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Abstract
Agricultural universities and institutions of higher education are faced with changes such as rapid 
technological developments, major changes in the labor market, stakeholder expectations, budgets, 
national and international competition and countless other drivers that threaten traditional methods 
in their development. Universities are considered and the need to do better, faster and less expensive 
activities has become necessary. Therefore, the purpose of this qualitative research was to identify the 
facilitators and promoters of university agility as one of the most important effective factors in making 
the management of agricultural higher education in Iran more agile. Data were collected through in-
depth and semi-structured interviews, and analyzed using MAXqda11 software. Based on the findings 
Agility facilitators identified as flexible structure, agile workforce, continuous improvement in thinking 
and action, culture of change, use of Information technology by the university, and establishing the 
relationships, interactions and effective cooperation of agricultural university with Environment (6 
components). Considering the above components is essential for agility of higher agricultural education 
system, and improving of decision making process in agricultural universities.

Keywords: Agile University, University Agility Facilitators, Competitive Advantage, Agricultural 
Higher Education. 
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چکیده

دانشـگاه ها و مؤسسـه های آمـوزش عالـی کشـاورزی در مسـیر پیشـرفت خـود بـا تغییراتـی چـون تحـوالت سـریع فناورانـه، 
تغییـرات عمـده در بـازار کار، انتظارهـای ذی نفعـان، بودجه، رقابت های ملـی و بین المللی و محرک های بیشـمار دیگـری مواجه اند 
کـه تهدیـدی برای شـیوه های سـنتی در دانشـگاه ها محسـوب می شـود  و نیاز بـه انجام بهتـر، سـریع تر و کم هزینه تـر فعالیت ها را 
ضـرورت بخشـیده اسـت. بنابرایـن، هدف ایـن پژوهش کیفـی شناسـایی تسـهیل کننده های چابکی دانشـگاهی به عنـوان یکی از 
مهم تریـن عامل هـای مؤثـر در چابک سـازی مدیریـت آمـوزش عالـی کشـاورزی ایران بـود. داده هـا از طریق مصاحبه هـاي عمیق 
بـا متخصصـان و صاحبنظـران آمـوزش عالی کشـاورزی کـه از تجربة مدیریتی در سـمت های سـتاره دار دانشـگاهی نیـز برخوردار 
بودنـد )20 مصاحبـه فـردی(، جمـع آوری و بـا روش تحلیل خـط به خط و در قالـب تحلیل محتوای متعـارف با اسـتفاده از نرم افزار 
MAXqda11  پـردازش شـدند. بـر اسـاس یافته هـا مؤلفه هـا ی شناسـایی شـده آسـان کننده های چابکـی شـامل: سـاختار منعطف، 

نیـروی کار چابـک، بهبـود مسـتمر در تفکـر و عمل، فرهنگ تغییر، اسـتفاده از فناوری اطالعات توسـط دانشـگاه و برقراری رابطه، 
تعامـل و همـکاری مؤثـر بـا محیط انـد )6 مؤلفـه(. توجـه بـه شـاخص ها و مؤلفه هـای چابکی یاد شـده برای دسـتیابی بـه توانایی 

کسـب اطالعـات الزم بـرای تصمیم گیـری مدیـران در مؤسسـه های آموزش عالـی کشـاورزی ضروری اند.

کلیدواژهها: دانشگاه چابک، تسهیل کننده های چابکی دانشگاهی، مزیت رقابتی، آموزش عالی کشاورزی.
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مقدمه 
در دهه هـای گذشـته تولیـد انبـوه کـه مـدل سـازمانی 
غالـب در بیشـتر جهـان بـوده اسـت، نـه فقـط بـر تولیـد و 
صنایـع بلکـه بـر آمـوزش نیـز تأثیـر گذاشـته اسـت. پارادایم 
تولیـد انبـوه پایـه اکثـر روش هـای آموزشـی عصـر حاضـر را 
فراهـم کـرده اسـت. پارادایـم تولید انبـوه آموزش گـران را به 
عنـوان کارگـر و فراگیـران را به عنوان محصـوالت و تدریس 
را بـه عنـوان انتقـال دانـش از پیـش سـازماندهی شـده بـه 
یادگیرنـده تلقـی می کنـد ]1،2[. در ایـن عصر محیـط بازاری 
بـه طـور  فارغ التحصیـل می شـوند  آن  در  دانشـجویان  کـه 
بنیـادی متفـاوت از گذشـته اسـت. واقعیت هـای اقتصـادی 
کنونـی قابـل مقایسـه بـا قـرن گذشـته نیسـت. در ایـن بین 
مؤسسـه های آمـوزش عالی بـا واقعیت هـای جدیـدی مواجه 
مؤسسـه های  و  اسـت  کـرده  تغییـر  کار  ماهیـت  شـده اند. 
آمـوزش عالـی بایـد نیـروی کار بـا صالحیـت و قابلیـت باال 
بـرای تحقق نیازهای سـازمان های تجـاری در محیط جهانی 
شـده، تربیـت کننـد ]3،2[. مسـئله ایـن اسـت کـه فـرم خط 
مونتـاژ آمـوزش )تحصیـل( قبلی مناسـب نیازهـای اقتصادی 
جدیـد نیسـت. ایـن موضـوع در اواخـر قـرن 19 هـم رخ داد. 
زمانـی که مؤسسـه های آمـوزش عالی تک اتاقی کشـاورزی 
مناسـب نیازهـای روزافـزون جوامـع صنعتـی و شـهری نبود. 
در واقـع مؤسسـه های تـک اتاقـی کشـاورزی در اواخـر قرن 
19 منسـوخ شـدند. همان طـور کـه مؤسسـه های آموزشـی 
امـروزی در حـال منسـوخ شـدن اند. در حـال حاضـر مسـئله 
خیلـی متفاوت اسـت و بـه راه حل های متفاوتی نیـاز دارد ]4[. 
در خـالل چنـد دهـه گذشـته، همان طـور کـه پارادیـم تولید 
انبـوه شـروع بـه فرسـوده شـدن کـرد، ویژگی هـای چابکـی 

سـازمانی تکامـل یافـت ]5،6،2[. 
بـا این حـال چـون »چابکی« مفهـوم به نسـبت جدیدی 
مفهـوم  ایـن  از  جهان شـمولی  و  مشـترک  تعریـف  اسـت 
وجـود نـدارد کـه مـورد پذیـرش همـگان باشـد و ماننـد هـر 
مفهـوم فراگیـر دیگـر نمی تـوان تعریـف خاصی را بـه عنوان 
تعریـف جهان شـمول »چابکـی« معرفـی کـرد. در واقـع هـر 
پژوهشـگری بـر اسـاس نـوع تحقیق خـود تعریفـی خاص از 
»چابکـی« ارائـه داده اسـت کـه با وجـود بیان متفـاوت، تمام 
آنهـا بـه نحوی بـه تغییر و نبـود اطمینان دنیای کنونی اشـاره 
می کننـد و سـرعت عمـل و نیـز شناسـایی تغییـرات محیـط 

کسـب و کار در راسـتای پاسـخ گویی مناسـب به آنها را نشـان 
می دهنـد ]7،8[. ایـن تعریف هـا از »چابکی« سـازمان را پویا، 

موقعیت گـرا، تغییرپذیـر و رشـدمحور تجسـم می کننـد.
بـا وجـود تعاریـف متعـددی کـه از »چابکـی سـازمانی« 
شـده اسـت، در همـه تعاریـف عناصـر مشـخصی اسـت کـه 
شـامل  عناصـر  ایـن  دارد.  وجـود  کلـی  توافـق  آنهـا  روی 
پاسـخ گویی، شایسـتگی، انعطاف پذیـری و سـرعت اسـت. از 
ایـن عناصـر بـه عنـوان »قابلیت هـای چابکـی« نـام می برند 

 .]9،10،11،12،13،14[
از دیـدگاه باقـری کراچـی و همـکاران ]15[، »دانشـگاه  
چابـک« بـه طـور مسـتمر محرک هـای تغییـر در محیـط را 
شناسـایی می کنـد و سـطح مـورد نیـاز چابکـی از روی آن 
تعییـن می شـود از آن بـه عنـوان معیـاری بـرای نشـان دادن 
میـزان آمادگـی مـورد نیـاز دانشـگاه بـه منظـور مواجهـه بـا 
تغییـرات و چالش هـای پیـش رو اسـتفاده می شـود. همچنین 
»دانشـگاه چابـک« بعـد از شناسـایی مسـتمر محرک هـای 
تغییـر و سـنجش میـزان نیـاز بـه چابکـی و تحلیـل شـکاف 
بیـن چابکـی مطلـوب و موجـود، موانع سـر راه چابکـی را نیز 
شناسـایی و خـود را به قابلیت هـا و توانمندسـازهای مورد نیاز 
مجهـز می کنـد کـه بـه نظـر می رسـد دانشـگاه های مـا تـا 

رسـیدن بـه ایـن مرحلـه فاصلـه زیـادی دارند.
کــه  داشــتند  ]16[، اظهــار  همــکاران  و  عباس پــور 
ــه مجموعــه ای  ــرای تحقــق ایــن قابلیت هــا نیــز ب دانشــگاه ها ب
از توانمندســازها نیــاز دارنــد کــه عبارت انــد از: ســاختار، 
نیــروی کار چابــک، فرهنــگ، فنــاوری اطالعــات و شــراکت 
کــه در نهایــت پیامدهــای کاربســت ایــن قابلیت هــا و 
توانمندســازها تولیــد دانش آموختــگان بــا صالحیــت و تولیــد 

ــت. ــه اس ــف جامع ــای مختل ــاز بخش ه ــورد نی ــش م دان
]17[، در پژوهـش خـود ضمـن بررسـی  فارسـیجانی 
مؤلفه هـاي اثرگـذار بر نظـام چابکی سـازمانی دانشـگاه ها به 
نقـش اثرگـذار مؤلفه هایـی چـون اعمـال قوانیـن و مقـررات 
جدیـد، انتظارهـای دانشـجویان )مشـتریان(، تولیـد دانـش و 
بهره گیـري از فناوري هـاي مناسـب در خصـوص بهره گیـري 
اثربخـش از منابـع، براي رسـیدن بـه چابکی سـازمانی تأکید 

داشـته است.
نتایـج تحقیـق نقـوی و همـکاران ]2[ نشـان داد هفـت 
عامـل فرهنـگ، تشـکیل سـازمان دانش محـور، نیـروي کار 
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چابـک، بهبود مسـتمر، شـراکت و همـکاري جمعـی، فناوري 
اطالعـات و سـاختار سـازمانی بـه عنـوان عوامـل کلیـدي 
توانمندسـاز سـاختاری چابکـی سـازمانی در دانشـگاه ها بـه 
شـمار می رونـد. همچنیـن، نتایـج مدل سـازي سـاختاري 
نشـان داد عامـل تشـکیل سـازمان دانش محـور  تفسـیري 
باالتریـن قـدرت نفـوذ و کم تریـن وابسـتگی را در بین شـش 

عامـل کلیـدي دیگـر داراسـت.
در همیـن راسـتا پژوهشـگران بـه بررسـی عوامـل فرعی 
تأثیرگـذار بـر هفـت عامـل کلیـدي توانمندسـاز سـاختاري 

پرداخته انـد. چابکـی سـازمانی در دانشـگاه ها 
بـرای مثال آنهـا، از تأثیـر عواملی چون اهرم سـازي تأثیر 
افـراد و اطالعات در سـازمان بـراي بقا و پیشـرفت در محیط 
رقابتـی و بهره گیـري از مهارت هـا، دانـش و اطالعـات کلیـه 
کارکنـان سـازمان به منظـور عرضه خدماتی متمایـز و رقابتی 
بـر عامـل تشـکیل سـازمان دانش محـور خبـر می دهنـد کـه 
از عوامـل کلیدي توانمندسـاز سـاختاري چابکی سـازمانی در 

دانشـگاه ها به شـمار مـی رود ]18،19،20،21[. 
همچنیـن نیـروي کار چابـک نیـز تحـت تأثیـر عواملـی 
چـون گروه هـاي خودگـردان، دانـش کار گروهـی و مذاکـره، 
دانـش کار بـا فنـاوري، کارکنـان توانمنـد شـده، نیـروي کار 
چندوظیفـه اي و چندزبانـی و سـرعت دسترسـی بـه اطالعات 

قـرار می گیـرد ]22،23[. 
عوامـل  دیگـر  از  نیـز  عامـل فرهنـگ  راسـتا،  ایـن  در 
کلیدي توانمندسـاز سـاختاري چابکی سـازمانی در دانشگاه ها 
بـه شـمار مـی رود تحـت تأثیـر عواملی چـون توانمندسـازي 
منابـع انسـانی، تعهد به تغییـر، چندصدایی، اعتمـاد و ابتکار و 

فرهنـگ مهارت گرایـی قـرار می گیـرد ]24[. 
سـاختار سـازمانی نیز از دیگـر عوامل کلیدي توانمندسـاز 
سـاختاري چابکـی سـازمانی در دانشـگاه ها اسـت و تحـت 
سـاختار تخـت، سـاختار شـبکه اي،  چـون  عواملـی  تأثیـر 
تفویـض اختیـار بـه سـطوح پاییـن و تصمیم گیـري نامتمرکز 
قـرار می گیـرد ]12،20،25[. در این راسـتا، قواعـد و رویه های 
سـازمانی تحـت تأثیـر عواملـی چـون رویـه و قواعـد کـم، 
سـطح پاییـن مقـررات رسـمی در خصـوص شـرح شـغل، 
جدول بندی هـای کاری، سـیال و روشـن بـودن تعریـف از 
نقش هـا و سـازماندهی غیررسـمی، اختیـار سـازمانی تحـت 
تأثیـر عواملی چون پیوسـتگی کم بـه اقتدار و کنتـرل، اختیار 

در پیونـد بـا وظایـف و حیطه وسـیع کنتـرل ]26[ و راهبردها 
نیـز تحـت تأثیر عواملـی چون مهندسـی همزمان و سـازمان 

مجـازي ]27[ قـرار می گیـرد.
عامـل فنـاوري اطالعـات نیـز از دیگـر عوامـل کلیـدي 
توانمندسـاز سـاختاري چابکـی سـازمانی در دانشـگاه ها بـه 
شـمار مـی رود، تحـت تأثیـر عواملی چـون شـبکه هایی براي 
توزیـع منابع اطالعاتـی و آموزش مجـازي و الکترونیکی قرار 

می گیـرد  ]14،19[. 
شـراکت و همـکاري جمعـی نیـز از دیگر عوامـل کلیدي 
توانمندسـاز سـاختاري چابکی سـازمانی در دانشـگاه ها اسـت 
تأثیـر عواملـی چـون سـرمایه گذاري مشـترک بـا  و تحـت 
دیگـر شـرکت ها و سـازمان ها کـه شایسـتگی هاي کلیـدي 
مکمـل دارنـد، ایجـاد ائتالف بـا سـازمان هاي مختلـف حتی 
رقبـا بـراي بهره گیـري بهینـه از قابلیت هـا و منابـع یکدیگـر 
بـراي پیشـرفت سـازمان قـرار می گیـرد ]12،18،20[. در این 
راسـتا کار گروهـی نیـز تحـت تأثیـر عواملی چـون گروه هاي 
میـان کارکـردي و اجراي همزمـان فعالیت ها، سـازماندهی و 
اجـراي کارهـا به صـورت گروه هـاي کاري موافـق، متقارن و 
همزمـان براي فشـردگی و متراکم سـازي زمان اجـراي کار و 

افزایـش سـرعت قـرار می گیـرد  ]12،18،20،21،27،28[. 
بهبـود مسـتمر نیـز از دیگـر عوامـل کلیـدي توانمندسـاز 
سـاختاري چابکـی سـازمانی در دانشـگاه ها به شـمار می رود، 
تحـت تأثیـر عواملـی چـون فراینـد تکـراري برنامه ریـزي، 
تغییـر، ارزیابـی و بهبـود عناصـر داخـل سـاختار سـازمانی و 
گاه مؤلفه هـاي خارجـی براي ارتقاي سـطح چابکی سـازمانی 

قـرار می گیـرد ]12[. 
مدیـران  دغدغه هـای  از  یکـی  چابکـی  بـه  دسـتیابی 
سـازمان ها و نیـز پژوهشـگران در ایـن حـوزه بـوده اسـت. 
بنابرایـن مدل هـا و چارچوب هـای مفهومـی پرشـماری برای 
توسـعه چابکـی از سـوی پژوهشـگران ارائـه شـده اسـت. از 
الگوهـای  بـه  می تـوان  مدل هـا  ایـن  معروف تریـن  جملـه 
چابکـی سـازمانی ارائه شـده از طرف شـریفی و ژانـگ ]14[، 
گاناسـکاران و همـکاران ]27[، تسـورولودیس و واالوانیـس 
]29[، جین هـای ]30[، کروکیتـو و یوسـف ]31[، مک کارتـی 
زئیـن و همـکاران ]33[، گلدمـن و همـکاران ]18[،   ،]32[
لیـن و همـکاران ]19[، بوتانـی ]28[، کتونـن ]20[، یعقوبـی 
و همـکاران ]13[، شـارپ ]12[، یعقوبـی و همـکاران ]31[، 
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کاظمـی و محبـی ]35[ و مـدل چابکـی سـازمانی آقایـی و 
آقایـی ]36[ اشـاره کـرد کـه بیشـتر در سـازمان های تولیدی 
و خدماتـی )ماننـد بانک هـا، بیمارسـتان ها و ...( مـورد مطالعه 
قـرار گرفته انـد. معمـواًل هـر یـک از ایـن مدل هـا بـه منظور 
بـه مفهـوم  از دریچـه ای متفـاوت  معرفـی سـاختار چابـک 
چابکـی نگریسـته اند و ایـن سـبب شـده اسـت تـا مدل هـای 
متفـاوت، سـاختارهای نامتقـارن در سـویگان مختلف چابکی 

سـازمان داشـته باشـند ]25[.
بـه طـور کلـی بـه علـت فقـدان شـفافیت در توضیـح 
الگوهـا و مدل هـای چابکـی ارائه شـدة صاحبنظـران مختلف 
کـه منجـر بـه نتایج متفـاوت و نبود پیشـبرد نظریـه در عمل 
می شـود و از آنجـا کـه مؤلفه هـای چابکـی در سـازمان های 
مختلـف بـا هـم تفـاوت دارد، ضـروری اسـت صاحبنظـران 
آمـوزش عالـی کشـاورزی مؤلفه هـا و شـاخص های چابکـی 
سـازمانی در آمـوزش عالـی کشـاورزی را شناسـایی، تأئیـد 
و بومـی کننـد تـا عناصـر کلیـدی در مـدل چابکـی سـازمان 

)دانشـگاه( شناسـایی شـود. 
در مجمـوع بـا بررسـی آثـار متعـدد؛ چهار عنصـر کلیدی 
در پیاده سـازی و توسـعه چابکی دانشـگاه ها شناسـایی شـدند 
کـه عبارت انـد از: محرک هـای چابکـی، قابلیت هـای چابکی، 
آسـان کننده های چابکـی و موانـع چابکـی ]15،16،37[، ایـن 
تحقیـق در پـی شناسـایی شـاخص ها و مؤلفه هـای چابکـی 
در  سـازمانی  چابکـی  تسـهیل کننده های  بعـد  در  سـازمانی 

آمـوزش عالـی کشـاورزی ایران اسـت.

روش پژوهش
در ایـن پژوهـش کیفـی بـا بررسـی نظـرات و مدل هـای 
چابکـی متعـدد و نیـز بـا اسـتفاده از مصاحبه هـای عمیـق 
نیمه سـاختارمند بـا 20 تـن از صاحبنظـران آمـوزش عالـی 
کشـاورزی سـعی شـد تـا مؤلفه هـا و شـاخص های چابکـی 
سـازمانی در آموزش عالی کشـاورزی در بعد تسـهیل کننده ها 
تأئیـد و بومی شـوند. نمونه گیـری به صـورت هدفمند- گلوله 
برفـی و تـا زمان رسـیدن به اشـباع نظری ادامـه یافت ]38[، 
یعنـی تـا زمانـی که پژوهشـگر بـا داده هـای تکـراری مواجه 
شـد. هـم زمـان بـا کار جمـع آوری داده هـا، مصاحبه هـا روی 
کاغـذ پیاده سـازی شـدند و تجزیـه و تحلیـل داده هـا صورت 
گرفـت. داده هـا بـا روش تحلیـل خـط بـه خـط و در قالـب 

تحلیـل محتـوای متعارف مـورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفتند. 
 MAXqda11 نرم افـزار  از  داده هـا  تحلیـل  و  تجزیـه  بـرای 
اسـتفاده شـد. جمله هـای کلیدی کـه نماینده  مفهومـی بودند 
در نمـادی قـرار گرفتنـد و فراوانی تکـرار آن نماد بـا نرم افزار 

ثبت شـد. 
در مرحلـه  بعـد، برای سـنجش میزان توافق پاسـخگویان 
پرسشـنامه ای بـر اسـاس پاسـخ های دریافـت شـده در قالب 
و  آسـان کننده ها  قابلیت هـا،  معنایـی محرک هـا،  بـار  چهـار 
موانـع چابکـی دانشـگاهی، طراحـی و بـرای پاسـخ گویی بـه 
20 تـن از پاسـخگویانی ارسـال شـد کـه در مرحلـه اول بـه 
پرسـش ها پاسـخ داده بودنـد. سـپس بـه منظـور سـنجش 
میـزان توافـق پاسـخگویان در شـاخص های شناسـایی شـده 
و  والیـس  کروسـکال  آمـاری  آزمون هـای  از  اسـتفاده  بـا 
مـن ویتنـی )بـا توجـه بـه 2 یا سـه وجهـی بـودن متغیـر( و 
نبـود اختـالف معنـادار بیـن ویژگی هـای فـردی و حرفـه ای 
پاسـخگویان از جملـه سـن، مرتبـه علمـی، پایـه، وضعیـت 
تأهـل، سـابقه تدریـس، سـابقه مدیریـت، سـمت مدیریتـی، 
دانشـگاه محـل اخـذ مدرک، گـروه آموزشـی محـل خدمت، 
دانشـکده محـل خدمت، رشـتة تحصیلی و وضعیت اسـتخدام 
بـا هـر یـک از شـاخص های شناسـایی شـده تأئیـد شـد. بـه 
عبـارت دیگـر نتایـج توافق سـنجی بـر پایـة بـازة الیکرت 5 
قسـمتی حاکـی از آن بـود کـه بیـن ویژگی هـای فـردی و 
حرفه ای پاسـخگویان و شـاخص های شناسـایی شـده تفاوت 
معنـاداری وجـود نـدارد، بنابراین هیچکـدام از گویه های مورد 

توافق سـنجی نمونـه مـورد مطالعـه حـذف نشـد.
قابلیـت  از روش هـای  روایـی  تأئیـد  از  اطمینـان  بـرای 
اعتبـار )اعتبارپذیـری( مشـابه اعتبــار درونــی در پژوهـش 
کمـی، قابلیت انتقال )انتقال پذیری( مشـابه اعتبــار بیرونــی 
)تأئیدپذیـری( مشـابه  تأئیـد  قابلیــت  در پژوهـش کمـی و 
بی طرفـی و عینیـت در پژوهـش کمـی ]39[، اسـتفاده شـد. 
اعتبارپذیـری از طریـق محاسـبه )AVE(، انجـام شـد کـه 
معـادل 0/8 بـه دسـت آمـد. در مـورد پایایـی نیـز از پایایـی 
.)9/9, CR=0/α=0( ترکیبـی و آلفـای ترتیبی اسـتفاده شـد

یافته ها
اعضـای هیئـت علمـی کـه  اکثـر  یافته هـا  اسـاس  بـر 
علـوم  تخصصـی  دانشـگاه های  سـتاره دار  پسـت های  در 
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کشـاورزی و منابـع طبیعـی دولتـی وابسـته  بـه وزارت علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری )دانشـگاه های علـوم کشـاورزی و منابع 
طبیعـی گـرگان، سـاری و خوزسـتان بـه علـت شـباهت در 
سـاختار مدیریتـی(، مشـغول خدمـت بودند را مردان تشـکیل 
می دادنـد )90 درصـد( کـه بیشـتر نیـز متأهـل)92/2 درصد( 
)انحـراف  آنـان، حـدود 45/3 سـال  میانگیـن سـن  بودنـد. 
معیـار=6/8( بـود. اکثـر اعضـای هیئـت علمـی از 15 سـال 
سـابقه  تدریـس )انحـراف معیـار=6/3( و 4/79 سـال سـابقه  
)انحـراف  دانشـگاه   سـتاره دار  پسـت های  در  مدیریـت 
معیـار=3/9( برخـوردار بودنـد. بر اسـاس آمار به دسـت آمده، 
مرتبـه  علمـی اکثر اعضای هیئـت علمی، دانشـیار بود )40/4 
درصـد( و آنـان بـه طـور میانگیـن 18 سـاعت طـی هفته در 

زمینـه  تخصصـی خـود مطالعـه داشـتند. 

 جدول 1. مفهوم پردازي و شکل دهي به مصاحبه های صاحبنظران آموزش عالی کشاورزی در خصوص مؤلفه ها 
و شاخص های چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی در بعد تسهیل کننده های چابکی

 جمله های کلیدی ردیف
فراوانی مفهوم)تسهیل کننده های چابکی(

طبقه هازیرطبقه هاتکرار

ساختار دانشگاه كشاورزی چابک باید مبتنی 1
بر شرایط محیط، وظایف و موقعیت های فنی و 

راهبردی دانشگاه باشد

ساختار 8ساختار منعطف
منعطف و 

غیرسلسله مراتبی

ساختار منعطف، 
غیررسمی، منسجم 

و هماهنگ 
در فعالیت ها و 

فرایندهای دانشگاه 
کشاورزی

ساختار دانشگاه كشاورزی چابک باید به صورت 2
غیرسلسله مراتبی و با الیه های كم )تخت و افقی( 

ساماندهی شود

ساختار غیرسلسله مراتبی و با 
الیه های كم )تخت و افقی(

7

در دانشگاه كشاورزی چابک مرزهای بین گروه های 3
آموزشی و دانشکده ها نفوذپذیرند

تفویض اختیار به گروه آموزشی و 
تصمیم گیری سریع و غیرمتمركز 

)مدیریت مشاركتی(

5

قواعد و رویه های اندک و منعطفی بر جو سازمان دانشگاه 4
کشاورزی چابک حاکم است

قواعد و رویه های 5قواعد و رویه های اندک
اندک، كنترل ها 
و سازماندهی 

غیررسمی
سطح نازلی از مقررات رسمی با توجه به شرح شغل 5

و برنامه های كاری در دانشگاه كشاورزی چابک دیده 
می شود

مقررات رسمی اندک )كنترل های 
غیررسمی(

6

در دانشگاه كشاورزی چابک تعاریف شناوری از 6
نقش های سازمانی دیده می شود )برخورداری 

دانشگاه كشاورزی از شرح شغل متغیر و انعطاف پذیر 
برای تطبیق پذیری كاركنان با تغییرات و تحوالت 

بخش كشاورزی و روستایی(

6سازماندهی غیررسمی

سازماندهی و اجراي کارها به صورت گروه هاي کاري 7
موافق، متقارن و همزمان برای فشردگی و متراکم سازي 

زمان اجراي کار و افزایش سرعت و گروه هاي میان 
کارکردي و اجراي همزمان فعالیت ها )مبتنی بر گروه های 

میان وظیفه ای و پروژه ای(

گروه سازي )کار گروهی( و مهندسی 
همزمان

انسجام و 8
هماهنگی 

در فعالیت ها 
و فرایندهاي 

دانشگاه
در دانشگاه کشاورزی چابک یکپارچگی در فعالیت ها و 8

فرایندهاي دانشگاه برای واکنشی مؤثر به محیط رقابتی 
و هماهنگی سازمانی به منظور ایجاد مزیت رقابتی وجود 

دارد

یکپارچگی در فعالیت ها و فرایندهاي 
دانشگاه و هماهنگی سازمانی

9

شـاخص های چابکـی  مؤلفه هـا و  شناسـایی 
سـازمانی در آمـوزش عالـی کشـاورزی ایران 

چابکـی تسـهیل کننده های  بعـد  در 
تسـهیل کننده های چابکـی توانمندسـازهایی اند کـه وجود 
آنهـا باعث کمک به تحقق قابلیت های چابکی در دانشـگاه ها 
می شـود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه تسـهیل کننده های چابکی 

در زمره  عوامل درون سـازمانی محسـوب می شوند.
همان طـور کـه در جـدول )1(، مالحظـه می شـود 40 کد 
در بعـد تسـهیل کننده های چابکـی اسـتخراج شـد. کدهـای 
زیرطبقه هـای  و  دادنـد  تشـکیل  را  زیرطبقه هـا  همجنـس، 
هم سـو، طبقه هـا را بـه وجـود آوردنـد. در نهایـت 6 طبقـه 

)مؤلفـه( به دسـت آمـد )جـدول 1(.
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 جمله های کلیدی ردیف
فراوانی مفهوم)تسهیل کننده های چابکی(

طبقه هازیرطبقه هاتکرار

كاركنان در دانشگاهی چابک از توانایی كار 9
میان رشته ای و چندوظیفه ای برخوردارند

برخورداری 10مهارت های چندوظیفه ای
كاركنان از 
روحیات و 
ویژگی های 
چابک محور

نیروی كار چابک

دانشگاه چابک به توانمند كردن كاركنان از طریق 10
یادگرفتن وظایف و مسئولیت های جدید و چرخش 

شغلی توجه مضاعفی دارد

8گردش شغلی

کارکنان در دانشگاه چابک به آرمان های آموزش عالی 11
کشاورزی و دانشگاه متعهد و وفادارند

8تعهد شغلی

در یک دانشگاه چابک فرایند برنامه ریزي به صورت 12
مستمر پایش می شود.

تهیه و اجرای 9برنامه ریزي مستمر
برنامه های بهبود

بهبود مستمر 
در تفکر و عمل 
دانشگاه كشاورزی تعیین مناسب ترین راهبرد برای چابکی سازمانی 13

در دانشگاه كشاورزی چابک به صورت مداوم و با 
استفاده از روش های علم آماری صورت می گیرد

5برنامه ریزی راهبردی

ارزیابي و بازنگري عناصر و فرایندهای ساختار سازمانی 14
دانشگاه به منظور دست یابی به معیارهای سازمان سرآمد1 
و بهبود و نوسازي فرایندها، ساختار و اهداف سازمانی در 
دانشگاه کشاورزی چابک به صورت مداوم صورت می گیرد

ارزیابي، بازنگري و بهبود برنامه های 
جاری

7

در دانشگاه کشاورزی چابک طراحی مجدد کارکردها و 15
ساختار کاري سازمان برای ارتقاي اثربخشی و کارایی کل 
سیستم به منظور سازماندهی به منظور تسلط بر تغییرات 

و عدم قطعیت ها، به طور مستمر صورت می گیرد

طراحی مجدد کارکردهای سازمان 
دانشگاه

8

فرهنگ تفکر و نواندیشی در دانشگاه كشاورزی 16
چابک، نهادینه شده است

فرهنگ توسعه  8فرهنگ تفکر و نواندیشی
مهارت گرایی و 
توانمندسازي 

سازمانی

بهره مندی 
دانشگاه كشاورزی 

از فرهنگ تغییر دانشگاه كشاورزی چابک دارای نگرش مثبت نسبت 17
به یادگیری دائمی است

9فرهنگ یادگیری مادام العمر

دانشگاه كشاورزی چابک از نگرش مثبتی نسبت به 18
تحوالت و ایده های نو برخوردار است

9فرهنگ تعهد به تغییر

در دانشگاه كشاورزی چابک فرهنگ شراكت و 19
همکاری و مهارت گرایی در دانشگاه نهادینه شده 

است

فرهنگ شراكت و همکاری و 
مهارت گرایی

11

دانشگاه كشاورزی چابک پژوهش محوری را سرلوحه  20
فعالیت هایش قرار می دهد

فرهنگ آموزش و پرورش 
پژوهش محور

12

در دانشگاه كشاورزی چابک در برابر هر فعالیتی 21
كه منجر به رفع نیازهای جاری سازمان و جامعه 

می شود، پاداش در نظر گرفته خواهد شد.

فرهنگ پاداش در ازای 
دانشجومحوری و رفع نیازهای جامعه

فرهنگ پاداش 13
به ازای تغییر

در دانشگاه كشاورزی چابک به ازای فعالیت های 22
مهارت گرایانه  منابع انسانی كه منجر به ارتقای 
مهارت های آنان و افزایش رقابت پذیری سازمان 

دانشگاه می شود، پاداش داده خواهد شد

پاداش به ازای یادگیری دانش و 
مهارت جدید

11

در دانشگاه كشاورزی چابک به ازای خطر و ایده های 23
نوآورانه و كارآفرینانه  منابع انسانی كه منجر به 

مدیریت چالش های پیش رو و  افزایش رقابت پذیری 
سازمان دانشگاه می شود، پاداش منظور خواهد شد

فرهنگ پاداش به ازای ریسک پذیری 
و ایده های نوآورانه و كارآفرینی

12

 

1. EFQM
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 جمله های کلیدی ردیف
فراوانی مفهوم)تسهیل کننده های چابکی(

طبقه هازیرطبقه هاتکرار

قبل از آنکه از كاركنان انتظار داشته باشیم كه به 24
نیازهای متغیر سازمانی پاسخ دهند، دستیابی به 
اطالعات به هنگام و مناسب ضروری است، زیرا 

سازمان های چابک از جهات زیادی اطالعات محور و 
به آن وابسته اند

استفاده از فناوری اطالعات برای 
دسترسی سریع به فناوری های 

اطالعاتی

ایجاد شبکه هایی 12
براي توزیع منابع 

اطالعاتی و
آموزش های 

مجازی و یادگیری 
 الکترونیکی

استفاده از فناوری 
اطالعات توسط 
دانشگاه كشاورزی

در دانشگاه كشاورزی چابک استفاده از فناوری 25
اطالعات برای تبدیل دانش ضمنی به صریح و انتشار 
و استفاده از آن به منظور تطبیق پذیری با تغییرات 
و تحوالت بخش كشاورزی و روستایی و تحوالت 

جامعه ضروری است

استفاده از فناوری اطالعات برای 
مدیریت دانش و تبدیل نظریه به 

عمل )كشف فرمول ها، قواعد و اصول 
و نظریه های علمی(

12

استفاده از فناوری اطالعات سبب ایجاد بانک های 26
اطالعاتی یکپارچه و ارتقای چابکی در دانشگاه 

كشاورزی در مواجهه با تغییرات محیطی و مقابله با 
چالش های پیش روی دانشگاه می شود

ایجاد و شراكت در بانک اطالعاتی 
یکپارچه برای رساله ها، پایان نامه ها، 
مقاله ها، مجله ها، كتاب های علمی، 
اختراع ها و اكتشافات و كتابخانه ها

9

فناوری اطالعات اساس شکل گیری آموزش های مجازی 27
و یادگیری الکترونیکی به عنوان یکی از راهکارهای بقا در 

شرایط ناپایدار محیطی است

10پشتیبانی از آموزش مجازی

یکی از مؤثرترین سازه ها بر چابکی دانشگاه کشاورزی، به 28
منظور پاسخگویی به تغییرات و تحوالت بخش کشاورزی 

و روستایی و تحوالت جامعه به کارگیری فناوری های 
ارتباطی و اطالعاتی برای ارائه  خدمات اجتماعی مناسب 
از جمله مشاوره، سخنرانی و آموزش فوق برنامه و ...  به 

جامعه  است

استفاده از فناوری اطالعات برای ارائة 
خدمات اجتماعی مناسب به جامعه

خدمات اجتماعی9

در دانشگاه كشاورزی چابک استفاده از فناوری 29
اطالعات به منظور شراكت و همکاری با سایر 

بخش های جامعه ضروری به نظر می رسد

شراكت و همکاری با سایر بخش های 
جامعه

9

ایجاد شبکه های پژوهشی مشترک در خارج از كشور 30
برای انتشار و تبادل دانش سبب ارتقای چابکی در 
دانشگاه كشاورزی در مواجهه با تغییرات محیطی و 

مقابله با چالش های پیش روی دانشگاه می شود

تولید و تجاری سازی دانش در خارج 
از كشور

همکاری با 8
دانشگاه های 

بین المللی

برقراری روابط، 
تعامالت و 

همکاری مؤثر 
دانشگاه كشاورزی 

با محیط برگزاری سمینارهای بین المللی مشترک به منظور 31
تطبیق پذیری با تغییرات و تحوالت بخش كشاورزی 

و روستایی و تحوالت جامعه ضروری است

برگزاری سمینارهای بین المللی 
مشترک

7

برقراری تعامالت فناورانه با دانشگاه های پیشرفتة 32
بین المللی به منظور چابکی دانشگاه كشاورزی 

ضروری به نظر می رسد

تعامالت فناورانه با دانشگاه های 
پیشرفته بین المللی

6

مشاركت بین المللی با استادان بین المللی در تدوین 33
مقاله ها و دستاوردهای علمی یکی از ویژگی های 
ممتاز دانشگاه كشاورزی چابک محسوب می شود

مشاركت بین المللی در زمینه  انتشار 
مقاله

7

استفاده از دانشمندان ممتاز جهانی در دانشگاه 34
و ایجاد فرصت برای حضور دانشمندان در جوامع 

بین المللی به منظور غلبه بر تغییرات محیطی 
ضرورت دارد

تبادل استاد، كارمند و دانشجو با 
دانشگاه های معتبر بین المللی

9

برگزاری دوره های تحصیالت تکمیلی و اجرای 35
دورة آموزشی مشترک در حوزه های اولویت دار 

با دانشگاه های معتبر جهانی برای ارتقای چابکی 
دانشگاه مهم به نظر می رسد

7اجرای دورة  آموزشی مشترک
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 جمله های کلیدی ردیف
فراوانی مفهوم)تسهیل کننده های چابکی(

طبقه هازیرطبقه هاتکرار

سرمایه گذاري مشترک با دیگر دانشگاه ها که 36
شایستگی هاي کلیدي مکمل دارند و ایجاد ائتالف با 

دانشگاه های مختلف حتی رقبا برای بهره گیري بهینه از 
قابلیت ها و منابع یکدیگر براي پیشرفت سازمان سبب 

ارتقای چابکی در دانشگاه کشاورزی در مواجهه با تغییرات 
محیطی و مقابله با چالش های پیش روی دانشگاه می شود

تولید و تجاری سازی دانش با 
دانشگاه های داخلی و رقبا

همکاری با 10
دانشگاه های 
 داخلی و رقبا

ارتباط دانشگاه با بخش كشاورزی و انجام پروژه های 37
مشترک و ارائه  و دریافت مشاوره با بخش كشاورزی 
به منظور پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر آنان 

ضرورت دارد

ارتباط دانشگاه با بخش كشاورزی و 
استفاده متقابل از قابلیت های یکدیگر

ارتباط با بخش 13
كشاورزی

برگزاری نشست ها و كنفرانس های مشترک با بخش 38
كشاورزی و مسئله محور كردن فعالیت های علمی و 
تحقیقاتی در ارتقای چابکی دانشگاهی ضروری به 

نظر می رسد

برگزاری نشست ها و كنفرانس های 
مشترک با بخش كشاورزی

7

شراكت با دولت و بنگاه های اقتصادی در تولید، 39
تجاری سازی علم و فناوری و مطلع شدن از نیازهای 
آینده دولت برای كم كردن فشارهای وارده از سوی 

دولت بر دانشگاه های كشاورزی ضروری به نظر 
می رسد

شراكت با دولت و بنگاه های اقتصادی 
در تولید، تجاری سازی علم و فناوری 
و مطلع شدن از نیازهای آینده دولت

ارتباط با 7
بخش های دولتی

شراكت و همکاری با بخش های خصوصی در توسعه 40
مراكز رشد و پارک های علم و فناوری به منظور 

پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر آنان ضرورت 
دارد

شراكت و همکاری با بخش های 
خصوصی در توسعه مراكز رشد و 

پارک های علم و فناوری

ارتباط با 9
بخش های 
خصوصی

منبع: یافته های پژوهش 

جــدول شــماره )1(، حاکــی از ایــن اســت کــه از 
جملــه مهم تریــن مؤلفه هــا ی شناســایی شــده در بعــد 
مراکــز  و  دانشــگاه ها  در  چابکــی  تســهیل کننده های 
ــاختار منعطــف،  ــد از س ــاورزی عبارت ان ــی کش ــوزش عال آم
غیررســمی، منســجم و هماهنــگ در فعالیت هــا و فرایندهای 
دانشــگاه کشــاورزی، نیــروی کار چابــک، بهبــود مســتمر در 
تفکــر و عمــل دانشــگاه کشــاورزی، بهره منــدی ایــن 
دانشــگاه از فرهنــگ تغییــر، اســتفاده از فنــاوری اطالعــات 
و برقــراری روابــط، تعامــالت و همــکاری مؤثــر بــا محیــط 

ــه(. )6 مؤلف
شـاخص های مؤلفه هـای شناسـایی شـده مـوارد زیـر را 

دربرمی گیرنـد:

غیررسـمی، . 1 منعطـف،  سـاختار  مؤلفـة  شـاخص های 
و فرایندهـا در فعالیت هـا  هماهنـگ  و  منسـجم 

سـازمان دانشـگاه بـا داشـتن سـاختار سـازمانی منعطف، 
غیرسلسـله مراتبی و بـا الیه هـای کم )تخت و افقی(، شـرایط 
را برای سـاختاردهی سـریع منابع انسـانی و فیزیکـی با توجه 
بـه تغییرات بـازارکار، فراهـم می کند و با برخورداری از سـایر 

قابلیت های دانشـگاه چابـک، صالحیت، روش هـا و ابزارهای 
الزم بـرای مدیریـت تغییـرات کوتاه مدت و بلندمدت سیسـتم 
منعطـف،  سـاختار  مؤلفـة  شـاخص های  داشـت.  خواهـد  را 
غیررسـمی، منسـجم و هماهنـگ در فعالیت هـا و فرایندهای 
دانشـگاه کشـاورزی به عنوان یکـی از پیش برنده های چابکی 
در دانشـگاه ها و مراکـز آموزش عالی کشـاورزی با اسـتناد به 
یافته هـای پژوهـش )جـدول 1(، عبارت اند از سـاختار منعطف 
و غیرسلسـله مراتبی، قواعـد و رویه هـای انـدک، کنترل هـا و 
سـازماندهی غیررسـمی و انسـجام و هماهنگـی در فعالیت ها 

و فرایندهاي دانشـگاه؛

شاخص های مؤلفة نیروی کار چابک. 2
در تفسـیر نقـش نیـروی کار چابک بـر چابکی سـازمانی 
در دانشـگاه ها، نیـز بایـد گفـت در گذشـته اعتقاد بـر این بود 
کـه چابکـی از طریـق فنـاوری بـه خصـوص فناوری هـای 
کامپیوترمحـور کسـب می شـود. تحقیقـات اخیـر نشـان داده 
اسـت کـه چابکـی و انعطاف پذیـری به جـای فناوری بیشـتر 
بـه کارکنـان وابسـته اسـت. کسـب چابکی مسـتلزم داشـتن 
کارکنـان بـا مهارت باال و بـا قابلیت فناورانـه و انطباق پذیری 
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اسـت کـه بتوانند بـا شـرایط غیرتکـراری و اسـتثنایی مواجه 
)جـدول  پژوهـش  یافته هـای  بـه  اسـتناد  بـا   .]16[ شـوند 
1(، شـاخص  مؤلفـة نیـروی کار چابـک بـه عنـوان یکـی از 
آمـوزش  مراکـز  و  دانشـگاه ها  در  چابکـی  پیش برنده هـای 
کارکنـان  برخـورداری  از  اسـت  عبـارت  کشـاورزی،  عالـی 
دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی کشـاورزی از روحیـات و 

چابک محـور؛ ویژگی هـای 

شـاخص های مؤلفـة بهبـود مسـتمر در تفکـر و عمـل . 3
دانشـگاه کشـاورزی

در  کـه  می پـردازد  مفهـوم  ایـن  بـه  مسـتمر  بهبـود 
دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی کشـاورزی نیاز بـه بهبود 
هرگـز متوقف نمی شـود و اسـتانداردهای امـروزی روش های 
قدیمـی فـردا محسـوب می شـوند. بنابراین بهبود همیشـه به 
عنـوان ضـرورت در نظـر گرفته می شـود. با توجه بـه اهمیت 
و جایـگاه بهبـود مسـتمر در فراینـد اسـتقرار چابکـي، لـزوم 
به کارگیـري مدلـی پویـا بـرای تهیـه و اجـرای برنامه هـای 
بهبـود بـه منظـور شـناخت و پیاده سـازي برنامه ریـزی چابک 
در دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی کشـاورزی، بیـش از 
پیـش حـس مي شـود. شـاخص  مؤلفـة بهبـود مسـتمر بـه 
و  دانشـگاه ها  در  چابکـی  پیش برنده هـای  از  یکـی  عنـوان 
مراکـز آمـوزش عالـی کشـاورزی بـا اسـتناد بـه یافته هـای 
اجـرای  و  تهیـه  از  اسـت  عبـارت   ،)1 )جـدول  پژوهـش 

بهبـود؛ برنامه هـای 

شـاخص های مؤلفة بهره مندی دانشـگاه کشـاورزی از . 4
فرهنـگ تغییر

ایفـا  فرهنـگ سـازمانی دو نقـش مهـم را در سـازمان 
می کنـد. نخسـت؛ بـا یکپارچـه کـردن رفتـار افـراد، بـه آنان 
می آمـوزد کـه چگونـه بـا یکدیگر ارتبـاط برقرار کننـد و دوم؛ 
بـه سـازمان در انطبـاق بـا محیـط بیرونـی یـاري می رسـاند. 
بـه عبـارت دیگـر اهمیـت نقـش فرهنگ بـه عنـوان یکی از 
پیش برنده هـای چابکی در دانشـگاه ها و مراکـز آموزش عالی 
کشـاورزی، نخسـت به دلیل ثبات نسـبی اسـت کـه فرهنگ 
چابـک در سـازمان دانشـگاه ایجـاد و از ایجـاد بی نظمـی و 
می کنـد  جلوگیـری  چابـک  دانشـگاه  در  کامـل  آشـفتگی 
و دلیـل دوم نیـز اینکـه انـرژی الزم بـرای تغییـر دائمـی بـا 
اسـتفاده از فرهنـگ چابکـی ایجـاد می شـود. شـاخص های 

مؤلفـة فرهنـگ بـه عنـوان یکـی از پیش برنده هـای چابکـی 
در دانشـگاه ها و مراکـز آموزش عالی کشـاورزی با اسـتناد به 
یافته هـای پژوهـش )جـدول 1(، عبارت اند از فرهنگ توسـعة 
مهارت گرایـی و توانمندسـازي سـازمانی و فرهنـگ پاداش به 

ازای تغییـر؛

اطاعـات . 5 فنـاوری  از  اسـتفاده  مؤلفـة  شـاخص های 
کشـاورزی دانشـگاه  توسـط 

پژوهشـگران، چابکـی را راهبـردی مبتنـی بـر فنـاوری 
اطالعـات بـراي پاسـخگویي بـه فرصت هـاي نوظهـور بازار 
مي داننـد. بـه عبـارت دیگـر فنـاوري اطالعات، دانشـگاه ها و 
مراکز آموزش عالی کشـاورزی را براي پاسـخ دادن سـریع به 
اهـداف و مقاصـد و حتی پاسـخ بـه تقاضاها و نیازهـای متغیر 
محیـط، بـازارکار، دانشـجویان و جامعـه توانـا خواهد سـاخت 
زیـرا سـازمان های چابـک از جهـات زیـادی اطالعات محـور 
و بـه آن وابسـته اند. شـاخص های مؤلفـة اسـتفاده از فنـاوری 
اطالعـات از سـوی دانشـگاه کشـاورزی بـه عنـوان یکـی از 
آمـوزش  مراکـز  و  دانشـگاه ها  در  چابکـی  پیش برنده هـای 
عالی کشـاورزی با اسـتناد بـه یافته های پژوهـش )جدول 1(، 
عبارت انـد از ایجاد شـبکه هایی بـراي توزیع منابـع اطالعاتی 

و آمـوزش مجـازي والکترونیکـی و خدمـات اجتماعی؛

ــات و . 6 ــط، تعام ــراری رواب ــة برق ــاخص های مؤلف ش
ــط ــا محی ــاورزی ب ــگاه کش ــر دانش ــکاری مؤث هم

دانشـگاه ها با شراکت،همکاری و پشـتیبانی دولت، بخش 
خصوصـی، غیر انتفاعـی و شـرکای بین المللـی بایـد دانـش را 
تولیـد و از طریـق فارغ التحصیـالن، انتشـارات، سـخنرانی ها، 
مشـاوره، خدمـات اجتماعـی، تجاری سـازی و ... بـه جامعـه 
منتقـل کننـد. دانشـگاه بـرای تولیـد و انتقال دانـش، نوآوری 
و تولیـد فارغ التحصیـالن بـا صالحیـت بایـد از سـازمان ها 
و بخش هـای دیگـر کمـک بگیـرد. یکـی از ایـن راه هـای 
جلـب کمـک، شـراکت و همـکاری جمعی اسـت. شـراکت و 
همـکاری دانشـگاه ها جریـان دانـش را تسـهیل و روش های 
جدیـد فهم، تفکر، رفتـار و نیز محصـوالت، فرایندها، خدمات 
و سیاسـت های جدیـد تولیـد می کنـد. شـراکت بین المللـی، 
دانشـگاه  تسـهیل،  دسترسـی بـه زیرسـاخت بین المللـی را 
را بـا روش جدیـد و مختلـف حـل مسـئله و تحقیـق آشـنا و 
حضـور کشـور در سـطح جهانـی را تقویـت و فرصت هایـی 
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 زيـرا  سـاخت  خواهـد  نيازهاي متغير محيط، بازاركار، دانشـجويان و جامعـه توانـا    و تقاضاها به پاسخ حتي و مقاصد
ـ و بـه آن وابسـته  محور هاي چابك از جهات زيادي اطالعاتسازمان از فنـاوري  اسـتفاده   ةهـاي مؤلفـ  د. شـاخص ان

ها و مراكـز آمـوزش عـالي    هاي چابكي در دانشگاهبرندهدانشگاه كشاورزي به عنوان يكي از پيش از سوياطالعات 
 و اطالعـاتي  منـابع  توزيع براي هاييند از ايجاد شبكها)، عبارت1(جدول  هاي پژوهشكشاورزي با استناد به يافته

 ؛والكترونيكي و خدمات اجتماعي مجازي آموزش
 و همكاري مؤثر دانشگاه كشاورزي با محيطتعامالت برقراري روابط،  هاي مؤلفةاخصش .6

 را دانـش  بايد الملليو شركاي بين انتفاعي غير خصوصي، بخش دولت، پشتيباني و همكاري،شراكت با هادانشگاه
 جامعـه  و ... بـه  سـازي تجاري اجتماعي، خدمات ها، مشاوره،سخنراني انتشارات، التحصيالن،فارغ طريق از و توليد
و  هـا سـازمان  از بايـد  صالحيت با التحصيالنفارغ توليد و نوآوري دانش، و انتقال توليد براي دانشگاه كنند. منتقل
 و شـراكت  جمعـي اسـت.   همكـاري  و شـراكت  هاي جلـب كمـك،  اين راه از يكي بگيرد. كمك ديگر هايبخش

 ينـدها، افر محصـوالت، نيـز   و رفتـار  تفكـر،  فهـم،  جديد هايروش و تسهيل را دانش جريان هادانشگاه همكاري
 دانشگاه، را تسهيل الملليبين زيرساخت به دسترسي المللي،بين شراكت كند.مي توليد جديد هايسياست و خدمات

 براي هاييفرصت و تقويت را جهاني سطح در كشور و حضور آشنا تحقيق و مسئله حل مختلف و جديد روش با را
 و بـودن كشـور   پـذير رقابـت  موارد ذكر شده خود بـه  د.كنمي فراهم الملليبين تحقيق هايپروژه شتر دربي حضور

 توانايي به شراكت با آموزش عالي كشاورزي هايهمؤسس و هادانشگاه كند.مي كمك الملليبين سطح در دانشگاه
هـا و  هاي چابكي در دانشگاهبرندهاز پيششراكت و همكاري به عنوان يكي  ةهاي مؤلف. شاخصبرندرا باال مي خود

-هاي بـين ند از همكاري با دانشگاها)، عبارت1(جدول  هاي پژوهشمراكز آموزش عالي كشاورزي با استناد به يافته
 دولتـي و ارتبـاط بـا   هـاي  بخـش هاي داخلي و رقبا، ارتباط با بخش كشاورزي، ارتباط با المللي، همكاري با دانشگاه

  .صيهاي خصوبخش
 

 
 

  هاي چابكيكنندهآموزش عالي كشاورزي در بعد تسهيلدر  سازماني هاي چابكيها و شاخصمؤلفه. 1شكل 
  

شکل 1. مؤلفه ها و شاخص های چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی در بعد تسهیل کننده های چابکی

بـرای حضور بیشـتر در پروژه هـای تحقیـق بین المللی فراهم 
می کنـد. مـوارد ذکـر شـده خـود بـه رقابت پذیر بودن کشـور 
و دانشـگاه در سـطح بین المللـی کمـک می کنـد. دانشـگاه ها 
و مؤسسـه های آمـوزش عالـی کشـاورزی بـا شـراکت بـه 
توانایـی خـود را بـاال می برنـد. شـاخص های مؤلفـة شـراکت 
و همـکاری بـه عنـوان یکـی از پیش برنده هـای چابکـی در 

دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی کشـاورزی بـا اسـتناد به 
یافته هـای پژوهـش )جـدول 1(، عبارت انـد از همـکاری بـا 
دانشـگاه های بین المللـی، همـکاری بـا دانشـگاه های داخلـی 
و رقبـا، ارتبـاط بـا بخـش کشـاورزی، ارتبـاط بـا بخش هـای 

دولتـی و ارتبـاط بـا بخش هـای خصوصـی.

شـکل )1(، مؤلفه هـا و شـاخص های چابکی سـازمانی در 
آمـوزش عالـی کشـاورزی در بعـد تسـهیل کننده های چابکی 

بـا اسـتفاده از نرم افـزار Maxqda11 را نشـان می دهد.

نتیجه گیری
ــود  ــه وج ــازهایی اند ک ــی توانمندس ــهیل کننده های چابک تس
آنهــا باعــث کمــک بــه تحقــق قابلیت هــای چابکــی 
کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم  می شــود.  دانشــگاه ها  در 
تســهیل کننده های چابکــی در زمــرة عوامــل درون ســازمانی 
محســوب می شــوند. بــر اســاس یافته هــای پژوهــش حاضــر 
)جــدول 1(، از جملــه مهم تریــن مؤلفه هــا ی شناســایی 
ــا توانمندســازهای چابکــی  ــد تســهیل کننده ها ی شــده در بع
ــاورزی  ــی کش ــوزش عال ــه های آم ــگاه ها و مؤسس در دانش

عبارت انــد از ســاختار منعطــف، غیررســمی، منســجم و 
هماهنــگ در فعالیت هــا و فرایندهــای دانشــگاه کشــاورزی، 
نیــروی کار چابــک، بهبــود مســتمر در تفکــر و عمــل 
دانشــگاه کشــاورزی، بهره منــدی ایــن دانشــگاه از فرهنــگ 
ــگاه  ــوی دانش ــات از س ــاوری اطالع ــتفاده از فن ــر، اس تغیی
کشــاورزی و برقــراری روابــط، تعامــالت و همــکاری مؤثــر 

ــه(.  ــط )6 مؤلف ــا محی ب
در مضمــون ســاختار منعطــف، غیررســمی، منســجم و . 1

ــاورزی  ــگاه کش ــای دانش ــا و فراینده ــگ در فعالیت ه هماهن
یکــی از مصاحبه شــوندگان اظهــار کــرد: »ســاختار دانشــگاه ها 
بایــد نفوذپذیــر باشــد. دوره ســاختار سلســله مراتبی در 
ــگاه  ــاختار دانش ــتر س ــت. پیش ــان اس ــه پای ــگاه ها رو ب دانش
ــازمانی  ــای س ــروزه الیه ه ــا ام ــود، ام ــی ب ــه صــورت هرم ب
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ــه ســوی تخــت  در حــال از بیــن رفتــن اســت و دانشــگاه ب
ــازمان دانشــگاه  ــز س ــی اســت و نی ــال جابه جای شــدن در ح
ــه شــکل غیرمتمرکــز، شــخصی  ــا اینــک ب ــود ام متمرکــز ب
ــا  ــن معن ــه ای ــت، ب ــرح اس ــله مراتبی مط ــده و غیرسلس ش
ــتلزم  ــگاهی مس ــوب دانش ــی مطل ــه چابک ــتیابی ب ــه دس ک
ایجــاد ســاختارهای مناســب در زمینــة روابــط قــدرت و 
و  دانشــگاهی  نظام هــای  بیــن  تصمیم گیــری  اختیــار 
محیــط پیرامــون آنهــا و تفویــض اختیــار تصمیم گیــری 
بــه دانشــگاه ها در زمینــة امــور مرتبــط بــا تعییــن اهــداف و 

 اولویت ها و چگونگی دستیابی به آنهاست«؛  
ــازمانی  ــی س ــر چابک ــک ب ــاختار چاب ــش س ــیر نق در تفس
ــایی  ــه نارس ــه ب ــا توج ــت ب ــد گف ــز بای ــگاه ها، نی در دانش
و نبــود بهــره وری کافــی ســاختار برنامه هــای آمــوزش 
ــق  ــری دقی ــورد بازنگ ــد م ــود بای ــاختار موج ــاورزی، س کش
ــکل  ــبی ش ــی مناس ــی و درس ــاختار آموزش ــرد و س ــرار گی ق
ــده  ــای آین ــا چالش ه ــازگاری ب ــرای س ــرد را ب ــه ف ــرد ک گی
آمــاده کنــد ]40[. اقدامــی کــه در ســایر دانشــگاه های 
ــرای  ــکا ب ــورک1 آمری ــگاه نیوی ــه دانش ــا از جمل ــک دنی چاب
ــورت  ــگاه های آن ص ــی در دانش ــای چابک ــالی قابلیت ه اعت
ــروری  ــه ض ــن نکت ــر ای ــا ذک ــت ]12[. در اینج ــه اس پذیرفت
اســت کــه ســاختار ســازمانی دانشــگاه چابــک طــوری اســت 
ــان شــکوفا می شــود. دانشــگاه  ــر و عــدم اطمین کــه در تغیی
ــد  ــتفاده می کن ــر اس ــازمانی انعطاف پذی ــاختار س ــک از س چاب
ــر  ــال تغیی ــای در ح ــون و فرصت ه ــای گوناگ ــا نیازه ــه ب ک
ــاختار  ــک از س ــگاه چاب ــت. در دانش ــگ اس ــتری هماهن مش
دو منظــوره، میان وظیفــه ای، میان رشــته ای و میان بخشــی 
می شــود. ســاختار غیر سلســله مراتبی، تخــت،  اســتفاده 
ویژگی هــای  بــا مرزهــای نفوذپذیــر از  انطباق پذیــر و 
ــن  ــد ممک ــا ح ــد ت ــک اســت. در دانشــگاه بای ــازمان چاب س
ــروه  ــی گ ــطح یعن ــن س ــه پایین تری ــری ب ــدرت تصمیم گی ق
آموزشــی تفویــض شــود و کارهــا بــه صــورت گروهــی انجــام 
گیــرد و ایــن گــروه بــه ســرعت و آســانی خلــق و در موقــع 
نیــاز بــه تغییــر شــرایط بــه راحتــی تجدیــد ســاختار شــوند. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه شناســایی مؤلفــة ســاختار چابــک در 
ــر  ــات دیگ ــای مطالع ــا یافته ه ــگاه ها ب ــازی دانش چابک س

1. New York University (NYU)

ــت ]14،12،2[؛  ــو اس ــگران همس پژوهش
در اسـتخراج عامـل نیـروی کار چابـک بـه عنوان یکـی دیگر . 2

تسـهیل کننده های  بعـد  در  شـده  شناسـایی  مؤلفه هـا ی  از 
چابکـی در مؤسسـه های آمـوزش عالـی کشـاورزی نیـز یکی 
از مصاحبه شـوندگان اظهـار کـرد: »بایـد بـه ایـن نکتـه توجه 
کـرد کـه کارکنـان چندمهارتـی و چنددانشـی، ابـزاری قـوی 
بـرای کسـب چابکـی محسـوب می شـوند و چابکـی نیـروی 
کار می توانـد از طریـق کارکنـان چندآموزشـی کسـب شـود 
زیـرا کارکنـان چندآموزشـی انعطاف پذیرنـد و می تواننـد 
بـه راحتـی از نواحـی کـه نیـاز کمتـر اسـت بـه نواحـی 
جابه جـا شـوند کـه نیاز بیشـتر اسـت. کارکنـان چند آموزشـی 
می توانـد انعطاف پذیـری سـازمان را بـاال ببـرد. نیـروی کار 
دارد می توانـد  کـه مجموعـه بزرگ تـری از مهارت هـا را 

 طیف وسیعی از وظایف را انجام دهد«. 
در تفسـیر نقـش نیـروی کار چابـک بـر چابکـی سـازمانی در 
دانشـگاه ها، نیـز بایـد گفـت در گذشـته اعتقـاد بـر ایـن بـود 
فناوری هـای  کـه چابکـی از طریـق فنـاوری بـه خصـوص 
کامپیوترمحـور کسـب می شـود. تحقیقات اخیر نشـان می دهد 
چابکـی و انعطاف پذیـری بیشـتر بـه کارکنـان وابسـته اسـت. 
کسـب چابکـی مسـتلزم داشـتن کارکنان بـا مهارت بـاال و با 
قابلیـت فناورانـه و انطباق پذیـری اسـت کـه بتوانند با شـرایط 
پژوهشـگران   .]16[ غیر تکـراری و اسـتثنایی مواجـه شـوند 
متعـدد اظهـار کرده انـد کـه چابکی بـدون کمک و اسـتفاده از 
دانـش و مهارت هـای کارکنـان امکان پذیـر نیسـت ]41،16[. 
چابکـی نیـروی کار مزایایـی ماننـد بهبـود کیفیـت، خدمـات 
مشـتری بهتر و شـتاب منحنی یادگیری برای هر سـازمانی به 
دسـت مـی آورد ]42[. در محیـط در حـال تغییر سـریع، نیروی 
کار چابـک بـا عـدم اطمینـان مواجه می شـود و از آنهـا انتظار 
مـی رود بـه رویدادهـای غیر قابـل پیش بینـی پاسـخ فـوری 
بدهنـد ]43[. از آنجـا کـه در محیـط امـروزی کـه از فنـاوری 
اطالعـات و تجهیـزات دیگـر بـه وفـور اسـتفاده می شـود، به 
همـان میـزان انتظـار می رود کـه نیـروی کار توانایی اسـتفاده 
از ایـن فنـاوری را داشـته باشـند. بنابرایـن بـه نوبـة خـود بـه 
کسـب دانش جدید، یادگیری سـریع و مشـارکت در دوره های 
آموزشـی نیـاز اسـت. یافته هـای پژوهش هـای متعـدد نشـان 
داد بیـن راهبـرد چابکـي و چابکي نیروي کار رابطـه معناداري 
اسـت و در پژوهـش آنهـا رابطـة بیـن چابکـي نیـروي کار و 
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نواندیشـی را مبنـا قـرار می دهـد. در دانشـگاه بایـد بـه تنوع و 
گفتگوهـای پربـار و پرانـرژی ارزش زیـادی داده شـود و همه 
کارکنـان، ذی نفعان و مشـتریان را به فراینـد گفت وگوها جلب 
کـرد و نیز کارکنان تشـویق شـوند کـه برای مسـائل غیر قابل 
پیش بینـی راه حـل ارائـه دهنـد و آنـان کارهـا را به روش 
غیر قابـل پیش بینـی انجـام دهنـد، در ایـن میان باید شـراکت 
و همـکاری جمعـی نیـز تشـویق شـود و از انجـام دادن کار به 
تنهایـی پرهیـز کننـد. فرهنگ دانشـگاه باید به صورتی باشـد 
کـه اگر کارکنـان به ابتکارهایی برای حل مسـائل و پاسـخ به 
فرصت هـا بـه  طـور مشـارکتی دسـت می زننـد، مدیـران فضا 
را بـرای وقـوع ایـن ابتکارهـا فراهـم و آنـان را تشـویق کنند 
تـا فرهنـگ مهارت گرایـی، توانمندسـازي منابع انسـانی، تعهد 
بـه تغییـر، چند صدایـی، اعتمـاد، نـوآوري و ابتکار در دانشـگاه 
نهادینـه شـود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه تأثیـر مؤلفـة نقـش 
فرهنـگ در چابک سـازی دانشـگاه ها بـا یافته هـای مطالعـات 

دیگر پژوهشـگران همسـو اسـت ]45،24،2[؛
در استخراج عامل استفاده از فناوری اطالعات از سوی دانشگاه . 5

کشـاورزی نیـز یکـی از مصاحبه شـوندگان اظهـار کـرد: »در 
دانشـگاه کشـاورزی چابک اسـتفاده از فناوری اطالعات برای 

 تبدیل دانش ضمنی به صریح ضروری است«. 
در تفسـیر نقـش فنـاوری اطالعـات بـر چابکـی سـازمانی در 
دانشـگاه ها، نیـز بایـد گفـت دانشـگاه ها بایـد بـه طـور مداوم 
دانـش جدیـد تولید و آن را در سرتاسـر سـازمان منتشـر کنند. 
بنابرایـن دانشـی کـه در دانشـگاه تولیـد می شـود از طریـق 
فنـاوری اطالعات به اشـتراک گذاشـته و در سراسـر دانشـگاه 
توزیـع می شـود. در واقـع از فنـاوری اطالعـات در دانشـگاه 
سـازمان ها، بخش هـا،  می تـوان بـرای پیونـد بیـن افـراد، 
دانشـکده ها، سـرمایه ها و ایده هـا و دانش و اطالعات اسـتفاده 
کـرد. الزم بـه ذکـر اسـت تأثیـر مؤلفـة اسـتفاده از فنـاوری 
چابک سـازی  در  کشـاورزی  دانشـگاه  طـرف  از  اطالعـات 
دانشـگاه ها بـا یافته هـای مطالعات دیگر پژوهشـگران همسـو 

]48،47،46،19،14[؛   اسـت 
در اسـتخراج عامـل برقراری روابط، تعامـالت و همکاری مؤثر . 6

دانشـگاه کشـاورزی با محیـط نیز یکـی از مصاحبه شـوندگان 
اظهـار کـرد: »ارتبـاط دانشـگاه بـا بخـش کشـاورزی و بـه 
ویـژه تعامـالت دوسـویه بـا وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان 
تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی و سـازمان های جهاد 

چابکـي کار تأییـد شـد ]42،43[؛
در اسـتخراج عامـل بهبـود مسـتمر در تفکـر و عمل دانشـگاه . 3

کشـاورزی نیـز یکـی از مصاحبـه شـوندگان اظهار کـرد: »در 
دانشـگاه کشـاورزی چابـک ضـروری اسـت طراحـی مجـدد 
کارکردهـا، فرایندهـا، برنامه هـای جـاری و سـاختار کاري بـه 
منظور سـازماندهی برای تسـلط بر تغییـرات و عدم  قطعیت ها، 

 به طور مداوم و مستمر صورت گیرد«. 
در تفسـیر نقـش بهبـود مسـتمر در تفکـر و عمـل دانشـگاه 
کشـاورزی بـر چابکی سـازمانی در دانشـگاه ها، نیـز باید گفت 
ایفـای بسـیاری از رسـالت های امـروزی دانشـگاه در قبـال 
جامعـه و بهبـود مسـتمر در تفکر و عمل دانشـگاه کشـاورزی 
بـا تکیـه بـر اسـتقالل و آزادی علمـی، امکان پذیـر می شـود . 
اقتصـادی،  پایـدار  توسـعة  در  رسـالت هایی چـون مشـارکت 
اجتماعـی و فرهنگـی از طریـق پژوهـش، نـوآوری و توسـعه 
بـا انتقـال فناوری هـای مـورد نیـاز جامعـه، تربیـت نیـروی 
انسـانی متخصـص و مـورد نیـاز بـازار کار و جامعـه، توسـعه 
و تعالـی سـرمایة انسـانی جامعـه از طریـق توسـعة فـردی و 
گروهـی آموزش عالـی در جامعه ا ی فراگیـر(، ارتقای فرهنگ، 
تمـدن و پاسـداری از ارزش ها و سـالمت اجتماعـی، اقتصادی 
و فرهنگـی، نیـز پاسـخگویی دانشـگاه در برابر جامعـه و التزام 
اجتماعـی، قابلیـت اعتماد، حفظ کیفی و اعتبـار علمی آن و در 
یک کالم بهبود مسـتمر در تفکر و عمل دانشـگاه کشـاورزی 
بـا تکیـه بـر اسـتقالل و آزادی دانشـگاه حاصـل خواهد شـد. 
دانشـگاهی کـه فاقـد هویت علمی و فرهنگی مسـتقل اسـت، 

نـه می توانـد مؤثـر و نـه پاسـخگو باشـد ]44[؛ 
از . 4 کشـاورزی  دانشـگاه  بهره منـدی  عامـل  اسـتخراج  در 

فرهنـگ تغییـر نیـز یکـی از مصاحبه شـوندگان اظهـار کـرد: 
و  ازای خطـر  بـه  دانشـگاه کشـاورزی  در  اسـت  »ضـروری 
ایده هـای نوآورانـه و کارآفرینانـة منابـع انسـانی کـه منجـر 
بـه مدیریـت چالش هـای پیـش رو و افزایـش رقابت پذیـری 
تـا  بگیرنـد  درنظـر  پـاداش  می شـود،  دانشـگاه  سـازمان 

 این فرهنگ در دانشگاه نهادینه شود«. 
در تفسـیر نقـش بهره منـدی دانشـگاه کشـاورزی از فرهنـگ 
تغییـر بـر چابکـی سـازمانی در دانشـگاه ها، نیـز بایـد گفت به 
طـور کلی فرهنـگ »دانشـگاه چابک« خطرپذیـری، ایده های 
نوآورانـه و کارآفرینانـه را تشـویق می کنـد و در رتبه بنـدی و 
اعتبار سـنجی دانشـگاه توجـه بـه ایده هـای نوآورانـه، تفکـر و 
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بـه طـور کلـی با عنایت بـه یافته هـای تحقیق بـه منظور 
عالـی،  آمـوزش  و مؤسسـه های  دانشـگاه ها  چابـک کـردن 

ضـروری اسـت اقدام هـای اصالحـی زیـر صـورت گیرد: 
� تسـهیم قـدرت و تفویـض اختیارهـا به رؤسـا و معاونان 	

دانشـگاه ها، دانشـکده ها و مدیـران گروه هـای آموزشـی؛
� استقرار نظام همکاری درون سازمانی؛	
� بهره گیـری از گروه هـای چندکارکـردی در راسـتای 	

توانمندسـازی کارکنـان و بازمهندسـی فرایندهـای 
دانشـگاه؛

� تبدیـل 	 و  دانشـگاه  در  تغییـر  فرهنـگ  نهادینه کـردن 
یادگیرنـده؛ سـازمان  بـه  دانشـگاه 

� پاسـخگویی بـه تغییرهـای رخـداده دائـم در نیازهـای 	
دانشـگاه؛ ذی نفعـان 

� آگاهـي و همـگام بـودن بـا نوآوري هـاي فنـاوري 	
اطالعـات؛ 

� بـه منظور ارتقای توان ارتباطی اسـتادان و پژوهشـگران 	
جهـاد  وزارت  نظیـر  اجرایـی  بخش هـای  بـا  کشـور 
کشـاورزی، الزم اسـت امکانات و بودجه های الزم برای 
کاربـردی  و  مشـارکتی، بنیـادی  پژوهش هـای  انجـام 
بیـن مراکـز علمـی، دانشـگاهی و بخش هـای اجرایی و 
صنعتـی افزایـش و تحقیقـات کشـور تا حداکثـر ممکن 

بـه سـوی پژوهـش مشـارکتی تحـول یابند.

تقدیر و تشکر
بـا  دکتـرای تخصصـی  رسـالة  از  برگرفتـه  مقالـه  ایـن 
عنـوان »تبییـن سـازکارهای چابکـی سـازمانی در آمـوزش 
عالـی کشـاورزی ایران« اسـت. همچنین از همـکاری تمامی 
متخصصـان و صاحبنظرانـی سپاسـگزاریم کـه با یـاری خود 

زمینـه انجـام ایـن پژوهـش را فراهـم کردنـد.

کشـاورزی بـه منظـور پاسـخگویی بـه نیازهای در حـال تغییر 
آنان ضـرورت دارد«.

ــالت و  ــط، تعام ــراری رواب ــش برق ــیر نق در تفس
ــط  ــا محی ــر دانشــگاه کشــاورزی ب همــکاری مؤث
ــد  ــز بای ــگاه ها، نی ــازمانی در دانش ــی س ــر چابک ب
گفــت دانشــگاه ها بــا برقــراری روابــط، تعامــالت، 
همــکاری مؤثــر و پشــتیبانی دولــت، بخــش 
ــی  ــرکای بین الملل ــی و ش ــی، غیر انتفاع خصوص
بایــد دانــش را تولیــد و از طریــق فارغ التحصیالن، 
مشــاوره، خدمــات  انتشــارات، ســخنرانی ها، 
اجتماعــی، تجاری ســازی و ... بــه جامعــه منتقــل 
ــش،  ــال دان ــد و انتق ــرای تولی ــگاه ب ــد. دانش کنن
ــا صالحیــت  ــوآوری و تولیــد فارغ التحصیــالن ب ن
ــک  ــر کم ــای دیگ ــازمان ها و بخش ه ــد از س بای
ــک،  ــب کم ــای جل ــن راه ه ــی از ای ــرد. یک بگی
ــراکت و  ــت. ش ــی اس ــکاری جمع ــراکت و هم ش
ــف  ــای مختل ــا بخش ه ــگاه ها ب ــکاری دانش هم
جامعــه و شــرکای بین المللــی جریــان دانــش 
ــر،  ــم، تفک ــد فه ــای جدی ــهیل و روش ه را تس
ــات و  ــا، خدم ــوالت، فراینده ــز محص ــار و نی رفت
ــن  ــد و همچنی ــد می کن ــد تولی سیاســت های جدی
شــراکت باعــث می شــود آژانس هــای دولتــی 
ــه  ــده ای ب ــی فزاین ــر دسترس ــای دیگ و بخش ه
ــن  ــه ای ــند. ک ــته باش ــگاه داش ــان دانش کارشناس
آنهــا را قــادر می ســازد همــگام  امــر خــود 
ــد  ــرفت کنن ــاوری پیش ــم و فن ــرفت عل ــا پیش ب
و بــرای تصمیم گیــری و سیاســت گذاری 
اطالعــات بیشــتری داشــته باشــند. الزم بــه ذکــر 
اســت دیگــر پژوهشــگران نیــز از نقــش برقــراری 
ــر دانشــگاه  ــکاری مؤث ــالت و هم ــط، تعام رواب
ــگاه ها،  ــی دانش ــر چابک ــط ب ــا محی ــاورزی ب کش

خبــر می دهنــد  ]12،49[. 
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