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مؤلفههایاثرگذاربرچابکیسازمانیدر

تبیینوشناسايی
دانشگاهها 

حسنفارسیجانی* 1
چکیده 
چابکی سازمانی از زمره موضوعاتی بهشمار میرود که تبیین ابعاد و زوایای مختلف آن در صنایع
مختلف ،جایگاه مطلوبی را برای رشد و ارتقاء عملکرد آنها در سطوح مختلف فراهم میسازد.
حوزههای آموزشی و پژوهشی نیز در همین ارتباط و در راستای تطابق با سطح تغییرپذیری محیط
پیرامون ،بر خود الزام میدارد تا ضمن تبیین جایگاه هر یک از ذینفعان در الگوی کالن چابکی
سازمانی ،عوامل توانمند ساز را شناسایی نموده و نظام فرآیندی دستیابی به این حوزه را فراهم سازد.
در این پژوهش ضمن بررسی مؤلفههای اثرگذار بر نظام چابکی سازمانی ،مکانیزم دستیابی به این الگو
در حوزههای مختلف تدوینیافته و در نهایت راهبُردهای عمومی مربوطه نیز عنوان گردیده است.
کلیدواژهها:چابکیسازمانی؛آموزشعالی؛مديريتعملکرد؛راهبردها .


* دانشیار ،دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
E-mail: H-Farsi@sbu.ac.ir
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.1مقدمه 

در دهه گذشته ،غالب شرکت ها راهبرد بازسازی و مهندسی مجدد را در پاسخ به چالشها و
تغییرات محیطی انتخاب میکردند ،گرچه این رویکردها همواره موفق و ثمربخش نبودند اما
امروزه بسیاری از سازمانها و شرکتها با رقابت فراینده پایدار و نامطمئنی مواجه هستند که
بهواسطه نوآوریهای فناورانه ،تغییر محیطهای بازاری و نیازهای در حال تغییر مشتریان شدت
یافته است ) .(Souder, W 1992این وضعیت بحرانی موجب اصالحات عمدهای در
چشمانداز راهبردی سازمان ،اولویتهای کسبوکار ،و بازبینی الگوهای سنتی و حتی الگوهای
نسبتاً معاصر شده است ) . (Dove, R 1996بهعبارتی میتوان گفت که رویکردها و
راهحلهای گذشته دیگر قابلیت و توانایی خود برای مقابله با چالشهای سازمانی و محیط
بیرونی معاصر را از دست دادهاند ،یا بهتر است با رویکردها و دیدگاههای جدیدی جایگزین
شوند .از اینرو ،یکی از راههای پاسخگویی به عوامل تغییر و تحول سازمانی ،چابکی ۴است .در
واقع چابکی بهعنوان پارادایم جدیدی برای مهندسی سازمانها و بنگاههای رقابتی است .از یک
طرف ،نیاز به این پارادایم جدید ،مبتنی بر افزایش ضریب تغییر در محیطی است که بنگاهها و
سازمانها را وادار به پاسخ متفکرانه و معقوالنه به تغییرات میکند .از طرف دیگر ،بازارها و
مشتریان خواهان محصوالت ارزان ،متناسب با سالیق خود و دسترسی سریع به آنها هستند.
از اینرو چابکی میتواند پیروزی و موفقیت در کسب سود ،سهم بازار ،و جذب مشتریان در
بازارهای رقابتی را بههمراه داشته باش (شهائی ،بهنام  .)۴33۱توسعه بسیار سریع دانشگاهها
در چند دهه اخیر ،در واقع پاسخی قانعکننده به نیازهای آموزشی سازمان است .نکته قابلتوجه
آن است که فعالیتهای دانشگاههای تأثیر گذار بهشدت با فرایند برنامهریزی راهبردی سازمان،
مرتبط است .بر این اساس ،بهتدریج نفوذ مدیران منابع انسانی در تصمیمگیریهای سازمانی در
حال گسترش است؛ بهطوری که جایگاه جدید مدیران منابع انسانی را میتوان تحت عنوان
"مدیر ارشد یادگیری "2قلمداد کرد ) . (Meredith, S 2000با پیشرفتهای سریع یادگیری
الکترونیک و فناوریهای توسعه الکترونیک منابع انسانی ،دانشگاهها در حال تبدیل شدن به
عامل حرکتی برای مفهومسازی ،پیادهسازی و ارزشیابی فرصتهای یادگیری محیط کارهستند.
به هر ترتیب ،از آنجا که در میانه مرحله تحوالت صورتگرفته در زمینه شکل و هدف
دانشگاههای سازمانی هستیم ،شکل نهایی آنها چندان مشخص نیست ). (Arteta, B 2004
در این خصوص لزوم تدوین چارچوب مفهومی و عملیاتی پایا در تبیین الگوی تصمیمگیری
سازمانی در راستای پاسخگویی هر چه سریعتر و کارآمد در حوزه دانشگاه از الزامات فرآیندی

1.Agility
2. Chief learning Officer
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نظامهای آموزشی تلقی میگردد .با توجه به مطالب فوق پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به
سؤاالت زیر است:
 .۴مؤلفههای اصلی تأثیرگذار در نظام چابکی سازمانی دانشگاه شهید بهشتی کدامند؟
 .2الگوی مفهومی نظام چابکی سازمانی دانشگاه کدام است؟
 .3اولویت شاخص های سنجش چابکی سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی چگونه است؟
 .۱متولی و جایگاه ساختاری سنجش چابکی سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی کدام است؟
هدف اصلی این پژوهش نیز عبارت از استخراج شاخصهای سنجش چابکی سازمانی،
تعیین اولویت شاخصهای سنجش چابکی سازمانی ،تعیین سطح چابکی سازمانی در یک دوره
جاری با استفاده از الگوی انجامشده ،تعیین متولی و جایگاه ساختاری واحد سنجش چابکی
سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی .درخصوص زمینههای توسعه اهداف ،نکته شایانذکر
استخراج و اولویتبندی مؤلفهها مطابق با الگوهای تبیین یافته سیستم چابکی سازمانی است
که ضمن ترسیم فرآیندهای سازمانی مجموعه دانشگاه در بخشهای مختلف اعم از پژوهش،
آموزش ،اداری و  ...در سطح کالن ،نقشه راه دستیابی به سازمانی چابک نیز تبیین خواهد شد.
در همین راستا بهرهگیری از تجربیات دانشگاههای برتر دنیا در دستیابی به الگوهای چابکی نیز
تا اندازه زیادی میتواند توسعهدهنده الگوهای بهکاررفته در این پژوهش باشد .استفاده از نتایج
و یافتههای تحقیقات پیشین و بهترین عملکردها نیز به نوبه خود میتواند زمینهساز دستیابی به
الگویی پایدار تلقی گردد.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

از اواخر دهه  ۴131تا اواسط دهه  ،۴111در پی تحوالت گسترده اقتصادی و سیاسی در
سرتاسر جهان ،تالشها و اقدامات زیادی برای شناخت ریشهها و عوامل موثر بر نظامهای
جدید کسبوکار جهانی انجامشدهاند ) . (Gunasekaran, A 1999ایاالتمتحده امریکا برای
اولین بار ،وقتی که رکود چشمگیری را در سهم کسبوکار جهانی خصوصاً در عرصه تولید(که
با رقابتهای جدیدی از سوی آسیا و اروپا مواجه شده بود) به چشم دید ،سکان رهبری این
نهضت را در دست گرفت ) . (Dove, R 1996در سال  ۴11۴گروهی از متخصصان صنعتی
مشاهده کردند که نرخ افزایش تغییرات در محیط کسبوکار ،از توانایی سازمانهای تولیدی
سنتی در جهت تطبیق و سازگاری با آن ،سریعتر است ) .(Goldman, S 1995این سازمانها
در استفاده از مزایای فرصتهایی که برای آنها ارائه میشد ناتوان بودند و این ناتوانی در
تطبیق با شرایط تغییر ،ممکن بود در بلندمدت باعث ورشکستگی و ناکامیشان شود .بنابراین
برای اولین بار ،در پی نشست اضطراری بسیاری از متخصصان علمی و اجرایی صنعت،
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پارادایمی جدید در گزارشی تحت عنوان "راهبرد بنگاههای تولیدی در قرن بیستویکم :دیدگاه
متخصصان صنعتی"بهوسیله موسسه یاکوکا ۴منتشر و به همگان معرفی شد .بالفاصله پس از
آن ،عبارت تولید چابک بهطور مشترك با انتشار این گزارش مورد استفاده عموم قرار گرفت
).)Gunasekaran, A 1990
چابکیدرسازمانورهآوردهایمحوری.مؤسسات و سازمانهای چابک نگران تغییر ،عدم
اطمینان و عدم پیشبینی در محیط کسبوکار خود هستند .این مؤسسات برای رسیدگی به
تغییر ،عدم اطمینان و عدم قابلیت پیشبینی در محیط کاری خود ،به شماری از قابلیتهای
متمایز نیازمندند (فتحیان ،محمد  .)۴33۱این قابلیتها 2چهار عنصر اصلی را در بر میگیرند ،که
بهعنوان مبنای حفظ و توسعه چابکی بهشمار میروند :
 .۴پاسخگویی 3که به توانایی تشخیص تغییرات ،و واکنش سریع و بهرهجویی از آنها اشاره
دارد؛
۱
 .2شایستگی که بر توانایی کسب اهداف و مقاصد سازمان داللت میکند؛
 .3انعطافپذیری 5و قابلیت سازگاری که عبارت است از توانایی برای جریان دادن به
فرآیندهای مختلف و کسب اهداف مختلف ،با استفاده از امکانات و تسهیالت یکسان؛
 .۱سرعت 6که عبارت است از توانایی انجام فعالیتها در کمترین زمان ممکن (شهائی ،بهنام
.) ۴33۱
اگر سازمانی بهدنبال چابکی است ،باید این تواناییها و قابلیتها را مدنظر داشته باشد.
بدون شک ،کسب چابکی به قابلیت پاسخگویی نسبت به راهبردها ،فناوریها ،کارکنان،
فرآیندها و تسهیالت کاری نیز نیازمند است .هرچند در اینجا منظور ،توجّه صِرف بر این
قابلیتها و چشمپوشی از سایر گزینهها نیست و ممکن است مؤلفههای دیگری نیز همچون
کارتیمی ،مشارکت،کیفیت و هزینه هم برای سازمان یا شرکت جزء قابلیتهای کلیدی چابکی
محسوب شوند.
ابعاد محیط رقابتی چابک در آموزش عالی .جدول زیر شرح کاملی از ابعاد اثرگذار بر
شاکله تشکیلدهنده محیط رقابتی در دانشگاهها را به نمایش میگذارد .همانگونه که از جدول
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فوق برمیآید مطابق هر یک از گروههای تشکیلدهنده محیط رقابتی ،فشارهای وارده نیز
عنوان گردیده است.
جدول  .۴ابعاد محیط رقابتی چابک در آموزش عالی
ابعادمحوری 
دانشجویان
رقابت
برونسازمانی
کسبوکار

دولت

دانشکدهها

مدیران دانشگاهی

فشارهایمحیطیوارده 
انتظارات متغیر دانشجویان درخصوص پاسخگویی مدیران
کیفیت باالی آموزشی مورد نیاز
فناوریهای آموزشی و اداری مورد نیاز
دیگر دانشگاههای همرده
مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی نوظهور
برنامههای عملیاتی مورد نیاز در راستای بهبود عملکرد
تطابق با باالترین استانداردهای آموزشی و تحقیقاتی
در نظر گرفتن روند تغییرات کسبوکار در حوزه آموزش عالی
تأمین و هدایت فعالیتهای گسترده و متنوع موجود در بخش آموزش
کاهش سرمایهگذاری مستقیم در دانشگاهها
حذف تدریجی نقشآفرینی دولت در فعالیتهای اجرایی دانشگاهها
اثرات اعمال قوانین و مقررات جدید در حوزه آموزش عالی
حذف روشهای سنتی در فرآیندها و ساختارهای مرتبط آموزشی
مقاومت در مقابل بهرهگیری از فناوریهای بهروز
نگران از دست دادن شغل و یا ایجاد تغییر در آن
رفتار مشابه با دیگر کسبوکارهای تجاری
رفتار ناکارآمد و مبتنی بر بازار برای جذب دانشجویان
تاکید مدیریت بر هدایت هزینههای تخصیصیافته


الگوی نظاممند دستیابی به چابکی سازمان در دانشگاهها .در این بخش ورودی،
پردازش و خروجیهای حاصل از بهکارگیری از معیارهای چابکی سازمانی در دانشگاهها تببین
خواهد شد .درعینحال متغیرهای زمینهای اثرگذار نیز در این خصوص عنوان میشود.
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جدول .2الگوی سیستمی دستیابی به چابکی سازمان در دانشگاهها
مؤلفههایالگو

ورودی
پردازش
اقدامات اصالحی پیشنهادی
خروجی



محورهایمرتبط

فشارهای وارده از جانب محیط رقابتی (انتظارات دولت ،فناوریهای نوظهور ،بودجههای محدود و )...
انتظارات دانشجویان درخصوص ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی باکیفیت ،مناسب و پاسخگو دارند.
نیاز روزافزون در خصوص ارتقاء مهارتهای نیروی انسانی
در راستای افزایش کارایی سیستمهای آموزشی ضرورت دارد تا فناوریها با فرآیندهای آموزشی و
تحقیقاتی همسان باشند.
بهبود اثربخشی فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی در سطوح مختلف
مبدلشدن دانشگاهها با نقاط کلیدی در شبکههای آموزشی کشور
تحول ساختاری و سازمانی دانشگاهها با تخصیص بودجههای غیرمتمرکز
تمایز قائل شدن میان مدیران و اساتید دانشگاهی
شناسایی کلیه منابع مورد نیاز نهادهای آموزشی که بهتنهایی قادر به اکتساب آنها نیستند.
در نظر گرفتن برنامههای آموزشی و تحقیقاتی در یک پالتفرم جامع
استقرار سیستم همکاری درون سازمانی
بهرهگیری از تیمهای چند کارکردی در راستای توانمندسازی کارکنان و باز مهندسی فرآیندهای دانشگاه
شناسایی و تقویت شایستگیهای کلیدی کالس جهانی که بهعنوان مبنایی در راستای مشارکت گسترده
با دیگر نهادها تلقی میگردد.
شکلگیری برنامههای آموزشی و تحقیقاتی مجازی در سطوح مختلف
تفویض اختیارات گسترده در بخشهای مختلف
خل ق فضایی که مبتنی بر آن هر فردی در هر پست و مقامی بتواند همچون مالک و صاحب دانشگاه
فکر کند و نظریهپردازی نماید.
شکلگیری یک محیط اطالعاتی باز
سرمایهگذاری گسترده در بحث آموزشهای علمی و تجربی کارکنان در بخشهای مختلف
ارزیابی پیوسته اساتید و کارکنان در سطوح مختلف و ارائه بازخورهای متناسب به آنها
بهرهگیری از فناوری های مناسب درخصوص بهرهگیری اثربخش از منابع و امکانات موجود در بخش
آموزش و تحقیقات
استخدام اساتید زبده و باتجربه در خصوص اتخاذ سیاستهای متناسب در خصوص برنامهریزی تحصیلی
دانشجویان
کاهش در زمان ،هزینه و ریسک
تسهیل در ارائه خدمات باکیفیت آموزشی و پژوهشی به دانشجویان در سطوح مختلف
بهرهبرداری حداکثری از منابع
کاهش موازی کاریها
برقراری ارتباطات اثربخش و کارآمد
دسترسی کارآمد به کتابخانهها و منابع اطالعاتی
سازماندهی فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی
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روششناسیپژوهش 

.3

دانشگاه شهید بهشتی با امکانات آموزشی و پژوهشی مناسب ،و با ارائه شیوههای نوین
آموزشی ،تربیت نیروهای متخصص جوان کشور را بر عهده دارد .این دانشگاه دارای کادر
مجرب و متخصص متشکل از  575عضو هیأت علمی ثابت تمام وقت و به همین تعداد عضو
هیاُت علمی مدعو است .عالوه بردانشکدههای متعدد فعال در حوزههای مختلف ،پژوهشکده
اعجاز قرآن ،پژوهشکده خانواده ،پژوهشکده لیزر و پالسما ،پژوهشکده علوم محیطی
پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی بهطور مستمر در زمینههای پژوهشی خاص فعالیت
کرده و دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی را نیز جذب و آموزش میدهند .فعالیتهای
جاری دانشگاه توسط  5معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی ،دانشجوئی و فرهنگی ،پژوهشی
و فناوری ،فناوری اطالعات و ارتباطات و اداری مالی و مدیریت های تابعه با فعالیت اداری
بیش از  ۴111کارمند مجرب هماهنگ و تنظیم میشود .همچنین ،قابل ذکر است که بخش
عمدهای از مدیران بخشهای مختلف دانشگاه را اساتید دانشکدههای گوناگون دانشگاه
تشکیل میدهند بهمنظور انتخاب روش تحقیق ،موضوع تحقیق و اهداف میبایست بهدقت
مورد مطالعه قرار گیرند .این تحقیق از نوع کاربردی همبستگی پیمایشی است .این تحقیق از
این نظر کاربردی است که از دانش و تئوریهای موجود برای استفاده در یک سازمان خاص
بهره میگیرد .جامعه آماری از آنجایی که چابکی سازمانی مقولهای است که در سازمانهای
آموزشی -پژوهشی از اهمیت ویژهای برخوردار است و از آنجا که بخش عمدهای از فعالیتهای
دانشگاهها را نیز فعالیتهای آموزشی و پژوهشی تشکیل میدهد ،دانشگاه شهید بهشتی که
یکی از مطرحترین دانشگاههای کشور در این حوزه است به عنوان جامعه آماری این تحقیق
انتخاب شد .به طوری دقیقتر ،جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران دانشگاه شهید بهشتی
تشکیل میدهد.
ابزار جمعآوری دادهها و حجم نمونه .در این تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی ساده
استفاده شده است .با توجه به محاسبات انجامشده  55نفر از مدیران دانشگاه بهعنوان افراد
نمونه آماری در نظر گرفته شدند .ابزارهای متنوعی برای گردآوری دادهها وجود دارند که
بهوسیله آنها میتوان دادههای موردنیاز را جمعآوری کرد .در این بین میتوان به مواردی
نظیر پرسشنامه ،مصاحبه ،مشاهده و بررسی اسناد و مدارك (مطالعات کتابخانهای) اشاره کرد.
با توجه به فرضیات اصلی و فرعی این تحقیق ،پرسشنامه ابزار اصلی گردآوری دادههای الزم
جهت آزمون فرضیات در این تحقیق محسوب میشود .بر این اساس ،پس از بررسی و مطالعه
کتب و مقاالت تخصصی ،مراجعه به منابع اطالعاتی سایتهای اینترنتی و مشورت با اساتید،
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اقدام به تدوین پرسشنامهای گردید .پرسشنامه طراحیشده برای انجام این تحقیق در سه
بخش تنظیم شده است .در بخش اول ابعاد محیط رقابتی و پیرامون دانشگاه از منظر الگوهای
رایج چابکی سازمانی مورد ارزیابی و بررسی قرارگرفته است .در بخش دوم الگوی سیستمی
توسعه نظام چابکی در دانشگاه تشریح شده و مورد ارزیابی واقع گردیده و در بخش انتهایی
پرسشنامه نیز بخشهای چابکی سازمانی منطبق با ابعاد و زمینههای اثرگذار در دانشگاهها
عنوانشده است .
تحلیليافتهها

تجزيهو

.4

دستهبندی کلی متغیرهای الگوی بر حسب سطح معنیداری در وضع موجود و در بحث اهمیت
آنها نیز در جدول زیر عنوان گردیده است .نتایج حاصل ازمون دو جملهای بیانگر این مطلب
است که در وضع موجود به استثنای مؤلفههای مؤسسات آموزشی و پژوهشی نوظهور و حذف
تدریجی نقشآفرینی دولت (در بخش عوامل زمینهای الگوی) ،همسانسازی فناوریها با
فرآیندهای آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه (متغیرهای پردازش کننده) و تفویض اختیارات
گسترده در بخشهای مختلف (اقدامات اصالحی) که نمیتوان آنها را بهعنوان عوامل
قابلتوجه در بحث چابکی سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی بهشمار آورد ،سایر متغیرها از
وضعیت متوسط به پایین برخوردار هستند؛ به عبارت دیگر مؤلفههای نامبرده را نمیتوان در
زمره مؤلفههای اثرگذار بر چابکی سازمانی بهشمار آورد .در بحث ارزیابی سطح اهمیت
مؤلفههای چابکی سازمانی در سطح دانشگاه نیز الزم به ذکر است که مؤلفههایی همچون
قوانین و مقررات جدید ،حذف روشهای سنتی ،مقاومت در مقابل بهرهگیری از فناوریهای
بهروز (عوامل زمینهای) ،ارتقاء مهارتهای نیروی انسانی (ورودی) ،شناسایی منابع موردنیاز
نهادهای آموزشی ،پالتفرم جامع برنامههای آموزشی و تحقیقاتی (اقدامات اصالحی) و در
نهایت عواملی همچون کاهش موازی کاریها و دسترسی کارآمد به کتابخانهها و منابع
اطالعاتی از اهمیت پایینتری نسبت به دیگر عوامل برخوردار هستند در خصوص بررسی
شکافهای موجود در میان مؤلفههای موجود نیز الزم به ذکر است که شکاف قابلتوجهی در
میان عوامل ذکرشده وجود دارد که البته در بحث تدوین راهبُردهای موردتوجه ،اولویت
برنامههای بهبود مطابق با الگویی که در ذیل بدان اشاره گردیده ،نشان داده شده است .
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جدول  .3تحلیل توصیفی مؤلفههای اصلی
مؤلفههایاثرگذار


وضعموجود
میانگین

انحراف معیار

اهمیت 
میانگین

انحراف معیار

عوامل زمینهای

2/53

1/22

۱/12

1/۴1

ورودی

2/51

1/56

3/71

1/۱1

پردازش

2/52

1/5۱

3/5۴

1/۱6

اقدامات اصالحی

2/56

1/۱5

3/53

1/35

خروجی

2/63

1/51

3/61

1/5۱

در بسیاری از محورها ،رتبه وضع موجود اختالف قابلتوجهی بااهمیت و وضع مطلوب
مورد نظر دارند که در بخش تحلیل استنباطی با استدالل این موضوع پرداخته خواهد شد.
نمودار زیر نیز شکاف حاصله را به ترتیبی دیگر نشان میدهد .بیشترین شکاف در بخش
عوامل زمینهای دیده میشود و کمترین شکاف نیز پردازش عوامل دیده میشود.










نمودار  .۴تحلیل شکاف متغیرهای الگوی 
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جدول .۱نتایج حاصل ازمون دو جمله ای

در وضع موجود کلیه مؤلفهها در شرایط متوسط به پایین ارزیابیشدهاند .بدین معنی که یا
توجهی اندکی به آنها صورت گرفته و یا در حال حاضر نمیتوان آنها را بهعنوان مؤلفههای
اصلی الگوی چابکی سازمانی در دانشگاه بهشمار آورد .اما در بحث اهمیت مؤلفههای نامبرده
اوضاع بدین منوال نیست .کلیه مؤلفه از اهمیت باالیی در بحث سیر چابک شدن دانشگاه
برخوردار هستند .در راستای ارزیابی معنیداری اختالف میان وضع موجود و اختالف مؤلفههای
الگوی ،جدول زیر مطابق با آمارههای حاصل ازمون یومن ویتنی ،شکاف موجود را نشان
میدهد.
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جدول  .5نتایح کلی حاصل ازمون یومن-ویتنی
رديف

مؤلفههای

کلیدی

۴

عوامل
زمینهای

2

ورودی

3

پردازش

۱

اقدامات
اصالحی

5

خروجی

گروهبندی


وضع موجود
اهمیت
کل
وضع موجود
اهمیت
کل
وضع موجود
اهمیت
کل
وضع موجود
اهمیت
کل
وضع موجود
اهمیت
کل

تعداد

55
55
۴۴1
55
55
۴۴1
55
55
۴۴1
55
55
۴۴1
55
55
۴۴1

رتبهمیانگین

مجموعه

آمارهيومن

سطح

اعداد

رتبهها


ويتنی 

معنیداری 


23/11
33/11

۴5۱1/11
۱565/11

611

31/35
31/۴5

۴616/51
۱۱13/51

۴56/5

32/35
73/۴5

۴316/51
۱213/51

266/5

31/15
31/15

۴712/11
۱۱13/11

۴62

35/17
75/13

۴121/11
۴۱76/11

331

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111



دانشگاهها.در این قسمت ضمن تبیین

تدويننقشهراهدستیابیبهچابکیسازمانیدر
روش مربوط به طرح اولویتبندی مؤلفهها ،جایگاه هر یک از مؤلفهها از نقطهنظر وضع موجود
و مطلوب طراحیشده در نهایت راهبردهای مورد نیاز در بخشهای مختلف ارائه میگردد.
چارچوب تهیه نقش راه به ترتیبی است که در نمودار زیر بدان اشاره گردیده است

شناختهشده

بالقوه

اهمیت

اولویت

نوظهور

وضع موجود

نمودار  .2چارچوب کالن طرح اولویتبندی عوامل
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ماتریس فوق از چهار بعد اصلی تشکیل شده است که بر اساس ویژگیهای مربوط به
وضع موجود و مطلوب آن چهار وضعیت شناختهشده ،بالقوه ،نوظهور و اولویتدار را در بر
می گیرد .طیف عددگذاری نیز بدین ترتیب است که هم برای وضع موجود و هم در ارتباط با
وضع مطلوب از طیف  1-5بهره گرفته است .عواملی که در قسمت پایین و چپ نمودار قرار
میگیرند یا از دیدگاه مدیران نفعی برای سازمان ایجاد نمیکنند و یا اینکه مجموعه سازمان
تاکنون شناختی نسبت به کارکردهای آن پیدا نکرده است؛ بنابراین این دسته مؤلفهها را
میتوان بهصورت مؤلفههای بالقوه در نظر گرفت .بدین معنی که بررسی های بیشتری در این
خصوص الزم است صورت گیرد .ولی مؤلفههایی که در قسمت باال و سمت چپ نمودار قرار
میگیرند ،مؤلفههایی هستند که در شرایط کنونی دارای وضعیت مطلوبی نیستند اما در آینده
نزدیک دچار تغییرات محوری خواهند شد .بنابراین الزم است تا مدیریت سازمان برنامههای
مختلفی در راستای بهبود وضعیت و سطوح مربوط به این دسته مؤلفهها در نظر بگیرد .به
همین ترتیب مؤلفههای قرارگرفته در قسمت باال و سمت راست را میتوان بهعنوان مؤلفههای
اولویت دار در نظر داشت چرا که عالوه بر برخورداری از سطح باال در وضع موجود ،مدیریت
سازمان اعتقاد بر توسعه همهجانبه آنها در آینده نزدیک آنها نیز دارد .در واقع سازمان اهمیت
بیشتری برای این دسته مؤلفهها قائل است و منابع بیشتری از سازمان را در راستای توسعه
آنها معطوف میسازد .در نهایت مؤلفههایی در قسمت انتهایی و سمت راست نمودار قرار
میگیرند به نقطه بلوغ خود در سازمان دستیافته و فضای توسعه گستردهای برای آنها در
آینده حداقل نزدیک نمیتوان متصور بود .به همین دلیل آنها را بهعنوان مؤلفههای
شناختهشده در نظر میگیرند .بر این اساس دادههای بهدستآمده در تحلیل پیشین را بر این
الگوی تطبیق داده و در نهایت راهبُردهای مطلوب استخراج خواهند شد .نمودار زیر جایگاه هر
یک از مؤلفهها را در چارچوب فوق نشان میدهد.
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نمودار  .3اولویت مؤلفههای زمینهای در الگوی چابکی دانشگاه

در بحث عوامل زمینهای مورد بحث در چابکی سازمانی دانشگاه ،بسیاری از عوامل در
جایگاه عوامل دارای اولویت قرارگرفتهاند .تعدادی نیز عوامل نوظهور حوزهی زمینهای در این
بخش بهشمار میروند؛ که از آن جمله میتوان به انتظارات ،برنامههای عملیاتی مورد نیاز،
استانداردهای آموزشی و تحقیقاتی ،حذف روشهای سنتی ،مقاومت در مقابل بهرهگیری از
فناوریهای بهروز و رفتار ناکارآمد و مبتنی بر بازار برای جذب دانشجویان اشاره داشت .به
همین ترتیب در بخش ورودیهای الگوی نیز چنین ارزیابی صورت گرفته است که در نمودار
زیر بدان اشاره گردیده است.



نمودار  .۱اولویت مؤلفههای ورودی در الگوی چابکی دانشگاه
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هر سه متغیر عنوانشده که در قالب ورودیهای اصلی الگوی مدنظر قرارگرفته بودند ،در
جایگاه بینابین مؤلفههای اولویتدار مطرح هستند .به استثنای عامل همسانسازی فناوریها با
فرآیندهای آموزشی و پژوهشی ،دیگر عوامل در رده مؤلفههای نوظهور قرار گرفتند .در نمودار
زیر نیز به همین ترتیب اولویت مربوط به اقدامات اصالحی مورد نیاز برای نیل به نظام چابکی
سازمانی در دانشگاه عنوان گردیده است.

نمودار  .5اولویت مؤلفههای مربوط به اقدامات اصالحی در الگوی چابکی دانشگاه

از میان کل اقالم نامبرده بهعنوان اقدامات اصالحی تنها عوامل استخدام اساتید زبده و
باتجربه ،تفویض اختیارات گسترده در بخشهای مختلف ،شناسایی شایستگیهای کلیدی
کالس جهانی ،استقرار نظام همکاری درون سازمانی و شناسایی منابع مورد نیاز نهادهای
آموزشی در زمره عوامل اولویت دار شناختهشدهاند .در انتها نیز خروجیهای اصلی الگوی
مربوطه عنوان گردیده است.
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نمودار  . 6اولویت کل مؤلفهها در الگوی چابکی دانشگاه

همانگونه که نمودار فوق نیز بدان اشاره دارد ،به استثنای عامل "کاهش موازیکاریها"
مابقی مؤلفهها در زمره اولویتهای الگوی محسوب میگردند .در راستای جمعبندی
اولویتهای تعیینشده ،نمودار زیر ترتیب اولویتها را در قالب مقولههای کلیدی الگوی نشان
میدهد .مطابق با نمودار زیر عوامل زمینهای ،مجموعه اقدامات اصالحی و در نهایت خروجی-
های سیستم در زمره مهمترین اجزاء این الگوی قرار دارند .بر همین اساس و در ادامه فهرستی
از مؤلفههای اولویتدار کل الگوی ارائهشده ست.








نمودار .7اولویت کل مؤلفهها در الگوی چابکی سازمانی 
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هایتعیینشدهبرایبهبوددرالگویچابکیسازمانی.مطابق با آنچه که در باال

اولويت
نیز بدان اشاره گردید ،در این بخش به بیان اولویتهای کلی الگوی در بخشهای مختلف
پرداخته خواهد شد .جدول  6بیانگر این مطلب است .


جدول  .6اولویتبندی کالن مؤلفههای چابکی سازمانی
رديف 

ابعاد

عواملاولويتدار 

.۴

اصلی 

کیفیت مورد انتظار

.3

دیگر دانشگاههای همرده

.۱

مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی نوظهور

.5

روند تغییرات کسبوکار در حوزه آموزش عالی

.6

تأمین و هدایت فعالیتهای آموزشی

.7

کاهش سرمایهگذاری مستقیم

.3

حذف تدریجی نقشآفرینی دولت

.1

قوانین و مقررات جدید

.۴1

ترس از دست دادن شغل

.۴۴

رفتار مشابه با دیگر کسبوکارهای تجاری

.۴2

هدایت هزینههای تخصیصیافته

.۴3
.۴۱

عوامل زمینهای

.2

فناوریهای مورد نیاز

فشارهای وارده از سوی محیط رقابتی
انتظارات دانشجویان

.۴5

ارتقاء مهارتهای نیروی انسانی

.۴6

همسانسازی فناوریها با فرآیندهای آموزشی و تحقیقاتی

.۴7

اثربخشی فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی

.۴3

شبکههای آموزشی کشور

.۴1

تحول ساختاری و سازمانی

.21

تمایز قائل شدن میان مدیران و اساتید

.2۴

شناسایی منابع مورد نیاز نهادهای آموزشی

.22

طرح جامع برنامههای آموزشی و تحقیقاتی

.23

استقرار نظام همکاری درون سازمانی

.2۱

بهرهگیری از تیم های چند کارکردی

.25

شناسایی شایستگیهای کلیدی کالس جهانی
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.26

شکلگیری برنامههای آموزشی و تحقیقاتی مجازی

.27

تفویض اختیارات گسترده در بخشهای مختلف

.23

شکلگیری یک محیط اطالعاتی باز

.21

سرمایهگذاری گسترده در بحث آموزشهای علمی و تجربی کارکنان

.31

ارزیابی پیوسته اساتید و کارکنان

.3۴

استخدام اساتید زبده و باتجربه

.32

کاهش در زمان ،هزینه و ریسک

.33

کاهش موازی کاریها

.3۱

برقراری ارتباطات اثربخش و کارآمد

.35

دسترسی کارآمد به کتابخانهها و منابع اطالعاتی

.36

سازماندهی فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی

.37

پردازش

استخدام اساتید زبده و باتجربه

.33
.۱1
.۱۴

اقدامات اصالحی

.31

همسانسازی فناوریها با فرآیندهای آموزشی و تحقیقاتی
تفویض اختیارات گسترده در بخشهای مختلف
شناسایی شایستگیهای کلیدی کالس جهانی
استقرار سیستم همکاری درونسازمانی

.۱3

کاهش در زمان ،هزینه و ریسک

.۱۱

برقراری ارتباطات اثربخش و کارآمد

.۱5
.۱6

خروجی

.۱2

شناسایی منابع موردنیاز نهادهای آموزشی

دسترسی کارآمد به کتابخانهها و منابع اطالعاتی
سازماندهی فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی

در این قسمت ضمن تبیین روش تهیه نقشه راه جایگاه هر یک از مؤلفهها از دیدگاه وضع
موجود و مطلوب طراحی گردیده و در نهایت راهبردهای مورد نیاز در بخشهای مختلف ارائه
میگردد .چارچوب تهیه نقش راه به ترتیبی است که در نمودار زیر بدان اشاره گردیده است.
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نمودار  .3چارچوب کالن تهیه نقشه راه در نظام چابکی دانشگاه

ماتریس فوق از چهار بعد اصلی تشکیل شده است که بر اساس ویژگیهای مربوط به
وضع موجود و مطلوب آن چهار وضعیت شناختهشده بالقوه نوظهور و اولویت دار را در بر
میگیرد .طیف عددگذاری نیز بدین ترتیب است که هم برای وضع موجود و هم در ارتباط با
وضع مطلوب از طیف  1-5بهره گرفته است .عواملی که در قسمت پایین و چپ نمودار قرار
میگیرند یا از دیدگاه مدیران نفعی برای سازمان ایجاد نمیکنند و یا اینکه مجموعه سازمان
تاکنون شناختی نسبت به کارکردهای آن پیدا نکرده است؛ بنابراین این دسته مؤلفهها را
میتوان بهصورت مؤلفههای بالقوه در نظر گرفت .بدین معنی که بررسیهای بیشتری در این
خصوص الزم است صورت گیرد .لکن مؤلفههایی که در قسمت باال و سمت چپ نمودار قرار
میگیرند ،مؤلفههایی هستند که در شرایط کنونی دارای وضعیت مطلوبی نیستند اما در آینده
نزدیک دچار تغییرات محوری خواهند شد.
بنابراین الزم است تا مدیریت سازمان برنامههای مختلفی در راستای بهبود وضعیت و
سطوح مربوط به این دسته مؤلفهها در نظر بگیرد .به همین ترتیب مؤلفههای قرارگرفته در
قسمت باال و سمت راست را میتوان بهعنوان مؤلفههای اولویتدار در نظر داشت چرا که
عالوه بر برخورداری از سطح باال در وضع موجود ،مدیریت سازمان اعتقاد بر توسعه همهجانبه
آنها در آینده نزدیک آنها نیز دارد .در واقع سازمان اهیمت بیشتری برای این دسته مؤلفهها
قائل است و منابع بیشتری از سازمان را در راستای توسعه آنها معطوف میسازد .در نهایت
مؤلفههایی در قسمت انتهایی و سمت راست نمودار قرار میگیرند به نقطه بلوغ خود در سازمان
دستیافته و فضای توسعه گستردهای برای آنها در آینده حداقل نزدیک نمیتوان متصور بود.
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به همین دلیل آنها را بهعنوان مؤلفههای شناختهشده در نظر میگیرند .بر این اساس دادههای
بهدستآمده در تحلیل پیشین را بر این الگوی تطبیق داده و در نهایت راهبُردهای مطلوب
استخراج خواهند شد .نمودار زیر جایگاه هر یک از مؤلفهها را در چارچوب فوق نشان میدهد.


نمودار .1اولویت مؤلفههای زمینهای در الگوی چابکی دانشکاه

نتیجهگیریوپیشنهادها

.5

نتایج حاصل آزمون دو جملهای بیانگر این مطلب است که در وضع موجود به استثنای
مؤلفههای مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی نوظهور و حذف تدریجی نقشآفرینی دولت (در
بخش عوامل زمینهای الگوی) ،همسانسازی فناوریها با فرآیندهای آموزشی و تحقیقاتی
دانشگاه (متغیرهای پردازشکننده) و تفویض اختیارات گسترده در بخشهای مختلف (اقدامات
اصالحی) که نمیتوان آنها را بهعنوان عوامل قابلتوجه در بحث چابکی سازمانی در دانشگاه
شهید بهشتی بهشمار آورد ،سایر متغیرها از وضعیت متوسط به پایین برخوردار هستند .در بحث
ارزیابی سطح اهمیت مؤلفههای چابکی سازمانی در سطح دانشگاه نیز الزم به ذکر است که
مؤلفههایی همچون قوانین و مقررات جدید ،حذف روشهای سنتی ،مقاومت در مقابل
بهرهگیری از فناوریهای بهروز (عوامل زمینهای) ،ارتقاء مهارتهای نیروی انسانی (ورودی)،
شناسایی منابع مورد نیاز نهادهای آموزشی ،طرح جامع برنامههای آموزشی و تحقیقاتی
(اقدامات اصالحی) و در نهایت عواملی همچون کاهش موازی کاریها و دسترسی کارآمد به
کتابخانهها و منابع اطالعاتی از اهمیت پایینتری نسبت به دیگر عوامل برخوردار هستند .در
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خصوص بررسی شکافهای موجود در میان مؤلفههای موجود نیز بحث تدوین راهبرد پیشنهاد
میشود مورد توجه ،اولویت برنامههای بهبود مطابق با الگویی که در باال بدان اشارهشده ،نشان
داده شده است؛
 .۴در بحث عوامل زمینهای مورد بحث در چابکی سازمانی دانشگاه ،بسیاری از عوامل در
جایگاه عوامل دارای اولویت قرارگرفته اند .تعدادی نیز عوامل نوظهور حوزهی زمینهای در این
بخش بهشمار میروند؛ که از آن جمله میتوان به انتظارات ،برنامههای عملیاتی مورد نیاز،
استانداردهای آموزشی و تحقیقاتی ،حذف روشهای سنتی ،مقاومت در مقابل بهرهگیری از
فناوریهای بهروز و رفتار ناکارآمد و مبتنی بر بازار برای جذب دانشجویان اشاره داشت؛
 .2ورودیهای تعریفشده نیز در جایگاه بینابین مؤلفههای اولویتدار و عوامل نوظهور مطرح
هستند .پس بنابراین میتوان از آنها در دسته مربوط به عوامل نوظهور در قالب آیتمهای
اولویتدار بهره جست؛
 .3در حوزه پردازش نیز به استثنای عامل همسانسازی فناوریها با فرآیندهای آموزشی و
پژوهشی ،دیگر عوامل در رده مؤلفههای نوظهور قرار گرفتند؛
 .۱از میان کل اقالم نامبرده بهعنوان اقدامات اصالحی تنها عوامل استخدام اساتید زبده و
باتجربه ،تفویض اختیارات گسترده در بخشهای مختلف ،شناسایی شایستگیهای کلیدی
کالس جهانی ،استقرار سیستم همکاری درونسازمانی و شناسایی منابع مورد نیاز نهادهای
آموزشی در زمره عوامل اولویتدار شناختهشدهاند؛
 .5همانگونه که نمودار فوق نیز بدان اشاره دارد ،به استثنای عامل "کاهش موازیکاریها"
مابقی مؤلفهها در زمره اولویتهای الگوی محسوب میگردند؛
 .6تحقیقات گذشته موارد بسیاری را یافتهاند که بر اساس آن الگوهای کالن چابکی سازمانی
در سطوح مختلف ،تأثیرات بسیاری را بر جای گذاشته و در موارد متعددی نیز مؤسسات
آموزشی و پژوهشی را با قابلیتهای فراوانی مواجه ساخته است .در همین راستا ارائه الگوهای
فرآیندی در دستیابی به سازمانها به نظام چابکی سازمانی ،زمینههای اصلی و محوری گرایش
آنها را به این سمتوسو موجب گردیده است .تحقیقات صورت گرفته توسط تیم پژوهشی
دانشگاه ایلینویز درخصوص مؤلفههای چابکی سازمانی در حوزههای آموزشی خود گویای
همین موضوع است .تاکید آنها بر کیفیت مورد انتظار ،فناوریهای مورد نیاز ،دیگر دانشگاههای
همرده و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی نوظهور و نحوه تعامل آنها با یکدیگر همگی در زمره
مواردی بهشمار میروند که در این تحقیق نیز بدان اشاره گردیده است .در نهایت و در راستای
توسعه نظام چابکی سازمانی در حوزههای آموزشی و پژوهشی و نیز در راستای بهرهبرداری
حداکثری از منابع و قابلیتهای موجود در این عرصه و نیز با عنایت به نتایج بهدستآمده در
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این تحقیق ،موارد زیر را میتوان در قالب اهم پیشنهادها قابل طرح در این خصوص عنوان
نمود؛
 .7همسانسازی فناوریها با فرآیندهای آموزشی و تحقیقاتی در زمره مهمترین عوامل
پردازشی سیستم چابکی سازمانی در دانشگاه بهشمار میرود .در همین خصوص به نظر میرسد
بهرهمندی از فناوریهای نوین آموزشی نظیر آموزشهای مجازی و شبیهسازیهای حرفهای
در بخشهای مختلف از اهم راهکارهای موردتوجه در این حوزه بهشمار میروند.
 .3تفویض اختیارات گسترده در بخشهای مختلف بههمراه تعدیل ساختار سازمانی در
بخشهای مختلف نیز از دیگر عواملی بهشمار میرود که در دستیابی سازمان به چابکی نقش
بسزایی میتواند ایفاء نماید؛
 .1در راستای ایجاد یک بستر ارتباطی موثر در حوزههای آموزشی و برقراری ارتباطات اثربخش
و کارآمد ،دانشگاه الز ام دارد تا یک الگوی موثر تعاملی را میان اجزاء مختلف ذینفع در این
حوزه تشکیل دهد.
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