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چکيده
این پژوهش کیفی با هدف طراحی الگوی چابکی سازمانی در آموزش عالی کشااورزی ایاراا انمااد ادد داد هاا باا
مصاحبه نیمهساختارمند با  22تان از متصصصااا و صااح نظاراا آماوزش عاالی کشااورزی دارای تمرباه مادیریتی در
سمتهای ستار دار دانشگاهی و به روش نمونهگیری هدفمند جمعآوری گردیدد بهمنظور طراحی مدل چاابکی دانشاگاهی
از نظریه داد بنیاد استفاد دد مراحل استصراج تئوری و فرایند کدگذاری توسط نردافااار  ،MAXqda18انمااد ادد در
مرحله کدگذاری باز 1201 ،مفهود و گاار معنادار و  121مفاهیم متناظر از آا استصراج دد در مرحله کدگذاری محاوری،
 22خرد مقوله از مفاهیم متناظر بیروا کشید

دد پس از بررسی دقیقتر ،در کدگذاری انتصابی ش مقولاه ارایط علای،

زمینهای ،مداخلهگر ،هسته ،راهبردها و پیامدهای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی با خرد مقاوت
انتظارا

مشتریاا و دولت ،تیییرا

تیییارا

در

فناورانه و رقابتپذیری دانشگا ها ( رایط علی) ،موانع دروا و برواسازمانی چاابکی

( رایط زمینهای) ،ساختار منعطف ،نیروی کار چابک ،بهبود مستمر ،فرهنگ تیییر ،فناوری اطالعا

و روابط مؤثر دانشاگا

با محیط ( رایط مداخلهگر) ،هو مندی و تسلط بر تیییر ،سرعت و انعطافپاذیری در مواجهاه باا تیییارا  ،پاساصگویی،
دانشبنیاا و نوآور بودا دانشگا (مقوله هساته) ،بهار گیاری از ظرفیاتهاا و پتانسایلهاای دانشاگا هاا و توانمندساازی
دانشگا ها بهمنظور ارتقای چابکی دانشگاهی (راهبرد) ،تولید فارغالتحصیالا توانمناد و باا صاالحیت و داناش و خادما
مورد نیاز جامعه (پیامد) ،به دست آمد و درنهایت مدل مفهومی پژوهش بر اساس آا استصراج دد یافتههای ایان پاژوهش
برای دستیابی به توانایی مدیراا برای تصمیمگیری در آموزش عالی کشاورزی ضروری استد
کليد واژهها :چابکی سازمانی ،دانشگا چابک ،الگوی چابکی دانشگاهی ،آموزش عالی کشاورزید
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مقدمه
امروز دانشگا ها در ایراا و سایر نقاط جهاا با مساالل و مشاکال
هستندد انتظارا

متعاددی روباهرو

دانشمویاا از دانشگا و آموزش عالی رو به افاایش اسات و دانشاگا هاا

تواا پاسخ به این انتظارا

را ندارندد عدد توانایی دانشاگا هاا در تحقاق انتظاارا

جامعاه

مسئله دیگر پیش روی آاها است (وست10:2221،؛ برا استین)2210 :211،د
فصلنامه علمی مطالعا

جامعه از دانشگا انتظاراتی از قبیل تربیت نیروی کار آموزش دیاد باا صاالحیت و
پژوهشگر نوآور که باعث خلق محصوت  ،فرآیندها ،خدما  ،سیاسات هاا ،رفتارهاا و
فهم جدید گردد ،داردد همچنین کاهش بودجه دولتی آماوزش عاالی ،فشاار جامعاه در
جهت کاهش هریه ،ر د و افاایش حقوق اعضای هیئت علمای ،محققااا و کارکنااا،
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افاایش هاینه و پیچیدگی تحقیاق دانشاگاهی ساب
درآمدزایی بسیار محسوسی به ساب
مر

اد تاا در دانشاگا هاا نیااز باه

محادودیت ماالی ایمااد گاردد

( گلداساتین2221 :0،؛

دی 2212 :01،؛ خاوری و همکاراا)2:11:1،د
از سوی دیگر دگرگونیهای محیطی و تکنولوژیکی نیا هممهای عظیم بر دانشاگا وارد

نمود است

(مودودوزی و همکاراا2210 ،1؛ چو و همکاراا2212 ،2؛ تاپ اسکا

و آنتونی2212،؛ هناری)2212،د

مرزهای سنتی در حال فروپا ی و حوز های میاار تهای در حال افاایش استد مواردی از
ایاان قبیاال ،انتظااارا

جدیاادی را از دانشااگاهیاا در مقاااد نظریاهپااردازاا ،جریااااسااازاا،

جهااسازاا و تابدهندگاا علود و برنامههای جدید به وجود آورد است .پاسصگویی به
این انتظارا
طل

و چالشها سازوکار و اقداما

خاصی را از جانا

مادیریت آماوزش عاالی

میکند (فاضل و همکاراا)::11:1،د
بهطور کلی جمعبندی تحقیقا

پیشین بیانگر این است که آموزش عاالی کشااورزی در

حال حاضر با چالشها و تنگناهای متعاددی در قالا
کرمی دهکردی )2211،و بروادانشگاهی روبهرو است
در حالی است که بنا بر تحقیقا

مساالل دروا

(باتیساتا2211،1؛ مماردی و

(یعقوبی2212،؛ عبداهللزاد

و همکااراا)11:0،د ایان

انماد د  ،چالشهاای آماوزش عاالی در بعاد درونای و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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بصشاید

بیرونی نوعی مدیریت آیند نگر و تحولگرا و چابک را در ایان بصاش ضارور
است (گریمن)222: :02،1د

عدد توجه به مقوله چا بکی سازمانی در دانشگا ها و مراکا آموزش عالی کشااورزی
که خود ذاتاً منبع تیییر نیا هستند ،می تواناد تهدیادی بارای آا هاا محساوب گاردد و
محیطی نیا بر تیییرا

ناکارآمد سازدد به کارگیر ی اصول چابکی و ناخت عوامال توان مندسااز چاابکی تارثیر
معنی داری بر تنوع خدما
همکاراا 11:1،؛ ژانگ و

اراله د توسط دانشگا دارد

( علیااد و همکاراا 2211،؛ سلطانی و

ریفی)2221،د

دانشگا ها و مراکا آموز ی مسئولیت آمااد ساازی سارمایه انساانی (در نقاش رهباراا،
دانشمنداا و نیروهای کار ماهر) را برای حل چالشهای پیش روی بر عهد دارند

(علی بیگای

و میرزایی)11:1،؛ اما پرسش این است که آیا دانشآموختگاا دانشگا ها برای رویارویی با ایان
چالشها آماد

د اند؟ مترسافانه باه نظار نمایرساد آماوزش دانشاگاهی توانساته با اد

فارغالتحصیالنی با خصوصیا
درحالیکه محصاوت

فوق تربیت کند (باقری کراچی و عباسپور.)11:1 :10،

و خادما

دانشاگا بایساتی را حلای بارای مساالل جامعاه و

دانشاامویاا با ااد .درنتیمااه دانشااگا هااا و مؤسساااههااای آمااوزش کشااااورزی بایاااد
ایساتگیهایای را در دانش آموختگاا خاود بارور کنند تاا آنااا قااادر با ااند باا نبااود
قطعیات ،موقعیاتهاای پیچیاد و نامعیاان و هنمارهااا ،ارزشهااا و عقایااد متضاااد و
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تیییرا

درونی افاود

د  ،تصمیما

مادیراا را مصادوش و

گوناگاوا برخاورد ایساته کنناد (پتل و همکااراا2221،؛ زتلای و همکااراا)21 :11:1،؛ باه عباار
دیگر دانشآموختگاا باید برای مقابله با جهاا پیچید امروز چابک با ندد این به ایان معناا
است کاه دانشاگا هاا و مراکاا آماوزش کشااورزی خاود بایاد چاباک با اند تاا بتوانناد
دانشآموختگاا چابک تربیت کنندد درنتیمه این سؤال پیش میآید که چاابکی ساازمانی در
آموزش عالی کشاورزی ایراا باید از چه الگویی پیاروی کناد؟ کاه در ایان تحقیاق ماورد
واکاوی قرار میگیرد.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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پيشينهشناسي و مباني نظری تحقيق
پيشينهشناسي تحقيق
دستیابی به چابکی یکی از دغدغههای مدیراا سازمااها و نیا محققااا در ایان حاوز
بود استد از این رو مدلها و چهارچوبهای مفهومی زیادی برای توسعه چابکی از سوی
محققاا اراله د استد ازجمله معروفترین این مادلهاا مایتاواا باه الگوهاای چاابکی
فصلنامه علمی مطالعا

سازمانی اراله د توسط ریفی و ژاناگ ( 2221د) ،گاناساکاراا و همکااراا 2221( 1د)،
ریفی و ژانگ ( 2221د) ،تسورولودیس و واتوانایس 2222( 2د) ،جاینهاای 2221( 1د)،
کروکیتو و یوسف 2221( 1د) ،مک کارتی 2221( 0د) ،زلین و همکاراا 2220( 1د) ،گلدمن
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و همکاراا ( 2220د) ،لاین و همکااراا ( 2221د) ،مادل چاابکی گارو مشااوراا آ تاوز

2

( 2222د) ،رامش و دیودسااا ( 2222د) ،بوتاانی ( 222:د) ،کتاونن ( 222:د) ،یعقاوبی و
همکاراا ( 2211د) ،ارپ ( 2212د) ،حمیدی و همکااراا ( ،)1100یعقاوبی و همکااراا
( ،)11:1کاظمی و محبی ( )11:2و مدل چابکی سازمانی آقایی و آقایی ( )11:1کاه اکراراً
در سازمااهای تولیدی و خادماتی (مانناد باناکهاا و بیمارساتااهاا) ماورد مطالعاه قارار
گرفتهاند ،ا ار نمودد اغل
دریچهای متفاو

هریاک از ایان مادلهاا باهمنظاور معرفای سااختار چاباک از

به مفهود چابکی نگریستهاند و این سب

د است تا مدلهای متفااو ،

ساختارهای نامتقارا در ابعاد مصتلف چابکی سازماا دا ته با ند

(مردیت112:2222،؛ اباراهیمناژاد

و امامی)1:1100،د
در راستای ناسایی اخصهای چابکی دانشگاهی بهمنظور دستیابی باه مادل چاابکی
دانشگا  ،ارپ ( 2212د) چابکی دانشگاهی را امل توانایی دانشگا در غلبه بر تیییارا
غیرمنتظر  ،بقاء در برابر تهدیدا
تیییرا
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بیسابقه محیط کس وکار و کس

مایت و سود از ایان

بهعنواا فرصتهای ر د و پیشرفت ،میداندد
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پورجاوید و همکاراا ( )11:1نیا توانایی دانشگا بهعنواا یک سیستم انسانی در حاال
حیا  ،برای کوفا دا و یادگیری از تیییرا

مداود بهطوری که تیییر یک بصش طبیعی

و اجتنابناپذیر با اد ناه یاک بصاش جادا و یاک رویاداد تهدیدکنناد را عاین چاابکی
دانشگاهی میدانندد
دانشگاهی ،نیا حاکی از آا است که مؤلفهها و ااخصهاای الگاوی چاابکی در آماوزش
عالی کشاورزی عبار اند از :محرکها ،قابلیتها ،پیشبرند ها و بازدارند های چابکید
در مطالعه خاوری و همکاراا ( )11:1نیا مؤلفههایی چوا همبستگی متوازا برنامههای
آموز ی دانشگا با نیازهای بازار کار ،افاایش کارآیی دانشگا ها ،مهار هاا و توانااییهاای
دانشاامویاا ،انطباااق برنامااههااای آموز اای دانشااگاهی بااا برنامااه توسااعه ملاای و افاااایش
سازگاریهای دانشمویاا باا دانشاگا  ،مقولاههاای اصالی چاابکی دانشاگاهی را تشاکیل
میدهندد
به هر ترتی  ،از آنما که در میانه مرحله تحوت

صور گرفته در زمینه کل و هادف

دانشگا های چابک هساتیم ،اکل نهاایی آاهاا چناداا مشاصص نیسات (آرتتاا)1:0:2221،د
ناخت الگوی چابکی برای دانشگا ها و مراکا آموزش عالی بهمنظور دستیابی باه تواناایی
کس

اطالعا

تزد برای تصمیمگیری مدیراا در محیطهای ماتالطم و آ افته و تساصیر

جنبههای مایتی جریااهای تیییر کمککنند است
سازمانی در نظادهای آموزش عالی کشاورزی موج

(ژانگ و

ریفی)0:2221،د بهطوری که چابکی
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نتایج حاصل از پژوهش پورجاوید و همکاراا ( )11:2با هدف ناسایی الگوی چابکی

رفع نیازمندیهای بصش کشاورزی و

توسعه ملی خواهد دد
مباني نظری تحقيق
تاريخچهي چابکي سازماني
پارادایم چابکی 1در سال  1::1میالدی که گروهی از متصصصاا صنعتی مشاهد کردند
که نرخ افاایش تیییرا

در محیط کس وکار از تواناایی ساازمااهاای تولیادی سانتی در
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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جهت تطبیق و سازگاری باا آا ساریعتار اسات ،اکل گرفات

(گلادمن و همکااراا21 :2220،؛

هرماای)0:2221،د این سازمااها در استفاد از ماایای فرصتهایی که برای آاها اراله مای اد،
ناتواا بودند و این ناتوانی در تطبیاق باا ارایط تیییار ،ممکان باود در بلندماد

باعاث

ور کستگی و ناکامی آناا اود؛ بناابراین بارای اولاین باار ،در پای نشسات بسایاری از
متصصصاا علمی و اجرایی راهبرد بنگا های صنعت ،پارادایمی جدید در گاار ای تحات
فصلنامه علمی مطالعا

عنواا تولیدی در قرا بیست و یکم ،دیدگا متصصصاا صنعتی بهوسایله مؤسساه یاکوکاا

1

منتشر و به همگاا معرفی دد
در محیط امروزی هر سازمانی باید تواا واکنش کارآمد به تیییرا را دارا با د تاا باهعناواا
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سازماا چابک ناخته ود (پاا و ناگی)110:2212،2د چابکی برخورداری سازماا از توانمنادیهاا و
ایستگیهایی است که باعث بقاء و پیشرفت در یک محایط رقاابتی (ویژگای اساسای محایط
رقابتی عدد اطمیناا هست) ،می ود (مادولی و پاندیا2210،1؛ هوانگ2212،؛ دریس و همکاراا)2212،1د
تبيين مفهوم چابکي سازماني
با این حال چوا چابکی مفهود نسبتاً جدیدی است ،تعریف مشترک و جهاا امولی
از این مفهود که مورد پذیرش همگاا با د ،وجود ندارد و مانند هر مفهود فراگیار دیگار
نمیتواا یک تعریف خاص را بهعنواا تعریف جهاا مول چابکی معرفی نمودد درواقع
هر محققی بر اساس نوع تحقیق خود تعریفی خاص از چابکی اراله داد است که بهرغم
بیاا متفاو  ،تماد آاها به نحوی به تیییر و عدد اطمیناا دنیای کنونی ا ار مایکنناد و
سرعت عمل و نیا ناسایی تیییرا
آاها را نشاا میدهند

محیط کس وکار در جهت پاسصگویی مناسا

باه

(ویناود و همکااراا2211،0؛ ساتامراجو و کریشانا2211،1؛ لاو و تاناگ2212،2؛ پلای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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سودا2211،1؛ آرتتا2221 2؛ لی و همکاراا2220،؛ یعقوبی و همکاراا2211،؛ سافورد و همکاراا2220،1؛ برامیچای
و همکاراا2222،1؛ پراتر و همکاراا2221،0؛ بیکر2220،1؛ دریس و همکاراا2212،2؛ کین و نیمبهارد2212،0؛ منور
و همکاراا222:،:؛ براناچیدل و سورش 222:،12؛ سامپا ماورتی و همکااراا2220،11؛ اریهای و همکااراا2222،؛
دوز و کسااونن2220،12؛ ااارپ2212،؛ ساال2212،؛ فتحیاااا و اایخ11:2،؛ آذر و پیشاادار::11:2،؛ ساالطانی و

همکاراا)11:1،د این تعریافهاا از چاابکی ،ساازماا را پویاا ،موقعیات گارا ،تیییرپاذیر و

چابکي در نظام آموزش عالي (چابکي دانشگاهي)
چابکی برای نظاد آموزش عالی این پیااد را دارد کاه دوراا مادیریت از طریاق اهاداف
سلسلهمراتبی یا از طریق منطق از پیش تعیین د و کنترلهای دقیق به سر آماد اساتد در
این رایط آ وب و بینظمی که گا یک تیییر کوچک باعث تیییرا
سیستم می ود ،روشها و پارادایم سنتی دیگر پاسصگو نیستند

وسیع و ریشهای در

(فیلیپ و همکااراا2212،؛ ژاناگ و

ریفی)2221،د
درممموع میتواا گفت دانشگا ها و مؤسسا

آموزش عاالی نصواهناد توانسات باا

به کارگیری استراتژی های سنتی پاسصگوی نیازهاای رو باه فاونای دانشامویاا و اقشاار
مصتلف جامعه با ند و همگاد با فناوریها ی روز گاد بردارند ،مشاکال

ماالی خاود را

حل نمود  ،نیروی کار را برای اقتصاد جدید آماد کنند و استراتژیهایی که در خالل دهه
گذ ته تا امروز در آموزش عالی به کار میرفات  ،بارای پاساخ باه انتظاارا
علمی ،سیاسی و اجتماعی منحصربهفرد سیستم آموزش عالی ایان عصار مناسا

اقتصاادی،

مقاله پژوهشی :الگوی چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایراا با رویکرد گرندد تئوری

ر دمحور تمسم میکندد

نیسات

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Ploy Sud. on
2. Arteta
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6. Becker
7. Dries, et al.
8. Qin & Nembhard
9. Menor et al.
12: 10 . Braunscheidel& Suresh
11. Sanbarmurthy et al.
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(خاوری و همکاراا2:11:1،؛ ریچپتر و گادبی)222:،د آموزش عالی زمانی میتواند باه ایان چاالشهاا
پاسخ مناس

دهد که خود چابک بود و دانشمویاا ،کارکناا و اساتاداا چاباک ،توانمناد،

فرهیصته و آگا به ضرور ها و الااما

آموزش عالی در هاار سود تربیت نمود و نسبت

به توانمندسازی آناا برای پاسصگویی به نیازهاا ،تیییارا
سمت نوآوری و ارزشآفرینی ،اقداما
فصلنامه علمی مطالعا

که دانشگا ها به نیازها و ترجیحا

ساریع و چالشای و حرکات باه

مقتضی مبذول نمایندد مترسفانه واقعیت ایان اسات

جامعه و دانشمویاا و ناسایی محارکهاا و تیییارا

محیط و همچنین فراهم آوردا قابلیتها و توانمندسازهای مناسا
تیییرا

بارای مواجهاه باا ایان

کمتوجه است (کراچی و عباسپور)11:11:1،د درحالیکه دانشگا بایستی هو مند با اد،
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محیط را بهسرعت ناسایی کند و قبل از آنکه تیییرا

یعنی تیییرا

و خدما

از آا بهر برداری کند و محصوت

دانشگا را مترثر کند،

دانشگا بایستی را حلی برای مسالل جامعاه

و دانشمویاا با د (عباسپور و همکاراا)122:11:1،د درنتیمه با توجه به نارسایی و نبود بهر وری
کافی ،ساختار برنامههای آموزش کشاورزی باید ماورد باازنگری دقیاق قارار گیارد و یاک
ساختار آموز ی و درسی مناس
کل گیرد

( ا

که فرد را برای سازگاری با چالشهای آیند آمااد کناد،

ولی و همکاراا1102،؛ علی بیگی و میرزایی)10 :11:1،د پیدا است که ایان مهام جاا از

طریق یک دانشگا چابک تحقق نصواهد یافتد
الگوي چابکي در آموزش عالي کشاورزي ايران
بهطور کلی به علت عدد فافیت در توضیح الگوها و مدلهای چابکی اراله د توساط
صاح نظراا مصتلف که منمر به نتایج متفاو

و عدد پیشبرد نظریه در عمل می ود و از

آنما که مؤلفههای چابکی در سازمااهای مصتلف با هم تفاو

دارد ،ضرور

مییاباد کاه

با استفاد از مصاحبههای عمیق و نیمهساختارمند با صاح نظراا آموزش عالی کشااورزی،
مدل چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی تریید و باومی اد و عناصار کلیادی در
مدل چابکی دانشگا
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ناسایی ودد

بنابراین با توجه به اهمیت بصش کشاورزی از یکساو و اهمیات چاابکی ساازمانی از
سویی دیگر ،مطالعه و بررسی میااا تطابقپذیری بصش کشاورزی بهویژ نظادهای آماوزش


عالی کشاورزی با قابلیتهای چابکی ضروری به نظر میرسد تا ضامن بررسای وضاعیت
موجود دانشگا ها و مراکا آموزش عالی کشاورزی ،مدیراا این بصش را از این نکتاه آگاا
نماید که تزمه رقابت در سطح جهانی ،چابکساازی دانشاگا هاا و مراکاا آماوزش عاالی
کشاورزی و انطباق با قابلیتهای آا استد به هماین منظاور ،هادف اصالی ایان مطالعاه
میبا د .به این ترتی

الگوی مفهومی پژوهش در کل مار  ،1نشاا داد

د استد
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م
کش او ی ا را
شده اند

ا کي
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ده ی چ
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م
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کشاو ی ا را
مق له مح

ی

ه منظ چا کي سا ماني
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م
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طراحی الگوی چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایراا با رویکرد گرنادد تئاوری

شکل شماره  :0مدل مفهومي چابکي سازماني در آموزش عالي کشاورزي ايران با رويکرد گرندد
تئوري

و

شناسي تحقيق
این تحقیق از نظر ماهیت از نوع پژوهشهای کیفی و از نظر هادف در زمار تحقیقاا

کاربردی استد در این پژوهش سعی د با بررسی نظریا

و مدلهای چابکی متعدد و نیا

با استفاد از مصاحبههای عمیق و نیمهساختارمند با متصصصااا و صااح نظاراا آماوزش
عالی کشاورزی که از تمربه مدیریتی در سمتهای ستار دار دانشگاهی نیا برخوردار بودند
( 22مصاحبه فردی) ،مدل چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی تریید و بومی د و
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عناصر کلیدی در مدل چابکی سازماا (دانشگا ) ناسایی دندد نموناهگیاری باه صاور
هدفمند صور

گرفت و در ادامه ،نمونهها با استفاد از تکنیک گلوله برفی انتصاب ادندد

نمونه گیری تا زماا رسیدا به نقطه ا باع داد ادامه یافات ،یعنای تاا زماانی کاه محقاق باا
داد های تکراری روبهرو گشت ،همزماا با کار جمعآوری داد ها ،مصاحبهها بر روی کاغذ
پیاد سازی د و تمایهوتحلیل اطالعا

گرفتد از آنما که در این تحقیق از روش

صور

فصلنامه علمی مطالعا

تحقیق داد بنیاد استفاد گردید ،درنتیمه داد ها در سه مرحلاه (بااز ،محاوری و گاینشای)
کدگذاری دند که به ایماد طبقا

و مقوت

انمامید و درنهایت باهتادریج از دل داد هاا،

مفاهیم ،از دل مفاهیم ،مقولهها و از دل مقولهها ،نظریه بیروا میآید (کاوربین و اساتروس،
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)2220د داد ها با استفاد از نردافاار  MAXqda18تحلیال و کدگاذاری و  1201مفهاود و 22
طبقه و  121زیرطبقه تعریف گردیدد برای اطمیناا از تریید روایی از روشهای قابلیات اعتباار
(اعتبارپذیری) مشابه اعتباار درونای در پاژوهش کمای ،قابلیات انتقاال (انتقاالپاذیری) مشاابه
اعتباار بیرونای در پژوهش کمی و قابلیات تریید (ترییدپاذیری) مشاابه بایطرفای و عینیات در
پژوهش کمی (بریمن ،)2221 ،استفاد دد با عنایت به اینکه محقاق ساؤات خاصای را آمااد
کرد بود و جریاا مصاحبه را به سمت پاسصگویی باه آا ساؤات پایش مایبارد ،درنتیماه از
روش هدایت دقیق جریاا مصاحبه برای گردآوری داد ها نیا برای ارتقاای پایاایی بهار گرفتاه
دد تمرکا این سؤات بر ش بار معنایی رایط علی ،ارایط زمیناهای ،ارایط مداخلاهگار،
مقوله هسته و راهبردها و پیامدهای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایراا بودد
ا هها و تج هوتحليل ا هها
در نظریه داد بنیااد  ،فرآیناد تحلیال داد هاا باا کدگاذاری بااز ،کدگاذاری محاوری و
کدگذاری انتصابی استد در این پژوهش پس از ناسایی کادهای اولیاه و در نظار گارفتن
کدهای مشابه با استفاد از نردافاار  121 ،MAXqda18کد مفهومی استصراج و در مرحله بعد
با بررسی این کدها و طبقهبندی آاها  22مقوله فرعی و ش طبقه اصلی بر اسااس الگاوی
مفهومی چابکی سازمانی در آموزش عالی کشااورزی ایاراا باا روش داد بنیااد اساتصراج
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د استد


تزد به ذکر است که نتایج تحلیل داد ها بر اساس مراحل سهگانه کدگذاری انماد د و
در مراحل کدگذاری باز ،بیش از  1201مفهود و گاار معنادار استصراج د که این مقولهها
در مصاحبهها بیروا کشید

د و برای مراحل سهگانه کدگذاری به کار گرفته د اندد

در مرحله بعد  121مفاهیم متناظر از تعداد  1201گاار های معنادار کلی موجود در متن
میتواا آاها را دستهبندی کرد و در مرحله کدگذاری باز  22خرد مقوله از مفاهیم متنااظر
بیروا کشید

د استد

پس از بررسی دقیقتر و پیوند بین مفاهیم خرد مقوت  ،اش مقولاه محاوری ارایط
علی ،رایط زمینهای ،عوامل مداخلهگر ،مقوله هسته (پدید ) ،راهبردها و پیامدهای چابکی
سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایاراا باه دسات آماد کاه مهامتارین زیرمقولاههاای
ناسایی د در مقوله محورهای مذکور به رح ذیل است:
مقوله محوری رایط علی مؤثر بر چابکی سازمانی در آموزش عاالی کشااورزی ایاراا
امل خرد مقوتتی چوا تیییرا
جامعه وددد) ،تیییر در انتظارا
دانشگا ها و مؤسسا

در انتظارا
دولت ،تیییارا

مشتریاا (دانشمویاا ،باازار کاار و صانایع،
فناوراناه و تکنولاوژیکی و رقاباتپاذیری

آموزش عالی میبا د (چهار زیرمقوله)د

مقوله محوری رایط زمینهای مؤثر بر چاابکی ساازمانی در آماوزش عاالی کشااورزی
ایراا امل خرد مقوتتی چوا موانع درواسازمانی چابکی و موانع برواساازمانی چاابکی،
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مصاحبهها استصراج دد این مقولهها دارای ارتباط مفهومی با همدیگر هستند و باهراحتای

میبا د (دو زیرمقوله)د
مقوله محوری عوامل مداخلهگر مؤثر بر چابکی ساازمانی در آماوزش عاالی کشااورزی
ایراا اامل خارد مقاوتتی چاوا سااختار منعطاف ،غیررسامی ،منسامم و هماهناگ در
فعالیتها و فرآیندهای دانشگا کشاورزی ،نیروی کار چابک ،بهبود مستمر در تفکر و عمل
دانشگا کشاورزی ،بهر منادی دانشاگا کشااورزی از فرهناگ تیییار ،اساتفاد از فنااوری
اطالعا

توسط دانشگا کشاورزی و برقراری روابط ،تعامال

و همکااری ماؤثر دانشاگا

کشاورزی با محیط میبا د ( ش زیرمقوله)د
111




مهمترین زیرمقولههای ناسایی د در مقوله هستهای و مرکای (پدیاد ) چاابکی ساازمانی
در آموزش عالی کشاورزی ایراا ،نیا مواردی چوا هو مندی و تسلط دانشاگا کشااورزی بار
تیییر ( ایستگی دانشاگا کشااورزی) ،سارعت دانشاگا کشااورزی در مواجهاه باا تیییارا ،
انعطافپذیری دانشگا کشاورزی در مواجهه با تیییرا و تحاوت  ،کسا

رضاایت مشاتریاا

دانشگا کشاورزی (پاسصگویی دانشگا کشااورزی) ،داناشبنیااا و یادگیرناد و ناوآور باودا
فصلنامه علمی مطالعا
بینر تهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،مار  ،12بهار 1122
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دانشگا ها و مؤسسا

آموزش عالی کشاورزی میبا د ( ش زیرمقوله)د

مقوله محوری راهبردهای چابکی سازمانی در آماوزش عاالی کشااورزی ایاراا ،اامل
خرد مقوتتی چوا بهر گیری از ظرفیتها و پتانسیلهای دانشاگا هاای کشااورزی جهات
ارتقای چابکی دانشگاهی و توانمندسازی دانشگا های کشاورزی بهمنظور ارتقاای چاابکی
دانشگاهی ،میبا د (دو زیرمقوله)د
و در مقوله محوری پیامدهای چابکی سازمانی در آموزش عاالی کشااورزی ایاراا نیاا
خرد مقوت

تولید فارغالتحصیالا توانمند و باصالحیت و تولیاد داناش و خادما

ماورد

نیاز بصشهای مصتلف جامعه (دو زیرمقوله) ،استصراج دندد

شکل شماره  :0کدگذاري انتخابي مدل مفهومي چابکي سازماني در آموزش عالي کشاورزي ايران با
رويکرد گرندد تئوري


درنهایت مدل مفهومی پژوهش در ذیل به تصویر کشید

د استد

ن يجه يری و پيشنها
الف .نتيجهگيري
همااطور که مالحظه د ،در این پژوهش سعی د است با بررسی نظریاا
های چابکی متعدد مفاهیم ،خرد مقاوت

و مقاوت

و مادل-

مقاله پژوهشی :الگوی چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایراا با رویکرد گرندد تئوری

شکل شماره  :4الگوي چابکي سازماني در آموزش عالي کشاورزي ايران با رويکرد گرندد تئوري

چاابکی ساازمانی در آماوزش عاالی

کشاورزی و عناصر کلیدی در مدل چابکی سازماا (دانشگا ) ناسایی ودد بهطور کلی باا
عنایت به مطال

این بصش مشصص گردید که به علت عدد فافیت در توضایح الگوهاا و

مدلهای چابکی اراله د توسط صاح نظراا مصتلف که منمر به نتاایج متفااو
پیشبرد نظریه در عمل می ود ،ضرور

و عادد

مییابد که باا اساتفاد از مصااحبههاای عمیاق و

نیمهساختارمند با متصصصاا و صاح نظاراا آماوزش عاالی کشااورزی ،مقاوت

اصالی

چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی تریید و بومی اد و عناصار کلیادی در مادل
چابکی سازماا (دانشگا ) ناسایی ودد
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درنتیمه ضروری است مدیراا و برنامهریااا دانشگا ها و مراکا آموزش عاالی کشااورزی
به مؤلفههای مذکور عنایت بیشتری مبذول نمایندد نتایج بررسایهاای محققااا ماذکور نشااا
میدهد که ازجمله مهمترین مؤلفههای ناسایی د در بعاد ارایط عیلای ماؤثر بار چاابکی
دانشگا ها و مراکا آموزش عاالی کشااورزی عباار اناد از تیییارا
(دانشمویاا ،بازار کار و صنایع ،جامعه وددد) ،تیییر در انتظاارا

در انتظاارا

دولات ،تیییارا

مشاتریاا
فناوراناه و

فصلنامه علمی مطالعا

تکنولوژیکی و رقابتپذیری دانشگا ها و مراکا آموزش عالی (چهار مؤلفه)د
یک دانشگا چابک برای مقابلاه و رویاارویی باا ارایط علای ماذکور باه ممموعاهای از
قابلیات هاایی چاوا هو امندی و تسالط دانشاگا کشااورزی بار تیییار ( ایساتگی دانشاگا

بینر تهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،مار  ،12بهار 1122

کشاااورزی) ،ساارعت دانشااگا کشاااورزی در مواجهااه بااا تیییاارا  ،انعطااافپااذیری دانشااگا
کشاورزی در مواجهه باا تیییارا و تحاوت  ،کسا

رضاایت مشاتریاا دانشاگا کشااورزی

(پاسصگویی دانشگا کشاورزی) ،دانشبنیااا و یادگیرناد و ناوآور باودا دانشاگا هاا و مراکاا
آموزش عالی کشاورزی هستند ( ش مؤلفه) ،نیاز داردد همچنین دانشگا هاا بارای تحقاق ایان
قابلیتها به یکسری توانمندسازها نیااز دارناد کاه ایان توانمندساازها عباار اناد از :سااختار
منعطف ،غیررسمی ،منسمم و هماهنگ در فعالیتها و فرآیندهای دانشاگا کشااورزی ،نیاروی
کار چابک ،بهبود مستمر در تفکر و عمل دانشگا کشاورزی ،بهر منادی دانشاگا کشااورزی از
فرهنگ تیییر ،استفاد از فناوری اطالعا توسط دانشگا کشاورزی و برقراری روابط ،تعاامال
و همکاری مؤثر دانشگا کشاورزی با محیط ( ش مؤلفه)د در این راستا بهر گیاری از فنااوری
اطالعا  ،اباارهای مدیریت دانش و تباادل آزاداناه اطالعاا از ویژگایهاای چاابکی اساتد
بهگونهای که گفته می ود چابکی مادیوا پیشارفتهاا در فنااوری اطالعاا

اسات (محمادی و

امیری)110 :11:1،د دانشگا های چابک از جها زیاادی اطالعاا محاور هساتند و باهگوناهای از
سیستمهای اطالعاتی نیاز دارند که با زباانی سااد پایگاا داد ای بارای ارتباطاا ایمااد کناد،
داد های حیاتی را از محیط دریافت کرد  ،به کس

منابع دانشی کمک کند و امکاا مشاارکت و

حل مشکال را فراهم آورد (جوانمردی و همکااراا)21:11:2،د سرعت و انعطاافپاذیری کاه محاور
اصلی چابکی را تشکیل میدهد ،با بهکارگیری فنااوریهاا و سیساتمهاای اطالعااتی ،انساماد
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فرایندها و همسو دا با ا کال ممازی سازماا قابل دستیابی است (محمدی و امیری)112 :11:1،د


ناسایی د در این پژوهش پیشتر نیا توسط محققاا ماورد

بهطور کلی خرد مقوت

واکاوی قرار گرفتهاندد از آا جمله میتواا باه نتاایج مطالعااتی ا اار نماود کاه در آاهاا
عواملی چوا تیییرا
سولنی ،)2220،تیییرا

تکنولوژیکی
در انتظاارا

(هناری2212،؛ تااپ اساکا

جامعاه

(بارنهیم و چاوی2221،؛ رامسادا222:،؛ وسات2221،؛ بارا

در انتظااارا

دانشاامویاا

(سااولنی2220،؛ بااروا و ادلاار2220،؛

ستیانی ،)1::0،اقتصاد دانش و نیاز به نیروی کار کیفیت بات و نوآور

(مادولی و پانادیا2210 ،؛ چیااس

و همکاراا2212،1؛ مرادی11:1،؛ ضایایی و همکااراا11:1،؛ جعفرناژاد و اهایی1101،؛ گلادمن و همکااراا1::0،؛
وینکلر2221،؛ مر دی2212،؛ دودراستاد

 ،)2212،محدودیتهای ماالی

ریفی و ژاناگ ،)2221،رقابت تیییر و پیچیدگی محیط
2212؛ فیلیپ و همکاراا2212،2؛ دودراستاد 2212،؛ مر
(سیموا2221،؛

(گلاد اساتین2221،؛ مر ادی2212،؛

(ماودودوزی و همکااراا2210 ،؛ چاو و همکااراا،

دی2220،؛ ابلینگر2212،؛ فراساتصوا  ،)1100،هو مندی

ارپ2212،؛ لین و چو ،)2211،انعطافپذیری و سارعت

(گلداساتین2221،؛ مر ادی2212،؛

دودراستاد

 ،)2212،ارالهدهند را حل (وینکلر2221،؛ دیوید و متکالفه2222،؛ توله2222،؛ بارا اساتین،)2222،

نااوآوری

(هوانااگ2212،1؛ ااارپ2212،؛ سااول2212،؛ سااازماا توسااعه و همکاااری اقتصااادی2220،؛ ایاانمن و

همکاراا ،)2211،دانش بنیاا و یادگیرناد

(ارهااا و همکااراا2212 ،1؛ کاوپر2222،؛ گلداساتین2221،؛ ماک

ماهوا2222،؛ بااس ،)1::1،سااختار چاباک

(امیرناژاد و اژدری11:0،؛ اارپ2212،؛ اریفی و ژاناگ2221،؛

ابلینگاار ،)2212،نیااروی کااار

چابااک (مااادولی و پاناادیا2210،0؛ مااادولی2212،1؛ هاااپ و وا اویاان2221،؛

فورسید 2220،؛ پالنکاا ،)2220،فرهناگ
تکنولااوژی اطالعااا

(دودراساتاد

2212،؛ هااوینکنا و همکااراا2222،؛ جوهانساوا،)2221،

(سااوماکاداس و ساااوهنی2221،؛ هنااری2212،؛ تاااپ اسااکا

جانسااوا1::2،؛ سااولنی )2220 ،و همکاااری و مشااارکت

و انتااونی2212،؛ لنااار و

(لیااو2210،2؛ جوهانسااوا2221،؛
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اسااتین2222،؛ تولااه ،)2222،تیییاارا

و انتاونی2212،؛ لناار و جانساوا1::2،؛

ااارپ،)2212،

بهعنواا تعیین کنند های چابکی دانشگا ها و مراکا آموزش عالی ناسایی د اندد
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ب .پيشنهادها
با عنایت به مقوت

ناسایی د در این پژوهش ضروری است در راستای ایماد بستر

ارتباطی مؤثر در حوز های آموز ی و برقاراری ارتباطاا

اثاربصش و کارآماد دانشاگا و

بهمنظور چابک نمودا دانشگا ها و مراکا آموزش عاالی ،اقاداما

اصاالحی زیار صاور

گیرد:
فصلنامه علمی مطالعا

 تمایا قالل دا میاا مدیراا و اساتید دانشگاهید در نظر گرفتن برنامههای آموز ی و تحقیقاتی در یک پلتفرد جامعد -استقرار سیستم همکاری درواسازمانید

بینر تهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،مار  ،12بهار 1122

 بهر گیری از تیمهای چندکارکردی در راستای توانمندسازی کارکناا و بازمهندسایفرآیندهای دانشگا د
-

کلگیری برنامههای آموز ی و تحقیقاتی ممازی در سطوح مصتلفد

 -تفویض اختیارا

گسترد در بصشهای مصتلفد

 خلق فضایی که مبتنی بر آا هر فردی در هر پست و مقامی بتواند همچوا مالاک وصاح
-

دانشگا فکر کند و نظریهپردازی نمایدد

کلگیری یک محیط اطالعاتی بازد

 سرمایهگذاری گسترد در بحث آموزشهای علمی و تمربی کارکناا در بصشهاایمصتلفد
 -ارزیابی پیوسته اساتید و کارکناا در سطوح مصتلف و اراله بازخوردهای متناس

به

آاهاد
 بهر گیری از فناوریهاای مناساامکانا

در خصاوص بهار گیاری اثاربصش از مناابع و

موجود در بصش آموزش و تحقیقا د

 استصداد اسااتید زباد و باتمرباه در خصاوص اتصااذ سیاساتهاای متناساخصوص برنامهریای تحصیلی دانشمویاا
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(فتحیاا و

در

یخ)11:2،د

باید توجه دا ت که فرایند تحقق چابکی یک فرایند پیوسته و مداود است که باید پس
از پیریای بستر اولیه ،به دلیل ماهیت متییر محیط بهطور مستمر تکرار ودد در هر برهه از


زماا ،یک سازماا ممکن است با محرکهای خاصی سروکار دا ته با د که در دور هاای
زمانی بعد ،نوع محرکها تیییر کند که در این صور  ،ناوع واکانش ساازماا نیاا متفااو
خواهد بودد درنتیمه در جهت پیاد سازی چابکی در دانشگا ها پیشنهاد مایگاردد ماواردی
چوا ناسایی مؤلفههای چابکی در دانشگا ها ،سنمش میااا نیاز دانشگا باه چاابکی بار
توانمندسازهای چابکی و انداز گیری عملکرد دانشگا در زمینه چاابکی و ارالاه باازخورد،
بهطور مستمر تکرار گردد (باقری کراچی و همکاراا)21 :2211،د
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اسااس محارکهاا ،سانمش ساطح کناونی چاابکی و کمبودهاا بار اسااس قابلیاتهاا و

11:




هرست منا ع و مآ
الف .فارسي


آذر ،ع و پیشدار ،د ،)11:2( ،ناسایی و انداز گیری اخصهای چابکی ساازمانی ،پژوهشهاي مديريت،
سال چهارد ،مار  ،11صص 0-22د



آقایی ،د و آقایی ،ر ،)11:1( ،اراله الگوی مفهومی چابکی ساازمانی ،فصلنامه رشد و فناوري ،ساال دهام،
مار  ،1:صص 12-11د


فصلنامه علمی مطالعا

ابراهیمنژاد ،س و امامی ،ر ،)1100( ،انداز گیری چابکی سازمااهای تولیدی در محیطهاای فاازی ،تددبير،
مار  ،222صص 12-12د



امیرنژاد ،ق و اژدری ،پ ،)11:0( ،بررسی ترثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی در دانشاگا هاای آزاد
اسالمی منطقه  1خوزستاا (از دیدگا اساتید) ،فصلنامه توسعه اجتماعي (توسعه انساني سابق) ،دور ،11

بینر تهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،مار  ،12بهار 1122

مار  ،1صص 110-100د


باقری کراچی ،ا و عباسپور ،ع ،)11:1( ،چاابکی :رهیاافتی نوآوراناه در مادیریت دانشاگا هاا ،فصدلنامه
نوآوري و ارزشآفريني ،سال اول ،مار  ،1صص 12-22د



پورجاوید ،س؛ خسرویپور ،ب و علی بیگی ،اد ح ،)11:2( ،عامالهاای ماؤثر در چاباکساازی مادیریت
آموزش عالی کشاورزی ایراا ،پژوهش مديريت آموزش کشاورزي ،مار  ،11صص 12:-121د



پورجاوید ،س؛ خسروی پور ،ب و علی بیگی ،اد ح ،) 11:1( ،الگوی چابکی سازمانی در دانشگا ها و
مراکا آموزش عالی کشاورزی ،اولين همايش ملي رويکردهاي نوين آموزشي و پژوهشي در تعليم
و تربيت.



جعفرنژاد ،ا و هالی ،ب ،)110:( ،مقدمهاي بر چابکي سازماني و توليد چابک ،تهراا ،انتشارا



جعفرنژاد ،ا و زارعای ،عد ا ،)1101( ،بررسای نقاش عوامال درواساازمانی در تبیاین مادلی بارای تبادیل
سازمااهای فعلی به سازمااهای چابک در صنایع الکترونیک و مصابرا

کشور ،مجله فرهند

مهرآبادد
مدديريت،

سال سود ،مار دهم ،ص 12-01د


جوانمردی ،د؛ زنمیرچی ،سدد؛ کرباسیاا ،د و خبو انی ،ا ،)11:2( ،ناسایی عوامل مؤثر بر افاایش سطح
چابکی سازماا با رویکرد بکههای عصبی  RBFجهت ارتقای پدافناد ،مجله علوم و فناوريهاي پدافند
غير عامل ،مار  ،1صص 21 -21د



حمیدی ،ا؛ حسنپور ،ا؛ کیاایی ،د و موساوی ،سدح ،)1100( ،نقاش مادیریت مناابع انساانی در چاابکی
سازمانی ،مجله مديريت صنعتي دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج ،سال چهاارد،
مار  ،0صص 111-122د
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خاوری ،ع؛ آراسته ،ح و جعفری ،پ ،)11:1( ،عوامل مؤثر دستیابی به دانشگا های چابک با ترکید بر نقش
برنامهریای آموز ی ،فصلنامه مرکزي مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي ،ساال هشاتم ،امار ،1
صص 111-112د




خسرویپور ،ا و امیرنژاد ،ق ،)11:1( ،ترثیر فناوری اطالعا
های دولتی استاا خوزستاا :مورد مطالعه دانشگا

و ارتباطا

بر چابکی ساازمانی در دانشاگا -

هید چمراا اهواز ،فصلنامه توسعه اجتمداعي ،دور ،0

مار  ،1صص 12-11د


زارع ،ع ،)1101( ،طرح بررسی مشکال

و چالشهای بصش کشاورزی با رویکرد نیاروی انساانی ،طدر

پژوهشي ،معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني ،دفتر بهسازي نيروي انساني ،صص :-12د


زتلی ،ا؛ خسرویپور ،ب و زارع ،ع ،)11:1( ،تنگناها و چالشهای دانشآموختگاا کشااورزی از دیادگا



زنمیرچی ،سدد؛ حاتمی نس  ،سدح و د زر کی ،ا ،)110:( ،مسیریابی چابکی خدما

کتابصاناه در بساتر

مدیریت کیفیت فراگیر ،فصلنامه کتابداري و اطالعرساني ،سال سیادهم ،مار  ،2صص 202-2:0د


زند ،ا و پورکیانی ،د ،)11:2( ،بررسی رابطه بین میااا بهکارگیری سیستمهای اطالعا

مناابع انساانی باا

چابکی سازماا در دستگا های اجرایی هرستاا کرماا ،مجموعه مقاالت نخستين همايش ملي مهندسدي
صنايع و مديريت پايدار ،اصفهاا ،دانشگا آزاد اسالمی واحد لنماا 22 ،و  21آذر ،صص 112-112د


سلطانی ،ف؛ صانعی ،د؛ امیری ،د و خسروی ،ا ،)11:1( ،چابکی سازماا و عوامل مؤثر بار آا در دانشاگا
علود پا کی اهرودد مجله مديريت بهداشت و درمان ،دور  ،1مار  ،1صص 2:-11د



ضیایی ،ددص؛ عباسپور ،ع؛ حسنقلی پور ،ط و یاراحمدی ،ددح ،)11:1( ،تبیاین مادل سارمایه انساانی باا
هدف چابکسازی بنگا های کوچک و متوسطد فصلنامه پژوهشهاي مديريت عمومي ،سال پنمم ،مار
 ،10صص 22-11د



عباسپور ،ع؛ آقازاد  ،ا و باقری کراچی ،ا ،)11:1( ،طراحی الگوی مطلوب دستیابی به چابکی سازمانی در دانشاگا هااد
فصلنامه علمي -پژوهشي مطالعات مديريت (بهبود و تحول) ،سال  ،22مار  ،1:صص 121-212د



عبداهللزاد  ،غ؛ بارانی ،ح؛ باقری ،ع؛ نمفینژاد ،ع و سلطانی ،ا ،)11:0( ،مهامتارین مساالل آماوزش عاالی
کشاورزی و منابع طبیعی در ایرااد نامه آموزش عالي ،مار  ،12صص 01-22د



علی بیگی ،ادح و میرزایی ،ا ،)11:1( ،دیدگا دانشمویاا کشااورزی دانشاگا رازی نسابت باه بساترهای

مقاله پژوهشی :الگوی چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایراا با رویکرد گرندد تئوری

مدیراا اجرایید فصلنامه پژوهش مديريت آموزش کشاورزي ،مار  ،11صص 21-01د

ضروری یادگیری تمربی ،فصلنامه پژوهش مديريت آموزش کشاورزي ،مار  ،12صص 11-21د


فارسیمانی ،ح ،)11:2( ،تبیین و ناسایی مؤلفههای اثرگذار بر چابکی سازمانی در دانشگا هاد چشماندداز
مديريت بازرگاني ،مار  ،11صص 11-22د




فراستصوا  ،د ،)1100( ،سرگذشت و سوانح دانشگاه در ايران ،تهراا ،رساد
فتحیاا ،د و یخ ،ع ،)11:2( ،بررسی ترثیر فناوری اطالعا
دوماهنامه دانشور رفتار ،مديريت و پيشرفت ،دانشگا



بر چاابکی ارکتهاای کوچاک و متوساطد

اهد ،سال همدهم ،مار  ،02صص 21-:2د

کاظمی ،د و محبی ،س ،)11:2( ،تعیین و بررسی عوامل سازمانی مؤثر در توسعه و آزموا مدلی باهمنظاور
دستیابی به قابلیتهای چابکی در رکتهای تولیدی فرش (مورد مطالعه :ارکتهاای تولیدکنناد فارش
ما ینی در مشهد) ،اولين کنفرانس بين المللي حماسه سياسي (با رويکردي بدر تحدوالت واورميانده) و 121
حماسه اقتصادي (با رويکردي بر مديريت و حسابداري) ،دانشگا آزاد اسالمی واحد رودهند




 مطالعه ارتباط بین گرایش به دولت الکترونیکی با چاابکی،)11:1( ، ع، ا و سیالوی، ددو؛ سرداری،کریمیاا



د12-11  صص،22  مار،سازمانید مجله مديريت توسعه و تحول
 اراله مادل سااختاری تفسایری دساتیابی باه چاابکی از طریاق فنااوری،)11:1( ، ی، ع و امیری،محمدی
د110 -111  صص،11  مار،1  دور، مديريت فناوري اطالعات،در سازمااهای تولیدی



اطالعا

 بررسی رابطه سرمایه انسانی و چاابکی ساازمانی در مادارس متوساطه پسارانه اهر،)11:1( ، ک،مرادی



د111-110  صص،1  مار، سال هشتم، فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي،تهراا
د1-12  صص،12  مار، سال بیست و دود، بهبود وتحول، فصلنامه مطالعات مديريت،تهراا
 بررسای تارثیر اساتقرار دولات الکترونیاک در چاابکی،)11:1( ، د، ادد و حساینی، ادد؛ کامبوزیاا،یعقوبی
 چهارمين ملي کنفرانس مهندسي و مديريت،و فناوری

علود و تحقیقا



 وزار: مطالعه موردی،سازمانی

 قابال، تريدز و مهندسدي و مدديريت ندوآوري، بنياد پژوهشي علوم والقيدتشناسدي، تهران،نوآوري
دhttp://www.civilica.com/Paper-ICIC04-ICIC04_014.html
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