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 چکیده

 .برای فرهنگ چابکی در دانشگاه و سواالت آن شامل موارد ذیل استارائه مدلی  "هدف کلی این پژوهش عبارت است از 

 -  ؟گذارند های فرهنگی بر چابکی سازمانی اثر می و مولفه ابعادکدام 

 های فرهنگی در دانشگاه آزاد اسالمی چگونه است؟ وضعیت ابعاد و مولفه 

 آیا مولفه های چابکی در دانشگاه آزاد اسالمی در حد مطلوبی می باشد؟ 

  مدل فرهنگی مناسب برای تبیین این عوامل چگونه مدلی است؟ 

جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان . نوع تحقیق کاربردی روش اجرای آن پیمایشی و روش جمع آوری داده ها ترکیبی است

تعداد . بوده است 3141-49های آزاد اسالمی تهران تشکیل داده، که زمان انجام تحقیق در سال  دانشگاه 8و اساتید منطقه 

تعیین . دانشگاهی مشغول به انجام وظیفه هستند باشند که در سی و چهار واحد نفر می 37423جامعه آماری مورد مطالعه 

و در دو طبقه  ای یک مرحله ای  بوده است ای خوشه گیری تصادفی طبقه نمونه آماری پژوهش بصورت کمی با روش نمونه

 .سی قرار گرفتهیات علمی و کارکنان مورد برر

ها، شیوة ترکیبی  باشد و از لحاظ نحوه گردآوری داده از نظر روش، این پژوهش، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می      

عاملی اکتشافی   ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته و به منظور تعیین روایی سازه  پرسشنامه  از تحلیل .استفاده شده است

 . استفاده شد

معنویت، اعتماد، تعهد و ""سرمایه روانشناختی "نتایج تحقیق نشان داد از میان مولفه های فرهنگی عوامل فردی شامل        

 "، "رقابتی هوش و گرایی آینده گرایی، تحول "و عوامل سازمانی شامل  "جمع گرایی و تیم گرایی "، "هوش عاطفی 

نتایج حاصل از تحلیل . تاثیر گذار هستند "در استفاده از امکانات التعد "،  "گرایی عملکرد و کیفیت "،  "توانمندسازی

عاملی و برازش مدل با دارا بودن شاخص های برازش مناسب مدلی است که ابعاد و مولفه های فرهنگی که باعث ارتقا چابکی 

 .می شود را به بهترین شیوه تبیین می کند

بین مولفه های فرهنگی و ابعاد فردی و سازمانی و چابکی رابطه همبستگی همچنین بررسی روابط بین عوامل نشان داد که 

 .معنا داری وجود دارد و در نهایت پیشنهادات ارائه شده است

  چابکی سازمانی ، فرهنگ چابکی ، دانشگاه :کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه

ایدن وظدایف شدامل    . ای را برعهدده دارندد   ههای عجیبی هستند و وظایف متضاد و چندگانه و مطمئناً پیچیدد  ها، سازمان دانشگاه

انتظدار  . شدوند  المللی، اصالحات اقتصادی و تجدید حیات شهری می رسانی به جوامع محلی، ملی، بین تدریس، تحقیق و خدمات
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کجا  ای برای حفظ و نگهداری حقایق تاریخی باشند که به مردم بگویند ما که هستیم و از ها نهادهای حافظه رود که دانشگاه می

مفهوم تحقیدق  . ها نیز باشند ها جایگاه و میدان اکتشافات، ابداعات و خالقیت رود که دانشگاه اما در عین حال، انتظار می. ایم آمده

ابتکدار  . طور به معنای علوم اجتماعی، مانند هنر و علوم انسانی هم اسدت  ، اما همین«اکتشاف و انجام کارهای نوین»علمی یعنی 

 . های قدیمی است یخته و آشفته در برابر روشچالشی در هم گس

افکدن، پیشدرفت و حرکدت     ها، با تالش برای برقراری توازن و تعادل بین حدافظین اسدتمرار و مبتکدران نفدا      سالهاست دانشگاه

تأثیرگدذاری  گذارندد و ایدن    اما هر از چندگاهی بایستی در مورد اینکه این مسائل چگونه روی فرآیندهایمان تأثیر مدی . اند نموده

هدای   های تکنولوژیکی، تأمین بودجده و رقابدت   های گوناگونی مربوط به پیشرفت امروزه انواع چالش. چگونه باید باشد، بیاندیشیم

تدر کارهدا    هزینده  تر و کدم  المللی، تهدیدی علیه آداب و رسوم سنتی دانشگاه هستند که نیاز مُبرمی را برای انجام بهتر، سریع بین

 .یک از روشهای بهتر کردن و سریعتر کردن کار چابکی است ( ,7131Twidale. )یندنما ایجاد می

  

 روش تحقیق

توان نتایج آن را در جهت ارتقاء چابکی  دانشگاهها  زیرا می. است 3تحقیق حاضر از نظر هدف، در ردة تحقیقات کاربردی

ز ا( 3141-49)ز آن، در یک مقطع زمانی مشخص این تحقیق مقطعی است زیرا گردآوری اطالعات مورد نیا. استفاده نمود

از نظر روش ، این پژوهش، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی . گیری از جامعه مورد نظر انجام شده است طریق نمونه

 جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان و اساتید  .ها، شیوة کمی  استفاده شده است و از لحاظ نحوه گردآوری داده.باشد می

تعداد جامعه . بوده است 3141-49های آزاد اسالمی تهران تشکیل داده، که زمان انجام تحقیق در سال  دانشگاه 8منطقه 

تعیین نمونه . دانشگاهی مشغول به انجام وظیفه  هستند باشند که در سی و چهار واحد نفر می 37423آماری مورد مطالعه 

 . ای یک مرحله ای بوده است ای خوشه تصادفی طبقهگیری  آماری پژوهش بصورت کمی با روش نمونه

در . استفاده شده است( مطالعه مدارک موجود و پرسشنامه )آوری اطالعات از روش ترکیبی  در این پژوهش به منظور جمع

پرسشنامة محقق ساخته فرهنگ، که سؤاالت و ..ها از طریق پرسشنامه انجام شد آوری داده راستای مطالعات کمی، جمع

پرسشنامه با هشت  دسته مولفه  . نامه با استفاده از ادبیات پژوهش و نظر اساتید راهنما و مشاور تدوین گردید های پرسش ویهگ

تحول گرایی  )،(جمع گرایی و تیم گرایی)و(تعهد و هوش عاطفی،اعتماد ،معنویت )،(سرمایه روانشناختی)چابکی یعنی  فرهنگ

 ی اطالعاتوراستفاده از فنا)و(عدالت و برابری جنسیتی)،(کیفیت و عملکرد گرایی()توانمند سازی)،(اینده گرایی و هوش رقابتی

ها نیز تأئید گردید و با پرسشنامه چابکی که شامل چهار مولفه شایستگی  مقیاس  تهیه  و قابلیت اعتبار و پایایی این خرده(

 .فت،پاسخگویی ،سرعت و انعطاف پذیری است مورد استفاده قرار گر

نفری مورد آزمون قرار  11در جمعیت پرسشنامه اولیه  ،تحقیقدر های مورد استفاده برای اطمینان از پایایی سؤاالت و گویه

پایایی پرسشنامه پژوهش با استفاده از ضریب  هاآوری پرسشنامهپس از جمع. گرددگرفت تا نواقص احتمالی پرسشنامه برطرف 

 . شودارائه می جداگانهها بصورت متغیرنتایج بدست آمده برای هر  ،که در ادامه صورت گرفت SPSSافزار  آلفای کرونباخ و نرم

 ی تحقیقهامیزان آلفای بدست آمده برای هر یک از متغیر: 7جدول                               

 ضریب آلفای کرونباخ 

 وضعیت مطلوب وضعیت موجود متغیر

 439/1 419/1 فردی فرهنگ از منظر

                                                           
1
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 887/1 483/1 سازمانی فرهنگ از منظر

 497/1 489/1 فرهنگ

 249/1 414/1 چابکی

 یافته ها 

 .نتایج به تفکیک سواالت ذیال ارائه شده است

 ؟گذارند های فرهنگی بر چابکی سازمانی اثر می و مولفه ابعادکدام  -سئوال اول

 
فرهنگی به دست آمد که به  یها مولفهابعاد و در پاسخ به این سئوال ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش و مبانی نظری موجود 

پس از جمع آوری داده ها به منظور رواسازی . گویه تهیه و در اختیار متخصصان قرار گرفت 91ای مشتمل بر  صورت پرسشنامه

استفاده شد تا از  (PCA 7یا روش اصلی   روش تحلیل مؤلفه)عاملی اکتشافی   ش تحلیلها، از رو پرسشنامه و نیز تعیین مولفه

ای که از طریق بررسی پیشینه نظری و تجربی و نیز نظرات  مولفه 8بعد و  7های استخراج شده با  ابعاد و مولفه( 3این طریق 

( 1فرهنگی  موثر بر چابکی سازمانی تعیین شود، و های  ابعاد و مؤلفه( 7متخصصین به دست آمده است مطابقت داده شود، 

  .روایی سازه پرسشنامه تأیید گردد
 

 (KMO) گیری  نمونه  کفایتشاخص مقدار ( تحلیل عامل اکتشافی برای تعیین ابعاد فرهنگی)نتایج حاصل از مطالعات کمی 

 .است مناسب بوده  عاملی  تحلیل  اجرایمی دهد  معنادار شد که نشان 19/1در سطح   بارتلت  کرویت  آزمونو  874/1برابر با 

سپس براساس عاملهای استخراج شده مشخص شد که تنها دو عامل شامل عوامل فردی و سازمانی ابعاد فرهنگی تاثیرگذار بر 

 .باشند چابکی سازمانی می

و  847/1برابر با  (KMO) گیری  نمونه  کفایتهای بعد فردی نشان داد که شاخص  تحلیل عامل اکتشافی برای تعیین مولفه

معنویت، اعتماد، تعهد و  "،  "سرمایه روانشناختی"معنادار است و سه عامل تحت عناوین  19/1در سطح   بارتلت  کرویت  آزمون

باشند که بر چابکی سازمانی تاثیر می  های تشکیل دهنده بعد فردی می مولفه "جمع گرایی و تیم گرایی"و"هوش عاطفی

 . گذارند

برابر با  (KMO) گیری  نمونه  کفایتهای بعد سازمانی نشان داد که شاخص  مچنین تحلیل عامل اکتشافی برای تعیین مولفهه

تحول گرایی، آینده گرایی، هوش "معنادار است و چهار عامل تحت عناوین  19/1در سطح   بارتلت  کرویت  آزمونو  899/1

های تشکیل  مولفه"مولفه عدالت و برابری در استفاده از امکانات"و "عملکرد گرایی مولفه کیفیت و" "توانمند سازی "،  "رقابتی

 باشند که بر چابکی سازمانی تاثیر می گذارند دهنده بعد سازمانی می

 های فرهنگی در دانشگاه آزاد اسالمی چگونه است؟ وضعیت ابعاد و مولفه: در پاسخ به این سوال که 

 

 (n=373)هاي فرهنگي  مولفهوابسته براي ابعاد و  tنتایج آزمون  3جدول 

 ها مولفه ابعاد
میانگین وضع 

 موجود

میانگین وضع 

 مطلوب

تفاوت 

 میانگین
 tآماره 

درجه 

 آزادی

سطح 

 داری معنی

 000/0 373 -63/15 -55/1 66/5 85/6 بعد فردی

 000/0 373 -53/15 -58/1 70/5 58/6 سرمايه روانشناختی 
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 تعهد اعتماد، معنويت،

 عاطفی هوش و
60/6 61/5 51/1- 30/17- 373 000/0 

 000/0 373 -13/17 -77/1 37/5 30/6 گرايی تیم و گرايی جمع

 000/0 373 -33/17 -58/1 30/5 38/6 بعد سازمانی

 آينده گرايی، تحول 

 رقابتی هوش و گرايی
63/6 15/5 76/1- 38/17- 373 000/0 

 000/0 373 -53/16 -57/1 31/5 36/6 توانمندسازی 

 عملكرد و كیفیت 

 گرايی
86/6 36/5 67/1- 77/16- 373 000/0 

در استفاده از  عدالت 

 امكانات
10/6 15/5 05/3- 63/18- 373 000/0 

 

در تمام مولفه ها  )داری بین میانگین نمونه در وضعیت موجود و وضعیت مطلوب وجود دارد  تفاوت معنیکلیه مولفه ها برای 

P .) از میانگین مشاهده شده در وضعیت ( تمام مولفه ها)همچنین از آنجایی که میانگین مشاهده شده در وضعیت موجود

نامطلوب و  مولفه ها  ، بنابراین بنا به نظر پاسخ دهندگان، وضعیت (تفاوت میانگینها منفی است)مطلوب کوچکتر است 

 .نامناسب است
 های چابکی در دانشگاه آزاد اسالمی در حد مطلوبی می باشد؟در پاسخ به این سوال که آیا مولفه 

 

 

                           

  وابسته براي مولفه هاي چابکي tنتایج آزمون  :6جدول                               

 متغيرها 
میانگین وضع 

 موجود

میانگین وضع 

 مطلوب

تفاوت 

 میانگین
 tآماره 

درجه 

 آزادی

سطح 

 داری معنی

 000/0 373 -63/17 -31/1 15/6 77/3 پاسخگويی

 000/0 373 -87/16 -56/0 17/6 31/3 شايستگی

 000/0 373 -71/15 -76/0 07/6 13/3 انعطاف پذيری

 000/0 373 -63/11 -77/0 36/6 68/3 سرعت

 000/0 373 -31/17 -76/0 17/6 31/3 چابكی سازمانی
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داری بین میانگین نمونه در وضعیت موجود و وضعیت مطلوب وجود دارد همچنین از  تفاوت معنی های چابکی برای مولفه

تفاوت )آنجایی که میانگین مشاهده شده در وضعیت موجود از میانگین مشاهده شده در وضعیت مطلوب  کوچکتر است 

 .نامطلوب و نامناسب است "های چابکی کلیه مولفه "، بنابراین بنا به نظر پاسخ دهنگان، وضعیت (میانگینها منفی است

 که مدل فرهنگی مناسب برای تبیین این عوامل چگونه مدلی است؟  در پاسخ به این سوال

 ساختاریاین مدل در واقع تمامی معادالت . دهد نشان می( t-value)را در حالت معناداری ضرایب  مسیرمدل ( 7)شکل زیر 

بزرگتر باشد،  49/3مسیر از  tدرصورتی که مقدار قدرمطلق آماره بر طبق این مدل، . کند ، آزمون میtرا با استفاده از آماره 

  .دنباش معنادار می% 49ضریب مسیر و بار عاملی در سطح اطمینان 

 

مدل  2شكل  -

 پژوهش در حالت ضرايب معناداری اصالح شده 

 

 49/3باالی  ضرایب مسیربرای هر یک از  tمقادیر محاسبه شده قدرمطلق دهد که  در حالت معناداری، نشان میپژوهش مدل 

بنابراین تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته با  .معنادار هستند% 49در سطح اطمینان ضرایب مسیر تمامی بنابراین . است

 .شود توجه به مسیرهای موجود تایید می

 اصالح شده مربوط به مدلهاي برازش  شاخص 8جدول 

 حد مجاز برآوردها نام شاخص

   مجذورکاي 
13/31=   

08/0P> 
6=df 0017/0=P 

 8کمتر از  83/3 ي آزادي کاي بر درجهمجذور

 05/0کمتر از  RMSEA 053/0 ميانگين مربعات خطاي برآوردریشه 

 7/0باالتر از  GFI 77/0 نيکویي برازش

 چابکی

 تحول 

 کیفیت

سرمایه 

 روانشناختی

 معنویت

 تیم گرایی

توانمند 

 سازی

 عدالت
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 7/0باالتر از  AGFI 73/0شاخص نيکویي برازش اصالح شده

 7/0باالتر از  NFI 00/1برازندگي نرم شده

 7/0باالتر از  NNFI 77/0برازندگي نرم نشده

 RMR 01/0ریشه ميانگين مربعات باقيمانده 
هرچه به صفر 

 نزدیکتر بهتر

نتایج حاصل از تحلیل عاملی و برازش مدل، نشان داد که مدل ذیل مناسب ترین مدل برای تبیین عوامل موثر فرهنگی در 

  .ارتقاء چابکی دانشگاه می باشد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازماني چابکي ءعوامل فرهنگي مؤثر در ارتقامدل : 3شکل 
نشان  1براساس این مدل که در شکل  . مدل تحقیق با توجه به شاخصهادر مجموع از برازش مطلوب و مناسبی برخوردار است

ه سایر متغیرها است ک( میانجی)یک متغیر کلیدی و واسط  "گرایی و هوش رقابتی گرایی، اینده تحول"داده شده است، متغیر 

نیز متغیر میانجی دوم است که از  "کیفیت وعملکردگرایی"متغیر . گذارند به واسطه این متغیر بر جابکی سازمانی تاثیر می

بعالوه . گذارد گرایی و هوش رقابتی و در نهایت چابکی سازمانی تاثیر می گرایی، آینده برخی متغیرها تاثیر پذیرفته و بر تحول

 . باشد روانشناختی عالوه بر اثرات غیرمستقیم بر چابکی سازمانی دارای اثر مستقیم و بدون واسطه نیز میمتغیر سرمایه 

 

 بحث و نتیجه گیری 

تحقیقات نشان داده است اجرای اثربخش برنامه های مدیریت کیفیت فراگیر و کوچک سازی بستگی به استراتژی هایی دارد 

که این برنامه ها بدون ایجاد تغییر در فرهنگ انجام می شدند نا موفق بودند اما هنگامی که در تغییر فرهنگ نهفته است وقتی 

اجرایی می شدند موفقیت آمیز ( فرهنگ ) که فرهنگ این سازمانها هدف اصلی این تغییر بود تا طرح ها در بستر این تغییر 

 .تغییر فرهنگ بود در واقع عامل اصلی موفقیت. بودند و اثر بخشی سازمان افزایش می یافت

31/0  

63/0  

33/0-  

13/0  

31/0  

38/0  

16/0  

36/0  

36/0  
30/0  

31/0  

33/0  

 چابكی سازمانی

 تحولگرايی
اینده گرایی و هوش 

 رقابتی

و عملکرد كیفیت

 گرایی

روانشناختی سرمايه  

اعنماد  تعهد هوش  معنويت

 عاطفی

و جمع گرايی تیمگرايی  

 جمع گرای

 توانمندسازی

در استفاده از امكانات عدالت  
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وابستگی پیشرفت سازمان به تغییر فرهنگ به خاطر این حقیقت است که وقتی ارزشها، تمایالت، تعاریف و اهداف بدون تغییر 

متاسفانه تالش های نافرجام .باقی می مانند، باوجود تغییر رویه ها و استراتژی ها، سازمان ها فورا به وضعیت سابق بر می گردند

اد تغییر ،اغلب باعث ایحاد بدبینی ،نا امیدی ،بی اعتمادی و خراب شدن روحیه در بین اعضای سازمان در جهت ایج

همان طور که تحقیقات نشان داده اند ،اگر استراتژی تغییر در اولین مرحله اعمال نگردد،ممکن است وضعیت سازمان .میشود

 (3141کویین،  ) . بدتر شود

دارند که کارکنان سازمان عامل اصلی حرکت سازمان به سمت چابکی هستند و تازمانی  بیان می (3444)کنس و هس آلوورت

و اضافه میکنند که رفتار تطبیقی .که کارکنان از خود انعطاف نشان ندهند و تغییرات را نپذیرند کسب چابکی میسر نخواهد شد

مولفه های شناختی شامل .حساسی و هیجانی یکی شناختی و دیگری ا. و انعطاف پذیر کارکنان از دو مولفه ناشی می شود

انی مثبت به رضایت در جای هیجانی شامل واکنش هیه یادگیری دستیابی به اطالعات پیش بینی و حل مشکالت و مولفه

نژاد و به نقل از جعفر )پذیرش تغییر ،عدم مقاومت در برابر تغییر و اطمینان از اینکه یک توانایی برای مقابله با تغییر وجود دارد 

 (3184شهابی 

نشان داد که قابلیتهای که کاربست آن در دانشگاهها برای مواجه با محرکهای تغییر جهت چابکی (3143)پور  تحقیق عباس

یاد سازمان  وری ،ارائه دهنده راه حل به مشتری ، آالزامی است شامل هوشمندی و تسلط بر تغییر سرعت و انعطاف پذیری ،نو 

 .گیرنده است

گرایی و هوش رقابتی و  سرمایه روانشناختی دارای تاثیر  گرایی، اینده متغیرهای تحولنتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که 

 "گرایی و هوش رقابتی گرایی، اینده تحول"بیشترین تاثیر  و  "سرمایه روانشناختی"باشند که  مستقیم بر چابکی سازمانی می

 .کنند را تبیین می "چابکی سازمانی "درصد واریانس  99این دو متغیر بر روی هم . باشند کمترین تاثیر را دارا می

بیشترین تاثیر  "توانمندسازی"هستند،  "گرایی و هوش رقابتی گرایی، اینده تحول"در بین متغیرهایی که دارای اثر مستقیم بر  

سرمایه "و  "کیفیت وعملکردگرایی"ایی، گر گرایی و تیم جمع"  "معنویت، اعتماد، تعهد وهوش عاطفی"و متغیرهای 

گرایی و هوش  گرایی، اینده تحول"درصد واریانس  41این متغیرها بر روی هم . های بعدی قرار دارند در رتبه "روانشناختی

 .کنند را تبیین می "رقابتی

بیشترین تاثیر و  "گرایی مگرایی و تی جمع"هستند،  "کیفیت وعملکردگرایی"در بین متغیرهایی که دارای اثر مستقیم بر  

  "عدالت در استفاده از امکانات"و  "توانمندسازی"معنویت، اعتماد، تعهد وهوش عاطفی، "،  "سرمایه روانشناختی"متغیرهای 

لذا توجه .کنند را تبیین می "کیفیت وعملکردگرایی"درصد واریانس  98این متغیرها بر روی هم . های بعدی قرار دارند در رتبه

 .لفه های فرهنگی در راستای ارتقا چابکی از طریق تقویت رفتارهای در سطح فردی و سازمانی موثر استبه مو

در هفت محور ،اقدامات پیشنهادی برای بهبود هر یک مولفه های فرهنگی متناسب با مولفه های اصلی مدل مفهومی پژوهش 

 .ارائه می گردد

بر چابکی پیشنهاد میشود در دانشگاهها به شناسایی و انگیزش  آن ه به اثر با توجمهترین عامل است که  یسرمایه روانشناخت

احساس شایستگی ،اعتماد ،موثر بودن و معنا )افراد هوشمند و خال  توجه شود و به توسعه ظرفیتهای روانشاختی کارکنان   

 ی توجیه  شونداهتمام شده و مسئوالت نسبت به توجه به مشارکت کارکنان از طریق کارگاههای آموزش(دار بودن کار 

برگزاری همایشهایی تحت موضوع معنویت گرایی در دانشگاهها و شناسایی و ،و اعتماد ،تعهد و هوش عاطقی  معنویت در بعد

اختصاص بخشهایی از جلسات .از افرادی که در بهتر نمودن فضای حاکم بر دانشگاه اثر زیادی دارند موثر است  رمعرفی و تقدی

 .اهکارهای ارتقا معنونی کارکنان و افزایش اعتماد نیز کارگشاستنشریات و نشست ها به ر،

توجیه مدیران نسبت به مزایای مشارکت کارکنان و تقویت روحیه نقد پذیری آنان و برگزاری  جمع گرایی و تیم گراییبعد  در

برقراری و حفظ روابط بین : سمینارها و جلسات تخصصی در زمینه تبیین ابعاد سرمایه انسانی و پرداختن به موضوعاتی همچون

گروه های کاری، همکاری کارکنان به صورت تیمی و کسب بازدهی، یادگیری کارکنان از همدیگر ، ارتقاء مهارت های کارکنان 

 .مناسب است به طور مستمر
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 اطالع و کامپیوتری های پایگاه و ارتباطاتی – اطالعاتی های ساخت زیر ایجاد تحول گرایی آینده گرایی وهوش رقابتیدر بعد 

  ویژه پیک و مقاالت و مجالت ، کتب انتشار و  کارکنان توسط محیطی تحوالت درک جهت الزم بسترهای عنوان به رسانی

 ، ها همایش برگزاریموثر است و  نیز محیطی مختلف تحوالت و تغییر به نسبت افراد های آگاهی و نگرش سطح ارتقاء جهت

 انجام توانایی به ایمان: همچون موضوعاتی پیرامونی تحوالت  و تغییر به مربوط مفاهیم تبیین جهت هایی جشنواره ، ها نمایشگاه

کار، پذیرش افکار نو و جستجو گر، احترام به افکار و ایده های جدید، تمایل به تغییر و نوشوندگی، دسترسی به مدیران، توجه 

  .میتواند مفید باشد به نیازهای جامعه و جلب رضایت آحاد مردم، گردش شغلی سازمانی

 ارتقاءو  کارکنان سازی توانمند ماموریت با متناسب فتهپیشر و مدرن تجهیزات و تجهیزلوازم و خریداری توانمند سازیبعد  در

 برگزاریو نیز تخصصی سمینارهای برگزاری و پودمانی و تخصصی آموزشی های دوره طریق از کارکنان تخصصی دانش سطح

 کارکنان های مهارت محوریت با  همایشو  دانشگاهی مختلف شغلی های رشته حسب بر خاص علمی ارتقا و رشد های دوره

 .شود میدپیشنها  مختلف های حوزه در دنیا موفق های سازمان تجربیات کسب جهت

 مزیت ترین اصلی عنوان به انسانی سرمایه به العاده فو  اهتمام به نسبت  مسئولین توجیهنیز با   گرایی عملکرد و کیفیت

 ارباب و مشتریان به تر کیفیت با و سریعتر هرچه دهی سرویس جهت مکانیزه های سیستم تدوین و طراحیو  ابتی دانشگاههارق

 آگاهی و دانش سطح ارتقا جهت در هایی اندیشی هم برگزاریو نیز  دانشگاهیان عملکرد به نسبت نظرات نقطه دریافت و رجوع

 .بهبود میابدتعامل با احترام  و ی مداریمشتر زمینه در افراد های

 مبنای هابر تشویق اعطایو  مداری رابطه ار پرهیز و ضابطه اساس بر امور اجرایبا   عدالت و برابری استفاده ازامکانات بعد

 .تقویت میشود سازمانی مراودات و ارتباطات در کارکنان بین تبعیض عدمونیر افراد عملکرد

کار کارکنان در خاتمه بهبود وضعیت فرهنگی دانشگاهها نه تنها به بهبود چابکی می انجامد بلکه باعث بهبود کیفیت زندگی و 

 .خواهد شد
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