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 چکیده

 فرماندهان دیدگاه از ع()علی امام در دانشگاه سازمانی سازیچابک بر مؤثر عوامل بررسی به پژوهش این در

 فرماندهان پرسشنامه به صورت تصادفی بین 11 تعداد شد. بدین منظور پرداخته تیپ دانشجویان هاییگان

 سازیشامل پرسشنامه چابک ،هاآوری دادهگرد ابزار ردید.افسری توزیع گ دانشگاه اندانشجوی تیپ هاییگان

همکاری  ،سرعت ،یکپارچگی و پیچیدگی ،فرهنگ تغییر، پاسخگویی، پذیریانعطاف دعب 7سوال ) 92سازمانی با 

 از استفاده با توصیفی آمار سطح درها داده تحلیل و تجزیه شد. متقابل و کارکردهای مدیریتی( استفاده

 آزمون ازها فرضیه بررسی برای نیز استنباطی آمار سطح در انجام گردید. پراکندگی و زیمرک هایشاخص

( استفاده گردید که SPSSافزار  )نرمدو گروه مستقل، تحلیل واریانس یک راهه  tآزمون  پیرسون، همبستگی

ایی محتوایی است. رو پرسشنامه روایی و شد %51 با برابر مذکور پرسشنامه برای شده محاسبه کرونباخ آلفای

از دیدگاه  )ع(دهنده وضعیت نسبتا مطلوب چابکی دانشگاه امام علی، نشان53/1نتایج پژوهش و میانگین کلی 

مؤثر بر توان عوامل می کند. با توجه به نتایج پژوهشمی حکایت تیپ دانشجویان هاییگانفرماندهان 

تی دارای باالترین میانگین با مدیری عد کارکردهاینمود: بُ را به صورت زیر ارائه )ع(سازی دانشگاه امام علیچابک

 و مندنظام به شکل کارها انجام به ، اعتقادسازیشفاف به ، اعتقادفرماندهان سازیآگاه به اعتقاد :هایشاخص

 مهارت و دانش دیگران، افزایش با مشورت :هایشاخصمتقابل در رتبه دوم با  همکاری شبکه و بُعد ایجاد

های بخش در فرماندهان چندگانه مشترکهای قابلیت سازمان، داشتن در موجودهای فناوری با ندهانفرما

 سازمان.  با فرماندهان ةرابط بودن مختلف و نزدیک

  )ع(امام علی دانشگاه سازمانی، فرماندهان، سازیچابککلیدی:  هایواژه

                                                            
 واحد تهران مرکزاسالمی دانشگاه آزاد  ،دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی 4

 

 واحد تهران جنوباسالمی دانشگاه آزاد  ،شیآموزی مدیریت دانشجوی دکتر 2
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 مقدمه

بینی، سفارشات قابل پیش، آنی و غیری همچون تغییرات سریعی امروزی با مسائلهاسازمان

از  ؛اندباالی خدمات و... مواجه مشتریان، کیفیت کامل، انتظار دریافت سطحِای خاص و سلیقه

گیرند و برای می متفاوتی به خودهای برای بقاء و حفظ موقعیت خود، شکل هاسازماناین رو 

جز پیمودن راهی ای چاره یشرو،تراز اول و پهای حرکت از یک سازمان سنتی به سوی بنگاه

 طوالنی و پر پیچ و خم ندارند. 

 بر عالوه حاضر، قرن اوایل و قرن گذشته اواخر در محیطی ةسابقبی تغییرات و هاچالش

 شده موجب است، بسیارکرده تحوالت و تغییر دستخوش را صنعتی و های تجاریسازمان اینکه

(. 41 :2112 ،آقاقلو) کنند تجربه را تغییرات ترینپیوسته و ترینسابقهبی از یکی نیزها دانشگاه

 شمرده فرهنگی بشر میراث انتقال اصلی ابزار و انباشت تولید، محل که عالی آموزش نظام در

 از یکی دگرگونی، و تغییر حال در و پویا محیطی تغییرات با آمدن کنار شود، چگونگیمی

 ذهنی ةدغدغ به عالی نظام آموزش در بهبود و تغییر ،اساس این بر و ستهاچالش مهمترین

 .(92 :2111)رجبی، شده است تبدیل توسعه حال در و کشورهای پیشرفته ةهم

از شرایط رو  هاسازمانهای بسیاری برای نجات برای رسیدن به قلّة موفقیت، نظریهامروزه 

های اهداف، شیوه ها،که برای این منظور تغییرات بسیاری در نگرش است مطرح شده به نزول

اند که کشیده های فعلی انجام کار را به چالشانجام کار و مدیریت صورت پذیرفته است و روش

 طریق از هاآن مزیت گرفتن نظر در و تغییرات به پاسخ است. 4«چابکی» هاآنیکی از مهمترین 

 تولید اساسی و محوری مفاهیم، مدیریتی و تولیدی ابزارهای و هاروش از راهبردی استفاده

 .(4333، ژانگ و شریی) هستند چابک

جدیاد شاده اسات )میاد و      ةنمونا رقاابتی یاک   هاای  چابکی در واقع برای مهندسی بنگااه 

جدید، مبتنی بر افزایش نرخ تغییار در محایط اسات کاه      ةنمون(. نیاز به این 4333، 2سارکیس

خواهان محصاوالت   رجوعان اربابکند. می ه تغییراتب 9کنش- موسسات را وادار به پاسخ پیش

 (.4339، 1خود و دسترسی سریع به آن هستند )گلدمن و ناجل هایسلیقهارزان، متناسب با 

                                                            
1 Agile 
2 Meade& Sarkis 
3 Proactive 
4 Goldman & Nagel 



 424/  ع()علی در دانشگاه امام سازمانیسازی چابک بر مؤثر عوامل

گاذار بار   تأثیرشناساایی عوامال    ،)ع(دانشگاه اماام علای   بقاء و حفظ موقعیت یدر راستالذا 

 .است یتحائز اهم یارسازمان بس ایندر  هاآن گیریکارهچابکی و ب

 تحقیق مسئلهبیان 

هاای  جدید در سازمان ایمسئله ،کارگیری صحیح فناوری اطالعات و ارتباطاتهحال حاضر ب در

برای رسیدن باه اهاداف خاود بایاد بتوانناد از فنااوری       ها سازماناست. از این رو بیشتر  بزرگ

. اطالعات و ارتباطات در جهت تدقیق، تسریع و تسهیل کارهای خود، بهترین استفاده را بنمایند

و هاا  حال راه های خود را شاناخته و هر سازمان باید از طریق انجام معماری سازمانی، نیازمندی

اجارای معمااری ساازمانی     فرایند مشکل این است که .راهکارهای حل مشکالت را کشف نماید

در نتیجاه یاا اجارای معمااری ساازمانی باه        ؛باشدند، پرهزینه، مشکل و فرسایشی میبسیار کُ

که به منظور افزایش  عواملییکی از  الزم را نخواهد داشت. ةشده و یا اینکه نتیج شکست منجر

اسات. چاابکی    4«چابکی ساازمانی »گردد، ها مطرح میسازمانپذیری، سرعت و کیفیت انعطاف

بسیار باال بدون نیاز به انجاام تغییارات اسات. در واقاع      پذیریسازمانی به مفهوم قابلیت انطباق

عملیاااتی خااود بااه وجااود آورد کااه   هااایروشظرفیتاای را در ساااختار و  ناادتواسااازمان ماای

مای،  ئ، تغییر و تطبیق با شرایط متغیر را بدون نیاز به انجام یکساری تغییارات دا  پذیریانعطاف

هاای  ها، ویژگیفرایندتوان چابکی سازمانی را به عنوان ترکیب می اجباری و بنیانی ایجاد نماید.

 هئارا گرفت. چابکی، توانایی سازمان را درزمان با فناوری پیشرفته در نظر سازمانی و کارکنان سا

توان رقابتی ساازمان مهام اسات. چاابکی     دهد و برای افزایش می کیفیت باال افزایش خدمات با

شایستگی محوری و به صورت تجربیات و دانشی کاه ساازمان را باه     ممکن است به عنوان یک

  (.4331، 2سازد، دیده شود )هاملمی ادرتحقق نتایج اساسی و بنیادی ق

پاس   جود ندارد.ریفی که مورد تأیید همگان باشد وتعاز این رو ست، ا بحث جدیدیچابکی، 

کدام تعاریف متعددی ارائاه   و هر اندمحققان بسیاری در این زمینه فعالیت کرده ،4333از سال 

 ارائه شده است:  هاآنکه در زیر تعدادی از  اندکرده

آشفته )ماسکل، های های ذاتی نهفته در محیطاز تغییرات به عنوان فرصت گیریرهبه

های چابکی در واقع برای مهندسی بنگاه (.4333، 2111؛ شریفی و ژانگ، 4333؛ نیلور، 2114

                                                            
1 Organizational Agility 
2 Hummel 
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جدید، مبتنی بر  نمونه(. نیاز به این 4333جدید شده است )ماده و سارکیس،  نمونهرقابتی یک 

 ر در محیط است که موسسات را وادار به پاسخ پیش کنشی به تغییراتافزایش نرخ تغیی

خود و دسترسی  هایسلیقه کند. بازارها و مشتریان خواهان محصوالت ارزان، متناسب بامی

 (.4339سریع به آن هستند )گلدمن و ناجل، 

یاا از  در هماه جاای دن   ،امروزه، تقریباً تمام کسانی که به دنبال توسعه و اصاالحات هساتند  

 وهاا  دانشاگاه  بارای دهناد.  مای  کنند و در نظام آموزش عالی اداماه می آموزش و پرورش شروع

 نقاش  و اسات  شاده  ترسایم  المللای باین  ساطح  در اصالی  ةوظیفا  پنج عالی آموزش موسسات

 مهمتارین  .اناد کرده تبیین نهادی چند و نقشی چند به ،نهادی تک و نقشی تک از راها دانشگاه

 رشد( ه انتشاراتی( د خدماتی( ج پژوهشی( ب آموزشی الف( :از عبارتستها قشن و وظایف این

 (.425 :4959 زاده،حمیدی)ای حرفه

ها در تعلیم و تربیات از جملاه دیادگاه    رویکردهای برآمده از عصر جدید ارتباطات و فناوری

د مادار و  بر خود یادگیری و چگونگی یادگیری )فراشناخت(، یاادگیری فراینا   حداکثری مبتنی

مستقل موجب حرکت تدریجی در باز تعریف مفاهیم اساسی تعلیم و تربیت شاده اسات. علام،    

ی موجاب شاده   هاسازمانتدریس، محتوای درسی و غیره در حال احراز تعاریف جدید هستند. 

ها از بین رفتاه و نیازمناد آن اسات کاه     تا در بسیاری از موارد مرزهای سنتی آموزش و فناوری

  .(4959عریف شود ) افتخاری، دوباره ت

تخصصای باوده و دارای ادبیاات ساازمان یافتاه       ةبا عنایت به اینکه آموزش عالی یاک حاوز  

باا   ،نظام آماوزش عاالی   سازیچابک برایبعد از انقالب اسالمی تالش مستمری  ،استای حرفه

همچناین   والمللی بسیار مناسب و چشمگیر صورت گرفته اسات  و بینای استانداردهای منطقه

مقالاه، گازارش   هاا  نیاز انتشاار ده  « هجری 4111از جمهوری اسالمی در افق اندچشم سندِ»در

بخشای   دهنادة ها، نشانتنگناها، مسایل و مشکالت دانشگاه ةپژوهشی، تک نگاری و کتاب دربار

ر درسی، تغییا های ، ایجاد تغییرات عمده و اساسی در محتوای کتابعالوهبهست. هااز این تالش

 استادانآموزش و تربیت مدرسان، افزایش سطح معلومات  ةها، تغییر در نحودر ساختار دانشگاه

 تحصیلی، تأمین و تجهیز منابع مالی جدید، تأمین و تربیات نیاروی انساانی،   های دوره ةدر کلی

ها ماوارد دیگار از جملاه    ده تدوین و اصالح قوانین و مقررات اداری، افزایش سهم دانشجویان و

تعلایم و   ةبخشی مطلاوب در صاحن  کارایی و اثرها هاست. با این وجود هنوز دانشگاهاین فعالیت

 تربیت فردی و اجتماعی ندارند.



 429/  ع()علی در دانشگاه امام سازمانیسازی چابک بر مؤثر عوامل

چابکی برای نظام آموزش عاالی ایان پیاام را دارد کاه دوران مادیریت از طریاق       همچنین  

به سر آمده است و شده و کنترل دقیق اهداف سلسله مراتبی و یا از طریق منطق از پیش تعیین

جدید دیگری است که  نمونهچابکی اساس  ،در این میان سنتی دیگر پاسخگو نیست.های روش

بایاد باه سامت اساتفاده از     ها را دارد و دانشگاهها قدرت تبیین و توجیه شرایط موجود دانشگاه

 حرکت کنند. ها چابکی به عنوان رهیافتی نوآورانه در مدیریت دانشگاههای لفهؤم

 ةانگیز نیز و تحقیق موضوع پیرامون شده انجام تحقیقات و شده مطرح مطالب به توجه با

 امام دانشگاه در سازیچابک بر مؤثر عوامل که سوال این به پاسخگویی جهت پژوهشگران

 چنین زمینة است؟ کدام دانشگاه این دانشجویان تیپ هاییگان فرماندهان دیدگاه از (ع)علی

 اصل در و پژوهش متغیرهای بین منطقی و درست ارتباطِ ایجاد و اسخگوییپ جهت را پژوهشی

 مسئله یا موضوع برای هاییجواب علمی و منطقی صورتی به تا آورده فراهم پژوهشة مسئل

 .گردد استفاده هاآن از و یافت پژوهش مورد

 انتخاب آناهمیت موضوع تحقیق و انگیزه 

تواند از لحاظ نظری در می اول آنکه میت و کاربرد است؛و جنبه دارای اهحاضر از دهای پژوهش

سازمانی کارکنان اطالعات مفید و غنی را معرفی نماید و  سازیبر چابک مؤثرشناسایی عوامل 

ی نی آنان الگوی مناسب و قابل اجرایسازما سازیافزایش چابک ، برایاز لحاظ عملیاینکه دوم 

 را ارائه کند.

 تأثیرها سازمانهاست که بر ثباتیبی والت و تغییرات مداوم و عصردنیای تح دنیای امروز،

به صورت مستقیم یا برای حفظ حیاتشان،  هاسازمان یقی دارند. از این رو، ضروریست کهعم

د. در بازارهای نکند تطبیق یابمی با تغییراتی که سازمان را با تهدید مواجه م،غیر مستقی

گویی سازمان وجود دارد؛ پذیری و نیز پاسخو بهبود انعطاف مبرمی به توسعه رقابتی، نیازِ

 ةند و به واسطمطمئنی رو به رو هستنابا رقابت فزاینده پایدار و ها سازمانبسیاری از 

بازاری و نیازهای در حال تغییر مشتریان، شدت یافته های هورانه، تغییر حیطفناهای نوآوری

های از راهبردی سازمان، اولویتانددر چشمای عمده است. این وضعیت بحرانی موجب اصالحات

 (.4957کرمانی، الگوهای نسبتاً معاصر شده است ) کسب و کار و بازبینی الگوهای سنتی و حتی

د که، نه فقط به محیط بیرونی ندانمی هاییرا هویتها سازماندر حال حاضر، تفکر غالب 

کنند. می گذار محیط خود را تعریفال و اثردهند، بلکه به شکل فعّمی العمل نشانخود عکس
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ناپذیر تعریف و با بینیثبات و پیشبی یابی در محیط متغیر،به صورت توانایی کام نمونهاین 

ادامه دهند  توانند به حیاتشانمی هاییشود. فقط سازمانمی مطرح« چابکی سازمانی»عنوان 

 (. به عبارتی دیگر4338ن و همکارانش، هایی دست یافته باشند )گلدمکه به چنین توانمندی

گذشته دیگر توانایی خود را برای رویارویی با مشکالت های حلتوان گفت که رویکردها و راهمی

جدیدی های اند یا بهتر است با رویکردها و دیدگاهزمانی و محیط بیرونی از دست دادهسا

 سازیل چابکاین عوامل تغییر و تحوّگویی به پاسخهای ن رو، یکی از راهجایگزین شوند. از ای

 ست.هاسازمانجدیدی برای مهندسی  ةنمونسازمانی  سازیسازمانی است. در واقع، چابک

به تغییر دنیای امروزی  هایی که با توجه به روند روسازمان ،دهدمی طور که شواهد نشانهمان

این  در اندتوانسته ،اندبوده هاآن گیریکارهاند و در جهت شناسایی عوامل چابکی و بپیش رفته

چابکی سازمانی خود به  یی کههاسازمانایند و یا بهتر نمبازار رقابتی جایگاهشان را حفظ کرده 

 .اندموقعیت خود را از دست داده یا شکست خورده ،اندبودهتوجه بی

 در یسازچابک بر مؤثر عوامل جایگاه و اهمیت خصوص در شده مطرح مباحث به توجه با

 و متعهد افراد از برخورداری برای باید ،سازمان اثربخشی و کارایی افزایش و عملکرد بهبود

 اثر و ارتباط شناخت. شودای ویژه توجه آنان سازیچابک هایمهارت به کاری محیط در معتمد

 و باشد داشته سازمانیهای محیط در مثبتی نتایج تواندمی سازیچابک بر مؤثر عوامل

از تفکر اگر  ،و منابع انسانی مهم در دانشگاه افسریها دهان به عنوان یکی از محورفرمان

توانند در می ،برخوردار باشند سازیدیگر چابکهای لفهؤو م پذیریو انعطاف زداییتمرکز

 بر مؤثر عوامل بررسی صدد در حاضر پژوهش بردارند. مؤثری دانشگاه گام سازیچابک

 .است دانشجویان تیپ هاییگان فرماندهان دیدگاه از (ع)علی امام دانشگاه در سازیچابک

 اهداف پژوهش

 هدف کلي

از دیادگاه فرمانادهان    )ع(علای در دانشاگاه اماام    سازیبر چابک مؤثرشناسایی و بررسی عوامل 

 این دانشگاه  اندانشجویتیپ  هاییگان

 اهداف فرعي

 تیپ هاییگان فرماندهان دیدگاه از (ع)علی امام دانشگاه تغییر فرهنگ میزان شناسایی 

 .دانشگاه این دانشجویان
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  تیاپ   هاای یگاان از دیادگاه فرمانادهان    )ع(دانشگاه امام علیشناسایی میزان پاسخگویی

 آمده در اجتماع. به وجوددر مقابل تغییرات این دانشگاه،  دانشجویان

 تیاپ   هاای یگاناندهان از دیدگاه فرم )ع(پذیری دانشگاه امام علیشناسایی میزان انعطاف

 آمده در جامعه. به وجوددانشگاه، در مقابل تغییرات این  دانشجویان

  از دیادگاه   )ع(و پیچیدگی اندک در ساختار دانشگاه امام علای شناسایی میزان یکپارچگی

 این دانشگاه. تیپ دانشجویان هاییگانفرماندهان 

  از دیادگاه   )ع(انشگاه امام علای ارائه واکنش به تغییرات محیطی دشناسایی میزان سرعت

 .این دانشگاه تیپ دانشجویان هاییگانفرماندهان 

  از دیادگاه فرمانادهان    )ع(چگونگی همکاری متقابل در دانشگاه امام علای شناسایی میزان

 این دانشگاه. تیپ دانشجویان هاییگان

  ز دیادگاه  ا )ع(چگونگی کارکردهای مدیریتی مدیران دانشاگاه اماام علای   شناسایی میزان

 .این دانشگاه تیپ دانشجویان هاییگانفرماندهان 

 های تحقیقفرضیه

تیپ  هاییگاناز دیدگاه فرماندهان  )ع(و چابکی دانشگاه امام علی پذیریبین انعطاف( 4

 .این دانشگاه ارتباط وجود دارد دانشجویان

از دیدگاه  )ع(یبین سرعت ارائه واکنش به تغییرات محیطی و چابکی دانشگاه امام عل( 2

 .این دانشگاه ارتباط وجود دارد تیپ دانشجویان هاییگانفرماندهان 

تیپ  هاییگاناز دیدگاه فرماندهان  )ع(( بین فرهنگ سازمانی و چابکی دانشگاه امام علی9

 دانشجویان این دانشگاه ارتباط وجود دارد.

تیپ  هاییگانماندهان از دیدگاه فر )ع(دانشگاه امام علیبین پاسخگویی و چابکی  (1

 .این دانشگاه ارتباط وجود دارد دانشجویان

از دیدگاه فرماندهان  )ع(بین یکپارچگی و پیچیدگی اندک و چابکی دانشگاه امام علی (8

 .تیپ دانشجویان این دانشگاه ارتباط وجود دارد هاییگان
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تیپ  هاییگانندهان از دیدگاه فرما )ع(بین همکاری متقابل و چابکی دانشگاه امام علی( 2

 .این دانشگاه ارتباط وجود دارد دانشجویان

 هاییگاناز دیدگاه فرماندهان  )ع(علیدانشگاه امام مدیریتی و چابکی های بین کارکرد (7

 .این دانشگاه ارتباط وجود داردتیپ دانشجویان 

 مطالعاتي پیشینة

ه کارشناسی ارشد در کشور نامدر سطح پایان یتحقیقات سازمانی سازیچابک ةدر زمین -

 شود:می اشاره هاآنپذیرفته است که به تعدادی از  صورت

ی هاسازماننقش مدیریت دانش در چابکی »(، تحقیقی تحت عنوان 4934کدخداپور ) -

محور پارک علم و فناوری شهرستان های دانششرکت دریابی معادالت ساختاری( تجاری )الگو

داری وجود معنا بین مدیریت دانش و چابکی، ارتباط که شان دادننتایج  انجام دادند. «یزد

 ،مجموعتواند بر روی اقدامات چابکی اثرگذار باشند. در می عناصر مدیریت دانش بیشتر داشته و

 یک از این ابعاد زیر ساختی و فرایندی به نحوی با بخشی از ابعاد چابکی در ارتباط هستند. هر

مجله  438که در شماره «عد انسانی چابکی سازمانبُ»نوان تحت ع ایشهایی در مقاله -

 وی انسانی اشارةچابکی نیرهای به بررسی مفهومی چابک و ضرورت ،تدبیر به چاپ رسیده است

 .اندداشته یمختصر

ا ارزیابی چابکی ب»نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ( در پایان4952مصطفوی ) -

که نتایج آن  اندی تولیدی پرداختههاسازمانارزیابی چابکی در  وةبه نح« استفاده از مفهوم فازی

 به چاپ رسیده است. اما در زمینة 452تحت همین عنوان در مجله تدبیر شماره ای مقالهدر 

 کنون در داخل کشور تحقیقی انجام نشده است.تا هاآن انسانی و ارزیابی چابکی منابع

های الگو به تشریح ،«هاسازمانچابکی »عنوان  با ( در کتابی4957ه و شهایی )زادرجب -

که بیشتر مفاهیم این کتاب بر گرفته از مقاالت  اندپرداخته هاسازمانچابکی و ابعاد چابکی در 

 ای بهاشارهباشد و می چابکی نظران خارجی در زمینةی و ژانگ، گانکساران و دیگر صاحبشریف

 نگردیده است. بومی برای چابکیهای این مفهوم و یا ارائه شاخص سازیبومی

 سازیچابک بر مؤثر نت عوامل سیستم سازیچابک»( پژوهشی تحت عنوان 4931) آقایی -

 دهدمی نشانها داده تحلیل و تجزیه نتایج .انجام داده است« تعمیرات ناجا و نگهدارى سیستم
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 و فناورانه راهبردى، نسانى،ا عوامل :از عبارتند نت ناجا سیستم سازیچابک بر مؤثر عوامل که

 .سازمانى

بر  مؤثرشناسایی و بررسی عوامل »نامه کارشناسی ارشد خود به ( در پایان4932حسنی ) -

 دهندة. نتایج پژوهش نشاناندپرداخته« سازمان آموزش و پرورش استان کردستان سازیچابک

ورش استان کردستان وضعیت نسبتا مطلوب چابکی مدیران و معاونین سازمان آموزش و پر

سازی سازمان آموزش و بر چابک مؤثربا توجه به نتایج پژوهش عوامل ایشان  کند.می حکایت

 نوین وهای جدید، فناوریهای نگرش مثبت به تغییرات و فناوری ،پرورش استان کردستان را

 ان کارکنانروابط انسانی می مشتریان، سلیقة واکنش به تغییرات محیطی و اطالعاتی، هاینظام

 بیان نموده است.

 خارجيهای پژوهش پیشینة

پس از انتشار و معرفی تولید چابک پژوهشگران بسیاری به تحقیق درباره آن روی آوردند  -

در  4331( به بحث چابکی در بازار پرداختند و سپس نواکر در سال 4339گلدمن و ناجل، )

نوین کسب و کار مقاالتی ارائه ای هی از تغییرات محیطی به عنوان فرصتمندبهره زمینة

های ایجاد شده حاصل به بررسی فرصتای گلدمن و همکارانش در مقاله 4338نمودند. در سال 

 .انداز تغییرات سریع محیطی پرداخته

ی از چابکی سازمان ارائه نمودناد و در نهایات در ساال    الگوی( 4333یوسف و همکارانش ) -

؛ . پونتیاک ریفی و ژانگ در دانشگاه لیورپول ارائاه گردیاد  مفهومی توسط ش الگویاولین  2111

 ( در تحقیقات خود به سااختارهای چاباک روی آوردناد و هار    2114بسانت؛ ماسکل و هرمزی )

 .اندرا بررسی نموده هاسازمانجوانب ساختاری چابکی  ،یک در مقاالت متعددی

ئه شده توسط آقایان ژاناگ و  ارا الگوی ،های بسیار جامع برای رسیدن به چابکیالگویکی از 

بر اساس بررسی ادبیاات طراحای و ارائاه     آمده است. این الگو( 4)در شکل  که باشدمی شریفی

 باشد: می گردیده و شامل سه قسمت اصلی

در واقع همان تغییراتی هستند که در محیط کسب  های چابکی یاقسمت اول محرک .4

آوردن  دستبهجدید و های ا در جهت موقعیتتوانند شرکت رمی دهند ومی و کار موسسه رخ

 های رقابتی هدایت کنند.مزیت
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های چابکی است که قدرت مورد نیاز برای پاسخ دادن به تغییارات  قسمت دوم توانایی .2

 کند.می را فراهم

 هاآنواقع ابزاری هستند که از طریق  یا درچابکی های قسمت سوم فراهم کننده .9

 ورد نیاز دست یافت.های متوان به تواناییمی

های متعددی در چهار بعد، مدیریت، نوع تولید یا خدمت ارائه دارای ویژگی ،سازمان چابک

باشد. در این تحقیق بیشتر حول نگرش می شده، کارکنان و ساختار و فرهنگ سازمانی

 دانشجویی بحث خواهد شد.  هاییگانفرماندهان 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ( 0222شریفي و ژانگ،  )ماخذ: بکيهای مفهومي چاالگو :1شکل

سرعت داند. پذیری را برای فرماندهان چابک ضروری میبر دو ویژگی سرعت و انعطاف

های جدید، پاسخگویی سریع به تغییراتی که در شامل مواردی همچون سرعت در توسعه مهارت

ی الزم برای هادهد و نیز سرعت در کسب مهارتمی بازار رخهای نیازهای مشتریان و حالت

 هاشیوه
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برای چابک  راهبردیتالش 
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پذیریانعطاف  
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 واکنشپیش  راهبرد

 انفعالي راهبرد
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 ةرا الزم4(ICTارتباطات و اطالعات ) فناوریباشد. او همچنین می تغییر فرایندهای کسب و کار

فرماندهان چابک باید از این توانایی نوین به خوبی که داند و معتقد است می فرماندهان چابک

 گردند تا بتوانند سازمان خود را به سوی چابکی سوق دهند. مندبهره

های فرماندهان چابک ویژگی( 4355)2 کامپنهود وان لوک و ریموند کیوی راتبراساس نظ

، پاسخگویی، سرعت، فرهنگ تغییر، یکپارچگی و کاهش پذیری: انعطافمؤلفه 7دارای 

 .است متقابل و کارکردهای مدیریتیهای پیچیدگی، همکاری

در تغییرات ساریع   : توانایی اتخاذ ساختارهای کسب و کار متفاوت و جدید9پذیریانعطاف

محصاول   الگاوی هاایی چاون   ر باا شااخص  ن متغیّا ر موارد است. ایا کار، شغل و دیگ راهبرددر 

ر قابل ارزیاابی و  پذیار و راهبردهای کسب و کار انعطافدر محیط ک پذیریپذیر، انعطافانعطاف

 .(2211، 1)تسورولودیس و همکارانش سنجش خواهد بود

ییارات محیطای و مشاتریان و نیازهاای ناوین افاراد را       : واکنش مناسب به تغ8پاسخگویي

های تغییرات تقاضای مشاتریان، تغییارات کساب و کاار و باازار،      پاسخگویی گویند که شاخص

و کار با تغییرات قابل سنجش  اهداف کسب پذیریموضوعات اجتماعی و محیط زیست و انطباق

 .(4333)یوسف و همکارانش، است

تارین زماان چاابکی در    یط و مشخصاات الزم چاابکی در کوتااه   توانایی ایجاد شرا :2سرعت

ترین زمان ممکن هماراه اسات.   ها و ایجاد تغییرات در کوتاهیادگیری، با انجام کارها و مسئولیت

زمان یادگیری و زمان انطبااق باا تغییار، زماان تغییارات       عد از چابکی شامل:این بُهای شاخص

تارین زماان و انجاام    نجام وظاایف و عملیاات در کوتااه   ، یادگیری ادهی و ارائه خدماتسرویس

 .(4333،2111)شریفی و ژانگ  ترین زمانتغییرات در کوتاه

فرهنگ »: فرهنگ حاکم بر سازمان که با تغییرات همراه و همگام باشد را 7فرهنگ تغییر

در اینجا طلبد اما می فرهنگ هر چند عوامل و شرایط بسیاری را گویند. تعارف در مقولة« تغییر

                                                            
1 Information and Communication Technology (ICT ( 
2. Raymond Kiwi and Luc Van Kampnhvd 
3 Flexibility 
4 Tsourveloudis et al 
5 Accountability 
6 Speed 
7 Culture Change 
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پشتیبان آزمایش و نوآوری، نگرش مثبت به  محیط هایی از قبیل:برای این بعد شاخص

جدید و فناوری، بهبود مستمر، یادگیری و آموزش، مدیریت تغییرات و تغییر های تغییرات، ایده

 (.4338سازمانی تعریف شده است )گلدمن و همکارانش، های مسئولیت

های یین و تعریف ارتباطات ساده میان اجزای سیستم: تع4یکپارچگي و پیچیدگي کم

اشخاص و افراد، استفاده آسان و راحت از اطالعات و ارتباطات میان اجزای سیستم. 

یکپارچگی درون و میان سازمانی، یکپارچگی افراد، فناوری و  این بعد عبارتند از:های شاخص

کنندگان، یندها و محصوالت و تامینسازمان پیچیدگی اندک ساختار، تعامل مشتریان میان فرآ

 (.4333اول )شریفی و ژانگ، مرتبةدرست در  گیریسهولت فرآیند انجام تغییرات و تصمیم

طرفه بوده و بدون سازمان  هم کار کردن از سوی افراد که دو : ارتباط و با2همکاری متقابل

ی افازایش داناش و   قابلیات مشاترک چندگاناه، فنااور     این بعد شامل:های شاخص قبلی باشد.

باشد )یوسف می کنندگاننزدیک با مشتریان و تامین ةسریع شراکت و رابط گیریمهارت، شکل

 (.4333و همکارانش،

گوناه  شود. همانمی اطالق هاآنمدیریت و روش مدیریت  ة: به نحو9کارکردهای مدیریتي

ر وجاود دارد کاه باا    مادار، مشاارکتی و کارمادا   سه نوع کاارکرد مادیریتی رابطاه    ،که بیان شد

یاد و  ، تمجساازی و بازرسای، آگااه   ساازی مشاوره، جایگزینی و جانشاینی، شافاف  های شاخص

  (.4333قابل ارزیابی است )کاتوریا و پرتوی،  سازیشبکه قدردانی و نظام

که درصدد مواجهه با تغییرات و تکاپو در محیط رقاابتی متغیار و    هاسازمانتمامی  بنابراین

هاا  مهارت ،منابع انسانیاگر اولین گام را با کارکنان خود بردارند.  بایدمی ،ی هستندپویای امروز

توان گفت هر تاالش و  می به یقین ،باشندنداشته به منظور کار در محیط متغیر را و دانش الزم 

ساازمانی باا   های و ساختار و فرهنگها فناوریدیگری خسرانی بیش نخواهد بود. تمامی  ةهزین

هاای  ضامن بررسای مهاارت    ،پس این پژوهش با معیارهای علمی یابند.می ارکنان معناوجود ک

در مواجهاه باا    هاا آن هاای و قوت ها، ضعف)ع(دانشجویی دانشگاه امام علی هاییگانفرماندهان 

تقویات نقااط مثبات و رفاع      را بارای و راهکارهای اجرایای  کرده تغییرات محیطی را شناسایی 

 .کندمیهداف سازمانی و کار در محیط متغیر ارائه جهت پیشبرد اها ضعف

                                                            
1 Integration and low complexity 
2 Logrolling 
3 Management functions 
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 پژوهش اجرای روش

 روش نوعبه لحاظ  این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و :تحقیق هدف و روش ف(ال

 را اطالعات آوری گرد روش لحاظ از تحقیق توصیفی انجام. است تحلیلی -توصیفىپژوهش، 

 جهت پیمایشی روش این تحقیق، در. کرد یمتقس پیمایشی و میدانی ای،کتابخانه به توانمی

 .داد میدانی قرار های تحقیق ةزمر در توانمی را آن لذا است، شده استفاده اطالعات آوری گرد

تیپ  هاییگانفرماندهان تحقیق را آماری  ةجامع :گیرینمونه روش و نمونه جامعه، ب(

 استفاده با نمونه حجم . تعداددهندتشکیل می نفر 28به تعداد  )ع(دانشگاه امام علی دانشجویان

بین فرماندهان  پرسشنامه تعداد، همین به بنابراین .آمد دستبه نفر 11کوکران، برابر  فرمول از

 نهایت در گردید، که توزیع تصادفی صورت این دانشگاه به تیپ دانشجویان هاییگان

 .گرفت قرار و تحلیل تجزیه جمع آوری شده موردهای پرسشنامه

شامل پرسشنامه چابکی سازمانی ها ابزار گردآوری داده تحقیق این در :پژوهش ابزار ج(

عد بُ 7)در  (4355) 4کامپنهود وان لوک و کیوی ریموند نظرات براساس سوال 92با 

همکاری  سرعت، یکپارچگی و کاهش پیچیدگی، ، پاسخگویی، فرهنگ تغییر،پذیریانعطاف

 پرسشنامه در شده استفاده سواالت تعداد ترکیب شد. ریتی( استفادهمتقابل و کارکردهای مدی

 .است (2شماره ) جدول شرح فوق به

 پژوهش هایپرسشنامه سواالت تعداد -1 جدول

 سواالت تعداد متغیر نوع

 1 پذیریانعطاف

 1 پاسخگویی

 1 فرهنگ تغییر

 1 سرعت

 2 یکپارچگی و کاهش پیچیدگی

 1 همکاری متقابل

 2 دهای مدیریتیکارکر

 92 سواالت کل تعداد

                                                            
1 Raymond Kiwi and Luc Van Kampnhvd 
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 آلفای ضریب به توجه باها پرسشنامه اعتبار و محتوایی نوع از پرسشنامه، روایی ضمناً

 .است برخوردار باالیی پایایی گزارش گردید که از 51/1برابر کرونباخ

 ونآزم از نمونه توزیع بودن نرمال تعیین نُخست برای ا:ه داده تحلیل و تجزیه روش د(

 از استفاده با ،توصیفی آمار سطح درها داده تحلیل و تجزیه .شد اسمیرنوف استفاده کولموگروف

 آزمون از نیز، آمار استنباطی سطح در و گردید انجام و پراکندگی مرکزی هایشاخص

افزار  نرم محیط دو گروه مستقل، تحلیل واریانس یک راهه در tآزمون  پیرسون، همبستگی

SPSS شد استفاده. 

 هایافته

میزان  ،شناختی جمعیت متغیرهای توصیفی آمار قسمت این در: توصیفی آمار الف(

 .است گردیده ارائه 2 شماره جدول در آماری سابقه و سن )نمونه تحصیالت،

 شناختي جمعیت متغیرهای فراواني توزیع -0 شماره جدول

 درصد تعداد مورد 

 تحصیالت میزان
 5/54 92 کارشناسی

 2/45 5 ارشد شناسیکار

 سابقه

 5/2 9 سال 8 از کمتر

 3/48 7 سال 2 -41

 1/81 22 سال 48-44

 2/49 2 سال 42 -21

 2/49 2 به باال 24

 سن

 7/22 41 91 از کمتر

11-94 92 7/72 

 8/1 2 به باال 14

 

 4512نفر ) 5درصد( کارشناسی و  5415نفر ) 92تحصیالت  میزان لحاظ از پاسخگویان

 ،سال 8 از کمتر پاسخگویان درصد 5/2 خدمتی سنوات لحاظ درصد( کارشناسی ارشداست. از

 سال 42 از درصد باالتر 2/49درصد و  48-44درصد بین  81 سال، 41-2درصد بین 3/48
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 7/72 سال، 91 از کمتر سنی گروه در درصد 7/22 سنی، وضعیت لحاظ از همچنین باشند.می

 .باشندمی سال 14 از باالتر سن دارای درصد 8/1 وسال  98 تا 94 بین درصد

 گردد:مي پژوهش حاضر در دو بخش زیر ارائههای یافته

سازمان در جدول  سازیدر چابک مؤثرعامل  5آماری های ها: مشخصهالف( توصیف داده

 آورده شده است. 1شماره 

 n=4)4آماری نمرات به تفکیک اولویت )های مشخصه -3جدول شماره

 کشیدگي کجي انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل غیرهامت

 153/1 -142/1 43717/4 1415/1 28/2 81/4 پذیریانعطاف

سرعت ارائه واکنش 

 به تغییرات محیطی
28/2 78/2 2392/1 21121/4 123/1- 124/1- 

 -111/1 -878/1 25134/4 3212/1 78/2 28/2 فرهنگ سازمانی

 892/1 -722/1 28112/4 2392/1 78/2 81/4 پاسخگویی

یکپارچگی و 

 پیچیدگی اندک
99/2 81/2 8599/1 24478/4 291/1- 295/1- 

 -414/1 -594/1 32947/1 9428/8 81/2 78/2 همکاری متقابل

های کارکرد

 مدیریتی
11/9 11/7 8738/8 39121/1 824/1- 113/1 

 151/1 -984/1 19972/4 5341/1 21/2 29/2 چابکی

 

 توان موارد زیر را استنتاج کرد:مي ول باالجد آماراز 

دارای کجی منفی هستند. به عبارتی دیگر مکعب  توزیع نمرات همه متغیرهای پژوهش .4

افراد در این مقیاس از میانگین  بیشترمجموع نمرات آن از میانگین، عددی منفی است و نمرات 

 کمتر است. 

واکنش به تغییرات  ارائهات سرعت توزیع نمرات همکاری متقابل بیشترین و توزیع نمر .2

 محیطی کمترین کجی را دارد.
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ه واکنش، فرهنگ سازمانی، یکپارچگی و پیچیدگی ئتوزیع نمرات متغیرهای سرعت ارا .9

افراد در این  بیشتر ةکه نمر دارای کشیدگی منفی است. بدین معنااندک و همکاری متقابل 

ت یکپارچگی و پیچیدگی اندک بیشترین دور از میانگین قرار دارد. توزیع نمراها مقیاس

 کشیدگی و توزیع کارکردهای مدیریتی کمترین کشیدگی را دارد.

 هاتحلیل داده

که نمونه از آن استخراج ای تعمیم نتایج پژوهش به جامعه وها توصیف داده تأییدبه منظور 

رتیب در جداول های آماری ضریب همبستگی استفاده شده است که نتایج آن به تشده از آزمون

  زیر آورده شده است.

 سوال اول

تیپ دانشجویان  هاییگاناز دیدگاه فرماندهان  )ع(و چابکی دانشگاه امام علی پذیریبین انعطاف

 این دانشگاه ارتباط وجود دارد.

 و چابکي پذیریانعطافبین نتایج ضریب همبستگي پیرسون برای بررسي رابطه  -4جدول شماره 

نام متغییر 

 بستهوا

نام متغییر 

 مستقل

ضریب 

 همبستگي

سطح 

 داریمعنا
 تفسیر

 114/1 **534/1 پذیریانعطاف چابکي
مستقیم و  هرابط

 معنادار است.

 

و چابکی دانشگاه امام  پذیریبین انعطاف ة، رابطشودمیمشاهده  باال طور که در جدولِهمان

مثبت و  114/1دانشگاه در سطح  اینتیپ دانشجویان  هاییگاناز دیدگاه فرماندهان  )ع(علی

دارای  14/1با میانگین  پذیریانعطاف ،یابیمدر می 1معنادار است. اما با عنایت به جدول شماره 

 خواهد داشت.جای تأمل برای مسئوالن باشد که می کمترین میانگین در میان ابعاد چابکی

 سوال دوم

از دیدگاه فرماندهان )ع( نشگاه امام علیبین سرعت ارائه واکنش به تغییرات محیطی و چابکی دا

 این دانشگاه ارتباط وجود دارد. تیپ دانشجویان هاییگان
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سرعت ارائه واکنش به بین نتایج ضریب همبستگي پیرسون برای بررسي رابطه  -5جدول شماره 

 تغییرات محیطي و چابکي

نام متغییر 

 وابسته
 نام متغییر مستقل

ضریب 

 همبستگي

سطح 

 داریمعنا
 فسیرت

 چابکي
سرعت ارائه واکنش به 

 تغییرات محیطی
322/1** 114/1 

مستقیم و  ةرابط

 معنادار است.

 

بین سرعت ارائه واکنش به تغییرات  ة، رابطشودمیمشاهده  باال طور که در جدولِهمان

این  تیپ دانشجویان هاییگاناز دیدگاه فرماندهان  )ع(محیطی و چابکی دانشگاه امام علی

 در 1جدول شماره  به عنایت با همچنین مثبت و معنادار است. 114/1در سطح  هدانشگا

 وضعیت و دارای سازمان چابکی اصلیهای شاخص از یکی سرعت ،23/1 میانگین با که یابیممی

 .است مطلوبی

 سوال سوم

تیپ  هاییگاناز دیدگاه فرماندهان  )ع(بین فرهنگ سازمانی و چابکی دانشگاه امام علی

 این دانشگاه ارتباط وجود دارد. جویاندانش

 فرهنگ سازماني و چابکيبین  ةنتایج ضریب همبستگي پیرسون برای بررسي رابط -6 جدول شماره

 نام متغییر وابسته
نام متغییر 

 مستقل
 ضریب همبستگي

سطح 

 داریمعنا
 تفسیر

 114/1 **342/1 فرهنگ سازمانی چابکي
رابطه مستقیم و 

 معنادار است.

 

فرهنگ سازمانی و چابکی دانشگاه بین  ةرابطشود، طور که در جدولِ باال مشاهده میهمان

مثبت  114/1در سطح  این دانشگاه تیپ دانشجویان هاییگاناز دیدگاه فرماندهان  )ع(امام علی

 پشتیبان سازمانی فرهنگ که یابیممی در 1شماره  جدول به عنایت با و معنادار است. همچنین

 برای را الزم شرایط و است ادعا این دهندهنشان 32/1 میانگین که است مایشآز و نوآوری

 .سازدمی فراهم دانشجویی هاییگانفرماندهان  چابکی
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 سوال چهارم

 تیپ دانشجویان هاییگاناز دیدگاه فرماندهان  )ع(بین پاسخگویی و چابکی دانشگاه امام علی

 این دانشگاه ارتباط وجود دارد.

 پاسخگویي و چابکينتایج ضریب همبستگي پیرسون برای بررسي رابطه بین  -7جدول شماره 

نام متغییر 

 وابسته

نام متغییر 

 مستقل

ضریب 

 همبستگي

سطح 

 داریمعنا
 تفسیر

 114/1 **329/1 پاسخگویی چابکي
رابطه مستقیم و 

 معنادار است.

 

ابکی دانشگاه امام پاسخگویی و چرابطه بین شود، طور که در جدولِ باال مشاهده میهمان

مثبت و  114/1در سطح  این دانشگاه تیپ دانشجویان هاییگاناز دیدگاه فرماندهان  )ع(علی

 پاسخگویی وضعیت گفت توانمی 1جدول شماره  به عنایت با معنادار است. همچنین

 وشد  خواهد کارکنان چابکی باعث که است مطلوبی حدِ در دانشجویی هاییگانفرماندهان 

 دهنده این ادعاست.نشان 23/1ین میانگ

 سوال پنجم

 هاییگاناز دیدگاه فرماندهان  )ع(بین یکپارچگی و پیچیدگی اندک و چابکی دانشگاه امام علی

 این دانشگاه ارتباط وجود دارد. تیپ دانشجویان

یکپارچگي و پیچیدگي بین نتایج ضریب همبستگي پیرسون برای بررسي رابطه  -8جدول شماره 

 چابکي اندک و

نام متغییر 

 وابسته

نام متغییر 

 مستقل

ضریب 

 همبستگي

سطح معنا 

 داری
 تفسیر

 چابکي
یکپارچگی و 

 پیچیدگی اندک
577/1** 114/1 

رابطه مستقیم و 

 معنادار است.

 

بین یکپارچگی و پیچیدگی اندک و  رابطةشود، طور که در جدولِ باال مشاهده میهمان

این دانشگاه در  تیپ دانشجویان هاییگاندیدگاه فرماندهان از  )ع(چابکی دانشگاه امام علی



 497/  ع()علی در دانشگاه امام سازمانیسازی چابک بر مؤثر عوامل

 که گفت توانمی 1جدول شماره  به عنایت با مثبت و معنادار است. همچنین 114/1سطح 

 است. مطلوبی حدِ در 85/1با میانگین  اندک پیچیدگی و یکپارچگی با سازمانی ساختار وضعیت

 سوال ششم

تیپ  هاییگاناز دیدگاه فرماندهان  )ع(ه امام علیبین همکاری متقابل و چابکی دانشگا

 این دانشگاه ارتباط وجود دارد. دانشجویان

 همکاری متقابل و چابکيبین نتایج ضریب همبستگي پیرسون برای بررسي رابطه  -9جدول شماره 

نام متغییر 

 وابسته

نام متغییر 

 مستقل

ضریب 

 همبستگي

سطح 

 داریمعنا
 تفسیر

 114/1 **312/1 لهمکاری متقاب چابکي
رابطه مستقیم و 

 معنادار است.

 

بین همکاری متقابل و چابکی دانشگاه  رابطةشود، طور که در جدولِ باال مشاهده میهمان

 114/1این دانشگاه ارتباط در سطح  تیپ دانشجویان هاییگاناز دیدگاه فرماندهان  )ع(امام علی

 متقابل همکاری که توانمی 1شماره  جدول اطالعات اساس بر مثبت و معنادار است. همچنین

دانشگاه امام  تیپ دانشجویان هاییگانبکی فرماندهان دومین عامل در چا 94/8 میانگین با

 .باشدمی علی)ع(

 سوال هفتم

تیپ  هاییگاناز دیدگاه فرماندهان )ع( مدیریتی و چابکی دانشگاه امام علیهای بین کارکرد

 .باط وجود داردارتدانشگاه  این دانشجویان

مدیریتي و های کارکردبین  ةنتایج ضریب همبستگي پیرسون برای بررسي رابط -12جدول شماره 

 چابکي

نام متغییر 

 وابسته

نام متغییر 

 مستقل

ضریب 

 همبستگي

سطح 

 داریمعنا
 تفسیر

 چابکي
های کارکرد

 مدیریتی
589/1** 114/1 

رابطه مستقیم و 

 معنادار است.
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مدیریتی و چابکی های کارکردبین  ةرابطشود، جدولِ باال مشاهده میطور که در همان

این دانشگاه در سطح  تیپ دانشجویان هاییگاناز دیدگاه فرماندهان  )ع(دانشگاه امام علی

 یابیممی در 1شماره  جدول و فرضیه آماری آزمون به عنایت مثبت و معنادار است. با 114/1

تیپ  هاییگانچابکی فرماندهان  بر مؤثر عوامل رینمهمت از مدیریتی کارکردهای که

 است. )ع(دانشگاه امام علیدانشجویان 

 گیرینتیجه و بحث

از دیدگاه فرماندهان  )ع(دانشگاه امام علی چابکی ابعاد بیشتر در چابکی اینکه به توجه با

 بیشترین که هاییشاخص تحلیل به ادامه در .است مطلوبی حدِ در تیپ دانشجویان هاییگان

 .پردازیممی اندکرده کسب را میانگین کمترین و میانگین

دانشجویی توانسته باالترین  هاییگان مدیریتی از دیدگاه فرماندهان کارکردهای بُعد .4

دانشجویان  سازیبه آگاه اعتقادهای کسب نماید، که به ترتیب شاخص 87/8میانگین را 

و  مندنظام، اعتقاد به انجام کارها از طریق 39/8گین میان سازیو اعتقاد به شفاف 92/2میانگین 

هنگام عدم حضور ، 82/8، مشورت مدیران با معاونین میانگین79/8ایجاد شبکه میانگین 

 و 92/8، میانگینرسانندمی به خوبی وظایف مدیر را به انجام هاآنن و جانشینان امدیران، معاون

 با از این رورا کسب نموده است. 24/1میانگین هاآن قدردانی از و تالشگر فرماندهان تمجید از

اداری و مشورت مدیران با معاونان  ساختارهای شدن ، هماهنگسازی، شفافسازیتوجه به آگاه

 به جا از عملکرد فرماندهان، رن در صورت عدم حضور مدیران و تقدیو سپردن وظایف به معاونا

 افزایش این از بیش )ع(در دانشگاه امام علی سازمانی سازیچابک که داشت آن امید توانمی

 .کند پیدا

قرار گرفته، که به ترتیب  94/8بُعد همکاری متقابل دارای دومین رتبه با میانگین  .2

های فرماندهان با فناوری مهارت و دانش ، افزایش82/8مشورت با دیگران، میانگین های شاخص

 در فرماندهان چندگانه مشترکهای ، داشتن قابلیت93/8میانگین  سازمان، در موجود

را  12/8سازمان میانگین  بافرماندهان  ةو نزدیک بودن رابط 92/8میانگین  مختلف،های بخش

 )ع(دانشگاه امام علی در موجودهای مشورت با دیگران و فناوری از این روکسب نموده است. 

 شد. خواهد دانشجویی هاییگانفرماندهان  مهارت و دانش افزایش باعث
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های قرار گرفته، که به ترتیب شاخص 32/1رتبه سوم با میانگین ربُعد فرهنگ تغییر د .9

، همواره در پی 51/8میانگین  جدیدهای فناوری وها ایده، نگرش مثبت فرماندهان به تغییرات

خوب تغییرات ایجاد  تو مدیری 71/8فرماندهان میانگینجدید های و یادگیری مهارتآموزش 

فرماندهان  مثبت نگرش وجود با گمانبی را کسب نموده است. 93/1مان میانگینشده در ساز

 فضای ایجاد و نوآوری از )ع(حمایت دانشگاه امام علی و جدیدهای فناوری و تغییر به نسبت

 فرماندهان چابکی میزان زمینه این در باال تخصصی دانش با فرماندهانی وجود صورت در، خالق

 .یافت خواهد افزایش دانشگاه نتیجه در و

، که به اندقرار گرفته 23/1در رتبه چهارم با میانگین  وبُعد پاسخگویی و سرعت هر د .1

انطباق  سرعت ،82/8جدید میانگین  وظایف وها مهارت یادگیری سرعتهای ترتیب شاخص

، 92/8زیست محیط و اجتماعی تغییرات مقابل ، پاسخگو بودن در81/8جدید محیط اخود ب

را کسب نموده  17/8کار  و کسب محیط تغییرات به سازمان دادن واکنش مناسب درنشان 

 است. 

قرار گرفته، که به  14/1پنجم با میانگین  ةپیچیدگی در رتب کاهش و یکپارچگی بُعد .8

 زمان ترینکوتاه ، اتخاذ تصمیم صحیح در24/8میانگین  فرماندهان تعامل باهای ترتیب شاخص

را کسب  51/1و پیچیدگی کم ساختار سازمانی میانگین  39/1میانگین تغییرات با مواجه در

 سازیباعث افزایش چابک باال،های یک از این شاخص توجه به هر از این رونموده است. 

 خواهد بود.  )ع(دانشگاه امام علی

 میانگین باشد، بامی دارا گانههفت ابعاد میان در را میانگین کمترین پذیریبُعد انعطاف .2

 خود کار انجام مکان و زمان ةدربار فرماندهانهای شاخص ترتیب به است که مشهود 14/1

 تقاضای به پاسخگویی ،83/1هستند میانگین  مطلوبی انعطاف دارای و گیرندمی تصمیم

 تغییرات با مقابله برای منطقی راهبردهای دارای سازمان ،77/1میانگین سازمانی  تغییرات

 پذیریانعطاف از سازمان در خدمات ارائه و برخوردار بودن نحوه 21/1 است، میانگین محیطی

دانشگاه امام  در چابکی اصلی ابعاد از یکی پذیریانعطاف کسب نموده است. 13/1الزم، میانگین 

 فرماندهان مشارکت و اختیار دادن زمینه در بیشتری تأمل گرددمی پیشنهاد که است )ع(علی

 صورت پذیرد.
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از بُعد سرعت،  81/9با میانگین  سازمان در تغییرات انجام بودن زمانشاخص سریع  .7

 از بُعد 78/9با میانگین  سازمان مختلفهای واحد وها شاخص هماهنگی خوب بین بخش

با  سازمان درها مسئولیت پیچیدگی و شاخص آسان انجام گرفتن تغییر کاهش و یکپارچگی

یک از این  توجه بیشتر به هر از این رو، اندنمودهرا کسب ها کمترین میانگین 34/9میانگین 

 گذار باشد. تأثیر )ع(دانشگاه امام علی سازیتواند در افزایش چابکها میشاخص

(، شرهی و 2141ورلی و الولر ) جمله از دیگر پژوهشگران هاییافته ،پژوهش این هاییافته

 (،4932)(، حسنی4333)(، یوسف و همکارانش 2111(، شریفی و ژانگ )2117اروسکی )

 .نمایدمی تأیید ( را4931آقایی) (،4934)کدخداپور

 هادهاپیشن

 و چابکی  پذیریاول )بین انعطاف ةبا عنایت و قبول فرضی :اول ةپیشنهاد منتج از فرضی

تیپ دانشجویان این دانشگاه ارتباط وجود  هاییگاناز دیدگاه فرماندهان  )ع(دانشگاه امام علی

  :گرددمی با چهار بعد دیگر چابکی، پیشنهاد پذیریمبستگی مثبت انعطافدارد( و نیز ه

. نماید فراهم را فرماندهان پذیریانعطاف ةزمین، خود ساختار تغییر با (ع)علی امام دانشگاه

 و فرماندهان بهدادن  اختیار. باشدمی دارا ابعاد میان در را بُعد کمترین پذیریانعطاف زیرا

 باعث و داده افزایش را مدیریتی کارکردهای تواندها میگیریتصمیم در آنان نمودن شریک

 .شود فرماندهان پذیریانعطاف

 بین سرعت ارائه واکنش به دوم ) ةبا عنایت به قبول فرضی :دوم ةپیشنهاد منتج از فرضی

ان تیپ دانشجوی هاییگاناز دیدگاه فرماندهان  )ع(تغییرات محیطی و چابکی دانشگاه امام علی

 ترینباالی یادگیری انجام وظایف در کوتاههای (و وجود میانگیناین دانشگاه ارتباط وجود دارد

( فرماندهانهای خود )فرصتی را فراهم ساخته تا با افزایش مهارت ،زمان و زمان انطباق با تغییر

م تغییرات استفاده نمایند. در بعد ارائه واکنش به تغییرات محیطی شاخص انجاها از این فرصت

در این فرماندهان زمان دارای میانگین پایینی است که ساختار سازمانی و تفکرات  تریندر کوتاه

 گردد در رفع آن همت گمارده شود.می است و پیشنهاد مؤثرزمینه 

 سوم )بین فرهنگ سازمانی و  ةبا عنایت به قبول فرضی :سوم ةپیشنهاد منتج از فرضی

تیپ دانشجویان این دانشگاه ارتباط  هاییگاناز دیدگاه فرماندهان  ()عچابکی دانشگاه امام علی
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 به منظور چابکی پیشنهاد فرماندهانفرهنگی موجود در میان  توانوجود دارد( و وجود 

 .شوداستفاده  آن دانشگاه،افزایش چابکی با تغییر ساختار سازمانی  برای ت،گردد از این فرصمی

 چهارم )بین همکاری متقابل و  ةبا عنایت به قبول فرضی :چهارم ةپیشنهاد منتج از فرضی

تیپ دانشجویان این دانشگاه ارتباط  هاییگاناز دیدگاه فرماندهان  )ع(چابکی دانشگاه امام علی

و مشخص نمودن نقش و  های گروهیکاری و نیز فعالیتهای وجود دارد( تالش برای ایجاد تیم

 گردد.می پیشنهادتیم کاری  مسئولیت هر فرد به صورت تخصصی در هر

 پنجم )بین پاسخگویی و چابکی  ةبا عنایت به قبول فرضی :پنجم ةپیشنهاد منتج از فرضی

تیپ دانشجویان این دانشگاه ارتباط وجود  هاییگاناز دیدگاه فرماندهان  )ع(دانشگاه امام علی

اهداف  پذیریانطباقبه منظور را اهداف سازمانی خود  ،د مدیران ارشدشومی دارد( پیشنهاد

 نمایند. بازنگریکسب و کار با تغییرات 

 ششم )بین یکپارچگی و  ةبا عنایت به قبول فرضی :ششم ةپیشنهاد منتج از فرضی

تیپ دانشجویان  هاییگاناز دیدگاه فرماندهان  )ع(پیچیدگی اندک و چابکی دانشگاه امام علی

کم شاخص سهولت انجام تغییرات نسبت  انگینِبا عنایت به میو این دانشگاه ارتباط وجود دارد( 

 اقدام گردد.ها فرآیند سازیروان وظایف و نیز سازیبه فرآیند

 مدیریتی های هفتم )بین کارکرد ةبا عنایت به قبول فرضی :هفتم ةپیشنهاد منتج از فرضی

نشگاه تیپ دانشجویان این دا هاییگاناز دیدگاه فرماندهان  )ع(و چابکی دانشگاه امام علی

مدیریتی مشارکتی و تفویض اختیار های مدیران از شیوه ،گرددمی ارتباط وجود دارد( پیشنهاد

 استفاده نموده و نسبت به ایجاد انگیزه در تشویق و تنبیه همت گمارد.

 از گیرد قرار مطالعه مورد دیگریهای مؤلفه با سازمانی سازیچابک که شودمی پیشنهاد 

 :جمله

 سازمانی سازیچابک و راهبردی مدیریت نبی ةرابط بررسی. 

 سازمانی سازیچابک و گروهی کار بین ةرابط بررسی. 

 سازمانی سازیچابک و ایحرفه تعهد بین ةرابط بررسی. 
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