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چکیده
در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر چابکسازی سازمانی در دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان
یگانهای تیپ دانشجویان پرداخته شد .بدین منظور تعداد  11پرسشنامه به صورت تصادفی بین فرماندهان
یگانهای تیپ دانشجویان دانشگاه افسری توزیع گردید .ابزار گردآوری دادهها ،شامل پرسشنامه چابکسازی
سازمانی با  92سوال ( 7بعد انعطافپذیری ،پاسخگویی ،فرهنگ تغییر ،یکپارچگی و پیچیدگی ،سرعت ،همکاری
متقابل و کارکردهای مدیریتی) استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی با استفاده از
شاخصهای مرکزی و پراکندگی انجام گردید .در سطح آمار استنباطی نیز برای بررسی فرضیهها از آزمون
همبستگی پیرسون ،آزمون  tدو گروه مستقل ،تحلیل واریانس یک راهه (نرم افزار  )SPSSاستفاده گردید که
آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه مذکور برابر با  %51شد و روایی پرسشنامه روایی محتوایی است.
نتایج پژوهش و میانگین کلی  ،1/53نشاندهنده وضعیت نسبتا مطلوب چابکی دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه
فرماندهان یگانهای تیپ دانشجویان حکایت میکند .با توجه به نتایج پژوهش میتوان عوامل مؤثر بر
چابکسازی دانشگاه امام علی(ع) را به صورت زیر ارائه نمود :بُعد کارکردهای مدیریتی دارای باالترین میانگین با
شاخصهای :اعتقاد به آگاهسازی فرماندهان ،اعتقاد به شفافسازی ،اعتقاد به انجام کارها به شکل نظاممند و
ایجاد شبکه و بُعد همکاری متقابل در رتبه دوم با شاخصهای :مشورت با دیگران ،افزایش دانش و مهارت
فرماندهان با فناوریهای موجود در سازمان ،داشتن قابلیتهای مشترک چندگانه فرماندهان در بخشهای
مختلف و نزدیک بودن رابطة فرماندهان با سازمان.
واژههای کلیدی :چابکسازی سازمانی ،فرماندهان ،دانشگاه امام

علی(ع)

 4دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
 2دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
 9کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی ،مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)
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مقدمه
سازمانهای امروزی با مسائلی همچون تغییرات سریع ،آنی و غیرقابل پیشبینی ،سفارشات
خاص و سلیقهای مشتریان ،کیفیت کامل ،انتظار دریافت سطحِ باالی خدمات و ...مواجهاند؛ از
این رو سازمانها برای بقاء و حفظ موقعیت خود ،شکلهای متفاوتی به خود میگیرند و برای
حرکت از یک سازمان سنتی به سوی بنگاههای تراز اول و پیشرو ،چارهای جز پیمودن راهی
طوالنی و پر پیچ و خم ندارند.
چالشها و تغییرات بیسابقة محیطی در اواخر قرن گذشته و اوایل قرن حاضر ،عالوه بر
اینکه سازمانهای تجاری و صنعتی را دستخوش تغییر و تحوالت بسیارکرده است ،موجب شده
دانشگاهها نیز یکی از بیسابقهترین و پیوستهترین تغییرات را تجربه کنند (آقاقلو.)41 :2112 ،
در نظام آموزش عالی که محل تولید ،انباشت و ابزار اصلی انتقال میراث فرهنگی بشر شمرده
میشود ،چگونگی کنار آمدن با تغییرات محیطی پویا و در حال تغییر و دگرگونی ،یکی از
مهمترین چالشهاست و بر این اساس ،تغییر و بهبود در نظام آموزش عالی به دغدغة ذهنی
همة کشورهای پیشرفته و در حال توسعه تبدیل شده است (رجبی.)92 :2111،
امروزه برای رسیدن به قلّة موفقیت ،نظریههای بسیاری برای نجات سازمانها از شرایط رو
به نزول مطرح شده است که برای این منظور تغییرات بسیاری در نگرشها ،اهداف ،شیوههای
انجام کار و مدیریت صورت پذیرفته است و روشهای فعلی انجام کار را به چالش کشیدهاند که
یکی از مهمترین آنها «چابکی» 4است .پاسخ به تغییرات و در نظر گرفتن مزیت آنها از طریق
استفاده راهبردی از روشها و ابزارهای تولیدی و مدیریتی ،مفاهیم محوری و اساسی تولید
چابک هستند (شریی و ژانگ.)4333 ،
چابکی در واقع برای مهندسی بنگااههاای رقاابتی یاک نموناة جدیاد شاده اسات (میاد و
سارکیس .)4333 ،2نیاز به این نمونة جدید ،مبتنی بر افزایش نرخ تغییار در محایط اسات کاه
موسسات را وادار به پاسخ پیش -کنش 9به تغییرات میکند .ارباب رجوعان خواهان محصاوالت
ارزان ،متناسب با سلیقههای خود و دسترسی سریع به آن هستند (گلدمن و ناجل.)4339 ،1
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لذا در راستای بقاء و حفظ موقعیت دانشگاه اماام علای(ع) ،شناساایی عوامال تأثیرگاذار بار
چابکی و بهکارگیری آنها در این سازمان بسیار حائز اهمیت است.
بیان مسئله تحقیق
در حال حاضر بهکارگیری صحیح فناوری اطالعات و ارتباطات ،مسئلهای جدید در سازمانهاای
بزرگ است .از این رو بیشتر سازمانها برای رسیدن باه اهاداف خاود بایاد بتوانناد از فنااوری
اطالعات و ارتباطات در جهت تدقیق ،تسریع و تسهیل کارهای خود ،بهترین استفاده را بنمایند.
هر سازمان باید از طریق انجام معماری سازمانی ،نیازمندیهای خود را شاناخته و راهحالهاا و
راهکارهای حل مشکالت را کشف نماید .مشکل این است که فرایند اجارای معمااری ساازمانی
بسیار کُند ،پرهزینه ،مشکل و فرسایشی میباشد؛ در نتیجاه یاا اجارای معمااری ساازمانی باه
شکست منجر شده و یا اینکه نتیجة الزم را نخواهد داشت .یکی از عواملی که به منظور افزایش
انعطافپذیری ،سرعت و کیفیت سازمانها مطرح میگردد« ،چابکی ساازمانی» 4اسات .چاابکی
سازمانی به مفهوم قابلیت انطباقپذیری بسیار باال بدون نیاز به انجاام تغییارات اسات .در واقاع
سااازمان ماایتوانااد ظرفیتاای را در ساااختار و روشهااای عملیاااتی خااود بااه وجااود آورد کااه
انعطافپذیری ،تغییر و تطبیق با شرایط متغیر را بدون نیاز به انجام یکساری تغییارات دائمای،
اجباری و بنیانی ایجاد نماید .میتوان چابکی سازمانی را به عنوان ترکیب فرایندها ،ویژگیهاای
سازمانی و کارکنان سازمان با فناوری پیشرفته در نظر گرفت .چابکی ،توانایی سازمان را در ارائه
خدمات با کیفیت باال افزایش میدهد و برای افزایش توان رقابتی ساازمان مهام اسات .چاابکی
ممکن است به عنوان یک شایستگی محوری و به صورت تجربیات و دانشی کاه ساازمان را باه
تحقق نتایج اساسی و بنیادی قادر میسازد ،دیده شود (هامل.)4331 ،2
چابکی ،بحث جدیدی است ،از این رو تعریفی که مورد تأیید همگان باشد وجود ندارد .پاس
از سال  ،4333محققان بسیاری در این زمینه فعالیت کردهاند و هر کدام تعاریف متعددی ارائاه
کردهاند که در زیر تعدادی از آنها ارائه شده است:
بهرهگیری از تغییرات به عنوان فرصتهای ذاتی نهفته در محیطهای آشفته (ماسکل،
2114؛ نیلور4333 ،؛ شریفی و ژانگ .)4333 ،2111 ،چابکی در واقع برای مهندسی بنگاههای
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رقابتی یک نمونه جدید شده است (ماده و سارکیس .)4333 ،نیاز به این نمونه جدید ،مبتنی بر
افزایش نرخ تغییر در محیط است که موسسات را وادار به پاسخ پیش کنشی به تغییرات
میکند .بازارها و مشتریان خواهان محصوالت ارزان ،متناسب با سلیقههای خود و دسترسی
سریع به آن هستند (گلدمن و ناجل.)4339 ،
امروزه ،تقریباً تمام کسانی که به دنبال توسعه و اصاالحات هساتند ،در هماه جاای دنیاا از
آموزش و پرورش شروع میکنند و در نظام آموزش عالی اداماه مایدهناد .بارای دانشاگاههاا و
موسسات آموزش عالی پنج وظیفاة اصالی در ساطح باینالمللای ترسایم شاده اسات و نقاش
دانشگاهها را از تک نقشی و تک نهادی ،به چند نقشی و چند نهادی تبیین کردهاناد .مهمتارین
این وظایف و نقش ها عبارتست از :الف) آموزشی ب) پژوهشی ج) خدماتی د) انتشاراتی ه) رشد
حرفهای (حمیدیزاده.)425 :4959 ،
رویکردهای برآمده از عصر جدید ارتباطات و فناوریها در تعلیم و تربیات از جملاه دیادگاه
حداکثری مبتنی بر خود یادگیری و چگونگی یادگیری (فراشناخت) ،یاادگیری فرایناد مادار و
مستقل موجب حرکت تدریجی در باز تعریف مفاهیم اساسی تعلیم و تربیت شاده اسات .علام،
تدریس ،محتوای درسی و غیره در حال احراز تعاریف جدید هستند .سازمانهای موجاب شاده
تا در بسیاری از موارد مرزهای سنتی آموزش و فناوریها از بین رفتاه و نیازمناد آن اسات کاه
دوباره تعریف شود ( افتخاری.)4959 ،
با عنایت به اینکه آموزش عالی یاک حاوزة تخصصای باوده و دارای ادبیاات ساازمان یافتاه
حرفهای است ،بعد از انقالب اسالمی تالش مستمری برای چابکسازی نظام آماوزش عاالی ،باا
استانداردهای منطقهای و بینالمللی بسیار مناسب و چشمگیر صورت گرفته اسات و همچناین
در«سندِ چشمانداز جمهوری اسالمی در افق  4111هجری» نیاز انتشاار دههاا مقالاه ،گازارش
پژوهشی ،تک نگاری و کتاب دربارة تنگناها ،مسایل و مشکالت دانشگاهها ،نشاندهنادة بخشای
از این تالشهاست .بهعالوه ،ایجاد تغییرات عمده و اساسی در محتوای کتابهای درسی ،تغییار
در ساختار دانشگاهها ،تغییر در نحوة آموزش و تربیت مدرسان ،افزایش سطح معلومات استادان
در کلیة دورههای تحصیلی ،تأمین و تجهیز منابع مالی جدید ،تأمین و تربیات نیاروی انساانی،
تدوین و اصالح قوانین و مقررات اداری ،افزایش سهم دانشجویان و دهها ماوارد دیگار از جملاه
این فعالیتهاست .با این وجود هنوز دانشگاهها کارایی و اثربخشی مطلاوب در صاحنة تعلایم و
تربیت فردی و اجتماعی ندارند.
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همچنین چابکی برای نظام آموزش عاالی ایان پیاام را دارد کاه دوران مادیریت از طریاق
اهداف سلسله مراتبی و یا از طریق منطق از پیش تعیینشده و کنترل دقیق به سر آمده است و
روشهای سنتی دیگر پاسخگو نیست .در این میان ،چابکی اساس نمونه جدید دیگری است که
قدرت تبیین و توجیه شرایط موجود دانشگاهها را دارد و دانشگاهها بایاد باه سامت اساتفاده از
مؤلفههای چابکی به عنوان رهیافتی نوآورانه در مدیریت دانشگاهها حرکت کنند.
با توجه به مطالب مطرح شده و تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق و نیز انگیزة
پژوهشگران جهت پاسخگویی به این سوال که عوامل مؤثر بر چابکسازی در دانشگاه امام
علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ دانشجویان این دانشگاه کدام است؟ زمینة چنین
پژوهشی را جهت پاسخگویی و ایجاد ارتباطِ درست و منطقی بین متغیرهای پژوهش و در اصل
مسئلة پژوهش فراهم آورده تا به صورتی منطقی و علمی جوابهایی برای موضوع یا مسئله
مورد پژوهش یافت و از آنها استفاده گردد.
اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن
پژوهشهای حاضر از دو جنبه دارای اهمیت و کاربرد است؛ اول آنکه میتواند از لحاظ نظری در
شناسایی عوامل مؤثر بر چابکسازی سازمانی کارکنان اطالعات مفید و غنی را معرفی نماید و
دوم اینکه از لحاظ عملی ،برای افزایش چابکسازی سازمانی آنان الگوی مناسب و قابل اجرایی
را ارائه کند.
دنیای امروز ،دنیای تحوالت و تغییرات مداوم و عصر بیثباتیهاست که بر سازمانها تأثیر
عمیقی دارند .از این رو ،ضروریست که سازمانها برای حفظ حیاتشان ،به صورت مستقیم یا
غیر مستقیم ،با تغییراتی که سازمان را با تهدید مواجه میکند تطبیق یابند .در بازارهای
رقابتی ،نیازِ مبرمی به توسعه و بهبود انعطافپذیری و نیز پاسخگویی سازمان وجود دارد؛
بسیاری از سازمانها با رقابت فزاینده پایدار و نامطمئنی رو به رو هستند و به واسطة
نوآوریهای فناورانه ،تغییر حیطههای بازاری و نیازهای در حال تغییر مشتریان ،شدت یافته
است .این وضعیت بحرانی موجب اصالحات عمدهای در چشمانداز راهبردی سازمان ،اولویتهای
کسب و کار و بازبینی الگوهای سنتی و حتی الگوهای نسبتاً معاصر شده است (کرمانی.)4957 ،
در حال حاضر ،تفکر غالب سازمانها را هویتهایی میدانند که ،نه فقط به محیط بیرونی
خود عکسالعمل نشان میدهند ،بلکه به شکل فعّال و اثرگذار محیط خود را تعریف میکنند.
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این نمونه به صورت توانایی کامیابی در محیط متغیر ،بیثبات و پیشبینیناپذیر تعریف و با
عنوان «چابکی سازمانی» مطرح میشود .فقط سازمانهایی میتوانند به حیاتشان ادامه دهند
که به چنین توانمندیهایی دست یافته باشند (گلدمن و همکارانش .)4338 ،به عبارتی دیگر
میتوان گفت که رویکردها و راهحلهای گذشته دیگر توانایی خود را برای رویارویی با مشکالت
سازمانی و محیط بیرونی از دست دادهاند یا بهتر است با رویکردها و دیدگاههای جدیدی
جایگزین شوند .از این رو ،یکی از راههای پاسخگویی به این عوامل تغییر و تحوّل چابکسازی
سازمانی است .در واقع ،چابکسازی سازمانی نمونة جدیدی برای مهندسی سازمانهاست.
همانطور که شواهد نشان میدهد ،سازمانهایی که با توجه به روند رو به تغییر دنیای امروزی
پیش رفتهاند و در جهت شناسایی عوامل چابکی و بهکارگیری آنها بودهاند ،توانستهاند در این
بازار رقابتی جایگاهشان را حفظ کرده یا بهتر نمایند و سازمانهایی که به چابکی سازمانی خود
بیتوجه بودهاند ،شکست خورده یا موقعیت خود را از دست دادهاند.
با توجه به مباحث مطرح شده در خصوص اهمیت و جایگاه عوامل مؤثر بر چابکسازی در
بهبود عملکرد و افزایش کارایی و اثربخشی سازمان ،باید برای برخورداری از افراد متعهد و
معتمد در محیط کاری به مهارتهای چابکسازی آنان توجه ویژهای شود .شناخت ارتباط و اثر
عوامل مؤثر بر چابکسازی میتواند نتایج مثبتی در محیطهای سازمانی داشته باشد و
فرماندهان به عنوان یکی از محورها و منابع انسانی مهم در دانشگاه افسری ،اگر از تفکر
تمرکززدایی و انعطافپذیری و مؤلفههای دیگر چابکسازی برخوردار باشند ،میتوانند در
چابکسازی دانشگاه گام مؤثری بردارند .پژوهش حاضر در صدد بررسی عوامل مؤثر بر
چابکسازی در دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ دانشجویان است.
اهداف پژوهش
هدف کلي
شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر چابکسازی در دانشاگاه اماام علای(ع) از دیادگاه فرمانادهان
یگانهای تیپ دانشجویان این دانشگاه
اهداف فرعي
 شناسایی میزان فرهنگ تغییر دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ
دانشجویان این دانشگاه.

عوامل مؤثر بر چابکسازی سازمانی در دانشگاه امام علی(ع) 428 /

 شناسایی میزان پاسخگویی دانشگاه امام علی(ع) از دیادگاه فرمانادهان یگاان هاای تیاپ
دانشجویان این دانشگاه ،در مقابل تغییرات به وجود آمده در اجتماع.
 شناسایی میزان انعطافپذیری دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگان هاای تیاپ
دانشجویان این دانشگاه ،در مقابل تغییرات به وجود آمده در جامعه.
 شناسایی میزان یکپارچگی و پیچیدگی اندک در ساختار دانشگاه امام علای(ع) از دیادگاه
فرماندهان یگانهای تیپ دانشجویان این دانشگاه.
 شناسایی میزان سرعت ارائه واکنش به تغییرات محیطی دانشگاه امام علای(ع) از دیادگاه
فرماندهان یگانهای تیپ دانشجویان این دانشگاه.
 شناسایی میزان چگونگی همکاری متقابل در دانشگاه امام علای(ع) از دیادگاه فرمانادهان
یگانهای تیپ دانشجویان این دانشگاه.
 شناسایی میزان چگونگی کارکردهای مدیریتی مدیران دانشاگاه اماام علای(ع) از دیادگاه
فرماندهان یگانهای تیپ دانشجویان این دانشگاه.
فرضیههای تحقیق
 )4بین انعطافپذیری و چابکی دانشگاه امام
دانشجویان این دانشگاه ارتباط وجود دارد.

علی(ع)

از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ

 )2بین سرعت ارائه واکنش به تغییرات محیطی و چابکی دانشگاه امام
فرماندهان یگانهای تیپ دانشجویان این دانشگاه ارتباط وجود دارد.

علی(ع)

از دیدگاه

 )9بین فرهنگ سازمانی و چابکی دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ
دانشجویان این دانشگاه ارتباط وجود دارد.
 )1بین پاسخگویی و چابکی دانشگاه امام
دانشجویان این دانشگاه ارتباط وجود دارد.

علی(ع)

از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ

 )8بین یکپارچگی و پیچیدگی اندک و چابکی دانشگاه امام
یگانهای تیپ دانشجویان این دانشگاه ارتباط وجود دارد.

علی(ع)

از دیدگاه فرماندهان
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 )2بین همکاری متقابل و چابکی دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ
دانشجویان این دانشگاه ارتباط وجود دارد.
 )7بین کارکردهای مدیریتی و چابکی دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگانهای
تیپ دانشجویان این دانشگاه ارتباط وجود دارد.
پیشینة مطالعاتي
 در زمینة چابکسازی سازمانی تحقیقاتی در سطح پایاننامه کارشناسی ارشد در کشورصورت پذیرفته است که به تعدادی از آنها اشاره میشود:
 کدخداپور ( ،)4934تحقیقی تحت عنوان «نقش مدیریت دانش در چابکی سازمانهایتجاری (الگویابی معادالت ساختاری) در شرکتهای دانشمحور پارک علم و فناوری شهرستان
یزد» انجام دادند .نتایج نشان داد که بین مدیریت دانش و چابکی ،ارتباط معناداری وجود
داشته و بیشتر عناصر مدیریت دانش میتواند بر روی اقدامات چابکی اثرگذار باشند .در مجموع،
هر یک از این ابعاد زیر ساختی و فرایندی به نحوی با بخشی از ابعاد چابکی در ارتباط هستند.
 شهایی در مقالهای تحت عنوان «بُعد انسانی چابکی سازمان»که در شماره  438مجلهتدبیر به چاپ رسیده است ،به بررسی مفهومی چابک و ضرورتهای چابکی نیروی انسانی اشارة
مختصری داشتهاند.
 مصطفوی ( )4952در پایاننامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان «ارزیابی چابکی بااستفاده از مفهوم فازی» به نحوة ارزیابی چابکی در سازمانهای تولیدی پرداختهاند که نتایج آن
در مقالهای تحت همین عنوان در مجله تدبیر شماره  452به چاپ رسیده است .اما در زمینة
منابع انسانی و ارزیابی چابکی آنها تاکنون در داخل کشور تحقیقی انجام نشده است.
 رجبزاده و شهایی ( )4957در کتابی با عنوان «چابکی سازمانها» ،به تشریح الگوهایچابکی و ابعاد چابکی در سازمانها پرداختهاند که بیشتر مفاهیم این کتاب بر گرفته از مقاالت
شریفی و ژانگ ،گانکساران و دیگر صاحبنظران خارجی در زمینة چابکی میباشد و اشارهای به
بومیسازی این مفهوم و یا ارائه شاخصهای بومی برای چابکی نگردیده است.
 آقایی ( )4931پژوهشی تحت عنوان «چابکسازی سیستم نت عوامل مؤثر بر چابکسازیسیستم نگهدارى و تعمیرات ناجا» انجام داده است .نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهد
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که عوامل مؤثر بر چابکسازی سیستم نت ناجا عبارتند از :عوامل انسانى ،راهبردى ،فناورانه و
سازمانى.
 حسنی ( )4932در پایاننامه کارشناسی ارشد خود به «شناسایی و بررسی عوامل مؤثر برچابکسازی سازمان آموزش و پرورش استان کردستان» پرداختهاند .نتایج پژوهش نشاندهندة
وضعیت نسبتا مطلوب چابکی مدیران و معاونین سازمان آموزش و پرورش استان کردستان
حکایت میکند .ایشان با توجه به نتایج پژوهش عوامل مؤثر بر چابکسازی سازمان آموزش و
پرورش استان کردستان را ،نگرش مثبت به تغییرات و فناوریهای جدید ،فناوریهای نوین و
نظامهای اطالعاتی ،واکنش به تغییرات محیطی و سلیقة مشتریان ،روابط انسانی میان کارکنان
بیان نموده است.
پیشینة پژوهشهای خارجي
 پس از انتشار و معرفی تولید چابک پژوهشگران بسیاری به تحقیق درباره آن روی آوردندگلدمن و ناجل )4339( ،به بحث چابکی در بازار پرداختند و سپس نواکر در سال  4331در
زمینة بهرهمندی از تغییرات محیطی به عنوان فرصتهای نوین کسب و کار مقاالتی ارائه
نمودند .در سال  4338گلدمن و همکارانش در مقالهای به بررسی فرصتهای ایجاد شده حاصل
از تغییرات سریع محیطی پرداختهاند.
 یوسف و همکارانش ( )4333الگویی از چابکی سازمان ارائه نمودناد و در نهایات در ساال 2111اولین الگوی مفهومی توسط شریفی و ژانگ در دانشگاه لیورپول ارائاه گردیاد .پونتیاک؛
بسانت؛ ماسکل و هرمزی ( )2114در تحقیقات خود به سااختارهای چاباک روی آوردناد و هار
یک در مقاالت متعددی ،جوانب ساختاری چابکی سازمانها را بررسی نمودهاند.
یکی از الگوهای بسیار جامع برای رسیدن به چابکی ،الگوی ارائه شده توسط آقایان ژاناگ و
شریفی میباشد که در شکل ( )4آمده است .این الگو بر اساس بررسی ادبیاات طراحای و ارائاه
گردیده و شامل سه قسمت اصلی میباشد:
 .4قسمت اول محرکهای چابکی یا در واقع همان تغییراتی هستند که در محیط کسب
و کار موسسه رخ میدهند و میتوانند شرکت را در جهت موقعیتهای جدید و بهدست آوردن
مزیتهای رقابتی هدایت کنند.
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 .2قسمت دوم تواناییهای چابکی است که قدرت مورد نیاز برای پاسخ دادن به تغییارات
را فراهم میکند.
 .9قسمت سوم فراهم کنندههای چابکی یا در واقع ابزاری هستند که از طریق آنها
میتوان به تواناییهای مورد نیاز دست یافت.
سازمان چابک ،دارای ویژگیهای متعددی در چهار بعد ،مدیریت ،نوع تولید یا خدمت ارائه
شده ،کارکنان و ساختار و فرهنگ سازمانی میباشد .در این تحقیق بیشتر حول نگرش
فرماندهان یگانهای دانشجویی بحث خواهد شد.
توانمندیهای چابکي

فراهم کنندههای چابکي

شیوهها

محرّکهای چابکي

نیاز برای چابک شدن

متدها

پاسخگویي

ابزارها

تالش راهبردی برای چابک
شدن

شایستگي

انعطافپذیری

فناوری
افراد
نوآوری

اطالعات

اطالعات

سازمان

راهبرد چابکي

راهبرد انفعالي
سرعت
راهبرد پیش واکنش

شکل :1الگوهای مفهومي چابکي (ماخذ :شریفي و ژانگ) 0222 ،

بر دو ویژگی سرعت و انعطافپذیری را برای فرماندهان چابک ضروری میداند .سرعت
شامل مواردی همچون سرعت در توسعه مهارتهای جدید ،پاسخگویی سریع به تغییراتی که در
نیازهای مشتریان و حالتهای بازار رخ میدهد و نیز سرعت در کسب مهارتهای الزم برای
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تغییر فرایندهای کسب و کار میباشد .او همچنین فناوری ارتباطات و اطالعات (4)ICTرا الزمة
فرماندهان چابک میداند و معتقد است که فرماندهان چابک باید از این توانایی نوین به خوبی
بهرهمند گردند تا بتوانند سازمان خود را به سوی چابکی سوق دهند.
براساس نظرات ریموند کیوی و لوک وان کامپنهود  )4355(2ویژگیهای فرماندهان چابک
دارای  7مؤلفه :انعطافپذیری ،پاسخگویی ،سرعت ،فرهنگ تغییر ،یکپارچگی و کاهش
پیچیدگی ،همکاریهای متقابل و کارکردهای مدیریتی است.
انعطافپذیری :9توانایی اتخاذ ساختارهای کسب و کار متفاوت و جدید در تغییرات ساریع
در راهبرد کار ،شغل و دیگر موارد است .ایان متغیّار باا شااخصهاایی چاون الگاوی محصاول
انعطافپذیر ،انعطافپذیری در محیط کار و راهبردهای کسب و کار انعطافپذیر قابل ارزیاابی و
سنجش خواهد بود (تسورولودیس و همکارانش.)2112 ،1
پاسخگویي :8واکنش مناسب به تغییارات محیطای و مشاتریان و نیازهاای ناوین افاراد را
پاسخگویی گویند که شاخصهای تغییرات تقاضای مشاتریان ،تغییارات کساب و کاار و باازار،
موضوعات اجتماعی و محیط زیست و انطباقپذیری اهداف کسب و کار با تغییرات قابل سنجش
است (یوسف و همکارانش.)4333،
سرعت :2توانایی ایجاد شرایط و مشخصاات الزم چاابکی در کوتااهتارین زماان چاابکی در
یادگیری ،با انجام کارها و مسئولیتها و ایجاد تغییرات در کوتاهترین زمان ممکن هماراه اسات.
شاخصهای این بُعد از چابکی شامل :زمان یادگیری و زمان انطبااق باا تغییار ،زماان تغییارات
سرویسدهی و ارائه خدمات ،یادگیری انجام وظاایف و عملیاات در کوتااهتارین زماان و انجاام
تغییرات در کوتاهترین زمان (شریفی و ژانگ .)4333،2111
فرهنگ تغییر :7فرهنگ حاکم بر سازمان که با تغییرات همراه و همگام باشد را «فرهنگ
تغییر» گویند .تعارف در مقولة فرهنگ هر چند عوامل و شرایط بسیاری را میطلبد اما در اینجا
1
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3
Flexibility
4
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برای این بعد شاخصهایی از قبیل :محیط پشتیبان آزمایش و نوآوری ،نگرش مثبت به
تغییرات ،ایدههای جدید و فناوری ،بهبود مستمر ،یادگیری و آموزش ،مدیریت تغییرات و تغییر
مسئولیتهای سازمانی تعریف شده است (گلدمن و همکارانش.)4338 ،
یکپارچگي و پیچیدگي کم :4تعیین و تعریف ارتباطات ساده میان اجزای سیستمهای
اشخاص و افراد ،استفاده آسان و راحت از اطالعات و ارتباطات میان اجزای سیستم.
شاخصهای این بعد عبارتند از :یکپارچگی درون و میان سازمانی ،یکپارچگی افراد ،فناوری و
سازمان پیچیدگی اندک ساختار ،تعامل مشتریان میان فرآیندها و محصوالت و تامینکنندگان،
سهولت فرآیند انجام تغییرات و تصمیمگیری درست در مرتبة اول (شریفی و ژانگ.)4333،
همکاری متقابل :2ارتباط و با هم کار کردن از سوی افراد که دو طرفه بوده و بدون سازمان
قبلی باشد .شاخصهای این بعد شامل :قابلیات مشاترک چندگاناه ،فنااوری افازایش داناش و
مهارت ،شکلگیری سریع شراکت و رابطة نزدیک با مشتریان و تامینکنندگان میباشد (یوسف
و همکارانش.)4333،
کارکردهای مدیریتي :9به نحوة مدیریت و روش مدیریت آنها اطالق میشود .همانگوناه
که بیان شد ،سه نوع کاارکرد مادیریتی رابطاهمادار ،مشاارکتی و کارمادار وجاود دارد کاه باا
شاخصهای مشاوره ،جایگزینی و جانشاینی ،شافافساازی و بازرسای ،آگااهساازی ،تمجیاد و
قدردانی و نظام شبکهسازی قابل ارزیابی است (کاتوریا و پرتوی.)4333 ،
بنابراین تمامی سازمانها که درصدد مواجهه با تغییرات و تکاپو در محیط رقاابتی متغیار و
پویای امروزی هستند ،میباید اولین گام را با کارکنان خود بردارند .اگر منابع انسانی ،مهارتهاا
و دانش الزم را به منظور کار در محیط متغیر نداشته باشند ،به یقین میتوان گفت هر تاالش و
هزینة دیگری خسرانی بیش نخواهد بود .تمامی فناوریها و ساختار و فرهنگهای ساازمانی باا
وجود کارکنان معنا مییابند .پس این پژوهش با معیارهای علمی ،ضامن بررسای مهاارتهاای
فرماندهان یگانهای دانشجویی دانشگاه امام علی(ع) ،ضعفها و قوتهاای آنهاا در مواجهاه باا
تغییرات محیطی را شناسایی کرده و راهکارهای اجرایای را بارای تقویات نقااط مثبات و رفاع
ضعفها جهت پیشبرد اهداف سازمانی و کار در محیط متغیر ارائه میکند.
1

Integration and low complexity
Logrolling
3
Management functions
2
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روش اجرای پژوهش
الف) هدف و روش تحقیق :این تحقیق به لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ نوع روش
پژوهش ،توصیفى -تحلیلی است .انجام تحقیق توصیفی از لحاظ روش گرد آوری اطالعات را
میتوان به کتابخانهای ،میدانی و پیمایشی تقسیم کرد .در این تحقیق ،روش پیمایشی جهت
گرد آوری اطالعات استفاده شده است ،لذا آن را میتوان در زمرة تحقیق های میدانی قرار داد.
ب) جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعة آماری تحقیق را فرماندهان یگانهای تیپ
دانشجویان دانشگاه امام علی(ع) به تعداد  28نفر تشکیل میدهند .تعداد حجم نمونه با استفاده
از فرمول کوکران ،برابر  11نفر بهدست آمد .بنابراین به همین تعداد ،پرسشنامه بین فرماندهان
یگانهای تیپ دانشجویان این دانشگاه به صورت تصادفی توزیع گردید ،که در نهایت
پرسشنامههای جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ج) ابزار پژوهش :در این تحقیق ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه چابکی سازمانی
با  92سوال براساس نظرات ریموند کیوی و لوک وان کامپنهود( )4355( 4در  7بُعد
انعطافپذیری ،پاسخگویی ،فرهنگ تغییر ،سرعت ،یکپارچگی و کاهش پیچیدگی ،همکاری
متقابل و کارکردهای مدیریتی) استفاده شد .ترکیب تعداد سواالت استفاده شده در پرسشنامه
فوق به شرح جدول شماره ( )2است.
جدول  -1تعداد سواالت پرسشنامههای پژوهش

نوع متغیر

تعداد سواالت

انعطافپذیری

1

پاسخگویی

1

فرهنگ تغییر

1

سرعت

1

یکپارچگی و کاهش پیچیدگی

2

همکاری متقابل

1

کارکردهای مدیریتی

2

تعداد کل سواالت

92

Raymond Kiwi and Luc Van Kampnhvd

1
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ضمناً روایی پرسشنامه ،از نوع محتوایی و اعتبار پرسشنامهها با توجه به ضریب آلفای
کرونباخ برابر 1/51گزارش گردید که از پایایی باالیی برخوردار است.
د) روش تجزیه و تحلیل داده ها :نُخست برای تعیین نرمال بودن توزیع نمونه از آزمون
کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی ،با استفاده از
شاخصهای مرکزی و پراکندگی انجام گردید و در سطح آمار استنباطی نیز ،از آزمون
همبستگی پیرسون ،آزمون  tدو گروه مستقل ،تحلیل واریانس یک راهه در محیط نرم افزار
 SPSSاستفاده شد.
یافتهها
الف) آمار توصیفی :در این قسمت آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی ،میزان
تحصیالت ،سابقه و سن (نمونه آماری در جدول شماره  2ارائه گردیده است.
جدول شماره  -0توزیع فراواني متغیرهای جمعیت شناختي

میزان تحصیالت

سابقه

سن

مورد

تعداد

درصد

کارشناسی

92

54/5

کارشناسی ارشد

5

45/2

کمتر از  8سال

9

2/5

 2 -41سال

7

48/3

 44-48سال

22

81/1

 42 -21سال

2

49/2

 24به باال

2

49/2

کمتر از 91

41

22/7

94-11

92

72/7

 14به باال

2

1/8

پاسخگویان از لحاظ میزان تحصیالت  92نفر ( 5415درصد) کارشناسی و  5نفر (4512
درصد) کارشناسی ارشداست .از لحاظ سنوات خدمتی  2/5درصد پاسخگویان کمتر از  8سال،
 48/3درصد بین 41-2سال 81 ،درصد بین  48-44درصد و  49/2درصد باالتر از  42سال
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میباشند .همچنین از لحاظ وضعیت سنی 22/7 ،درصد در گروه سنی کمتر از  91سال72/7 ،
درصد بین  94تا  98سال و  1/8درصد دارای سن باالتر از  14سال میباشند.
یافتههای پژوهش حاضر در دو بخش زیر ارائه ميگردد:
الف) توصیف دادهها :مشخصههای آماری  5عامل مؤثر در چابکسازی سازمان در جدول
شماره  1آورده شده است.
جدول شماره -3مشخصههای آماری نمرات به تفکیک اولویت ((n=44

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

کجي

کشیدگي

متغیرها
انعطافپذیری

4/81

2/28

1/1415

4/43717

-1/142

1/153

سرعت ارائه واکنش
به تغییرات محیطی

2/28

2/78

1/2392

4/21121

-1/123

-1/124

فرهنگ سازمانی

2/28

2/78

1/3212

4/25134

-1/878

-1/111

پاسخگویی

4/81

2/78

1/2392

4/28112

-1/722

1/892

2/99

2/81

1/8599

4/24478

-1/291

-1/295

همکاری متقابل

2/78

2/81

8/9428

1/32947

-1/594

-1/414

کارکردهای
مدیریتی

9/11

7/11

8/8738

1/39121

-1/824

1/113

چابکی

2/29

2/21

1/5341

4/19972

-1/984

1/151

یکپارچگی
پیچیدگی اندک

و

از آمار جدول باال ميتوان موارد زیر را استنتاج کرد:
 .4توزیع نمرات همه متغیرهای پژوهش دارای کجی منفی هستند .به عبارتی دیگر مکعب
مجموع نمرات آن از میانگین ،عددی منفی است و نمرات بیشتر افراد در این مقیاس از میانگین
کمتر است.
 .2توزیع نمرات همکاری متقابل بیشترین و توزیع نمرات سرعت ارائه واکنش به تغییرات
محیطی کمترین کجی را دارد.
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 .9توزیع نمرات متغیرهای سرعت ارائه واکنش ،فرهنگ سازمانی ،یکپارچگی و پیچیدگی
اندک و همکاری متقابل دارای کشیدگی منفی است .بدین معنا که نمرة بیشتر افراد در این
مقیاسها دور از میانگین قرار دارد .توزیع نمرات یکپارچگی و پیچیدگی اندک بیشترین
کشیدگی و توزیع کارکردهای مدیریتی کمترین کشیدگی را دارد.
تحلیل دادهها
به منظور تأیید توصیف دادهها و تعمیم نتایج پژوهش به جامعهای که نمونه از آن استخراج
شده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی استفاده شده است که نتایج آن به ترتیب در جداول
زیر آورده شده است.
سوال اول
بین انعطافپذیری و چابکی دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ دانشجویان
این دانشگاه ارتباط وجود دارد.
جدول شماره  -4نتایج ضریب همبستگي پیرسون برای بررسي رابطه بین انعطافپذیری و چابکي

نام متغییر

نام متغییر

ضریب

سطح

وابسته

مستقل

همبستگي

معناداری

چابکي

انعطافپذیری

**1/534

1/114

تفسیر
رابطه مستقیم و
معنادار است.

همانطور که در جدولِ باال مشاهده میشود ،رابطة بین انعطافپذیری و چابکی دانشگاه امام
علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ دانشجویان این دانشگاه در سطح  1/114مثبت و
معنادار است .اما با عنایت به جدول شماره  1در مییابیم ،انعطافپذیری با میانگین  1/14دارای
کمترین میانگین در میان ابعاد چابکی میباشد که برای مسئوالن جای تأمل خواهد داشت.
سوال دوم
بین سرعت ارائه واکنش به تغییرات محیطی و چابکی دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان
یگانهای تیپ دانشجویان این دانشگاه ارتباط وجود دارد.
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جدول شماره  -5نتایج ضریب همبستگي پیرسون برای بررسي رابطه بین سرعت ارائه واکنش به
تغییرات محیطي و چابکي

نام متغییر
وابسته
چابکي

نام متغییر مستقل
سرعت ارائه واکنش به
تغییرات محیطی

ضریب

سطح

همبستگي

معناداری

**1/322

1/114

تفسیر
رابطة مستقیم و
معنادار است.

همانطور که در جدولِ باال مشاهده میشود ،رابطة بین سرعت ارائه واکنش به تغییرات
محیطی و چابکی دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ دانشجویان این
دانشگاه در سطح  1/114مثبت و معنادار است .همچنین با عنایت به جدول شماره  1در
مییابیم که با میانگین  ،1/23سرعت یکی از شاخصهای اصلی چابکی سازمان و دارای وضعیت
مطلوبی است.
سوال سوم
بین فرهنگ سازمانی و چابکی دانشگاه امام
دانشجویان این دانشگاه ارتباط وجود دارد.

علی(ع)

از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ

جدول شماره  -6نتایج ضریب همبستگي پیرسون برای بررسي رابطة بین فرهنگ سازماني و چابکي

نام متغییر وابسته
چابکي

نام متغییر
مستقل
فرهنگ سازمانی

ضریب همبستگي
**1/342

سطح
معناداری
1/114

تفسیر
رابطه مستقیم و
معنادار است.

همانطور که در جدولِ باال مشاهده میشود ،رابطة بین فرهنگ سازمانی و چابکی دانشگاه
امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ دانشجویان این دانشگاه در سطح  1/114مثبت
و معنادار است .همچنین با عنایت به جدول شماره  1در مییابیم که فرهنگ سازمانی پشتیبان
نوآوری و آزمایش است که میانگین  1/32نشاندهنده این ادعا است و شرایط الزم را برای
چابکی فرماندهان یگانهای دانشجویی فراهم میسازد.
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سوال چهارم
بین پاسخگویی و چابکی دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ دانشجویان
این دانشگاه ارتباط وجود دارد.
جدول شماره  -7نتایج ضریب همبستگي پیرسون برای بررسي رابطه بین پاسخگویي و چابکي

نام متغییر

نام متغییر

ضریب

سطح

وابسته

مستقل

همبستگي

معناداری

چابکي

پاسخگویی

**1/329

1/114

تفسیر
رابطه مستقیم و
معنادار است.

همانطور که در جدولِ باال مشاهده میشود ،رابطه بین پاسخگویی و چابکی دانشگاه امام
علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ دانشجویان این دانشگاه در سطح  1/114مثبت و
معنادار است .همچنین با عنایت به جدول شماره  1میتوان گفت وضعیت پاسخگویی
فرماندهان یگانهای دانشجویی در حدِ مطلوبی است که باعث چابکی کارکنان خواهد شد و
میانگین  1/23نشاندهنده این ادعاست.
سوال پنجم
بین یکپارچگی و پیچیدگی اندک و چابکی دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگانهای
تیپ دانشجویان این دانشگاه ارتباط وجود دارد.
جدول شماره  -8نتایج ضریب همبستگي پیرسون برای بررسي رابطه بین یکپارچگي و پیچیدگي
اندک و چابکي

نام متغییر

نام متغییر

ضریب

سطح معنا

وابسته

مستقل

همبستگي

داری

چابکي

یکپارچگی و
پیچیدگی اندک

**1/577

1/114

تفسیر
رابطه مستقیم و
معنادار است.

ل باال مشاهده میشود ،رابطة بین یکپارچگی و پیچیدگی اندک و
همانطور که در جدو ِ
چابکی دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ دانشجویان این دانشگاه در
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سطح  1/114مثبت و معنادار است .همچنین با عنایت به جدول شماره  1میتوان گفت که
وضعیت ساختار سازمانی با یکپارچگی و پیچیدگی اندک با میانگین  1/85در حدِ مطلوبی است.
سوال ششم
بین همکاری متقابل و چابکی دانشگاه امام
دانشجویان این دانشگاه ارتباط وجود دارد.

علی(ع)

از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ

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

نام متغییر

نام متغییر

ضریب

سطح

وابسته

مستقل

همبستگي

معناداری

چابکي

همکاری متقابل

**1/312

1/114

تفسیر
رابطه مستقیم و
معنادار است.

همانطور که در جدولِ باال مشاهده میشود ،رابطة بین همکاری متقابل و چابکی دانشگاه
امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ دانشجویان این دانشگاه ارتباط در سطح 1/114
مثبت و معنادار است .همچنین بر اساس اطالعات جدول شماره  1میتوان که همکاری متقابل
با میانگین  8/94دومین عامل در چابکی فرماندهان یگانهای تیپ دانشجویان دانشگاه امام
علی(ع) میباشد.
سوال هفتم
بین کارکردهای مدیریتی و چابکی دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ
دانشجویان این دانشگاه ارتباط وجود دارد.
جدول شماره  -12نتایج ضریب همبستگي پیرسون برای بررسي رابطة بین کارکردهای مدیریتي و
چابکي

نام متغییر

نام متغییر

ضریب

سطح

وابسته

مستقل

همبستگي

معناداری

چابکي

کارکردهای
مدیریتی

**1/589

1/114

تفسیر
رابطه مستقیم و
معنادار است.
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همانطور که در جدولِ باال مشاهده میشود ،رابطة بین کارکردهای مدیریتی و چابکی
دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ دانشجویان این دانشگاه در سطح
 1/114مثبت و معنادار است .با عنایت به آزمون آماری فرضیه و جدول شماره  1در مییابیم
که کارکردهای مدیریتی از مهمترین عوامل مؤثر بر چابکی فرماندهان یگانهای تیپ
دانشجویان دانشگاه امام علی(ع) است.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه چابکی در بیشتر ابعاد چابکی دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان
یگانهای تیپ دانشجویان در حدِ مطلوبی است .در ادامه به تحلیل شاخصهایی که بیشترین
میانگین و کمترین میانگین را کسب کردهاند میپردازیم.
 .4بُعد کارکردهای مدیریتی از دیدگاه فرماندهان یگانهای دانشجویی توانسته باالترین
میانگین را  8/87کسب نماید ،که به ترتیب شاخصهای اعتقاد به آگاهسازی دانشجویان
میانگین  2/92و اعتقاد به شفافسازی میانگین  ،8/39اعتقاد به انجام کارها از طریق نظاممند و
ایجاد شبکه میانگین  ،8/79مشورت مدیران با معاونین میانگین ،8/82هنگام عدم حضور
مدیران ،معاونان و جانشینان آنها به خوبی وظایف مدیر را به انجام میرسانند ،میانگین 8/92و
تمجید از فرماندهان تالشگر و قدردانی از آنها میانگین1/24را کسب نموده است .از این رو با
توجه به آگاهسازی ،شفافسازی ،هماهنگ شدن ساختارهای اداری و مشورت مدیران با معاونان
و سپردن وظایف به معاونان در صورت عدم حضور مدیران و تقدیر به جا از عملکرد فرماندهان،
میتوان امید آن داشت که چابکسازی سازمانی در دانشگاه امام علی(ع) بیش از این افزایش
پیدا کند.
 .2بُعد همکاری متقابل دارای دومین رتبه با میانگین  8/94قرار گرفته ،که به ترتیب
شاخصهای مشورت با دیگران ،میانگین  ،8/82افزایش دانش و مهارت فرماندهان با فناوریهای
موجود در سازمان ،میانگین  ،8/93داشتن قابلیتهای مشترک چندگانه فرماندهان در
بخشهای مختلف ،میانگین  8/92و نزدیک بودن رابطة فرماندهان با سازمان میانگین  8/12را
کسب نموده است .از این رو مشورت با دیگران و فناوریهای موجود در دانشگاه امام علی(ع)
باعث افزایش دانش و مهارت فرماندهان یگانهای دانشجویی خواهد شد.
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 .9بُعد فرهنگ تغییر در رتبه سوم با میانگین 1/32قرار گرفته ،که به ترتیب شاخصهای
نگرش مثبت فرماندهان به تغییرات ،ایدهها و فناوریهای جدید میانگین  ،8/51همواره در پی
آموزش و یادگیری مهارتهای جدید فرماندهان میانگین 8/71و مدیریت خوب تغییرات ایجاد
شده در سازمان میانگین 1/93را کسب نموده است .بیگمان با وجود نگرش مثبت فرماندهان
نسبت به تغییر و فناوریهای جدید و حمایت دانشگاه امام علی(ع) از نوآوری و ایجاد فضای
خالق ،در صورت وجود فرماندهانی با دانش تخصصی باال در این زمینه میزان چابکی فرماندهان
و در نتیجه دانشگاه افزایش خواهد یافت.
 .1بُعد پاسخگویی و سرعت هر دو در رتبه چهارم با میانگین  1/23قرار گرفتهاند ،که به
ترتیب شاخصهای سرعت یادگیری مهارتها و وظایف جدید میانگین  ،8/82سرعت انطباق
خود با محیط جدید ،8/81پاسخگو بودن در مقابل تغییرات اجتماعی و محیط زیست،8/92
نشان دادن واکنش مناسب در سازمان به تغییرات محیط کسب و کار  8/17را کسب نموده
است.
 .8بُعد یکپارچگی و کاهش پیچیدگی در رتبة پنجم با میانگین  1/14قرار گرفته ،که به
ترتیب شاخصهای تعامل با فرماندهان میانگین  ،8/24اتخاذ تصمیم صحیح در کوتاهترین زمان
در مواجه با تغییرات میانگین 1/39و پیچیدگی کم ساختار سازمانی میانگین  1/51را کسب
نموده است .از این رو توجه به هر یک از این شاخصهای باال ،باعث افزایش چابکسازی
دانشگاه امام علی(ع) خواهد بود.
 .2بُعد انعطافپذیری کمترین میانگین را در میان ابعاد هفتگانه دارا میباشد ،با میانگین
 1/14مشهود است که به ترتیب شاخصهای فرماندهان دربارة زمان و مکان انجام کار خود
تصمیم میگیرند و دارای انعطاف مطلوبی هستند میانگین  ،1/83پاسخگویی به تقاضای
تغییرات سازمانی میانگین  ،1/77سازمان دارای راهبردهای منطقی برای مقابله با تغییرات
محیطی است ،میانگین  1/21و برخوردار بودن نحوه ارائه خدمات در سازمان از انعطافپذیری
الزم ،میانگین  1/13کسب نموده است .انعطافپذیری یکی از ابعاد اصلی چابکی در دانشگاه امام
علی(ع) است که پیشنهاد میگردد تأمل بیشتری در زمینه دادن اختیار و مشارکت فرماندهان
صورت پذیرد.
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 .7شاخص سریع بودن زمان انجام تغییرات در سازمان با میانگین  9/81از بُعد سرعت،
شاخص هماهنگی خوب بین بخشها و واحدهای مختلف سازمان با میانگین  9/78از بُعد
یکپارچگی و کاهش پیچیدگی و شاخص آسان انجام گرفتن تغییر مسئولیتها در سازمان با
میانگین  9/34کمترین میانگینها را کسب نمودهاند ،از این رو توجه بیشتر به هر یک از این
شاخصها میتواند در افزایش چابکسازی دانشگاه امام علی(ع) تأثیرگذار باشد.
یافتههای این پژوهش ،یافتههای پژوهشگران دیگر از جمله ورلی و الولر ( ،)2141شرهی و
اروسکی ( ،)2117شریفی و ژانگ ( ،)2111یوسف و همکارانش ( ،)4333حسنی(،)4932
کدخداپور( ،)4934آقایی( )4931را تأیید مینماید.
پیشنهادها
 پیشنهاد منتج از فرضیة اول :با عنایت و قبول فرضیة اول (بین انعطافپذیری و چابکی
دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ دانشجویان این دانشگاه ارتباط وجود
دارد) و نیز همبستگی مثبت انعطافپذیری با چهار بعد دیگر چابکی ،پیشنهاد میگردد:
دانشگاه امام علی(ع) با تغییر ساختار خود ،زمینة انعطافپذیری فرماندهان را فراهم نماید.
زیرا انعطافپذیری کمترین بُعد را در میان ابعاد دارا میباشد .اختیار دادن به فرماندهان و
شریک نمودن آنان در تصمیمگیریها میتواند کارکردهای مدیریتی را افزایش داده و باعث
انعطافپذیری فرماندهان شود.
 پیشنهاد منتج از فرضیة دوم :با عنایت به قبول فرضیة دوم (بین سرعت ارائه واکنش به
تغییرات محیطی و چابکی دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ دانشجویان
این دانشگاه ارتباط وجود دارد)و وجود میانگینهای باالی یادگیری انجام وظایف در کوتاهترین
زمان و زمان انطباق با تغییر ،فرصتی را فراهم ساخته تا با افزایش مهارتهای خود (فرماندهان)
از این فرصتها استفاده نمایند .در بعد ارائه واکنش به تغییرات محیطی شاخص انجام تغییرات
در کوتاهترین زمان دارای میانگین پایینی است که ساختار سازمانی و تفکرات فرماندهان در این
زمینه مؤثر است و پیشنهاد میگردد در رفع آن همت گمارده شود.
 پیشنهاد منتج از فرضیة سوم :با عنایت به قبول فرضیة سوم (بین فرهنگ سازمانی و
چابکی دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ دانشجویان این دانشگاه ارتباط
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وجود دارد) و وجود توان فرهنگی موجود در میان فرماندهان به منظور چابکی پیشنهاد
میگردد از این فرصت ،برای افزایش چابکی با تغییر ساختار سازمانی آن دانشگاه ،استفاده شود.
 پیشنهاد منتج از فرضیة چهارم :با عنایت به قبول فرضیة چهارم (بین همکاری متقابل و
چابکی دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ دانشجویان این دانشگاه ارتباط
وجود دارد) تالش برای ایجاد تیمهای کاری و نیز فعالیتهای گروهی و مشخص نمودن نقش و
مسئولیت هر فرد به صورت تخصصی در هر تیم کاری پیشنهاد میگردد.
 پیشنهاد منتج از فرضیة پنجم :با عنایت به قبول فرضیة پنجم (بین پاسخگویی و چابکی
دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ دانشجویان این دانشگاه ارتباط وجود
دارد) پیشنهاد میشود مدیران ارشد ،اهداف سازمانی خود را به منظور انطباقپذیری اهداف
کسب و کار با تغییرات بازنگری نمایند.
 پیشنهاد منتج از فرضیة ششم :با عنایت به قبول فرضیة ششم (بین یکپارچگی و
پیچیدگی اندک و چابکی دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ دانشجویان
این دانشگاه ارتباط وجود دارد) و با عنایت به میانگینِ کم شاخص سهولت انجام تغییرات نسبت
به فرآیندسازی وظایف و نیز روانسازی فرآیندها اقدام گردد.
 پیشنهاد منتج از فرضیة هفتم :با عنایت به قبول فرضیة هفتم (بین کارکردهای مدیریتی
و چابکی دانشگاه امام علی(ع) از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ دانشجویان این دانشگاه
ارتباط وجود دارد) پیشنهاد میگردد ،مدیران از شیوههای مدیریتی مشارکتی و تفویض اختیار
استفاده نموده و نسبت به ایجاد انگیزه در تشویق و تنبیه همت گمارد.
 پیشنهاد میشود که چابکسازی سازمانی با مؤلفههای دیگری مورد مطالعه قرار گیرد از
جمله:
 بررسی رابطة بین مدیریت راهبردی و چابکسازی سازمانی.
 بررسی رابطة بین کار گروهی و چابکسازی سازمانی.

 بررسی رابطة بین تعهد حرفهای و چابکسازی سازمانی.
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