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ABSTRACT
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 type The
statistical population in this study was 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 used software
was Expert choice.
Results: The factors that were considered included: information technology, virtual
partnership and collaboration, continuous improvement of knowledge-based organization and agile workforce. Also identified criteria were: improving accountability,
preparedness to face change, reducing the level of regulation, easy transfer of knowledge and speeding up processes.
Conclusion: The ranking results showed agile workforce with weight of (0.3833),
virtual artnership and cooperation with a weight of (0.2959), information technology With a weight of (0.1892), formation of knowledge-based organization with a
weight of (0.1644) ) And continuous improvement with a weight of (0.1486) were
ranked first to fifth.
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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله:

هدف :ادامه حیات سازمانها در عصر حاضر ،با گذشته بسیار متفاوت است .در شرایط کنونی،
سازمانی قادر به ادامه حیات و رقابت با دیگران است که بتواند خود را با تغییرات محیطی منطبق
سازد و قابلیت انعطاف را در شرایط غیرقابلپیشبینی و متغیر داشته باشد .این مهم زمانی تحقق
مییابد که راهکار جدیدی ارائه شود و بیشک میتوان آن را در چابکی سازمانها یافت .در مقاله
حاضر تالش شده است که معیارهای چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شناسایی ،رتبهبندی و
به جامعه علمی معرفی شود.
روش پژوهش :پژوهش حاضر از نظر روش ،توصیفی و از نوع پیمایشی است .جامعه آماري در
اين پژوهش خبرگان واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران در سال  1399ميبود .نمونه آماری
شامل  15تن از خبرگان و ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه مقایسه زوجی است .این پژوهش
با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبي AHPفازی اجرا شد .نرمافزار مورد استفاده نیز Expert
 choiceبوده است.
یافته ها :عوامل مورد نظر عبارت بودند از :فناوری اطالعات ،شراکت و همکاری مجازی ،بهبود
مستمر ،تشکیل سازمان دانشمحور و نیروی کار چابک .همچنین معیارهای شناسایی شده شامل:
بهبود پاسخگویی ،آمادگی رویارویی با تغییرات ،کاهش سطح مقررات ،انتقال راحت دانش و تسریع
فرایندها بودند.
نتیجه گیری :نتایج رتبهبندی نشان داد نیروی کار چابک با وزن ( ،)0/3833شراکت و همکاری
مجازی با وزن ( ،)0/2959فناوری اطالعات با وزن ( ،)0/1892تشکیل سازمان دانشمحور با وزن
( )0/1644و بهبود مستمر با وزن ( )0/1486در رتبههای اول تا پنجم قرار گرفتند.

مقاله پژوهشی

دریافت1399/06/23:
اصالح1400/06/10:
پذیرش1400/06/13:

کلیدواژهها :چابکی ،معیارهای چابکی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهر تهران
استناد :شامرادی ،سیده نیلوفر؛ حسن مرادی ،نرگس؛ معظمی ،مجتبی ( .)1400معیارهای چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر
تهران .نامه آموزش عالی ،)54( 14 ،صفحه.34
ناشر :مؤسسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سازمان سنجش آموزش کشور حقمؤلف © نویسندگان.
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مقدمه

تاریخچه ظهور آموزش عالی در جهان نش��ان میدهد که دانش��گاه بهخودیخود ،نهادی است که جامعه برای

برآورده شدن یک سری از انتظارات خود ،آن را پدید آورده است .این انتظارات در وهله اول ،ارائه آموزشهای

سطح باال و تربیت نیروهای متخصص برای جوامع و سازمانها بوده است .تا زمانی که ایفای این مأموریت ،وجه
غالب عملکرد دانشگاه را شکل دهد ،دانشگاه ،ماهیتاً مصداق یک دانشگاه نسل اول یا آموزشی است .از دیدگاه

برخی صاحبنظران (صدیق ،)1394 ،دانش��گاههای کشور در سالهای اولیه پس از انقالب فرهنگی ،مصداقی

از دانش��گاه نسل اول هس��تند؛ چراکه مأموریت اصلی آنها تربیت دانشجو بود و پژوهش در آنها بسیار کمرنگ

مینمود .پژوهشگران ،دانشگاهها را در چهار نسل مختلف در نظر گرفتهاند (سیگل و رایت)2015 ،1؛ نسل اول

مربوط به دانش��جویانی است که والدین آنها مدرک تحصیلی کس��ب نکردهاند یا در سطح تحصیالت ابتدایی

هستند .براساس گزارشی که از سال  2018ارائه شده است ،آمارهای اخیر نشان میدهد که یکسوم دانشجویان
دانشگاهها ،از نسل اول هستند (مودی .)2019 ،2طبیعتاً انتظارات و نیازهای جوامع در طول زمان ،تغییر یافته و
به تبع آن ،انتظارات از این نهاد علمی نیز تغییر کرده است .موج دوم انتظار جوامع از دانشگاهها تولید علم بود و

لذا دانشگاهها برای پاسخگویی به این انتظار ،وارد مرحله یا نسل جدیدی شدند که نسل دوم یا آموزشی-پژوهشی

ینژاد و یزدانی .)1390 ،دانش��گاه نسل دوم ،دانشگاههای پژوه 
نام گرفت (ش��عبان 
شمحور هستند که با توسعه

مرزهای دانش و پژوهشهای بنیانی و تربیت نیروهای متخصص ،نسل دوم دانشگاههای کشور را تربیت کردهاند.

این نسل از دانشگاه ضمن فعالیتهای آموزشی مختص دانشگاه نسل اول توجه بیشتری به مباحث پژوهشی
و کاربردی داش��ته و خروجی آن افزایش تعداد مقالهها در میان کش��ورهای پیشرفته بود .تا این مرحله (نسل

دوم) ،گرچه دانشگاهها تولیدکننده نیروی متخصص بوده و در تولید علم هم مشارکت دارند ولی از نظر اقتصادی
عمدتاً وابسته به بودجههای دولتی و تا حدی شهریههای دانشجویی بوده و از اینرو ،بیشتر یک سازمان هزینهبر
محسوب میشوند .به موازات تغییر نیاز و انتظارات جوامع ،مأموریتهای جدیدی برای دانشگاهها تعریف میشود

که کارآفرینی و مشارکت در تحقق اقتصاد دانشبنیان را میتوان از مهمترین آنها برشمرد .البته اهمیت ویژگی

اول یعنی کارآفرینی ،برجستهتر بوده تا جایی که بسیاری از صاحبنظران و مراجع ،دانشگاه نسل سوم را مترادف

با دانشگاه کارآفرین دانستهاند .باألخره دانشگاه به جایی میرسد که به جای آنکه نیروی محرکه الزم برای تحول
به سمت دانشگاه نسل سوم ،از باال به پایین و آمرانه باشد ،خود اعضای هیئت علمی به نیروی محرکه این تحول

تبدیل خواهند شد .امروزه رقابت در کشورهای جهان تحت تأثیر جهانی شدن و سایر فرایندها قرار دارد .در رقابت،
دارای 
یهای غیرملموس همانند دانش یا سرمایه اجتماعی بهعنوان کلیدیترین نقش در موتور توسعه اقتصادی در

1. Moody
2. Taatila & Down
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نظر گرفته میشود .برای به فعل درآوردن توانایی بالقوه بهطور مطلوب در زمینه توسعه اقتصادی ،حضور فرهنگی

برجسته آموزش الزم است اما کافی نیست (گودرزوند چگینی .)1397 ،از آنجا که در دنیای امروز ،دانشگاه یکی
از نهادهای اصلی محسوب میشود؛ بیتوجهی به دانشگاه و رسالتهای آن ،میتواند تبعات زیانباری برای جامعه

داشته باشد (تاتیال و داون.)2012 ،1

چابکی یک توانایی اساسی است که سبب میشود سازمان بتواند تغییرات موجود در محیط تجاری را احساس،

دریافت ،مالحظه ،تجزیهوتحلیل و پیشبینی کند .در این عصر ،محیطی که دانشجویان در آن فارغالتحصیل

میشوند ،بهطور بنیادی متفاوت از گذشته است .دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نیز همچون دیگر ارکان جامعه،
بخشی مهم از سرنوشت جریانهای اقتصادی ،فرهنگی ،صنعتی و اجتماعی بوده و در آن دخالت مستقیم دارند.

س��ازگاری دانش��گاه با محیطهای اجتماعی و دنیایی که در آن بهسر میبرد از ضروریات عصر حاضر است .در

این میان ،چابکی اساس پارادایم جدید دیگری است که قدرت تبیین شرایط موجود دانشگاهها را دارد و مراکز
آموزش عالی باید به س��مت اس��تفاده از مؤلفههای چابکی بهعنوان رهیافتی نوآورانه در مدیریت مراکز حرکت

کنند (خسرویپور و امیرنژاد .)1393 ،مدیریت شفاف و پاسخگو در یک نظام آموزشی با هدف تضمین توسعه
علم��ی ،اقتصادی و اجتماعی عادالنه و پایدار صورت میگیرد (رجبی و همکاران .)1399 ،قرن بیس��ت و یکم

دیگر همچون گذشته دور های ایستا نیست ،جهان رو به تغییر و دگرگونی است و الزم است همگام با تغییرات

حرکت کرد و از این جریان عقب نماند .دانشگاهها با گذر از نسل اول به چهارم نیز در هدفهای خود تنوع ایجاد

کردهاند؛ بر این اساس ،این حوزه از آنجایی که بخش مهمی در تمام جوامع هستند و جامعه از برونداد آنها تأثیر
میپذیرد ،میباید کاربرد مفاهیم نوین را در خود جای دهد و بهروزرسانی خود را همواره مد نظر داشته باشد.

امروزه نگاههای جزئیگرایانه ،به نگاهی کلگرا و سیس��تمی تبدیل ش��ده است و با ایجاد هر نظامی ،در پی

رفع نیازی از نیازهای مش��تریان ،ذینفعان و جامعه هس��تیم .دانشگاه آزاد اسالمی از زمانی که تأسیس آن به

موافقت امام خمینی (ره) رسید ،نظامی را به وجود آورد که بتواند نیازهای تازه شکل گرفته دهههای  60و 70

را برآورده سازد .از آن زمان تا کنون دانشگاه آزاد فراز و نشیبهای بسیاری را تجربه کرده و الزم بوده است که

خود را با شرایط جدید و تغییرات محیطی منطبق سازد .یکی از بحثهای نوین ،چابکی است که هر سازمانی
باید بتواند خود را با شرایط و نیازهای جدید همسو سازد .چابکی دانشگاهها مسئلهای است که به صورتهای
مختلف مورد بحث و بررس��ی جوامع علمی قرار گرفته اس��ت ،اما پژوهشی اجرا نشده است که بهطور خاص به

دنبال شناسایی و اولویتبندی عواملی باشد که میتوانند بر چابکی دانشگاهها؛ بهویژه دانشگاه آزاد اسالمی که

مورد نظر پژوهش��گران بوده اس��ت ،اثرگذار باش��ند و در این پژوهش خأل موجود مورد شناسایی و بررسی قرار
گرفت .بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبهبندی معیارهای چابکی دانشگاه آزاد اسالمی با تأکید بر
1. Mergel et al
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واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران ،اجرا شد و پژوهشگران در صدد پاسخ به پرسشهایی به شرح زیر

بودند:

 1.1عوامل مؤثر بر چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران کدام است؟

 2.2معیارهای ارزیابی عوامل مؤثر بر چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران کدام است؟

3.3وزن و اهمیت هر یک از معیارهای ارزیابی عوامل مؤثر بر چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران
به چه صورت است؟

 4.4وزن و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر چابکی واحدهای دانش��گاه آزاد اس�لامی شهر تهران به چه صورت
است؟

 5.5اولویتبندی هر یک از عوامل مؤثر بر چابکی واحدهای دانش��گاه آزاد اس�لامی شهر تهران به چه صورت
است؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

س��ازمانهای مدرن برای یافتن راههای جدید رقابت مؤثر در یک بازار جهانی پویا ،با فش��ار فزایندهای روبهرو

هس��تند .چابکی پدیدهای جدید اس��ت که پژوهش��گران در حال یادگیری و اس��تفاده آز آن هستند (مرگل و

همکاران .)2020 ،1بس��یاری از مؤسس��ات برای بهبود چابکی سازمانی و گسترش در سطح جهانی ،به تجارت

الکترونیکی و ساختارهای مجازی روی آوردهاند .این راهحلها اهمیت جریان اطالعات را در شرکت و در میان
شرکای شرکت افزایش میدهد .برای حمایت از این افزایش جریان اطالعات ،فناوریهای جدید با سرعت زیادی

در حال ظهور هستند (استیون و همکاران .)2002 ،2چابکی ،توانایی یک سازمان برای کشف تغییرات در محیط

و دادن پاسخی سریع و با تمرکز به مشتریان و سهامداران به وسیله شکلبندی مجدد منابع ،فرایندها و راهبردها

است (اگوستینو .)2015 3،چابکی پارادایمی جدید است که دانشگاهها را به سمت نوآوری حرکت میدهد (باقری

کراچی و عباسپور .)1391 ،امروزه چابکی ،دانشگاهها را به یک مزیت رقابتی تبدیل کرده است .چابکی برای
نظام آموزش عالی این پیام را دارد که دوران منطق از پیش تعیینش��ده و کنترلهای دقیق به پایان رس��یده

است و دیگر روشها و پارادایمهای سنتی پاسخگوی نیازهای امروز جامعه و دانشجویان نیست (شارپ.)2012 ،

دانشگاه بهعنوان مؤسسه آموزش عالی نام خود را از اصطالح التین  Universitatemیا جامعهای از استادان

و دانش��مندان اقتباس کرده اس��ت (الکمن و پرانگ .)2016 ،4ویژگیهای محیط تحصیلی دانشگاهی در عصر
1. Steven et al
2. Agostinho
3. Luckman & Prange
4. Bernstein et al
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حاضر بهطور بنیادی نس��بت به گذشته دارای تفاوتهای چشمگیری ش��ده است (باقری کراچی و عباسپور،
 .)1393مؤسس��ات آم��وزش عالی با واقعیتهای تازهای مانند رقاب��ت ،محدودیتهای مالی ،تغییرات فناوری،

افزایش انتظارات دانش��جویان و جامعه ،دانش ،و نرخ روبهرشد تغییر مواجه شدهاند ،که در این شرایط ،محیط

آموزش عالی با محیطی رقابتی مواجه ش��ده که ش��باهتی با محیطهای گذشته ندارد و نیازمند تخصصهای
مختلفی در این محیط نوین هس��تند .رویکرد چابک با فرایندهای سنتی مانند «رویکرد آبشار»؛ رویکردی که

خطی گامبهگام است ،تفاوت دارد .اصطالح چابک و اصول اساسی آن بهگونهای متنوع در
دنبالهروی برنامهریزی
ِ
شرکتهای دولتی و خصوصی ،مدرسهها و همچنین دانشگاهها به کار برده میشود؛ درواقع ،سازمانها اصولی را

اتخاذ میكنند تا انعطافپذیری خود را افزایش دهند و كارها را ارزانتر ،آسانتر و سریعتر انجام دهند (الکمن

و پرانگ.)2017 ،

امروزه ،دانشگاهها در ایران و سایر نقاط جهان با مشکالت عدیدهای مواجه هستند .اولین مسئله به انتظارات

دانش��جویان؛ که روبه افزایش است و دانشگاهها نمیتوانند پاسخگوی انتظارات دانشجویان باشد ،از دانشگاه و

آموزش عالی مربوط میشود .در این دوره ،دانشجویان برنامه درسی را میخواهند که شایستهمحور و متناسب

با کار و صنعت و به عبارتی ش��غلمحور باش��د .در س��وی دیگر ،انتظارات جامعه از دانش��گاه مطرح اس��ت که

دانشگاهها نتوانستهاند انتظارات جامعه را محقق سارند .جامعه از دانشگاه انتظار دارد ،دانشگاه در تربیت نیروی
کار آموزشدیده و باصالحیت و پژوهش��گر ،تالش بیشتری مبذول دارد (برنس��تین و همکاران )2006 ،1و در

نهایت مسئله محوریت مالی برای ایران و بسیاری از دانشگاهها مطرح است .افزایش هزینهها برای دانشگاهها و

کاهش شهریهها ،سبب محدودیتهای مالی برای دانشگاهها شده است؛ از اینرو ،در این وضعیت دانشگاهها باید

به دنبال درآمدزایی باش��ند .مؤلفههای چابکی سازمانی در دانشگاهها شامل پنج مؤلفه است -1 :محرکهای

چابکی :عواملی که ورود و کاربس��ت قابلیتهای چابکی در دانش��گاهها را الزامی میکنند .ازجمله محرکها

عبارتاند از :تغییرات فناوری ،تغییر مداوم در انتظارها و ترجیحات مشتریان و جامعه ،تغییر و ارتقای مداوم در

انتظارهای دانشجویان ،عوامل جمعیتشناختی ،رقابت ،تغییر و پیچیدگی محیط ،اقتصاد ،دانش و نیاز به نیروی
کار با کیفیت باال و نوآور و الزامات نقش��ه جامع علمی کش��ور .محرک چابکی س��ازمانی یعنی به دست آوردن

توانمندیهای ضروری با استفاده از تفکر و پاسخگویی به نیازهای مشتریان؛  -2قابلیتهای چابکی :عواملی

هستند که ورود و کاربست آنها در دانشگاهها برای مواجه شدن با محرکهای تغییر ،الزامی است .ازجمله این

قابلیتها میتوان به هوش��مندی و تسلط بر تغيير ،س��رعت و انعطافپذیری ،نوآوری ،ارائه راهحل به مشتریان

دانشبنیان و یادگیرنده اش��اره کرد؛  -۳تسهیلکنندههای چابکی :توانمندسازهایی هستند که وجود آنها

باعث کمک به تحقق قابلیتهای چابکی در دانشگاهها میشود .تسهیلکنندههای چابکی عبارتاند از :ساختار،
1. Sharpe
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نیروی کار چابک ،فرهنگ ،فناوری اطالعات ،نوآوری و ش��راکت؛  -۴موانع چابکی :عواملی هستند که وجود

آنها میتواند کاربست قابلیتهای چابکی در دانشگاهها را با مشکل مواجه سازد .ازجمله این موانع ،محدودیتهای
مالی (منابع مالی ناکافی و مقاومت در برابر تغییر و موانع زیرساختی) است .یافتهها بیانگر آن است که سرعت

در رتبه اول و س��ایر عوامل ازجمله پاسخگویی ،انعطافپذیری و شایستگی به ترتیب در رتبههای بعدی جای

میگیرند .برطرف ساختن این موانع و مشکالت میتواند به ارتقای سطح موفقیت طرحهای چابکسازی سازمان
کمک کند؛  -۵پیامدهای چابکی :پیامدهای چابکی سازمانی ،نوعی غنیسازی و رضایت مشتریان و جامعه
به وسیله تولید محصوالت و خدمات باکیفیت است که ازجمله آنها تربیت فارغالتحصیالن باصالحیت و دانش

مورد نیاز بخشهای مختلف جامعه است .پژوهشگران پیامدهای چابکی سازمانی را به شرح زیر ارائه دادهاند:

 -1پاس�خگویی :مجموعهای از روابط اجتماعی است که بر اساس آن شخص برای توضیح و توجیه رفتار

خ��ود با دیگران ،احس��اس تعهد میکند .به عبارت دیگر ،فرد اجب��ار و اصرار دارد که به توضیح و توجیه روابط
خود با سایر افراد بپردازد .پاسخگویی یکی از راههای ایجاد اعتماد عمومی است و در حقیقت نوعی ارائه گزارش

است .گزارشی که اطالعات را در زمان ،مکان و شکل مناسب در اختیار تصمیمگیرندگان قرار میدهد (عنایتی

و لنگری)1398 ،؛  -2شایستگی :امروزه بعد انسانی سازمان بسیار مهم جلوه کرده است (معظمی و شامرادی،

 .)1397مهارتها ،معلومات ،رفتارها و تجربهها ،با س��رمای هگذاری در تعلیم و تربیت نیروی انس��انی ،میتواند
شایستگیهای کلیدی کارکنان و در نتیجه قابلیتهای سازمان را افزایش و توسعه دهد؛ زیرا نیروی انسانی از
منابع مهم سازمان محسوب میشود و اهمیت آن در نظریههای پیشرفته مدیریت ،روزبهروز بیشتر و حیاتیتر

میشود؛  -3انعطافپذیری :میزان توانایی سازمان در تطبیق با تغییرات مهم و آنی محیطی است .منظور از

تغییرات ،آن دسته از وقایع محیط است که بر عملکرد سازمان تأثیر معنیداری خواهند داشت .انعطافپذیری از
طریق کاهش وابستگی سازمان به یک سری منابع و سرمایههای خاص خود صورت میگیرد .و هر چه سازمان

بتواند منابع و برنامههای جایگزین بیشتری داشته باشد نسبت به محیط خود انعطاف بیشتری خواهد داشت
(میرزاده و اسالمی.)1397 ،

کمی دانشگاه با رشد و بهبود
یافتههای پژوهشی خاوری ( ،)1396نشاندهنده آن است که هماهنگی توسعه ّ

کیفی دانشگاه ،همبستگی متوازن برنامههای آموزشی با نیازهای بازار کار ،افزایش کارایی دانشگاهها مطابق با

توسعه شایستگیها ،مهارتها و تواناییهای دانشجویان ،انطباق برنامههای آموزشی دانشگاهی با برنامه توسعه
ملی ،افزایش سازگاریهای دانشجویان با دانشگاه ،معیارهای چابکی دانشگاهها هستند .نقوی ( )1394معیارهای

چابکی را شامل هفت عامل فرهنگ ،تشکیل سازمان دانشمحور ،نیروی کار چابک ،بهبود مستمر ،شراکت و
همکاری جمعی ،فناوری اطالعات و س��اختار سازمانی برشمرده اس��ت .باقری کراچی و عباسپور ( )1391در

پژوهشی نشان دادند که مؤلفههاي چابکی سازمانی در دانشگاهها عبارتاند از :تغییرات تکنولوژیکی ،تغییر مداوم
نامه آموزش عالی ،سال  ،14شماره  ،55ص.182 -163 .
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انتظارات مشتري ،اقتصاد دانش ،رقابت ،تغییر و پیچیدگی .نتایج رتبهبندی در پژوهش (رفعتی اصل و شامرادی،

 )1399نشان داد که نیروی کار چابک با وزن ( ،)0/5465شراکت و همکاری مجازی با وزن ( ،)0/2132فناوری
اطالعات با وزن ( ،)0/1231تش��کیل سازمان دانشمحور با وزن ( )0/1091و بهبود مستمر با وزن ()0/1021
در رتبههای اول تا پنجم قرار گرفتند .طبق نظر ش��ارپ )2012( 1مؤلفههاي چابکی استراتژیک در دانشگا هها

عبارتاند از :درك استراتژیک ،قابلیت رهبري ،انسجام و تعهد ،نوآوري و انعطافپذیري منابع .گلدمن و همکاران

2

( )1995چهار بعد استراتژیک براي دستیابی به قابلیتهاي رقابتی چابک بدین شرح پیریزی کردند :غنیسازي

مشتري ،همکاري بهمنظور بهبود و ارتقاي قابلیت ،کنترل و مهار تغییرات و کاربرد اهرمی (افزایش تأثیر) افراد

و اطالعات .جوهانس��ون )2018( 3قابلیتهای چابکی را دانش افراد ،خالقیت ،س��ازگاری و بهکارگیری فناوری

میداند .فلیدنر و وکورکا )1997( 4منابع انس��انی چابک ،مدیریت دانش و فناوری را مؤلفههای چابکی معرفی

کرده است .چابکی وسیلهای رقابتی برای همه سازمانها است که امروزه ،در محیط نامطمئن و در حال تغییر
مطرح است .بسیاری از سازمانها در محیط رقابتی کنونی نیازمند برنامهریزی راهبردی برای رسیدن به چابکی
هستند .در این خصوص ،برای اجرای چابکی در سازمانها شناسایی عوامل توانمندساز چابکی سازمانی ضروری

اس��ت ،زیرا شناخت این عوامل میتواند به س��ازمانها در طراحی ،برنامهریزی و اجرای چابکی یاری دهد؛ اما
این عوامل اولویت یکس��انی ندارند ،مس��تقل از هم نیستند و وابس��تگیهای درونی دارند که میتوان در قالب

تسهیلکنندهها ،محرکها ،قابلیتها ،موانع و پیامدها ارائه داد .در این خصوص میتوان گفت که تسهیلکنندهها
ش��امل عوامل فرایندی یا تعاملی هستند ،محرکها به شرایط ع ّلی و زمینهای اشاره دارند ،قابلیتها به تعیین
پدیدهها میپردازد ،موانع عوامل مداخلهگر را نشان میدهد و پیامدها تأثیرات یا خروجی را ارائه میهد .از سویی،

دانشگاهها نیز به عنوان یکی از سازمانهای دانشمحور نیازمند چابکی هستند .از اینرو ،دستیابی به چابکی از
دغدغههای گردانندگان دانشگاهها و نیز پژوهشگران در این حوزه بوده است.

چابکی این امکان را برای سازمانها فراهم میآورد که با ارائه پاسخهای سریع ،نوآورانه و خالق ،بقای خود

را در محیطه��ای پیچیده و همواره در حال تغییر امروزی تضمین کنند .مفهوم چابکی بر این منطق اس��توار
اس��ت که تغییرات سریع و فزاینده محیطی سازمانها را تحتالشعاع خود قرار داده است .درنتیجه ،سازمانها

برای پاس��خگویی سریع به این تغییرات و کسب فرصتهای سودآور از آنها میباید قابلیتها و شایستگیهای

کلیدیش��ان را تقویت کنند .به عبارت دیگر ،اگر س��ازمانها بتوانند بهسرعت خود را با تغییرات سازگار کنند
میتوانند عملکرد خود را بهبود بخشند .پنج ویژگی مطلوب برای یک سیستم چابک پیشنهاد شده است که

1. Goldman et al
2. Johanson
3. Fliedner & Vokurka
4. Lu & Tseng
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عبارتاند از :فناوری ،مشارکت و همکاری مجازی ،بهبود مستمر ،نیروی چابک و تشکیل سازمان دانشمحور.

فناوری اطالعات به همه فناوریهایی اشاره دارد که در شش حوزه گردآوری ،ذخیرهسازی ،پردازش ،حفاظت،

انتقال و نمایش اطالعات ،کاربرد دارند و اثرگذار هستند (لو و تزنگ .)2010 ،1مشارکت و همکاری مجازی نیز

به ایجاد ش��بکههای ارتباطاتی و اطالعاتی بین ش��رکتها بهصورت مجازی یا مبتنی بر اینترنت داللت دارد و

میتواند باعث به اشترا 
ک گذاشتن سریع اطالعات بین بخشهای مختلف سازمان شود (شرهی و کارووسکی،2

 .)2014بهبود مستمر ،پایایی فرایند و امکان بهبود آن را در آینده تضمین میکند .وقتی قصد سازمان ،رشد،
توسعه و ترقی باشد ،شناختن تمامی فرایندها و تحلیل اندازهگیری هر یک از مراحل فرایند ضروری است (بکر

و همکاران .)2003 ،3منابع انس��انی چابک ،به اس��تفاده از رویکرد چابک در واحد منابع انسانی گفته میشود و

در عمل به معنی همکاری بیشتر ،برنامهریزی عرضی ،چرخههای کاری کوتاهتر و تمرکز کمتر روی سهم هر
فرد در س��ازمان و واحد خود است (دیویدسون .)2003 ،4در نهایت ،تشکیل سازمان دانشمحور آخرین معیار

چابکی است که برای ایجاد سازمانهای دانشمحور به شکل اجتماعات کاری به ابعاد ساختاری سطح باالتری

نیاز است .این سطح شامل روابط مبتنی بر اعتماد ،روابط تعاملی برونگرا ،روابط عاطفی فراگیر است که هر یک
میتوانند باعث افزایش چابکی دانشگاهها شوند؛ بنابراین با ارتقای مهارت سطح علمی و ترویج دانش و تربیت

دانشآموختگان و اعضای هیئت علمی مورد نیاز صنعت ،ارتباط متقابل صنعت و دانشگاه ،انتقال علم و فناوری
تگیریهای راهبردی بلندمدت افزایش خواهد یافت (معظمی و
تس��هیل خواهد شد و بصیرت نس��بت به جه 

همکاران.)1397 ،
روش پژوهش

از نظر روششناس��ی (چگونگي بهدس��ت آوردن دادههاي مورد نياز) ،اين پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و

بر اس��اس هدف ،یک پژوهش کاربردی است .جامعه آماري در اين پژوهش ،خبرگان؛ شامل مدیران و استادان
واحدهای دانش��گاه آزاد اس�لامی شهر تهران است .خبرگان ،افرادی هستند که عضو هیئت علمی تماموقت با
س��ابقه خدمت باالی  10سال تدریس و فعالیت اجرایی باالی  3سال مدیریتی در دانشگاه آزاد و مرتبه علمی
استادیار به باال باشند .نمونه آماری پژوهش شامل  15نفر از خبرگان واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي شهر تهران

هستند.

 .4ساعتی؛ پژوهشگری عراقیاالصل ،پایهگذار روش AHP
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جدول ( )1آمار توصیفی
ویژگیهای جمعیت شناسی
تحصیالت
سابقه کار

فراوانی

دکتری

15

بین  10تا 11

6

بین  13تا 14

5

باالی 15

4

جمع کل خبرگان

15

گردآوری دادهها در این پژوهش ،به دو روش کتابخانهای و میدانی انجام گرفته است .ابزار گردآوری اطالعات

در این پژوهش ،پرسش��نامه مقایس��ه زوجی است .بهمنظور بررسی روایی پرسشنامه از نظرات خبرگان و برای

بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که  0/87بهدست آمد و نشا 
ندهنده پایایی مناسب ابزار است .در

کمی تحلیل شدهاند .از مهمترین ابزارها و روشهای تحلیل
این پژوهش ،دادههای اس��تخراج شده با روشهای ّ
دادهها ،مقایسه زوجی مؤلفهها AHP ،است .در این پژوهش از روش تحلیل سلسلهمراتبي  AHPفازی استفاده

شده است .بدین ترتیب که نخست با استفاده از تحلیل سلسلهمراتبي  AHPفازی ،وزن هر کدام از عوامل مؤثر

بر چابکی دانشگاه تعیین و شناسایی میشود ،سپس رتبهبندی عوامل مؤثر بر چابکی دانشگاه با استفاده از وزن
کمی تحلیل
محاس��به شده در مرحله قبل انجام م 
یگیرد .دادههای استخراج شده در این پژوهش با روشهای ّ

ش��ده است .برای شناسایی ،گزینش و غربالس��ازی معیارهای مؤثر در چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی،

با بهره گرفتن از ادبیات نظری و تجربی پژوهش ،عوامل شناس��ای 
ی ش��ده ارائه ش��د .در ادامه برای رتبهبندی

عوامل شناساییشده از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شد .پرسشنامه مقایسه زوجی در اختیار افراد گروه
هدف قرار گرفت و از پرسششوندگان ،درجه اهمیت معیارها و زیرمعیارهای شناسایی شده درخواست شد و هر
ال مرجع ،کام ً
ال مهمتر یا کام ً
پرسششونده یکی از  5درجه اهمیت با مطلوبیت خیلی قوی ،کام ً
ال مطلوبتر و دارای

درجات وزنی  7 ،5 ،3 ،1و  9را انتخاب کرد .پرسشنامههای تهیه شده بر مبنای مطالعات مقدماتی صورت گرفته

و حاوی فهرستی از مهمترین معیارهای مؤثر در چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی بودند که در اختیار  15تن

از خبرگان واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران قرار گرفت .انتخاب  15نفر با توجه به برنامهای است که

میبایست بین  5تا  15نفر از صاحبنظران را انتخاب کرد و پژوهشگر حداکثر تعداد خبرگان را در نظر گرفته

است .مدل پژوهش بر اساس خروجی نظرات خبرگان به صورت مدل سلسلهمراتبی است.
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یافته های پژوهش

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

با بررسی و مطالعه ادبیات پژوهش و همچنین پیشینه پژوهشهای انجام گرفته در داخل و خارج و همچنین

مصاحبه با خبرگان دانشگاه ،معیارها و عوامل مؤثر بر چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران شناسایی

و تعیین شدند .این عوامل شاخصهایی هستند که در پژوهشهای پیشین بهعنوان عوامل مؤثر بر چابکی در
سازمانهای مختلف بررسی شدهاند و تاثیرگذاری آنها معنیدار تشخیص داده شده است .برخی از این عوامل در

پژوهشهای مختلف بررسی شده اند ولی در هیچ تحقیقی در دانشگاه آزاد اسالمی به صورت یکجا مورد بررسی
ی شهر تهران
و ارزیابی قرار داده نشدهاند .جدول ( )2عوامل اصلی مؤثر بر چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسالم 
را نشان میدهد.

جدول ( )2معیارهای چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران
ردیف

معیارهای چابکی

نماد در مدل

1

فناوری اطالعات

A1

2

شراکت و همکاری مجازی

A2

3

بهبود مستمر

A3

4

تشکیل سازمان دانشمحور

A4

5

نیروی کار چابک

A5

پرسش دوم :معیارهای ارزیابی عوامل مؤثر بر چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران کدام است؟
برای ارزیابی و اعتباریابی عوامل مؤثر بر چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران به معیار و محک

مناسبی نیاز است تا بتوانی در مورد هر کدام از این عوامل مؤثر اظهار نظر کرد .بنابراین معیارهایی برای ارزیابی

عوامل مؤثر بر چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران بر اساس مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش و
همچنین مصاحبه با خبرگان دانشگاه ،شناسایی و تعیین شدند .این معیارها ،شاخصهایی هستند که بر اساس

آن میتوان عوامل مؤثر بر چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران را ارزیابی و دوبهدو مقایسه کرد.

بنابراین ،در پرسش��نامه مقایس��ه زوجی تکتک عوامل مؤثر بر چابکی بر اساس هر کدام از این معیارها با هم
مقایسه و بر اساس ارحجیت آنها نمرهگذاری شدهاند .جدول ( )3معیارهای ارزیابی عوامل اصلی مؤثر بر چابکی

واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران را نشان میدهد.
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جدول ( )3معیارهای ارزیابی عوامل مؤثر بر چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران
ردیف

معیارهای ارزیابی عوامل موثر بر چابکی

نماد در مدل

1

بهبود پاسخگویی

C1

2

آمادگی رویارویی با تغییرات

C2

3

کاهش سطح مقررات

C3

4

انتقال راحت دانش

C4

5

تسریع فرایندها

C5

پرس�ش س�وم :وزن و اهمیت هر یک از معیارهای ارزیابی عوامل مؤثر بر چابکی واحدهای دانش��گاه آزاد

اسالمی شهر تهران به چه صورت است؟

پس از شناس��ایی عوامل اصلی و مؤثر بر چابکی واحدهای دانش��گاه آزاد اس�لامی شهر تهران و همچنین

شناسایی و تعیین معیارهای ارزیابی این عوامل ،دادههای بهدست آمده از پرسشنامه مقایسه زوجی با نرمافزار

 Expert Choiceمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت که نتایج آن در ادامه ارائه شده است .مقایسه دوبهدو رتبهبندی
زیرمعیارهای ارزیابی عوامل مؤثر بر چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران که شامل پنج زیرمعیار

کمی ساعتی 1و به همان ترتیبی که در فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
ارزیابی عامل اصلی است بر اساس مقیاس ّ

( )AHPاستفاده میشود ،انجام گرفته است .نتیجه مقایسه دوبهدو زیرمعیارها و همچنین بردار موزون حاصل از

آن ،در جدول ( )4ارائه شده است.

جدول ( )4ماتریسبرداری مقایسه دوبهدو معیارهای ارزیابی عوامل اصلی
تسریع
فرایندها

وزن نرمال

بهبود آمادگی رویارویی کاهش سطح انتقال راحت
دانش
مقررات
با تغییرات
پاسخگویی
0/16

0/24

0/24

0/23

0/14

0/21

0/02

0/03

0/01

0/01

0/04

0/19

کاهش سطح مقررات

0/05

0/17

0/08

0/17

0/09

0/12

انتقال راحت دانش

0/04

0/10

0/02

0/05

0/14

0/06

تسریع فرآیندها

0/64

0/10

0/16

0/17

0/23

0/13

بهبود پاسخگویی

آمادگی رویارویی با
تغییرات

1. Inconsistency
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جدول ( )5رتبهبندی معیارهای ارزیابی عوامل اصلی

با تکیه بر خروجیهای نرمافزاری مش��خص ش��د که ضریب سازگاری مدل برابر  0/04است که چون کمتر

از  0/1است پس سازگاری سیستم اثبات میشود .با توجه به سازگاری سیستم ،دادههای مربوط به مقایسات

زوجی سیستم ،وارد نر مافزار  Expert Choiceشده و وزن مربوط به هر یک از مؤلفهها محاسبه میشود.

پرسش چهارم :وزن و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران

به چه صورت است؟

مقایس��ه دوبهدو رتبهبندی عوامل مؤثر بر چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران که شامل پنج

عامل اصلی است بر اساس مقیاس کمیتی ساعتی و به همان ترتیبی که در فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ()AHP

استفاده میشود ،انجام گرفته است .نتیجه مقایسه دوبهدو زیرمعیارها و همچنین بردار موزون حاصل از آن ،در

جدول زیر ارائه شده است.

جدول ( )6وزنهای هر یک از عوامل اصلی بر اساس معیارهای ارزیابی
بهبود
پاسخگویی

آمادگی
رویارویی با
تغییرات

کاهش سطح
مقررات

انتقال راحت
دانش

تسریع
فرایندها

فناوری اطالعات

0/42

0/17

0/15

0/08

0/14

شراکت و همکاری مجازی

0/56

0/14

0/12

0/18

0/13

بهبود مستمر

0/47

0/12

0/10

0/06

0/18

تشکیل سازمان دانش محور

0/47

0/12

0/10

0/15

0/10

نیروی کار چابک

0/93

0/13

0/13

0/15

0/21

    معیارها

         عوامل اصلی
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پرسش پنجم :اولویتبندی هر یک از عوامل مؤثر بر چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران به

چه صورت است؟

پس از انجام محاسبات مربوط به تعیین وزن و اهمین هر یک از زیرمعیارها و عوامل اصلی ،رتبهبندی عوامل

مؤثر بر چابکی واحدهای دانش��گاه آزاد اسالمی ش��هر تهران بر اساس اوزان بهدست آمده انجام میشود .نتایج

مربوط به اولویتبندی عوامل مؤثر بر چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران در جدول ( )7ارائه شده
است ،که به خوبی میتوان اولویت هر یک از معیارها را نسبت به معیارهای دیگر مشاهده کرد.

جدول ( )7وزنهای نهایی عوامل مؤثر بر چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران
معیارهای چابکی

وزن نهای هر عامل

هر عامل رتبه

فناوری اطالعات

0/18

3

شراکت و همکاری مجازی

0/29

2

بهبود مستمر

0/14

5

تشکیل سازمان دانشمحور

0/16

4

نیروی کار چابک

0/38

1

شاخص ناسازگاری0/0031 =1

قضاوتهای از دست رفته

2

جدول ( )8رتبهبندی معیارهای چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران
Graphic

Ranking

Normal

Alternatives

3

0/18

فناوری اطالعات

2

0/29

شراکت و همکاری مجازی

5

0/14

بهبود مستمر

4

0/16

تشکیل سازمان دانشمحور

  

1

0/38

نیروی کار چابک

  

  
    

1. missing judgments
مرکز آمار ایران 2.
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نتیجهگیری

حوزه آموزش عالی تمامی مقاطع تحصیلی باالتر از دیپلم را دربر میگیرد و شامل دانشجویان ،فارغالتحصیالن

دانش��گاهها و مراکز آموزش عالی اس��ت که زیر نظر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و همچنین دانش��گاه آزاد

اس�لامی اداره شده و دربرگیرنده سطوح کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و تخصصی
است .آنچه از آخرین آمار گزارش شده توسط مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم بهدست

آمده اس��ت ،در حال حاضر حدود  2569دانش��گاه در سراسر کشور وجود دارند که تمامی دانشگاههای دولتی،

پردیس خودگردان وابس��ته به دانش��گاه دولتی ،آزاد اسالمی ،مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ،دانشگاههای
آموزش از راه دور (پیام نور) ،دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه مجازی ،مشمول این گزارش هستند .با

توجه به تنوع و گستردگی نظام آموزش عالی ،ضرورت بررسی ابعاد تأثیرگذار در موفقیت سیستم آموزشی امری

الزم و ضروری و بلکه اجتنابناپذیر است .در عصر رقابتها ارائه خدمات باکیفیت یکی از هدفهایی است که
تمام س��ازمانها برای آن تالش میکنند .از آنجایی که میان ارائهکنندگان خدمات آموزش��ی در سطح آموزش
عالی رقابت وجود دارد ،به نظر میرس��د که دانش��گاه آزاد اسالمی نیزباید خود را با تغییرات هماهنگ سازد تا
بتواند با سایر رقبا در عرصه آموزش عالی رقابت کند .بنابراین الزم است نگاه خود را از روشهای سنتی برداشته

و به دنبال پارادایمهای نوین باشد .بهمنظور تغییر و تحول در نظام آموزش عالی ،ایجاد تغییراتی هرچند کوچک

میتوان��د به تغییراتی بزرگ منجر ش��ود که میتوان به چابکی؛ به عن��وان عاملی مهم و تأثیرگذار در تغییرات
مطلوب س��ازمانی ،در این راه اش��اره کرد .با ش��ناخت معیارهای چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی کشور،

میتوان به بهبود آن اقدام کرد؛ بر این اس��اس ،هدف از اجرای پژوهش حاضر پاس��خگویی به این پرس��ش بود
که معیارهای چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی کشور کداماند و اولویت هر یک چیست؟ عواملی که مورد

ارزیابی قرار گرفتند عبارت بودند از :فناوری اطالعات ،شراکت و همکاری مجازی ،بهبود مستمر ،تشکیل سازمان

دان 
شمحور و نیروی کار چابک .همچنین معیارهای شناسایی شده شامل :بهبود پاسخگویی ،آمادگی رویارویی

با تغییرات ،کاهش سطح مقررات ،انتقال راحت دانش و تسریع فرایندها است .نتایج رتبهبندی نشان داد نیروی

کار چابک با وزن ( ،)0/3833شراکت و همکاری مجازی با وزن ( ،)0/2959فناوری اطالعات با وزن (،)0/1892

تشکیل سازمان دانشمحور با وزن ( )0/1644و بهبود مستمر با وزن ( )0/1486در رتبههای اول تا پنجم در این
پژوهش قرار گرفته است .در این خصوص میتوان گفت برای دستیابی به دانشگاه چابک الزم است تا در وهله
اول نیروی انس��انی متخصص و متناسب با هدفهای چابکی بهکارگرفته شوند و میتوان با آموزش ،به چابک

بودن نیروی انس��انی کمک کرد .همچنین در وهله دوم الزم است دانشگاهها دامنه فعالیتهای خود را توسعه
دهند و ارتباطات مناسبی با صنایع و دانشگا ههای بینالمللی داشته باشند؛ در این خصوص الزم است دانشگاه

یسازی و الگوبرداری استفاده کند و با دان 
آزاد از آخرین دستاوردهای فناوری در این مسیر از طریق بوم 
شمحور
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کردن فعالیتهای کارکنان و دانشجویان و با هدف بهبود مستمر به چابک بودن دست یابد .نتایج این پژوهش با
پافتههای پژوهشی سایر محققان ،که در مقاله به آنها اشاره شد ،ازجمله خاوری ( ،)1396نقوی ( ،)1394کراچی

و عباسپ��ور ( ،)1391رفعتی اصل و ش��امرادی ( ،)1399گلدمن و همکاران ( )1995و جوهانس��ون ()2018

( )2019همسو و از جهاتی متفاوت است .اما در تمام پژوهشهای انجام گرفته و بهخصوص در پژوهشهایی که
در مقاله به آنها اشاره شده ،یک مقوله بسیار پررنگ به نظر میآید و آن هم تغییر است؛ تغییر در جهت تحوالت

جهانی .دیگر نمیتوان همچون نظام سنتی سیستم را مدیریت کرد ،نیازهای مشتریان و انتظارات آنها و جامعه

بهگونهای خاص در حال تغییر اس��ت و باید به نوعی جدید به آنها پاس��خ داد .تغییرات آنچنان با سرعت اتفاق
میافتد که تنها یک سیستم چابک میتواند خود را با آن وفق دهد.

با توجه به آنچه از یافتههای پژوهش حاضر به دست آمد میتوان اظهار داشت که چون نیروی چابک توانسته

اس��ت امتیاز باالیی را در این بررس��ی به دست آورد ،میتوان نقش مهمی را که معیار نیروی کار چابک با وزن

( )0/3833داشته است بهعنوان مهمترین معیار و بهعنوان سرلوحه توجهات به سرمایه انسانی در نظر گرفت.

نیروی انسانی بهعنوان یک عامل مهم در موفقیت و شکست سازمان از دیرباز تا کنون مورد توجه بوده است؛

بنابراین فعالیتهایی که توسط نیروی انسانی انجام میگیرد ،میتواند در چابکی هر سازمانی تأثیرگذار باشد.
با پیادهسازی سیستم بهبود مستمر ،بهبود و تغییر دائمی را باید برای دست پیدا کردن به نتیجه بهتر بهعنوان

سرلوحه امور و تکنیکی برای بهبود کارایی مورد استفاده قرار داد .بهبود مستمر با وزن  ،0/1486نشان از اهمیت
این معیار دارد .بنابراین فرایند محقق س��اختن چابکی در س��ازمان ،امری یکباره نیست بلکه امری پیوسته و
مداوم است که باید پس از بسترسازی اولیه ،به دنبال تکرار و تکرار آن باشیم .با بهدست آوردن نتایج رتبهبندی

اهمیت مقوله س��ازمان دانشمحور (وزن )0/1644 :را میتوان بهخوبی درک کرد؛ بر این اس��اس ،از ضروریات
یک سازمان از جمله جامعه مورد مطالعه ،این است که بهطور مستمر با توجه به تحوالتی که روزانه شاهد آن

هستیم ،دانشافزایی نماید و بهعنوان یک قطب علمی که باید پاسخگوی نیازها و انتظارات جامعه باشد ،توجه
بیشتری مبذول دارد .چه بسا این دانش ایجاد شده و توزیع شده ،میتواند راهحلی برای بسیاری از چالشها و

مشکالت جامعه و صنعت باشد و بهعنوان دانشگاهی کارآفرین و نوآور بتواند در میان سایر دانشگاهها فعالیت

کند و جامعه را از دانش دانشآموختگانی که وارد بازار کار و جامعه میشوند ،بهرهمند گرداند .پدیدههای عصر
حاضر ازجمله توسعه فناوریها مانند فناوری اطالعات اتفاق خارقالعادهای نیست ،بلکه رویدادی اجتنابناپذیر
اس��ت که با گذر زمان و با پیش��رفت انسان خواهناخواه به اشکال متنوع بهوقوع میپیوست ،همچنان که شاهد

کاربرد آن در هر جنبه از زندگی شخصی خود نیز هستیم .زندگی سازمانی ما نیز نمیتواند و نباید که به دور از

فناوریهای نوین باشد .در این زمینه فناوری اطالعات (وزن )0/1892 :میتواند به دانشگاهها کمک زیادي بکند

که ازجمله این کم 
کها عبارتاند از :تسهیل همکاري بین دانشگاه در سطح ملی و بینالمللی ،ایجاد شبکههاي
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تحقیقاتی به منظور افزایش تعامالت و تسهیل ،انتقال و انتشار دانش ،اشتراك پایگاه اطالعاتی ،دسترسی سریع

به اطالعات ،دانش و کتابخان ههاي دیجیتال ،ایجاد فضاي مناس��ب براي اشترا 
كگذاري و نقد عالمانه ،آموزش

الکترونیک ،آموزش متن باز ،ابرمتنها ،سازماندهی حقوقی ،پشتیبانی از سبک یادگیري ،شخصی کردن فرایند
یاددهی-یادگیري ،دسترسی هیئت علمی ،دانشجویان و پژوهشگران به منابع اطالعاتی .از دیگر معیارهایی که

در پژوهش به آن اش��اره شد ش��راکت و همکاری مجازی با وزن ( )0/2959است .دانشگاه براي تولید و انتقال

دانش ،نوآوري و تولید دانشآموختگان باصالحیت ،باید با دانش��گاهها ،س��ازمانها و بخشهاي دیگر شراکت و

همکاري داشته باشد و از قابلیتهاي آنها در جهت رسیدن به هدفهای خود استفاده کند .چابکی بدون کمک
و اس��تفاده از دانش و مهار 
تهاي کارکنان امکانپذیر نیس��ت .بهطور خالصه میتوان گفت که هیئت علمی و

کارکنان دانشگاه باید به قابلیتهایي همچون موارد زیر مجهز باشند :توانایی و روحیه کار تیمی و گروهی ،توانایی
حل مسائل جدید و ناآشنا ،انطباقپذیری و توانایی تصمیمگیري در ابهام و عدم قطعیت ،مهارتهاي ارتباطی و

میان وظیفهاي و میان رشتهاي ،روحیه و فرهنگ تغییر و کارآفرینی ،ظرفیت یادگیري مادا مالعمر ،مهارت تفکر
انتقادي ،توانایی کار میان وظیفهاي ،آیندهمحور ،توانایی نوآوري ،پذیرش تغییر و ایدهها و فناوریهای جدید.

اگر دانشگاه آزاد اسالمی بخواهد در سطح رقابتهای داخلی و خارجی میان دانشگاهها باقی بماند باید این

واقعیت را بپذیرد که از رویکردهای نوین و متفاوتی نس��بت به دهههای گذش��ته بهره جوید؛ بنابراین پیشنهاد

میش��ود توجه به نیاز مش��تریان نظام آموزشی با دقت بیشتری مدنظر قرار گیرد و از آنجا که چابکی به دنبال

ارزشآفرینی در محصوالت و خدمات میاستباشد ،دانشگاه آزاد اسالمی نیز برای ارائه خدمات خود به بعد چابکی
توجه کند .با توجه به اینکه محیط دانشگاههای امروزی آبستن تحوالت ،فرصتها ،و چالشهای اساسی هستند،
باید بتوانند با تغییرات محیطی مواجه ش��ده و همگام با آنها پیش روند و با وقوع آنها دچار بحرانهای جدی

نش��وند .الزمه چنین اقداماتی شناسایی وضعیت موجود دانشگاه و مؤلفههای چابکی در دانشگاههای مختلف

است تا در صورت سازگاری ،آن را به دانشگاه مدنظر تعمیم داد .اینکه دانشگاهها تا چه اندازه به چابکی نیازمند
هس��تند و پذیرای آن ،باید س��اختار سازمانی آنها را بررسی کرد که تا چه اندازه ساختار به کارکنان خود اجازه

میدهد در تغییرات شدید وظایف خود را بهتر ایفا کنند .در حقیقت ساختارهای موجود الزم است که گاهی

دستخوش تغییراتی بنیادین شوند و به سوی چابکسازی پیش روند .چابکی در یک لحظه رخ نمیدهد ،برای

چابک شدن باید تمام دستآوردهای کوچکی که میتوانند بهعنوان نتیجه مثبت در نظر گرفته شوند را در کنار

هم قرار دهیم ،هر زمان که توانستیم در هر قسمتی از سازمان تغییراتی که به دنبال آن هستیم را پیاده کنیم
و بدون ش��ک در نهایت به هدف دس��ت خواهیم یافت .بنابراین تغییرات کوچک را خرد و حقیر نشماریم و اگر

سیستم متوجه میشود که نسخه قدیمی بهخوبی کار نمیکند ،الزم است برای باقی ماندن در عرصه رقابتها
نس��خه جدیدی از سازمان را به معرض نمایش بگذارد .در حقیقت پرهیز از عادتها ،میتواند شرایطی را مهیا
نامه آموزش عالی ،سال  ،14شماره  ،55ص.182 -163 .

178
نماید که ایدههای نوین و روابط جدید به سازمان راه یابد .پیشنهاد میشود که به یکباره تمام سیستم را برای

رسیدن به کمال تغییر ندهید ،برای دست یافتن به کمال کافی است که در مسیر تکامل قرار گرفت و تغییرات
را برای دست یافتن به نتیجه مطلوب اعمال کرد .همچنین الزم است در جذب و استخدام منابع انسانی ،افرادی

را بهکار گرفت که از روحیه کارآفرینی برخوردار باشند و توانایی باالیی در کار مستقل و نوآورانه داشته باشند
و بتوانند افزایش چابکی سازمان را آسان سازند و نه آنکه خود مانعی در راه چابکی شوند .اما ذکر این نکته به
نظر حائز اهمیت است که واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی با محدودیتهاي مالی روبهرو هستند و باید بتوانند

دانشگاه شود .از

بودجه خود را از منابع متنوع تأمین کنند و این میتواند عاملی مهم و اثرگذار و مانع از چابکی
اینرو ،حمایت و پشتیبانی از این سازمان الزم و ضروری است که باید بیش از پیش به آن توجه کرد و در این
مسیر از نقش و حمایت نیروی انسانی (کارکنان ،استادان و دانشجویان) غافل نشد .همچین سیستم دانشگاه باید
بتواند در راه چابکی سیلوهای سازمانی را حذف کند و یک هدف مشترک برای تمام سازمان را به کارکنان نشان

دهد و با ایجاد چشمانداز سازمانی ،ارتباطات درون سازمان را تقویت کند تا کارکنان بتوانند بهسرعت خود را با

تغییرات وفق دهند و دچار تزلزل نشوند .در این راه میتوان از فناوری بهره جست و محدودیتهای ارتباطی را

کاهش داد یا از میان برداشت.
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