
 

 

  

 

 

 

 

 

 هدیزیت ٍ کبرآفزیٌی هغبلعبت

 8931 تببستبى، 2، ضوبرُ 5دٍرُ 

 881 -828 صفحبت 

Online ISSN: 6742-734X 

Print ISSN: 6332-6623 

www.irijournals.com 

 

 

 

  عالی آموزش در سازمانی چابکی بر اجتماعی سرمایه ابعاد تأثیر
 

 2پس  ، حسنعلی کوره1بهمن خسروی پور

 خَسستبى عبیعی  هٌببع ٍ کطبٍرسی علَم داًطگبُ کطبٍرسی، آهَسش ٍ تزٍیج گزٍُ استبد ٍ علوی ّیئت عضَ: هسئَل ًَیسٌدُ 8

 خَسستبى عبیعی هٌببع ٍ کطبٍرسی علَم داًطگبُ کطبٍرسی، هکبًیشاسیَى کطبٍرسی هٌْدسی ارضد کبرضٌبس 2

 

 چکیده

ی آهَسش ٍ پژٍّص عَرکل بِی ٍ آهَس هْبرتیکی اس هزاحل هْن آهَسش رسوی یعٌی، هزحلِ هغبلعِ ٍ  عٌَاى بِآهَسش عبلی 

 ؛اًسبًی ایفب ًوبید یّبِ یسزهب، ًقص بسشایی در ایجبد ٍ تَسعِ هؤثزبب ضزط داضتي عٌبصز السم ٍ  تَاًد یه بعد اس دٍرُ هتَسغِ

ی گیزد کِ تحقق اّداف عبلی ًظبم آهَسش قزارهی گًَبگَى ّب هؤلفِی اس اکَسیستوی هتطکل اس ا ّبلِاهب تحقق ایي هْن در 

هٌببع گًَبگَى دٍ  هزٍر بِی اثزگذار بسیبری ًوَدُ است. در ایي راستب ٍ بب عٌبیت ّب هؤلفِی سبس بدُیپعبلی را هٌَط بِ بسظ ٍ 

. اًد هبًدُی در بیي هغبلعبت هَجَد در ًظبم آهَسش عبلی کطَر، هغفَل ا گًَِ بِهبیِ اجتوبعی ٍ چببکی سبسهبًی سز هؤلفِ

ایي هْن بزرسی ضَد کِ ابعبد سزهبیِ اجتوبعی حبکن بز ًظبم آهَسش عبلی  ًگز کلتالش بز آى است تب بب دیدگبّی  رٍ يیاسا

م خغیز در کطَر داضتِ ببضد یب خیز؟ لذا بب استٌبد بِ هغبلعبت اًدک هَجَد اثزی بز چببک سبسی سبسهبًی ایي ًظب تَاًد یه

ًطبى داد بب عغف اثزگذاری عول در تقَیت ابعبد سزهبیِ  ّب بفتِهثلت، ی رأسپیزاهَى ایي اهز ٍ تدقیق در ابعبد گًَبگَى ایي سِ 

حبضز  پژٍّصًتبیج  درًْبیتا هْیب سبخت. تَاى تب حدی بستزّبی السم جْت چببک ًوَدى ًظبم آهَسش عبلی راجتوبعی هی

 ایي حیغِ بب خَد بِ ّوزاُ داضتِ ببضد. گذاراى بستیسٍ  يیهسئَلدستبٍردّبیی بزای  تَاًد یه
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