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Abstract: The purpose of this study was to investigate agility enablers in ten public 

universities in Tehran. This study used survey research method to investigate the 

application of agility enablers in public universities in Tehran. The statistical population 

included the faculty members of ten public universities in Tehran, and using stratified 

random sampling method, the sample size was calculated to be 354. Data collection tool 

was a researcher-made questionnaire, and statistical analysis was done using one-sample t-

test. The results of one-sample t-test showed that formation of knowledge-based 

organization is an insignificant factor, and its mean is close to average. Therefore, the rate 

of application of agility enablers in the studied universities is not in a favorable condition 

and only for information technology enablers, a better situation compared to other factors 

was reported. The results showed that these universities in terms of directing dissertations 

towards value creation and wealth creation, commercialization of scientific ideas, leading 

professors from translation to creativity, using faculty members' opinions for development, 

processing of raw products and Value-added, the establishment of knowledge-based 

organizations, and the provision of government research needs by the university are near-

average. 
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 مقدمه

از آغاز قرن  یسترو ی م ر  ی ترننو ال اراع ا، نرا        

ها تغسسنا  اتاتی پسنامو  خود تجنیه کنده الد. امن  تازما 

تغسسنا  ش ایا  در ایعاد مخ لف زلدگی یشن از جمله اق صاد  

ایری یره یقرو  تساتو  مناتراا  اج مرانی ی یره یمرنه  نر

پسوت ه ی تازمالها را یه تمو چراش  هرای لرومنی هردامو 

کنده اتو که ندم توجه یه آلها یاا ی مو اسو تازمالها را یه 

تازمالها یه دشسل ماهسو پوما  کند.،ور  زامنده ای تهدمد می

ضمن شناتامی ی  لدی تعامل گت نده یا دلسای پسنامو  لاگزمن

ا یه  نصو تاردمل لمروده ی یرنای پذمنش امواج تغسسن  آلها ر

خود مزمو رقای ی امجاد کنند. تازمالهای آموزشی لسز از امن 

قانده مت ثنی لاروده ی یرنای ادامره تسرا  خرود لاگزمنلرد 

های تن ی ی لاکارامد را مورد تجزمه ی تحلسل قرنار داده شسوه

 تاردمل کننرد. ی آلها را یه شسوه هامی م ناتب یرا تغسسرنا  

ی ی یررومنه تغسسررنا  اج مررانی  اتررس  تی صرراداق تغسسررنا 

 از قاسل تغسسن در اشمللننصه یسن  نایری یه یقو  پسوت ه در

هرای آل مرن  ترهوشو گسرنی آمروزشماهسو یازارکار  ش ل

های دمجس اع  دت نتی یه منایع ا، ناتی از ،نمق ک ایخاله

هررای زلرردگی ی گررذاری چنخررههررا  پامررهظهررور م ادالشرر اه

 دررا ترازی ین دال  ی ظهور اق صاد دال  چایککارما نی 

 .اتو تاخ ه یضنیری ناشآموزش

ی رشرد در محرسپ پنتغسسرن   یه همسن دشسل الزمه مالدگاری

ها ی یه ،ور یمنه دالش اهها یا تغسسرنا  تازگار شد  تازما 

محسطی ی تادمل آ  یه مزمو رقای ی اتو  )آرایمندا ی یمندای 

پارادام  جدمردی یرنای مهندتری  . چای ی یه ننوا )2014

های پاتخ ومی یره نوامرل  تازمالی دالش اهها ی م ی از راه

تغسسن ی تحوع ی تل مش    کنولی دالش اهها  مطنح اتو 

  قالع ناادی  آرات ه  لوه ایرناهس  ی هم رارا  2012)شارپ 

 ایهندمدرآالدازی تازمالی که توالامی یاا (. یناینامن راه1398

 ومرتاو ازمنردسرا داشر ه یاشرد  ل یطرسمح نا سسغاز ت مملو

یرا  یکنش سپ چایک ی ینخورد ا سنمل همچو  هامیوسقایل

 (. لجنالری2013. ) ترایالی ی هم رارا  یازار اترو نا سستغ

( یرن امرن یرایر اترو کره چرای ی ترازمالی توالررامی 2017)

تشخسص تغسسن در تازما  ی تخصسص منایع ینای اتر ااده از 

ها یا ک س جهرالی  ا  اتو. در یتساری از تازما امن تغسسن

در خ ع چند دهه گذش ه هم ام یا مشخص شد  لارترامی 

      پارادام  تن ی یمنگی هرای چرای ی ترازمالی رشرد گن رو 

هرا در ،روع  (. اهداف ی رتاشو دالشر اه2015اگوت سنهو )

ادیار مخ لف یه اق ضاء شنامپ تغسسن کنده ی از غلاه آمروزش 

های لترل ایع یره پرنیه  محروری در  در دالش اه محوری

دالش اههای لتل دیم ی ارتااط صنعو ی دالش اه در دالش اه 

( رتسده اترو  اکنرو  1397لتل توم )گودرزیلد چ سنی  

دالش اههای لتل چهارم ن یه یرن داشر ن کارکندهرای تره 

لتل قارل دالشر اهها یرنای چایرک ترازی  تجراری ترازی 

ایع الترالی ی  نایرمهرای لرنم لسراز یره پنیهشها  مدمنمو من

پرور ی ننرام ی  رمزی ی تجدمرد تراخ ار دارلرد ) نراشیینلامه

یناینامن پاتخ ومی یه امن ال ظارا  ی چاش  ها تاز  (.1393

ی کار ی اقداما  خاصی را از جالب مدمنمو آموزش ناشی می 

(. یه منظور تحاق چرای ی در 1396،لاد ) اضل ی هم ارا  

ی مخ لف یه  ناخور اهداف  رتاش ها  لرو  مشر نی  تازمالها

  لسازمنرد ایزارهرا ی نوامرل محصوال  ما خدما   هن تازما

تو یدمن منظور صراتانظنالی چرو  شرنمای یگالر  یمنه ا

ماهومی یه  (2002( ی گالات ارا  )2009) یوتالی ( 2000)

لام توالمند تازهای چای ی را یارد ادیسا  چرای ی لمودلرد ی 

ترامن پنیهشر نا  امرن تحاسارا  را  توترعه دادلرد.  یعدها

توالمند ترازهای اتر خناج شرده از ادیسرا  تحاسرق کره در 

پنیه  تاضرن مرورد ینرتری قرنار گن  ره الرد ناارتنرد از  

های همررری قوانررد ی ( 2015تررازما  دالرر  محررور لررایاری )

هوپ    کار چایک ینیسل  (2007) نم یش ی یهامشنی تازمال

 (2010دادرت ا  ) تازما  (  نهن 2005) ه سی  ی  ورت

 نرایری   (2012شارپ )ی تاخ ار تازمال(  2016ی  لسپ )

(  شرناکو ی 2017( ی پاتاک )2016)   رایمچالدرا ا، نا 

(  یهاود 2009ی ک سولن ) ( 2001)هم اری شنمای ی گال  

(  کرار تسمری 1395( ی  ارترسجالی )2012مت من  شارپ )

 ( ی مسلن ی هادیمن2016الموکس ی مننچ ) ( 2017لوگوئنا )

( یک سرررولن 2001  قایلسرررو لوترررازی هنمرررزی ) (2015)

 (.1387(  مدمنمو ی رهارنی جعانلرناد ی شرهامی )2009)

نرر یه یررن نوامررل مررذکور مسررزا  ینخررورداری دالشرر اههای 

های ماشی  مسزا  اه مام یره تحروع  موردمطاشعه از توالمندی

درتی ی آمنده پنیهی لسز یه ننوا  رمزی آموزشی ی در ینلامه
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گن  نامند چای ی دالش اهی مورد ینرتی قرنار نوامل تتهسل

 گن  ه اتو.

( مع اد اتو  تازما  چایک یرنای 2015تنز تسلسنت ای )

قایلسو مادگسنی یه ا، ناتی لساز دارد که یامد آلها را کترب 

 کند ن یه ین آ  تازما  یا اتر ااده از  نصرو  یامرد ی والرد

راهی نملری پسردا کنرد ی زمنکالره نمرل کنرد. تر امناجو ی 

( چای ی را یه ننوا  تهوشو یتننو تعنمرف 2013کنمشنا )

توالند  نامندهای خود را ها یا آ  میکنده ی مع ادلد تازما 

 ینای پاتخ یه لسازها  تهدمدها ی  نص ها یه پس  ینلد.

د چای ی هن تازما  ینای یاا ی پسشن و در محسپ پوما لسازمن

اتررو  ی دترر سایی یرره چررای ی  مترر لزم ینخررورداری از 

توالمندتازهامی اتو که لظام را ینای تحاق امن مه  مراری 

رتالد. یجود  توالمندتازها یه ،رور متر اس  در توالرامی می

گومی تنمع ی موثن یه تغسسنا  پوما ی تازما  یه منظور پاتخ

د. امن در تراشی یسنی لاپذمن در محسپ تازمالی لاوذ دارپس 

اتو که هسچ مجمونه مجزامی از توالمندتازها یجود لردارد 

 کند. ارجمنردی ی هم رارا  که تمام ایعاد چای ی را منع س

( یا ارائه تعنمای ما نی ین توالمند ترازهای چرای ی  1397)

دالش اه چایک را دالش اهی یرا تراخ ار ی قروالسن منعطرف  

ترازمالی پرذمنای نر آ نمن   نهمدمنمو مشارک ی ی تحوع

پنیه  مجهز یره تغسسن ی خ ق  یا قایلسو تجدمدتاخ ار  آمنده

های آموزشری ی درتری  انضرا م السزم یازل نی مدایم ینلامه

گسرنی نلمی ی کارکنا  چندمهارته  مت ال در تصمس هسئو

های تامنکشرورها  ی امورماشی  مشوق کارتسمی که یا دالش اه

ش ه ی خنیجری آ  محصروال  ی صنعو ی جامعه هم اری دا

ینسا  ی  ارغ اش حصرس   یرا صر تسو اترو  خدما  دال 

 الد.تعنمف لموده

دهرد کره اگنچره های مخ لف چای ی لشا  می ینرتی مدع

( ته محور تحلسل چرای ی را 20003ج تو  ی موهالتو  )

دالند  مندمو ها  راهاند ی رقایو ی قایلس ها میریلدها ی جهو

های راهاند  کارکنرا   ( چای ی را در توزه2000ی  نالتسز )

( موشاره هرای 2012ریایپ ی  نامنردها مری دالنرد  شرارپ )

چای ی را درک ات ناتنمک  قایلسو رهانی  التجام ی تعهد ی 

لوآیری ی تساشی منایع را مطنح می کند ی موتف ی هم ارا  

های کلسدی  ( لسز چای ی را در چهار محور شامت  ی1999)

محرور تجدمد تاخ ار ی تازما  دال ا  مجازی  قایلسوتازم

کنند  اما یتساری از صاتانظنا   نامند چرای ی را معن ی می

در ته محور محنکهرا  قایلس هرا ی توالمنرد ترازهای چرای ی 

هرا ی کنند. در ادیسا  لظنی پسنامرو  قایلسرویندی می،ااه

د. دشسرل نوامل توالمندتاز چای ی  لسز توا ق لظن یجود لردار

هرای امن امن می توالد یه نوامرل م عرددی از جملره دارامری

هرای م ارای  آلهرا ی مرا  ضرای تازمالها  اهرداف ی رتراشو

 اشراره کره ها یت  ی داش ه یاشد. همالطورپسنامولی تازما 

 لسازمنرد پومرا محرسپ در پسشن و ی یاا ینای تازما  هن شد

 از خرورداریین متر لزم  چرای ی یه دت سایی ی اتو  چای ی

 مراری مه  امن تحاق ینای را لظام که اتو توالمندتازهامی

یه همسن جهو یجود توالمندتازهای چرای ی در  .رتالد می

تازما  ها از اهمسو یتسار یاالمی ینخوردار اتو. شذا پنیه  

 ترازهای توالمنرد مسرزا  تاضن درصدد اتو تا یره ینرتری

 ندازد.تهنا  یپ شهن دیش ی دالش اه ده در چای ی

 روش کار

ریش تحاسق در پنیه  تاضن پسمامشی یوده ی یضرعسو     

موجود ده دالش اه دیش ری شرهن تهرنا  را یره شحراا مسرزا  

ینخورداری از ایزارها ی یتامل تحاق چای ی مورد ینرتی قنار 

 نلمری ده دالشر اهداده اتو. جامعه آمراری انضرای هسئرو

شرهسد یهشر ی   شرامل  دالشر اه تهرنا   دیش ی شهن تهنا 

تنیسررو مرردرس  ن مرره  خرروارزمی  اشزهررناء  شررنمف  نلرر  

که جمعس ی یاشغ  یاشندیصنعو  امسنکاسن ی خواجه لصسن می

هرا یره شود  که یه تا سک دالش اهلان را شامل می 6592ین 

(  807(  شهسد یهش ی )2116تهنا  ) ذکن شده اتو  شنح

(  498)(  خرروارزمی 580(  ن مرره )717مرردرس ) تنیسررو

 (  خواجره346(  اشزهنا )430ی صنعو ) (  نل 484شنمف )

( اتررو.  یررن اترراس جرردیع 289(ی امسنکاسررن)304لصررسن )

 354لارنی  7000مورگا  تج  لموله مناتب ینای جامعه 

لارن یرنآیرد  354لان می یاشد  یناینامن تج  لموله آماری  

گسرنی منظور ال خرا  لمولره مناترب از ریش لمولرهشد. یه

ای یا تخصسص م ناترب اتر ااده شرد. تجر  اد ی ،ااهتص

گرزارش شرده  1 ال خایی هن مک از ،ااا  در جردیع لموله

 اتو. 
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 حجم نمونه مورد نیاز مرحله کمی در هر یک از طبقات .1جدول

Table1. The sample size required for quantitative phase in each class 

 حجم نمونه نهایی در هر طبقه حجم نمونه مورد نیاز در هر طبقه سهم هر طبقه نسبت اعضا هر دانشگاه به کل هتعداد اعضای جامع عنوان طبقه

 107 114 2/32 2116 دانشگاه تهران

 40 43 14/12 807 دانشگاه شهید بهشتی

 39 39 01/11 717 تربیت مدرس

 30 31 75/8 580 عالمه طباطبایی

 26 27 62/7 498 خوارزمی

 25 26 34/7 484 ی شریفصنعت

 23 23 49/6 430 علم وصنعت

 23 19 36/5 346 الزهرا

 16 16 51/4 304 خواجه نصیر

 16 16 51/4 289 امیرکبیر

 345 354 100 6592 مجموع

 

ایزار گندآیری ا، نا  پنتشنامه محاق تاخ ه یود. در امن 

رات ا پس از مطاشعره دقسرق ادیسرا  تحاسرق ی مصراتاه یرا 

رئسته ده دالش اه دیش ری شرهن تهرنا  ترسزده ای هسئوانض

های تازمالی  محور   قواند ی ریمهدال نامل تش سل تازما 

تازما   شناکو ی کار چایک  تاخ ار تازمالی   نهن لسنیی

-یومنممدی  لوتازوسقایلهم اری  یهاود مت من  کارتسمی  

ی ی درت یآموزش یزمرینلامه در تحوعی  پنیهندهمآی  رهان

ی شناتررامی گندمررد. ترره نامررل آمنررده مرراش یهایتوالمنرردی

رمرررزی آموزشررری ی درتررری ی پنیهررری  تحررروع در ینلامررره

هرای توالمندمهای ماشی مت خنج از مصاتاه ها یوده ی نامرل

جدمد پنیه  تاضنلد ی ترامن نوامرل متر خنج از ادیسرا  

یاشند. تپس پنتشنامه توالمند تازهای چای ی  پنیه  می

تؤاع ،ناتی ی ان اارمایی شد. لشال نهای موجود در  102یا 

پنتشنامه یه تأمسد صاتانظنا  مدمنمو رتسده ی ریامری آ  

 ینرتی مسزا  پامرامی ضرمن منظورمورد تأمسد قنار گن و. یه

لارن از انضرای  30آزمرو  پنتشرنامه یرسن اجنای مک پس 

جامعه یه ،ور تصاد ی توزمع شد ی ضرنمب آشارای کنیلارا  

 های آ  یه تا سک محاتاه شرد.ای کل پنتشنامه ی ناملین

مسرزا  آشارای کنیلارا  هرن مرک از نوامرل   ل امج لشا  داد

 ی ضنمب آشاای  لهامی کل پنتشنامه   ۷/۰پنتشنامه  یاالی 

 

دهنده قایلسو یاالی ان ارار ایرزار  یوده اتو که لشا   ۹۸/۰

ناجعه الدازه گسنی امن پنیه  اتو. در منتله اجنا ضمن م

تضوری یه دالشر اههای موردمطاشعره مک لترخه آل مرن از 

نلمرری پنتشررنامه تهسرره ی شسنررک آ  یررنای انضررای هسئررو

هرای دیش ری شرهن تهرنا  در دی لویرو ارتراع ی در دالش اه

پنتشنامه ت مسرل گندمرد. یره منظرور ینرتری   300لهامو

هرای  یضعسو موجود توالمنرد ترازهای چرای ی دردالشر اه

اجنا  spssتک لموله ای توتپ لنم ا زار tزمو  موردمطاشعه آ

 گندمد.

 آگاهاله  رضامو اخذ شامل اخ قی موازمن پنیه  تاضن در

 زما  همچنسن. شد رنامو رازداری ی خصوصی تنم  تضمسن

 ها  تؤاع تمامی ت مسل یه تأکسد ضمن ها پنتشنامه ت مسل

 ی زمرا  هرن در پرنیه  از خرنیج مورد در کنندگا  شنکو

 شرد داده ا،مسنا  آلها یه ی یودلد مخ ار  ندی ا، نا  ارائه

شرد.  رنامو کام ً لسز امن امن ی مسمالد محنماله ا، نا  که

پرررررررنیه  تاضرررررررن یرررررررا کرررررررد اخررررررر ق 

IR.IAU.TMU.REC.1399.234 .ثاو شد 

 یافته ها 

یه دشسل یزرگ یود  تج  لموله  جهرو ینرتری لنمراع      

 ی ی کشررسدگی هررای پررنیه  از آزمررو  چرروشیررود  نامررل
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مشاهده می شود که تمامی  2یا توجه یه جدیع  .ات ااده شد

 های پنیه  از توزمع لنماع تاعسو کندلد.نامل

 

 

 ها.  وضعیت نرمال بودن داده2دول ج

Table 2. Normal distribution of data 
 کشیدگی چولگی متغیرها

 185. 367. محورتشکیل سازمان دانش

 423. 266. مانیهای سازقواعد رویه

 165.- 106. نیروی کار چابک

 536. 179. ساختار سازمانی

 12. 270. فرهنگ سازمان

 479. 286.- فناوری اطالعات

 188. 390. شراکت و همکاری

 671. 248. بهبود مستمر

 203. 142. کار تیمی

 233.- 226. قابلیت نوسازی

 038. 171. مدیریت و رهبری

 126. 305. پژوهیآینده

 112.- 227. ریزی آموزشی و درسیتحول در برنامه

 080. 246. های مالی توانمندی

 

هرا  جهرو ینرتری آلهرا  از یه دشسل لنماع یود  همه نامرل

 و  یه ای ات ااده گندمد. یا اجنای امن آزمتک لمولهt  آزمو  

 

 

ل رامج اجرنای . هرا پنداخ ره شردینرتی مطلو  یود  ترازه

 آمده اتو. 3ای در جدیع لمولهک ت t  آزمو  

 

 تک نمونه ای t. نتایج آزمون 3جدول

Table 3. Results of one-sample t-test 

 نتیجه انحراف معیار میانگین میزان خطا (.Sigمعناداری)سطح tمقدار  توانمند سازهای چابکی

 دارعدم معنی 0/722 2/95 0/047 0/22 1/20 محورتشکیل سازمان دانش

 دارمعنی 0/769 2/61 0/388 0/0005 9/37 های سازمانیواعد رویهق

 دارمعنی 0/817 2/66 0/336 0/0005 7/63 چابک کارنیروی 

 دارمعنی 0/708 2/64 0/357 0/0005 9/37 ساختار سازمانی

 دارمعنی 0/816 2/58 0/420 0/0005 9/56 فرهنگ سازمان

 دارمعنی 0/803 2/70 0/294 0/0005 6/79 شراکت و همکاری

 دارمعنی 0/702 2/73 0/265 0/0005 7/02 بهبود مستمر

 دارمعنی 0/860 2/77 0/221 0/0005 4/77 کار تیمی

 دارمعنی 0/757 2/53 0/466 0/0005 11/44 قابلیت نوسازی

 دارمعنی 0/845 2/67 0/329 0/0005 7/24 مدیریت و رهبری

 دارمعنی 0/775 2/47 0/521 0/0005 12/47 پژوهیآینده

 دارمعنی 0/832 2/67 0/326 0/0005 7/28 ریزی درسی و آموزشیتحول در برنامه

 دارمعنی 0/573 2/43 0/563 0/0005 18/24 های مالیتوانمندی

 دارمعنی 0/760 3/29 0/041 0/0005 7/19 فناوری اطالعات
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 tه محرور  آمراردال در خصوص توالمندتاز تش سل تازما 

داری ( یود. همچنسن تطح معنی96/1( کوچ  ن از ) 20/1)

( ی مسرال سن 05/0(  یزرگ رن از مسرزا  خطرا )22/0آزمو  )

ی لزدمرک یرود   tدار لشرد  ( یود. یا توجه یه معنری95/2)

شرود کره گسنی می(  چنرسن ل سجره3مسال سن یه م وترپ )

دالشرر اههای مررورد مطاشعرره در خصرروص امررن توالمندترراز 

  ی لزدمک یه م وتپ دارلد. یضعس

 های ترازمالی  آمراره در خصوص توالمندتاز قواند ی ریمره

t(37/9 )داری آزمررو  (  تررطح معنرری96/1از )  تررنیزرگ

( ی مسررال سن 05/0از مسررزا  خطررا ) تنکوچررک( 0005/0)

تن یود  ی پامسن t دار شد  ( یود  شذا یا توجه یه معنی61/2)

(  یضعسو موجود قوانرد ی 3) مسال سن لتاو یه تد م وتپ

های تازمالی در دالش اههای موردمطاشعه از لظن انضای ریمه

 تن از م وتپ ارزمایی شد.لموله پامسن

( ی 63/7) t کار چایرک  آمرارهدر خصوص توالمندتاز لسنیی

( 0005/0داری آزمررو  )(  تررطح معنرری96/1از ) تررنیزرگ

( یررود. 66/2( ی مسررال سن )05/0از مسررزا  خطررا ) تنکوچررک

تن یود  مسال سن ی پامسن t  دار شد یناینامن یا توجه یه معنی

(  یضرعسو موجرود لسرنیی الترالی 3لتاو یه تد م وتپ )

چایک  در دالشر اههای موردمطاشعره از لظرن انضرای لمولره 

 تن از م وتپ ارزمایی شد. پامسن

t (37/9 ) در خصوص توالمندتراز تراخ ار ترازمالی  آمراره

( لسرز 0005/0داری آزمو  )(  تطح معنی96/1از ) تنیزرگ

( یرود  64/2( ی مسال سن لسز )05/0از مسزا  خطا ) تنکوچک

تن یود  مسال سن ی پامسن t دار شد یناینامن یا توجه یه معنی

( یضرعسو موجرود تراخ ارهای 3لتاو یره ترد م وترپ )

های موردمطاشعه از لظن انضرای هسئرو تازمالی  در دالش اه

 تن از م وتپ ارزمایی شد. می آلها پامسننل

t (56/9 ) در خصوص توالمندتراز  نهنر  ترازما   آمراره

( 0005/0داری آزمررو  )(  تررطح معنرری96/1از ) تررنیزرگ

( یرود   58/2( ی مسرال سن )05/0از مسرزا  خطرا ) تنکوچک

تن یود  مسال سن ی پامسن t دار شد یناینامن یا توجه یه معنی

 تازما   در ( یضعسو موجود  نهن 3م وتپ )لتاو یه تد 

 

 

های موردمطاشعه از لظن انضای لمولره پرامسن ترن از  دالش اه

 م وتپ ارزمایی شد.

t(79/6 ) در خصوص توالمندتاز شناکو ی هم راری  آمراره 

( 0005/0داری آزمررو  )(  تررطح معنرری96/1از ) تررنیزرگ

یررود. ( 7/2( ی مسررال سن )05/0از مسررزا  خطررا ) تنکوچررک

 نسال ستن یود  منمسی پا tشد   دارییا توجه یه معن نمیناینا

شناکو ی هم اری موجود  وس( یضع3لتاو یه تد م وتپ )

ترن نمسلموله پا یموردمطاشعه از لظن انضا یهادر دالش اهلسز 

 شد. یایماز م وتپ ارز

t (02/7 )در خصرروص توالمندترراز یهاررود مترر من  آمرراره 

( 0005/0  ترطح معنری داری آزمرو  )(96/1از )  تنیزرگ

( یرود  73/2 ( ی مسرال سن )05/0از مسرزا  خطرا ) تنکوچک

 نسال ستن یود  منمسی پا tدار شد  ییا توجه یه معن نمیناینا

توالمنرد تراز موجرود   وس( یضرع3لتاو یه تد م وترپ )

ی موردمطاشعره از لظرن انضرا یهرادر دالشر اهیهاود مت من 

 شد. گزارشتن از م وتپ نسمپا هسئو نلمی آلها

از  ترنیزرگt (77/4 )در خصوص توالمندتاز کارتسمی  آماره 

از  تنکوچرک(  0005/0داری آزمرو  )(  تطح معنی 96/1)

یا توجه  نمیناینا( یود.  77/2( ی مسال سن )05/0مسزا  خطا )

لتراو یره ترد  نسال ستن یود  منمسی پا tدار شد  ییه معن

در کرار تسمری را  موجود وسیضعلموله انضای  ( 3م وتپ )

 .کندلد یایمتن از م وتپ ارزنمسموردمطاشعه پا یهادالش اه

t (44/11 )در خصوص توالمندتاز قایلسرو لوترازی  آمراره 

( 0005/0داری آزمررو  )(  تررطح معنرری96/1از ) تررنیزرگ

( یررود. 53/2( ی مسررال سن)05/0از مسررزا  خطررا ) تنکوچررک

 نسال ستن یود  منمسی پا t  دار شد یمعنیا توجه یه  نمیناینا

در قایلسو لوتازی  موجود وس( یضع3لتاو یه تد م وتپ )

ترن از نمسلمولره پرا یموردمطاشعه از لظرن انضرا یهادالش اه

 شد. یایمم وتپ ارز

t (24/7 )در خصوص توالمندتاز مدمنمو ی رهانی  آمراره  

( 0005/0داری آزمررو  )(  تررطح معنرری96/1از ) تررنیزرگ

( یررود  67/2( ی مسررال سن )05/0از مسررزا  خطررا ) تنکوچررک

 نسال ستن یود  منمسی پاt  دار شد ییا توجه یه معن نمیناینا

 یی رهان ومنمموجود مد وس( یضع3لتاو یه تد م وتپ )
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تن از نمسلموله پا یمطاشعه از لظن انضا مورد یها دالش اه در

 شد. یایمم وتپ ارز

t (47/12 )پررنیهی  آماره رراز آمندهدر خصرروص توالمندت

( لسرز 0005/0داری آزمو  )(  تطح معنی96/1از ) تنیزرگ

( یرود. 47/2(  ی مسرال سن )05/0از مسررزا  خطا ) تنکوچک

ترن یرود  نمسی پرا t دار شرد   ییا توجره یره معنریناینامن 

آمنرده موجرود  وس( یضرع3لتاو یه تد م وترپ ) نسال سم

لمولره  یموردمطاشعره از لظرن انضرا یهرادر دالش اهپنیهی 

 شد. یایمتن از م وتپ ارزنمسپا

رمزی آموزشرری ی در ینلامررهدر خصرروص توالمندترراز تحرروع

داری (  تطح معنری96/1از) تنیزرگt (28/7 )درتی  آماره 

( ی 05/0از مسررزا  خطررا ) تنکوچررک( لسررز 0005/0آزمررو )

ی t  دار شد   ینیا توجه یه مع( یود. یناینامن 67/2مسال سن )

 وس( یضرع3لتاو یه ترد م وترپ ) نسال ستن یود  منمسپا

-در دالشر اهی درتری  یآموزش یزمرموجود تحوع در ینلامه

ترن از م وترپ نمسلمولره پرا یموردمطاشعه از لظن انضا یها

 شد. یایمارز

 tهای مرراشی  آمرراره در خصرروص توالمندترراز توالمنرردی

داری آزمررررو  معنرری (  تررطح96/1از ) تررنیزرگ( 24/18)

( ی مسررال سن 05/0از مسررزا  خررررطا ) تنکوچررک( 0005/0)

ترن نمسی پرا tدار شد  ییا توجه یه معن نمیناینا( یود  43/2)

موجرود  وس( یضرع3لتاو یه ترد م وترپ ) نسال سیود  م

موردمطاشعره از لظرن  یهرادر دالشر اههرای مراشی توالمندی

   .شد یایمتن از م وتپ ارزنمسلموله پا یانضا

t (19/7 )در خصوص توالمندتراز  نرایری ا، نرا   آمراره 

( 0005/0داری آزمرررو  )(  ترطح معنری96/1از ) تنیزرگ

( یرود  29/3( ی  مسرال سن )05/0از مسزا  خررطا ) تنکوچک

 نسال سرتن یرود  میراالی  tدار شد  یمعن یا توجه یه نمیناینا

ایری ا، نرا   نرموجود  وس( یضع3لتاو یه تد م وتپ )

تن از یرااللمولره  یمطاشعه از لظرن انضرا مورد یهادر دالش اه

   .شد یایمم وتپ ارز

  بحث 

در پنیه  تاضن یرنای لختر سن یرار مسرزا  کاریترو      

توالمند تازهای چای ی درده دالش اههای دیش ی شهن تهنا  

موردمطاشعه ی ینرتی قنار گن  ه اتو  یناینامن ات ناداتی که 

ه پنیه  های گذش ه شده اتو  نمدتا در تد شناتامی ی ی

رتاه یندی نوامل توالمند تاز می یاشد. یجود  توالمندتازها 

گرومی یه ،ور مت اس  در توالامی ترازما  یره منظرور پاترخ

یسنی لاپرذمن در محرسپ تنمع ی موثن یه تغسسنا  پوما ی پس 

نره تازمالی لاوذ دارد. امن در تراشی اترو کره هرسچ مجمو

مجزامی از توالمندتازها یجود لدارد که تمام ایعاد چرای ی را 

کند. در خصوص توالمند تاز تش سل تازما  دال   منع س

هرای موردمطاشعره  محور از لظن انضای هسئو نلمی دالش اه

توا  امن وله ل سجه گسرنی کرند کره امرن دالشر اهها در می

ثنی   ها یه تمو خلق ارزش ی توشسد خصوص هدامو رتاشه

های نلمی  توق داد  اتاتسد از تنجمه یره تازی امدهتجاری

تمو خ قسو  ات ااده از لظنا  انضرای هسئرو نلمری در 

جهو توتعه   نایری محصوال  خام ی امجراد ارزش ا رزیده  

تأتسس شنک های دال  ینسا  ی ترأمسن لسازهرای پنیهشری 

دیشو توتپ دالش اه  یضرعس ی لزدمرک یره م وترپ دارلرد. 

( 1393های یاقنی کناچی )نچند که امن نامل در پنیه ه

( ی پورجایمرد  خترنیی پروری 1394ی لاوی  آذر ی اتعدی )

( یره ننروا  نراملی اثنگرذار در چرای ی 1398نلی یس ری )

شررناخ ه شررده اتررو امررا در خصرروص مسررزا  کاریتررو آ  

 پنیهشی الجام لشده اتو.

تروا  یمری های تازمالدر خصوص توالمند تاز قواند ی ریمه

های که انضای هسئو نلمی دالش اه لمود ینسگجهسل  نسچن

موردمطاشعه  یضعسو دالش اه خرود را در مرورد لشرال نهای 

تغسسنپذمنی تسات ها ی قوالسن دالشر اه یناتراس ما ضرسا  

جامعه  الطااق قوالسن یا پسشن  های دلسا  چرای ی در تردیمن 

تذف مانرا  دتو  پذمنی در اجنای قوالسن قوالسن  العطاف

ی پا گسن  امجاد یت نهای قالولی جهو تترنمع ی تترهسل در 

تن از م وتپ ارزمایی لموده الد  یا ینرتی اجنای امور را پامسن

ادیسا  پنیه  امن ل  ه ریشن شد که در تحاساا  گذشر ه 

هرا هرا در دالشر اهمسزا  چایک ی منعطف یود  قواند ی ریمه

ی امرن نامرل صرن اً در تحاسارا  قنار ل ن  ره   مورد ینرتی

( ی 2001(  شرنمای ی گالرر  )2007هررای ی شری مررن )شرنی

( یره ننروا  نامرل اثنگرذار در 1394لاوی  آذر ی اترعدی )

 تازی  شناتامی شده یود.چایک
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 نستروا  چنریمردر خصوص توالمند تاز لسنیی کار چایرک 

  که نمل ند دالش اههای موردمطاشعره در لمود ینسگ جهسل 

های کاری در کارکنرا   ینلامره محرور تاومو ال سزه خصوص

یارآیرد  انضای هسئو نلمی تازه ات خدام  ارائه آموزشرهای 

الزم یه انضای نلمی ترازه اتر خدام  جرذ  لسرنیی کرار یرا 

ریم ند چای ی  از لظن انضرای هسئرو نلمری نمل رند آلهرا 

که یرا ل رامج تحاسارا   تن از م وتپ ارزمایی شده اتوپامسن

(کرسن ی 1393پور آقرازاده ی هم رارا  )کناچی  نااسیاقنی

( ی قالع ناادی  آرات ه  2007(   امنیالی )2010لمب هارد )

 ( همخوالی دارد. 1398لوه ایناهس  ی هم ارا  )

تروا  امن ولره در خصوص توالمندتراز تاخ ارترازمالی مری

لشال نهای تغسسن  ات نااط لمود که انضای لموله در خصوص

تاخ ارها یه تاخ ارهای ا ای  امجاد تاخ ارهای غسنم منکز 

ی غسنیوریکناتسررک ی تاررومت اخ سررار یرره مرردمنا  مسررالی ی 

ترن از هرای موردمطاشعره را پرامسننملساتی  نمل ند دالشر اه

هرای شرارپ الرد. امرن ل رامج یرا ما  رهم وتپ ارزمایی کنده

 (  2011(  رمضرا  )1394(  لاوی آذر ی اتعدی )2012)

( ی قالع ناادی  آرات ه  لروه 1392راد )مسنکماشی ی  نهادی

 (  همخوالی دارد.1398ایناهس  ی هم ارا  )

تروا  امن ولره تاز شناکو ی هم اری میدر خصوص توالمند

های  ات نااط لمود که انضای هسئو نلمی  نمل ند دالش اه

اشمللری هرای یرسنخود را در خصروص لشرال نهای هم راری

دالش اهها از جملره ماادشره اتر اد ی دالشرجو  هم راری یرا 

هرامی از قاسرل صنعو ی جامعره  العاراد قرنارداد یرا ترازما 

شهنداری ی محسپ زمتو جهو ر ع مش  تی لظسن آشرودگی 

های دالش اه یره صرنعو  هوا  تنا سک ی....  معن ی توالمندی

تحاسارا   الدکره یرا ل رامجتن از م وترپ گرزارش کندهپامسن

 ( مطایاو دارد.2012( ی شارپ  )1393یاقنی کناچی )

تروا  گارو یرن در خصوص توالمند تاز یهاود متر من  مری

هرای موردمطاشعره اتاس لظن انضای هسئو نلمری دالشر اه

نمل ند آلها در لشال نهای امجاد ینلامره ی یتر ن کرار یرنای 

سن  م خصصا   ات خدام کارکنا  کارآزموده ینای اجنای قوال

های خارج از دالش اه  اتر ااده از پ الترسل شناتامی  نصو

اشمللری کرند  اش حصس   ی اه مرام در یرسنهای  ارغالجمن

تراز تن از م وتپ هتو. در خصوص توالمندها پامسندالش اه

( ی 1394یهاود مت من در تحاساا  لاروی  آذر ی اترعدی )

شناتامی  ( صن اً یه1391معاویی  ش نی ی راتو دهمنده )

ی رتاه یندی امن نامل پنداخ ه شرده ی در خصروص مسرزا  

 کاریتو آ  پنیهشی الجام لشده اتو.

در خصوص نامل توالمند تاز کارتسمی انضای هسئو نلمری 

های موردمطاشعه لشال نهای امن توالمندتاز از قاسل دالش اه

های مخ لف جهو تل مش    دالشر اه ی  تش سل کارگنیه

یسنری شرنامپ آمنرده را لسرز می یه منظور پس هاتش سل تس 

تن از م وتپ ارزمرایی کرنده الرد. هنچنرد پنیهشری در پامسن

ها الجام ل ن  ه خصوص مسزا  کاریتو کارتسمی در دالش اه

(  مسلن 2016های تحاساا   الموکس ی مننچ)اتو  اما ما  ه

( ین لا  کرار تسمری در 2016ی لوگوئنا ) (2015ی هادیمن)

 الد.ازی دالش اهها صحه گذاش هچایک ت

رمرزی آموزشری ی در خصوص توالمند تاز تحروع در ینلامره

که انضای لموله یضرعسو  شودمی گسنیل سجه چنسن درتی

دالشرر اههای خررود را در خصرروص لشررال نهای یررازل نی 

ها  ننایمن درتی ی مح وای آموزشی در رات ای تل تن صل

ی   یرا محرسپ کتربمش    جامعه  آشنا لمود  دالشجوما

هرای جدمرد م ناترب یرا لسراز یازارکرار  الدازی رش هکار  راه

 ای ی اش روینداری از مو اسروهای یسن رش هتأتسس دالش ده

تن از م وتپ ارزمرایی کرنده های ینتن دلسا پامسنهای دالش اه

 الد. 

تروا  امن ولره اتر نااط های ماشی مریدر خصوص توالمندی

نلمری  توالمندتاز لسز انضرای هسئرو امن مورد در که لمود

تررن از م وتررپ پررامسن را موردمطاشعرره هاییضررعسو دالشرر اه

گزارش لموده الد. الزم یه ذکن اتو تره توالمندتراز آمنرده 

رمرررزی آموزشررری ی درتررری ی پنیهررری  تحررروع در ینلامررره

توالمنردمهای مراشی یررنای لختر سن یررار در پرنیه  تاضررن 

 یه دشسل یدمع یود  امن نوامل الد   شذا شناتامی ی ارائه شده

مت نداتی در ادیسا  تحاسق پسنامو  آلها موجود لمی یاشرد. 

موجرود  وسیضرعدر خصوص توالمندتاز  نرایری ا، نرا   

 یموردمطاشعه از لظن انضرا یدر دالش اهها نایری ا، نا  

 گسنیل سجه چنسن .شده اتو یایمتن از م وتپ ارزیااللموله 

 های موردمطاشعه در ئو نلمی دالش اهکه انضای هس شودمی

لشرال نهای دت نتری آترا  ی یردی  محردیدمو یره  مورد
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های اش  نیلسرک  امن نلو ی  ضای مجازی  ات ااده از تاماله

 هرایدالشر اه یضرعسو مجرازی های آموزشراه الدازی دیره

 نارار  الرد  یرهرا الدکی یاالتن از م وتپ ارزمایی کرنده خود

در خصروص امرن توالمندتراز  موردمطاشعه یهادالش اه دم ن

داشر ند.  تنی لتاو یه ترامن توالمندترازهامناتب یضعسو

 نایری ( 2017( ی پاتاک )2016)   رایمچالدرا (2006)نسش

 را یه ننوا  ایزار تحاق چای ی معن ی لموده الد.  ا، نا 

 نتیجه گیری

در مجمرو  مری ترروا  چنرسن اترر نااط لمرود یضررعسو      

د ده دالشرر اه دیش رری شررهن تهررنا  در زمسنرره مسررزا  موجررو

یاشد کاریتو توالمند تازهای چای ی مناتب ی مطلو  لمی

 یه لحوی که از چهارده توالمندتاز ینرتی شرده در دالشر اه

ینردی دالشر اه هرای امرنا  در های موردمطاشعه که در رتاه

 گسنلد  تنها نامل  نرایری یشمار ینتنمن دالش اه ها قنار می

های اش  نیلسک جهو الجام امرور اداری ینخورداری از تاماله

مجرازی از یضرعسو های آمروزشالدازی دیرهی آموزشی ی راه

مناتای ینخوردار اتو ی در خصوص ترامن توالمندترازها از 

قاسل تش سل تازما  دال  محور  قواند ی ریمه های چایرک 

خ ار ی منعطف  لسنیی التالی ی  نهن  تازمالی چایک  ترا

هرا ی ترامن  تازمالی  شناکو ی هم راری یرا ترامن ترازما 

دالشرر اهها  یهاررود مترر من  کررار تسمرری  قایلسررو لوتررازی  

رمزی آموزشری ی درتری  مدمنمو ی رهانی  تحوع در ینلامه

های ماشی دالش اههای موردمطاشعه  آمنده پنیهی ی توالمندی

از لظررن انضررای هسئررو نلمرری آلهررا از یضررعسو مطلررویی 

ردارلارروده ی امررن متررئله لشررا  دهنررده لاکررا ی یررود  ینخو

هرا ی  تازی دالش اهاقداما  صور  گن  ه در خصوص چایک

هرای ینترن امرنا  در ینخرورداری از ایزارهرای  ضعف دالش اه

 تحاق چای ی هتو.
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 شاپوری آموزش جندیی توتعهمجله                                                                                                                                     

 ی آموزش نلوم پزش ی توتعهی منکز مطاشعا  ی  صلنامه                                                                                                                                                         

   1400 تایت ا   2  شماره دیازده تاع                                                                                                                                                      

 

 

 بررسی میزان توانمند سازهای چابکی در ده دانشگاه دولتی شهر تهران

 

   تهنا   امنا .دالش ده ریالشناتی ی نلوم تنیس ی  دالش اه پسام لور  نضو هسا  نلمی  گنیه مدمنمو آموزشی طیبه ارجمندی: 

 دالشر اه ترمنا   نلروم تنیس ری  ی ریالشناتی دالش ده مدمنمو آموزشی  نضو هسئو نلمی  گنیه :*اکبر امین بیدختیعلی 

    امنا . تمنا  

ترمنا   دالشر اه  تنیس ری گنیه ریالشناتی تنیس ی  دالشر ده ریالشناتری ی نلروم نلمی   هسئو نضو :محمد رضاییعلی

 تمنا   امنا .  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترمنا   دالش اه تمنا   نلوم تنیس ی  ی ریالشناتی دالش ده مدمنمو آموزشی  نضو هسئو نلمی  گنیه مسؤول: سندهینو*

    امنا .

    Email: a.aminbeidokhti@semnan.ac.ir   

 

 تهرنا  شرهن دیش ی دالش اه ده در چای ی یتوالمند تازها مسزا  هدف از پنیه  تاضن ینرتی چکیده:

در  ی چای یتوالمند تازهاپنیه  پسمامشی یه ینرتی مسزا  کاریتو  یود. امن پنیه  یا ات ااده از ریش

دیش ری شرهن تهرنا   نلمی ده دالش اهسئوه آماری  انضای های دیش ی شهن تهنا  پنداخو. جامعهدالش اه

. ایرزار گرندآیری ا، نرا  لارن یرنآیرد شرد 354ای ،ااهگسنی تصاد ییودلد  تج  لموله یه ریش لموله

اجرنا  ایترک لمولره tها یا اتر ااده از آزمرو  ی تحلسل آماری دادهتاخ ه یوده ی  تجزمه محاق  هامپنتشن

دار ی مسرال سن آ  یمعن سنغمحور  دال  تازما  سلتش  ای لشا  داد ناملتک لموله tآزمو   گندمد. ل امج

هرای مرورد مطاشعره از یتو توالمند تازهای چای ی در دالش اه. یناینامن مسزا  کاراتولزدمک یه م وتپ 

تنی لتاو ی  نایری ا، نا  یضعسو مناتبتوالمندتازیضعسو مطلویی ینخوردار لاوده ی صن اً در زمسنه 

ها یه تمو خلرق در خصوص هدامو رتاشه هادالش اهاتو. ل امج لشا  داد امن  شدهگزارشیه تامن نوامل 

های نلمی  توق داد  اتاتسد از تنجمه یه تمو خ قسو  ات ااده از تازی امدهی   تجاریارزش ی توشسد ثن

 تأترسس  ا رزیدهارزشلظنا  انضای هسئو نلمری در جهرو توترعه   رنایری محصروال  خرام ی امجراد 

 یضعس ی لزدمک یه م وتپ دارلد.   لسازهای پنیهشی دیشو توتپ دالش اه تأمسنسا  ی یندال ی هاشنکو

 

  .ی دیش یهادالش اه  تازما   توالمند تازهاچای ی   واژگان کلیدی:
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