات مبنای بر شده تهیه

                                                           
1. Becker et al  
2. Davidsson 

https://hamro.org/hrbok-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/
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است که  ایبرنامهنفر با توجه به  11انتخاب  .قرار گرفت آزاد اساالمی شهر تهران  دانشاگاه واحدهای خبرگان  از تن 11 اختیار در که ندبود

 بر اساس پژوهش. مدل حداکثر تعداد خبرگان را در نظر گرفته است پژوهشگر کرد ونظران را انتخاب نفر از صاحب 11تا  1بایسات بین  می

 مراتبی است.خروجی نظرات خبرگان به صورت مدل سلسله

 های پژوهشیافته

 ؟آزاد اسالمی شهر تهران کدام است دانشگاهواحدهای عوامل مؤثر بر چابکی اول:  پرسش

خبرگان احبه با در داخل و خارج و همچنین مصااا گرفتهانجام  هایپژوهشو همچنین پیشاااینه  پژوهشبا بررسااای و مطالعه ادبیات 

ی هایآزاد اساالمی شاهر تهران شاناسایی و تعیین شدند. این عوامل شاخ     واحدهای دانشاگاه عوامل مؤثر بر چابکی و  دانشاگاه، معیارها 

دار اند و تاثیرگذاری آنها معنیهای مختلف بررساای شااده عنوان عوامل مؤثر بر چابکی در سااازمانپیشااین به هایپژوهشهسااتند که در 

ه ب اسالمیدانشگاه آزاد در  اند ولی در هیچ تحقیقیمختلف بررسای شاده   هایپژوهششاده اسات. برخی از این عوامل در   تشاخی  داده  

شهر تهران را  آزاد اسالمی دانشگاهواحدهای وامل اصلی مؤثر بر چابکی ( ع2اند. جدول )صورت یکجا مورد بررسی و ارزیابی قرار داده نشده

 دهد.نشان می

 آزاد اسالمی شهر تهران دانشگاهواحدهای ( معیارهای چابکی 2جدول )

 نماد در مدل معیارهای چابکی ردیف

 A1 فناوری اطالعات 1

 A2 شراکت و همکاری مجازی 2

 A3 بهبود مستمر 3

 A4 محورتشکیل سازمان دانش 4

 A5 نیروی کار چابک 1

 

 ؟دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران کدام استواحدهای معیارهای ارزیابی عوامل مؤثر بر چابکی دوم:  پرسش

 نیا بتوات ی نیاز استآزاد اسالمی شهر تهران به معیار و محک مناسب دانشگاهواحدهای عوامل مؤثر بر چابکی برای ارزیابی و اعتباریابی 

 آزاد اسالمی دانشااگاهواحدهای وامل مؤثر بر چابکی . بنابراین معیارهایی برای ارزیابی عکردثر اظهار نظر ؤدر مورد هر کدام از این عوامل م

شاناساایی و تعیین شاادند. این معیارها،   و همچنین مصااحبه با خبرگان دانشاگاه،    پژوهشمطالعه ادبیات و پیشاینه  شاهر تهران بر اسااس   

سه دو مقایآزاد اسالمی شهر تهران را ارزیابی و دوبه دانشگاهواحدهای وان عوامل مؤثر بر چابکی تهایی هستند که بر اساس آن میشاخ 

تک عوامل مؤثر بر چابکی بر اساااس هر کدام از این معیارها با هم مقایسااه و بر اساااس در پرسااشاانامه مقایسااه زوجی تک ،راینکرد. بناب

آزاد اسالمی شهر تهران را  دانشاگاه دهای واحوامل اصالی مؤثر بر چابکی  ( معیارهای ارزیابی ع3اند. جدول )گذاری شاده ارحجیت آنها نمره

 دهد.نشان می

 دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهرانواحدهای ( معیارهای ارزیابی عوامل مؤثر بر چابکی 3جدول )

 نماد در مدل معیارهای ارزیابی عوامل موثر بر چابکی ردیف

 C1 بهبود پاسخگویی 1

 C2 آمادگی رویارویی با تغییرات 2

 C3 مقرراتکاهش سطح  3
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 C4 انتقال راحت دانش 4

 C5 یندهااتسریع فر 1

آزاد اسالمی شهر تهران به چه  دانشگاهواحدهای ابی عوامل مؤثر بر چابکی وزن و اهمیت هر یک از معیارهای ارزیسوم:  پرسهش 

 ؟صورت است

آزاد اساالمی شهر تهران و همچنین شناسایی و تعیین معیارهای   دانشاگاه واحدهای چابکی ثر بر پس از شاناساایی عوامل اصالی و مؤ   

وتحلیل قرار گرفت که مورد تجزیه Expert Choiceافزار دسات آمده از پرساشنامه مقایسه زوجی با نرم  ههای بارزیابی این عوامل، داده

آزاد اسالمی شهر  دانشگاهواحدهای عوامل مؤثر بر چابکی بندی زیرمعیارهای ارزیابی رتبه دوبهدو مقایسهنتایج آن در ادامه ارائه شده است. 

مراتبی سلسله تحلیل یندافر در که ترتیبی همان به و 1ساعتی یمّک مقیاس اساس بر ارزیابی عامل اصلی است زیرمعیار پنجکه شامل  تهران

(AHP) شده ارائه (1در جدول ) آن، از موزون حاصل بردار همچنین و زیرمعیارها دودوبه مقایسه نتیجه است. گرفته انجام د،شومی استفاده 

 .است

 اصلیمعیارهای ارزیابی عوامل دو دوبهبرداری مقایسه ماتریس( 4جدول )

 
بهبود 

 پاسخگویی

آمادگی 

رویارویی با 

 تغییرات

کاهش 

سطح 

 مقررات

انتقال 

راحت 

 دانش

تسریع 

 فرایندها

وزن 

 نرمال

56/1 بهبود پاسخگویی  41/1  41/1 41/1  51/1  45/1  

14/1 آمادگی رویارویی با تغییرات  11/1  15/1  15/1  11/1  51/1  

11/1 کاهش سطح مقررات  51/1  10/1  51/1  11/1  54/1  

11/1 انتقال راحت دانش  51/1  14/1  11/1  51/1  16/1  

61/1 تسریع فرآیندها  51/1  56/1  51/1  41/1  51/1  

 

 

 اصلیمعیارهای ارزیابی عوامل بندی رتبه (1) جدول

 

است پس سازگاری  1/0که چون کمتر از  است 01/0که ضاریب سازگاری مدل برابر   شاد افزاری مشاخ   های نرمبا تکیه بر خروجی

و  شده Expert Choiceافزار وارد نرممقایسات زوجی سیستم،  های مربوط بهسیستم، داده. با توجه به سازگاری دشوسایساتم اثبات می  

 د.شوها محاسبه میلفهوزن مربوط به هر یک از مؤ

                                                           
  AHPگذار روش االصل، پایهساعتی؛ پژوهشگری عراقی .1

http://www.parsmodir.com/soft/expert-choice.php
http://www.parsmodir.com/soft/expert-choice.php
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 ؟آزاد اسالمی شهر تهران به چه صورت است دانشگاهواحدهای ل مؤثر بر چابکی وزن و اهمیت هر یک از عوامچلارم:  پرسش

 اساس بر عامل اصلی است پنجکه شامل  آزاد اسالمی شهر تهران دانشگاهواحدهای عوامل مؤثر بر چابکی بندی رتبهدو دوبه مقایساه 

 مقایسه نتیجه است. گرفته انجام د،شومی اساتفاده  (AHPمراتبی )سالساله   تحلیل یندافر در که ترتیبی همان به و سااعتی  کمیتی مقیاس

 است. شده ارائه یردر جدول ز آن، از موزون حاصل بردار همچنین و زیرمعیارهادو دوبه

 

 معیارهای ارزیابیاصلی بر اساس عوامل هر یک از  هایوزن( 6جدول )

 معیارها

 عوامل اصلی

بهبود 

 پاسخگویی

آمادگی رویارویی 

 با تغییرات

کاهش سطح 

 مقررات

راحت انتقال 

 دانش
 تسریع فرایندها

14/1 فناوری اطالعات  51/1  51/1  10/1  51/1  

16/1 شراکت و همکاری مجازی  51/1  54/1  50/1  51/1  

11/1 بهبود مستمر  54/1  51/1  16/1  50/1  

11/1 تشکیل سازمان دانش محور  54/1  51/1  51/1  51/1  

11/1 نیروی کار چابک  51/1  51/1  51/1  45/1  

 

 ؟آزاد اسالمی شهر تهران به چه صورت است دانشگاهواحدهای بندی هر یک از عوامل مؤثر بر چابکی اولویتپنجم:  پرسش

های واحدمؤثر بر چابکی  بندی عواملز زیرمعیارها و عوامل اصلی، رتبهپس از انجام محاسابات مربوط به تعیین وزن و اهمین هر یک ا 

دهای واحندی عوامل مؤثر بر چابکی بشود. نتایج مربوط به اولویتدست آمده انجام میهزان بآزاد اسالمی شهر تهران بر اساس او دانشاگاه 

توان اولویت هر یک از معیارها را نسبت به معیارهای دیگر ( ارائه شده است، که به خوبی می1آزاد اسالمی شهر تهران در جدول ) دانشاگاه 

 .کردمشاهده 

 آزاد اسالمی شهر تهران واحدهای دانشگاهعوامل مؤثر بر چابکی نهایی  هایوزن( 7جدول )

 معیارهای چابکی وزن نهای هر عامل هر عامل رتبه

1 50/1  فناوری اطالعات 

4 41/1  شراکت و همکاری مجازی 

1 51/1  بهبود مستمر 

1 56/1 محورتشکیل سازمان دانش   

5 10/1  نیروی کار چابک 

 شاخ  ناسازگاری1= 0/0031     قضاوتهای از دست رفته2

 آزاد اسالمی شهر تهران واحدهای دانشگاهچابکی  بندی معیارهای( رتبه8جدول )

Graphic Alternatives Normal Ranking 

 1 50/1 فناوری اطالعات                                          

                                                           
1. Inconsistency 
2. missing judgments 
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 4 41/1 شراکت و همکاری مجازی                                                       

 1 51/1 بهبود مستمر                    

 1 56/1 محوران دانشتشکیل سازم                                                

 5 10/1 نیروی کار چابک                                                                   

 

 گیرینتیجه

راکز ها و مالتحصاایالن دانشااگاهشااامل دانشااجویان، فارغ گیرد ورا دربر می آموزش عالی تمامی مقاطع تحصاایلی باالتر از دیزلمحوزه 

، کاردانی دربرگیرنده سطوحزاد اساالمی اداره شده و  آیقات و فناوری و همچنین دانشاگاه  آموزش عالی اسات که زیر نظر وزارت علوم، تحق 

ریزی سسه پژوهش و برنامهؤمآنچه از آخرین آمار گزارش شده توسط  .1تکارشاناسای، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و تخصصی اس  

های دانشگاهدانشاگاه در ساراسار کشور وجود دارند که تمامی     2141دسات آمده اسات، در حال حاضار حدود    به آموزش عالی وزارت علوم

یام های آموزش از راه دور )پردان وابساته به دانشگاه دولتی، آزاد اسالمی، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، دانشگاه دولتی، پردیس خودگ

با توجه به تنوع و گستردگی نظام آموزش عالی، ضرورت  .، مشمول این گزارش هستند، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه مجازی(نور

باکیفیت  ارائه خدماتها . در عصر رقابتاستناپذیر فقیت سیستم آموزشی امری الزم و ضروری و بلکه اجتناببررسای ابعاد تأثیرگذار در مو 

کنندگان خدمات آموزشاای در سااطح آموزش کنند. از آنجایی که میان ارائهها برای آن تالش میهایی اساات که تمام سااازمانیکی از هدف

ر عرصه دبا سایر رقبا غییرات هماهنگ ساازد تا بتواند  باید خود را با تانشاگاه آزاد اساالمی نیز   رساد که د عالی رقابت وجود دارد، به نظر می

غییر و ت منظوربه های نوین باشد.به دنبال پارادایمو  های سانتی برداشاته  ه خود را از روشبنابراین الزم اسات نگا  .رقابت کندآموزش عالی 

املی به چابکی؛ به عنوان ع تواند که میشااو منجرتواند به تغییراتی بزرگ ، ایجاد تغییراتی هرچند کوچک میام آموزش عالیتحول در نظ

 ،کشوراساالمی  دانشاگاه آزاد   واحدهایبا شاناخت معیارهای چابکی  . کرددر این راه اشااره  مهم و تأثیرگذار در تغییرات مطلوب ساازمانی،  

 هایواحد چابکی بود که معیارهای پرسشپژوهش حاضر پاسخگویی به این  از اجرای هدف ین اسااس، کرد؛ بر ابه بهبود آن اقدام توان می

، اطالعات عبارت بودند از: فناوری ی که مورد ارزیابی قرار گرفتندعواملند و اولویت هر یک چیساات؟ اکدامکشااور  اسااالمی آزاد دانشااگاه

 همچنین معیارهای شناسایی شده شامل: بهبود چابک. کار محور و نیرویدانش سازمان مستمر، تشکیل مجازی، بهبود همکاری و شاراکت 

 شان داد نیرویبندی ننتایج رتبه است.فرایندها  دانش و تسریع راحت مقررات، انتقال سطح کاهش تغییرات، با رویارویی پاسخگویی، آمادگی

محور دانش سازمان (، تشکیل1312/0اطالعات با وزن ) فناوری (،2111/0مجازی با وزن ) همکاری و (، شراکت3333/0چابک با وزن ) کار

توان . در این خصااوص میگرفته اسااتقرار  در این پژوهش های اول تا پنجم( در رتبه1134/0مسااتمر با وزن ) ( و بهبود1411/0با وزن )

رفته شوند و کارگی بهچابک هایاسب با هدفدستیابی به دانشگاه چابک الزم است تا در وهله اول نیروی انسانی متخص  و متن برای گفت

های خود را توسعه ها دامنه فعالیتهمچنین در وهله دوم الزم اسات دانشگاه  کرد.به چابک بودن نیروی انساانی کمک   ،آموزشتوان با می

شگاه آزاد از آخرین دستاوردهای الزم است دان در این خصوص ؛المللی داشته باشندهای بینو ارتباطات مناسابی با صانایع و دانشاگاه    دهند

های کارکنان و دانشااجویان و با هدف دن فعالیتمحور کرو با دانش کندسااازی و الگوبرداری اسااتفاده فناوری در این مساایر از طریق بومی

خاوری  جملهاز ،اشاره شدبه آنها ر مقاله دکه  ،ناسایر محقق های پژوهشیپافتهبا  این پژوهشبهبود مستمر به چابک بودن دست یابد. نتایج 

( 2013) جوهانسااون ( و1111) همکاران و گلدمن(، 1311رفعتی اصاال و شااامرادی )(، 1311پور )(، کراچی و عباس1311(، نقوی )1314)

 ،شده ها اشارههایی که در مقاله به آنخصوص در پژوهشو به گرفتههای انجام در تمام پژوهش اما .و از جهاتی متفاوت است( همسو 2011)

یستم را ستوان همچون نظام سنتی آید و آن هم تغییر است؛ تغییر در جهت تحوالت جهانی. دیگر نمییک مقوله بسایار پررنگ به نظر می 

                                                           
 . مرکز آمار ایران1
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ای خاص در حال تغییر است و باید به نوعی جدید به آنها پاسخ داد. تغییرات گونه، نیازهای مشتریان و انتظارات آنها و جامعه بهکردمدیریت 

 تواند خود را با آن وفق دهد.افتد که تنها یک سیستم چابک میآنچنان با سرعت اتفاق می

چون نیروی چابک توانسته است امتیاز باالیی را در  توان اظهار داشت کهحاضار به دست آمد می  های پژوهشاز یافته با توجه به آنچه

ترین معیار و عنوان مهم( داشااته اساات به3333/0چابک با وزن ) کار توان نقش مهمی را که معیار نیرویاین بررساای به دساات آورد، می

ز تا موفقیت و شکست سازمان از دیربا عنوان یک عامل مهم درنیروی انسانی به عنوان سرلوحه توجهات به سرمایه انسانی در نظر گرفت.به

با  باشد. تواند در چابکی هر سازمانی تأثیرگذارمی ،دگیرکه توسط نیروی انسانی انجام میهایی بنابراین فعالیت اسات؛  کنون مورد توجه بوده

تکنیکی برای  وعنوان سرلوحه امور دست پیدا کردن به نتیجه بهتر به ساازی سایساتم بهبود مستمر، بهبود و تغییر دائمی را باید برای   پیاده

یند محقق ساختن چابکی در ابنابراین فر .داردنشان از اهمیت این معیار ، 1134/0بهبود مستمر با وزن  .یی مورد اساتفاده قرار داد ابهبود کار

دست ا بهب پس از بسترسازی اولیه، به دنبال تکرار و تکرار آن باشیم.باره نیست بلکه امری پیوسته و مداوم است که باید سازمان، امری یک

از ضااروریات یک  کرد؛ بر این اساااس،خوبی درک توان بهرا می (1411/0محور )وزن: بندی اهمیت مقوله سااازمان دانشآوردن نتایج رتبه

افزایی نماید و ن هسااتیم، دانشوالتی که روزانه شاااهد آمسااتمر با توجه به تح طورامعه مورد مطالعه، این اساات که بهسااازمان از جمله ج

نیازها و انتظارات جامعه باشد، توجه بیشتری مبذول دارد. چه بسا این دانش ایجاد شده و توزیع  پاسخگویعنوان یک قطب علمی که باید به

ان دانشگاهی کارآفرین و نوآور بتواند در میان سایر عنوو مشکالت جامعه و صنعت باشد و بهها حلی برای بسیاری از چالشتواند راهشده، می

عصاار حاضاار  هایپدیده .مند گرداندشااوند، بهرهآموختگانی که وارد بازار کار و جامعه میدانشدانش ها فعالیت کند و جامعه را از دانشااگاه

ت ناپذیر است که با گذر زمان و با پیشرفدادی اجتنابای نیسات، بلکه روی العادهفناوری اطالعات اتفاق خارق مانندها جمله توساعه فناوری از

زندگی  .همچنان که شاهد کاربرد آن در هر جنبه از زندگی شخصی خود نیز هستیم ،پیوستوقوع میناخواه به اشاکال متنوع به انساان خواه 

ها د به دانشگاهتوانمی (1312/0)وزن:  اطالعات فناوری های نوین باشد. در این زمینهتواند و نباید که به دور از فناوریساازمانی ما نیز نمی 

قاتی های تحقیالمللی، ایجاد شبکهتسهیل همکاری بین دانشگاه در سطح ملی و بین: ند ازاها عبارتاین کمک جملهد که ازکمک زیادی بکن

های سترسی سریع به اطالعات، دانش و کتابخانهبه منظور افزایش تعامالت و تساهیل، انتقال و انتشاار دانش، اشاتراک پایگاه اطالعاتی، د   

ها، سااازماندهی حقوقی، گذاری و نقد عالمانه، آموزش الکترونیک، آموزش متن باز، ابرمتندیجیتال، ایجاد فضااای مناسااب برای اشااتراک 

 .نابع اطالعاتیران به مت علمی، دانشجویان و پژوهشگئادگیری، دسترسی هیی-ییند یاددهایادگیری، شخصی کردن فرپشاتیبانی از سبک  

دانشگاه برای تولید و انتقال دانش، ( است. 2111/0مجازی با وزن ) همکاری و دیگر معیارهایی که در پژوهش به آن اشااره شاد شراکت   از

های یتاز قابلهای دیگر شراکت و همکاری داشته باشد و ها و بخشها، سازمانبا دانشگاه دبای ،باصاالحیت  آموختگاندانشنوآوری و تولید 

 طوربه .پذیر نیستهای کارکنان امکانچابکی بدون کمک و استفاده از دانش و مهارت. خود استفاده کند هایهدفآنها در جهت رسیدن به 

یمی و تتوانایی و روحیه کار : مجهز باشند زیر موارد همچونی یهابه قابلیت دکارکنان دانشگاه بای ت علمی وئتوان گفت که هیخالصاه می 

های ارتباطی و میان گیری در ابهام و عدم قطعیت، مهارتتصااامیمی و توانای یپذیرگروهی، توانایی حل مساااائل جدید و ناآشااانا، انطباق

ی، االعمر، مهارت تفکر انتقادی، توانایی کار میان وظیفهای، روحیه و فرهنگ تغییر و کارآفرینی، ظرفیت یادگیری مادامای و میان رشتهوظیفه

  د.جدی هایفناوریها و محور، توانایی نوآوری، پذیرش تغییر و ایدهآینده

باید این واقعیت را بزذیرد که از  ها باقی بماندهای داخلی و خارجی میان دانشااگاهاگر دانشااگاه آزاد اسااالمی بخواهد در سااطح رقابت 

با دقت  مشتریان نظام آموزشی توجه به نیازشاود  پیشانهاد می  بنابراین ؛های گذشاته بهره جوید به دهه نسابت رویکردهای نوین و متفاوتی 

ارائه  باشد، دانشگاه آزاد اسالمی نیز برایاستآفرینی در محصوالت و خدمات میکه چابکی به دنبال ارزش قرار گیرد و از آنجا ی مدنظربیشتر

، ستندههای اساسی ها، و چالشهای امروزی آبستن تحوالت، فرصتبا توجه به اینکه محیط دانشگاه .کندخدمات خود به بعد چابکی توجه 

 الزمه چنین اقداماتی .دنی نشاااوهای جدها دچار بحرانع آند و با وقونو همگام با آنها پیش رو با تغییرات محیطی مواجه شاااده بتوانندباید 

میم دانشگاه مدنظر تع بهآن را  ،در صورت سازگاریاست تا  های مختلفهای چابکی در دانشگاهمؤلفه شاناساایی وضعیت موجود دانشگاه و  

اختار به که تا چه اندازه س را بررسی کردساختار سازمانی آنها و پذیرای آن، باید  دها تا چه اندازه به چابکی نیازمند هستناینکه دانشاگاه  .داد
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 دستخوش یدر حقیقت سااختارهای موجود الزم اسات که گاه   .ددهد در تغییرات شادید وظایف خود را بهتر ایفا کنن کارکنان خود اجازه می

آوردهای باید تمام دست ند، برای چابک شاد دهرخ نمیچابکی در یک لحظه ساازی پیش روند.  تغییراتی بنیادین شاوند و به ساوی چابک  

ن که توانساتیم در هر قسامتی از سازمان   عنوان نتیجه مثبت در نظر گرفته شاوند را در کنار هم قرار دهیم، هر زما توانند بهکوچکی که می

رد و حقیر خ . بنابراین تغییرات کوچک رایافتبدون شک در نهایت به هدف دست خواهیم  و تغییراتی که به دنبال آن هساتیم را پیاده کنیم 

خه جدیدی ها نسرصه رقابتکند، الزم است برای باقی ماندن در عخوبی کار نمیشود که نسخه قدیمی بهمینشماریم و اگر سیستم متوجه 

های نوین و روابط جدید به تواند شااارایطی را مهیا نماید که ایدهها، میدر حقیقت پرهیز از عادت د.از ساااازمان را به معرم نمایش بگذار

افی است که برای دست یافتن به کمال کدهید، نشود که به یکباره تمام سیستم را برای رسیدن به کمال تغییر پیشنهاد می .یابدسازمان راه 

همچنین الزم اساات در جذب و اسااتخدام منابع  .کرددر مساایر تکامل قرار گرفت و تغییرات را برای دساات یافتن به نتیجه مطلوب اعمال 

بتوانند افزایش  انه داشته باشند وکار گرفت که از روحیه کارآفرینی برخوردار باشند و توانایی باالیی در کار مستقل و نوآورانسانی، افرادی را به

 گاهانشدواحدهای  اما ذکر این نکته به نظر حائز اهمیت است که چابکی ساازمان را آساان سازند و نه آنکه خود مانعی در راه چابکی شوند.  

اثرگذار  تواند عاملی مهم وو این می بتوانند بودجه خود را از منابع متنوع تأمین کنند درو هستند و بایههای مالی روببا محدودیت آزاد اسالمی

و در  ردککه باید بیش از پیش به آن توجه  حمایت و پشتیبانی از این سازمان الزم و ضروری است رو،از اینشود.  هو مانع از چابکی دانشگا

ی همچین سیستم دانشگاه باید بتواند در راه چابک .و دانشجویان( غافل نشد اساتادان این مسایر از نقش و حمایت نیروی انساانی )کارکنان،   

انداز سازمانی، ارتباطات و با ایجاد چشم دهدو یک هدف مشاترک برای تمام سازمان را به کارکنان نشان   کندسایلوهای ساازمانی را حذف   

ناوری بهره توان از فدر این راه می .زل نشوندسرعت خود را با تغییرات وفق دهند و دچار تزلکارکنان بتوانند به کند تادرون سازمان را تقویت 

 .های ارتباطی را کاهش داد یا از میان برداشتجست و محدودیت
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