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 چکیده

فرایندي  مدل یک کشور در پرورش و آموزش ادارت سازي چابک براي مدلی ین پژوهش ارائههدف ا

پیمایشی و از  –ها توصیفی داده يآوربود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردي؛ از نظر روش جمع

خبرگان ، کمی) از نوع اکتشافی بود. جامعۀ آماري بخش کیفی پژوهش-ترکیبی (کیفی، نظر نوع داده

 و رؤسا کلیه علمی دانشگاهی و متخصصان آموزش و پرورش بودند و در بخش کمی شاملجامعۀ 

حجم نمونه در  .بود نفر 42000 تعداد به کشور هاي¬استان مراکز در پرورش و آموزش اداره معاونان

نفر تعیین شد و  10گیري غیرتصادفی هدفمند و اصل اشباع نظري بخش کیفی با استفاده از روش نمونه

ي اچندمرحله ياخوشهگیري تصادفی بخش کمی نیز با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهدر 

هاي نیمه ساختار یافته ها در بخش کیفی مصاحبهنفر به عنوان نمونه تعیین شد. ابزار گردآوري داده 527

وایی سوالی بود. براي سنجش روایی پرسشنامه از ر 101و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته 

محتوا و سازه استفاده شد که نتایج بیانگر روایی ابزار بود. براي سنجش پایایی مصاحبه از پایایی 

ی استفاده شد؛ همچنین به منظور اطمینان از پایایی پرسشنامه از درون موضوعبازآزمون و روش توافق 

روش  بودن ابزارها بود. دو روش ضریب آلفاي کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد که نتایج بیانگر پایا

ها در بخش کیفی کدگذاري نظري برگرفته از روش نظریه پردازي داده بنیاد بود؛ همچنین تحلیل داده

هاي تحلیل عاملی (تاییدي و ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزموندر بخش کمی تحلیل داده

انجام شد. نتایج نشان داد ورودي  Spss-V22اي) توسط نرم افزار اکتشافی) و آزمون تی تک نمونه

 سرمایه و اطالعات فناوري، سازمانی مدل یعنی عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی عبارتند از فرهنگ

 انعطاف، پاسخگویی، سرعت از عبارتند سازمانی سازي چابک هايمؤلفه یعنی مدل فرایند انسانی

 رضایت از عبارتند سازمانی سازي چابک از ذیراثرپ عوامل یعنی مدل خروجی شایستگی و پذیري

                                                                                                                                        
 دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ي دکتري، گروه مدیریت آموزشی، دانشجو

 .رودهن، تهران، ایران

 یار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، استاد

 drasharifi@gmail.comیران. (نویسنده مسئول) اتهران، 

 اسالمی، واحد آزاد مشاوره، دانشگاه و تربیتی علوم آموزشی، دانشکده مدیریت گروه یاراستاد 

 .رودهن، رودهن، ایران
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 ارائه سازمانی سازي چابک مدل شده شناسایی هاي¬مؤلفه رقابتی؛ براساس مزیت و وري بهره، شغلی

 که گرفت قرار ارزیابی مورد یافته تعدیل و نسبی، مطلق هاي¬شاخص از استفاده با آن برازش و شد

 وضع در پژوهش هاي¬مولفه تمام وضعیت داد نشان یجنتا همچنین داشت؛ آن برازش از حاکی نتایج

  .هستند میانگین از باالتر موجود

  پاسخگویی و شایستگی، سرعت، سازمانی سازي چابک، پذیري انعطاف: کلیدي هايواژه

  مقدمه

هاي فراوانی در محیط کار خود مواجه با چالش، هاسازمان، امروزه با عصر جهانی شدن

دست و پنج نرم  يهادهیعدبا این چالشها با مشکالت  هستند و براي رویارویی

، 1هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی (مائو وهمکارانظهور فناوري، از یک سو .کنندیم

، ) و از سـوي دیگر مشتریان امروزي که دائم به محصوالت و خدمات بهتر و43: 2017

مدت زمان بسیار کوتاهی  و این تقاضاها در دهندیمتمایل نشان  ترتیفیکجدیدتر و با 

به منظور مقابله با چالشهاي که از این دو  هاسازمان، به شدت رو به افزایش است. حال

هاي کاربدري و سریع استفاده کنند تا با باید از استراتژي، آورندجهت هجوم می

جدیدي تحت  نسبتاًپارادایم ، وضعیت رقابتی محیط خود همگام شوند. در این عرصه

جهت  هاسازماناضافه شده و قصد دارد به  هاسازمانچابکی به چرخه کاري عنوان 

  ).120: 2017، 2کمک کند (راویچانداران، پیشبرد اهدافشان و رسیدن به نقطه بالندگی

آنرا نوعی توانایی در رشد ، در تعریف چابکی سازمانی، )1995( 3گلدمن و همکاران

ژگی آن تغییرات دائم و غیر قابل پیش بینی اقتصادي در یک محیط رقابتی می داندکه وی

یکی از ، است. چابکی سازمانی با مقوله تغییر سرو کار دارد و از آنجا که تغییر

امروزي است و در حوزه رقابتهاي سازمانی بسیار به  يهاسازمانهاي بزرگترین ویژگی

ل افزایش مباحث چابکی سازمانی روز به روز در حا، بنابراین، شودیمآن پرداخته 

امروز به  يهاسازمانواکنش به نیازهاي محیطی است. ، است. چابکی سازمانی در واقع

بهبود ، ترین زمان با کمترین هزینهدر کوتاه ها جهت ارائه خدماتدنبال بهبود توانمندي

محیط امروز انعطاف ، بطور کلی، کیفیت و ایجاد نوآوري در خدمات خود هستند

                                                                                                                                        
1. Mao, et al 
2. Ravichandran 
3. Goldman, et al 
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که این کار با چابک سازي سازمانی حل  کندیمطلب  هاازمانسپذیري بیشتري را از 

یکی قابلیت سازمانی است ، ). چابکی سازمانی113: 2017، 1(دوبی و همکاران گرددیم

قرار بگیرد و  هاسازمانمد نظر مدیران  حتماًکه براي رسیدن به اهداف سازمانی باید 

، کیفیت باال، پیچیدگی کم، کار سرعت در، مسئولیت پذیري، نوآوري يهامؤلفهداراي 

انعطاف پذیري و آمادگی واکنش به تغییرات محیطی است و همچنین نسبت به 

  ).119: 1395، ایران زاده و همکاراناست (هاي محیطی بسیار مقاوم مشکالت و چالش

عوامل تاثیرگذار بر آن ، امروزي يهاسازمانبا توجه به اهمیت چابکی سازمانی در 

به مدد آنها بتوانند به مقصود خود دست یابند. عبدي  هاسازمانیی شوند تا باید شناسا

به کارگیري ، عواملی مانند توسعه مهارتهاي کارکنان، )7: 1395تاالر پشتی و همکاران (

، برنامه ریزي، پاسخگویی، هانهیهزکاهش ، ادغام فرایندهاي سازمانی، فناوري اطالعات

. فرمهینی و دانندیمات را در چابکی سازمانی مؤثر کیفیت خدم، معرفی خدمات نوین

فرهنگ و ارزشهاي ، سبک رهبري و نگرش، عواملی همچون، )51: 1395عطایی (

مدیریت عملکرد و استفاده از فناوري را از عوامل مؤثر بر ، خدمات به مشتریان، حاکم

مطلوب و ) بر ضرورت سرمایه انسانی 98: 1395. مرادي و شفیعی (دانندیمچابکی 

شایستگی ، )12: 2017آن بر چابک سازي سازمانی تأکید دارند. راویچاندران ( ریتأث

 2. بی و همکارانداندیمفناورانه و ظرفیت نوآوري سازمانی را بر چابکی سازمانی مؤثر 

توانایی استفاده از فناوري اطالعات را مؤلفه مؤثر بر چابکی سازمانی ، )88: 2017(

گذار قلمداد  ریتأث مؤلفه) نیز تکنولوژي اطالعاتی را 2017همکاران ( . مائو ودانندیم

توانمندسازي کارکنان را بر چابکی مؤثر ، )19: 2017( 3کرده است. شاه و همکاران

هاي یادگیري را بر چابکی ) سبک366: 2017( 4. پانتوواکیس و بوراندااندکردهگزارش 

هاي رهبري بر سبک ریتأث) نیز به 41: 2017( و همکاران آپلبام .دانندیمسازمانی مؤثر 

  کند.چابکی سازمانی اشاره می

مقوله چابکی سازمانی امروزه مورد توجه بیشتر دانشمندان علوم مدیریت قرار گرفته 

به ارمغان آورده است. چابکی  هاسازماندر  يامشاهدهاست و پیامدهاي گسترده و قابل 

                                                                                                                                        
1. Dubey 
2. Bi, et al 
3. Shah, et al 
4. Pantouvakis & Bouranta 
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 ییهاسازمانذار بر عرصه بهره وري سازمانی است و تاثیرگ يهامؤلفهسازمانی یکی از 

مدیریت تصمیم گیري به موقع و اجراي ، فرایند کار، کانال کار، که داراي کارکنان

ایران بردارند (در مسیر موفقیت روز افزون گام  توانندیم، عملیاتی سریع و چابک باشند

کارکنان و  شغلی ایت). چابکی و سرعت سازمان بر رض146: 1395، زاده و همکاران

). زنجیر چی و 169: 1389، گذارد (نیک پور و سالجقهنگرش آنان نیز تأثیر می

که چابکی سازمانی بر مزیت رقابتی نیز تاثیرگذار  کنندیم) عنوان 35: 1393ابراهیمی (

چابک سازي سازمانی بر عملکرد  ریتأث) بر 126: 1395است. جورکش و همکاران (

که چابک سازي  کنندیم) بیان 486: 2017. چان و همکاران (اندشتهداکارکنان اذعان 

) 192: 2017معناداري دارد. شاه و همکارانش ( ریتأثسازمانی بر عملکرد کارکنان 

  معتقدند که چابک سازي سازمانی بر کارآفرینی سازمانی نیز اثرگذار است.

وان پاسخگویی به ت، آموزش و پرورش کشور به دالیل متفاوت، متاسفانه امروزه

نیازهاي جامعه را بر اساس اهداف عالی خود ندارد و در ارائه خدمات و تربیت نیروي 

و  هایکاستانسانی کارآمد با مشکالت متعددي مواجه شده است. رهایی از 

نیازمند تحول ، موجود و دستیابی به آموزش و پرورشی پویا و موفق هاييناکارآمد

بتوان با ، با باز تولید تمام عوامل مؤثر بر موفقیت این نظام عمیق در این نهاد است تا

  ).1389، خنیفرکرد (احقق اهداف را تسهیل ، استفاده بهینه از منابع و فرصتهاي پیش رو

با این توصیفات آموزش و پرورش باید چابک باشد بطوریکه به تغییرات محیطی 

وردار باشدیکی از راههاي نوین حساس بوده و از سرعت الزم براي انطباق با آنها برخ

در حقیقت یک  یچابک .است یچابک، پاسخگویی به عوامل تغییر و تحول آموزشی

و سازمان  رودیموادارات آموزشی بشمار  هاسازمانپارادایم جدید براي مهندسی 

باید بتواند خود را در راستاي پاسخگویی به  هاسازمانآموزش و پرورش مانند سایر 

صورت چابک طراحی کند در این صورت  به، از نیروهاي داخلی و خارجی يامجموعه

با وقوع اتفاقات و تغییرات ناگهانی به سادگی از پا درنمی آید وسازگارتر وقدرتمندتر 

ایجاد چنین  يبرا .دهدیمشده وبه تغییرات ناگهانی و نیازهاي متقاضیان پاسخ سریع 

ي الگوي چابکی در آموزش و پرورش سازمانی استراتژیهاي مختلفی در جهت اجرا

 و پیشایندها لذا با توجه به آنچه گفته شد هدف این پژوهش شناسایی. شوندیممطرح 
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 سنجش کشور و همچنین و پرورش و آموزش چابکی سازمانی ادارات پسایندهاي

  فرایندي است. مدل یک عوامل شناسایی شده در در وضعیت

  روش

 و پیشایندها وضعیت سنجش و وهش شناساییبا توجه به اینکه موضوع این پژ

، فرایندي بود مدل یک کشور در پرورش و آموزش مدیران چابکی سازمانی پسایندهاي

 –توصیفی  هاداده يآورجمعروش پژوهش از نظر هدف کاربردي؛ از نظر روش 

جامعۀ آماري  کمی) از نوع اکتشافی بود.-ترکیبی (کیفی، از نظر نوع دادهپیمایشی و 

خبرگان جامعۀ علمی دانشگاهی و متخصصان آموزش و پرورش ، ش کیفی پژوهشبخ

گیري برخوردار بوده و به اصطالح بودند که از سوابق اجرایی در سطوح تصمیم

 و ساؤرچنین در بخش کمی جامعه آماري شامل کلیه خبرگان آگاه نام دارند؛ هم

نفر بود.  4200به تعداد  رکشو هاياستان مراکز در پرورش و آموزش اداره معاونان

نفر تعیین شده است و  10حجم نمونه در بخش کیفی با استفاده از اصل اشباع نظري 

نفر به عنوان  505تعداد  05/0در بخش کمی نیز با استفاده از فرمول کوکران و با خطاي 

نفر در نظر گرفته  528نمونه تعیین و براي افزایش دقت و پیش بینی افت حجم نمونه 

بوده است  گیري غیرتصادفی هدفمندگیري در بخش کیفی روش نمونهد. روش نمونهش

  استفاده شد.ي اچندمرحله ياخوشهتصادفی گیري بخش کمی نیز از روش نمونه و در

هاي نیمه ساختار یافته بود که از ابزار تحقیق در بخش کیفی شامل مصاحبه

هاي اصلی پژوهش و ی مولفهمربوط به شناسای سؤالها براي پاسخ به مصاحبه

 101هاي آن استفاده شد. در بخش کمی ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شاخص

هاي اکتشافی (با سوالی بود که با مرور مبانی نظري و عملی و نیز نتایج مصاحبه

  تدوین شده است.، کدگذاري باز و محوري متون مصاحبه اکتشافی)

  هایافته

ارزیابی تحلیل و مورد  هاي علمیبا استفاده از روش پژوهشي هااین بخش داده در

ها باشد. تجزیه و تحلیل دادهکه پژوهش از نوع آمیخته می. با توجه به اینگیردیقرار م

هاي کمی. هاي کیفی و تجزیه و تحلیل دادهشامل دو بخش است: تجزیه و تحلیل داده

هاي ارائه شود. پاسخاحبه پرداخته میهاي حاصل از مصدر ادامه به تحلیل محتواي داده
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 پسایندهاي و پیشایندها وضعیت سنجش و منظور شناساییشده به سؤاالت مصاحبه به

فرایندي در قالب کدهاي  مدل یک کشور در پرورش و آموزش ادارات چابکی سازمانی

  شناسایی شده بر اساس نظر خبرگان در جدول زیر آورده شده است.

  ربوط به نتایج تحلیل محتواي مصاحبه چابکی سازمانیچک لیست م .2جدول 

  آموزش و پرورش کشور 

  کد مصاحبه شونده  مفاهیم استخراجی اولیه  بعد
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 I3,I7,I12, I19 ؟ردیگیتا چه اندازه ارائه خدماتبه کارکنان در اسرع وقت انجام م

زمـان ممکـن    نیتـر عیها و اطالات در سازمان در سـر پردازش داده تا چه اندازه

  گیرد؟انجام می
I4,I8,I14, I17 

تا چه اندازه اسـتخراج اطالعـات و گـزارش گیـري در سـازمانبه موقـع انجـام        

  ؟ردیگیم
I4,I7, I20 

 I2,I3,I13, I16  ؟ابدییکارکنان توسعه م يهاتا چه اندازه در سازمان، مهارت

 I1,I8,I10  ؟شودیمیزان در سازمانبه صالحیت افراد در ارتقاء توجه م تا چه

 I2,I3,I7,I9, I20  ؟شوندیتا چه میزان پستهابهافراد شایسته تفویض م

 I4,I6,I14  شایسته ساالریبه چه میزان در مواجهه با ارباب رجوع کاربرد دارد؟

 I4,I5,I8,I9,I13,I14  ؟ددهیتا چه اندازه، سازمانبه نیازهاي کارکنان پاسخ م

 I5,I9,I11, I16  تا چه اندازه کارکنان از خدمات ارائه شده سازمان رضایت دارند؟

زمان ممکن انجام  نیترعیبه مشتریان در سازمان در سر تا چه اندازه پاسخگویی

  ؟ردیگیم
I4,I8,I12,I13 

 I1,I5,I9,I12, I19  است؟ تا چه اندازه خطاهاي مربوطبه پاسخگویی در سازمان کاهش یافته

 I2,I3,I13, I18  ؟ابدییها) در سازمانتغییر متا چه اندازه آیین نامه (دستورالعمل

 I1,I8,I10, I17  تا چه اندازه سازمان، در ارائه انواع خدمات، انعطاف الزم را دارد؟

تا چه اندازه در سـازمان، کارکنـان و مـدیر از انعطـاف پـذیري الزم برخـوردار       

  هستند؟
I2,I3,I7,I9, I20 

 I5,I6,I14, I19  ؟ردیگیتا چه اندازه در سازمان، تغییرات مورد نیاز مشتریان انجام م

 I4,I7,I8,I9,I13,I14  ؟ردیگیتا چه اندازه در سازمان، خطاها و اشتباهات اصالح م

 ,I6,I9, I11, I13  تا چه اندازه سازمان، در ارائه اطالعات انعطاف دارد؟

شبکه اینترنـت در ادراه آمـوزش و پـرورش     به تا چه اندازه پهناي باند دسترسی

  مطلوب است؟
I1,I8,I12,I13 

به نسبت هر یک از کارکنان متناسـب   مورد استفاده يهاانهیتا چه اندازه تعداد را

  است؟
I4,I5 I12, I13 

 I1, I11, I14, I16  ؟کیفیت خدمات پشتیبانی از تجهیزات فناورانه د رآن اداره چگونه است

 I12, I14, I18  ؟دهدیتا چه اندازه، سازمانبه نیازهاي کارکنان پاسخ م
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 ,I4, I5 I12, I13  ؟ردیگیبا سهولت انجام م تا چه اندازه میزان دسترسی کارکنانبه اینترانت

 I3, I7, I9, I14  ؟ردیپذیتا چه اندازه میزان دسترسی کارکنانبه اکسترانتبه سهولت انجام م

 I13 I12, I16  ؟شودیدر اداره شماتا چه اندازه از قانون حق کپی تبعیت م

 I1, I5, I7, I8, I10  ؟شودیبرده مبهره  در اداره شما، تا چه اندازه از اصول دولت الکترونیک

را  ياانهیدر اداره شما، کارکنانتا چه اندازه ضوابط اخالقی در کاربري خدمات را

  ؟کنندیرعایت م
I3, I7, I9, I11, I20 

 I8, I10, I13, I16  سطح سواد اطالعاتی مدیران در اداره شماتا چه اندازه است؟

 I2, I3, I7, I9, I12  فناورانه برخوردارند؟ تا چه اندازه کارکنان از مهارتهاي

تا چه اندازه کارکنان داراي مدرك کارشناسیبه باال از سـواد تخصصـی مربوطبـه    

  فناوري اطالعات برخوردارند؟
I4, I6, I13,, I16 

 I1, I7, I8, I14  .کنندیتا چه اندازه کارکنان از فناوري اطالعات استفاده م

 I7, I8, I9, I19  عات در اداره شماتا چه حد مطلوب است؟خدمات واحد فناوري اطال

میزان تعهد واحد فناوري اطالعـات نسـبتبه پاسـخگوییبه کارکنانتـا چـه انـدازه       

  است؟
I6, I10, I11, I20 

 I1, I12, I18  درصد ارباب رجوعان الکترونیک آن اداره چه میزان است؟

 I3, I4, I9, I12  ازمان هابه چه میزان است؟درصد ارتباط الکترونیکی آن اداره با دیگر س

سخت افزاري و نرم افزاري امنیت اطالعـات در آن ادارهتـا چـه     يهارساختیز

  اندازه مطلوب است؟
I1, I5, I7, I11, I14 

) در آن ادارهتــا چــه هــاابیــروسیــمیــزان اســتفاده از مکانیزمهــاي امنیتــی (و

  میزاناست؟
I3, I7, I9, I13 

شـغل شـما در سـازمان موجـب موفقیـت شـما        دیـ کنین احساس مـ به چه میزا

  ؟شودیم
I4, I6, I10 

 I1, I7, I9, I14  ؟دیکنیآموزشی ضمن خدمت را طی م يهابه چه میزان از طرف سازمان دوره

 I5, I8, I10, I17  ؟دیادهیالزم را د يهابه چه میزان در خصوص انجام شغل خود، آموزش

مسئوالن براي اشتباهات ناشی از عدم درك درست کاربـه   به چه میزان از سوي

  ؟شودیشما تذکر داده م
I2, I3, I9, I14, I16 

به چه میزان در خصوص پرسیدن نحوه صحیح انجام کـار مـورد تشـویق واقـع     

  ؟دیشویم
I6, I7, I11, I18 

 I2, I5, I11, I19  به چه میزان درك صحیحی از اهداف کاري خود در سازمان دارید؟

به چه میزان سازمان تالش می کندتا کارکنان درك درستی از کـار خـود داشـته    

  باشند؟
I4, I8, I10 

ک
چاب

از
س ي 

ی 
مان

از
به چه میزان از سوي سازمان بودجـه کـافی بـراي واحـدهاي مختلـف سـازمان       س

  ؟شودیتخصیص داده م
I7, I9, I11, I20 
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یزان وسائل و تجهیزات کـافی مـورد نیـاز شـغل خـود در اختیـار شـما        به چه م

  ؟شودیگذاشته م
I1, I3, I11, I14 

 I8, I9, I10, I19  به چه میزان مورد حمایت سایر واحدها در تحقق اهداف واحد خود هستید؟

به چه میزان مورد حمایت مسئوالنبه صورت مستقیم براي انجام کارهاي دشـوار  

  هستید؟
I5, I6, I12, I17 

 I1, I7, I13, I14  الزم براي ارتقاء در شغل شما وجود دارد؟ يهابه چه میزان فرصت

نقدي  يهابه چه میزان در مواقع نشان دادن ابتکار عمل، از سوي سازمان پاداش

  ؟دیکنیدریافت م
I1, I9, I10, I16 

 I3, I5, I11, I20  ؟کندیو قدردانی م به چه میزان سازمان نشان دادن ابتکار عمل کارکنان استقبال

به چه میزان در زمان مشکالت فردي، از سوي مدیر مافوق مورد دلجـوئی قـرار   

  ؟ردیگیم
I2, I7, I10 

 I6, I8, I12, I13  به چه میزان از کیفیت کار خود اطالع و آگاهی دارید؟

 I3, I9, I11, I14  ؟دیریگیر مبه چه میزان از سوي سازمان در جریان روش هایبهبود عملکرد قرا

 I5, I7, I12, I17  ؟کندیبه چه میزان سازمان در خصوص عملکرد فردي کارکنان بازخور ارائه م

 I2, I9, I11, I19  ؟دیریگیبه چه میزان در خصوص نتایج مثبت و منفی کار در جریان قرار م

 I1, I6, I10  ی دانید؟به چه میزان تصمیمات سازمانی را مطابق با اصول اخالقی م

 I8, I10, I13  ؟دیپنداریبه چه میزان تصمیمات سازمانی را منصفانه م

 I4, I5, I11, I14  به چه میزان انتصاب پرسنل در سازمان براساس ضوابط و شایستگی است؟

 I7, I9, I12, I20  به چه میزانبه مدیران مافوق خود اعتماد دارید؟

 I1, I8, I11, I17  ار بر عملکرد شما در سازمانتاثیرگذار است؟به چه میزان شرایط باز

به چه میزان تغییر شرایط اقتصادي جامعه بر عملکرد شما در سـازمانتاثیر گـذار   

  است؟
I8, I10, I12, I19 

مشابه دیگر بر عملکـرد شـما در سـازمانتاثیر     يهابه چه میزان رقابت با سازمان

  گذار است؟
I4, I9, I13, I18 

کهبهتـرین   شـوند یتا چه میزان در ادراه شما، تصـمیمات در سـطحی اتخـاذ مـ    

  اطالعات موجود باشد؟.
I2, I10, I14 

به چه میزان در ادراه هر فردي بر این باور است که می تواندتاثیر مثبتی در کـار  

  کار داشته باشد؟.
I3, I9, I11, I20 

 I1, I6, I13, I16  ؟گرددیکتی انجام مبه چه میزان کارها در این ادراهبه صورت مشار

  
به چه میزانبه عالئق مراجعان (اولیاء، دانش آمـوزان، سـایر کارکنـان) اغلـب در     

  ؟شودیتوجه م هايریتصمیم گ
I7, I10, I11 

 I4, I6, I12  به چه میزان این اداره ازانسجام خوبی در دستیابیبه اهداف برخوردار است؟  

 I8, I10, I11, I19  ؟رسندیر مورد حل مسایلبه توافق مبه چه میزان کارکنان د  
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کـه در جهـت بقـاي سـازمان      يبه چه میزان در اداره شما، مدیران از رهنمودها

  ؟.کنندیباشد پیروي م
I1, I7, I13, I17 

گویی اسـت و تغییـر در آن آسـان    به چه میزان در اداره شما، مدیر راغببه پاسـخ 

  است؟.
I4, I9, I11, I18 

به چه میزان اداره شمابه خوبی در قبال رقبا و دیگر تغییرات در محـیط واکـنش   

  ؟.دهدینشان م
I1, I12, I20 

جدید وبهبودیافته اي بـراي انجـام    يهاوهیبه چه میزان اداره شمابه طور مدام ش

  ؟.کندیکارها اتخاذ م
I3, I4, I9, I12 

به چه میزان کارکنان شکست رابه عنوان یک فرصت براي پیشرفت و یـادگیري  

  ؟کنندیقلمداد م
I1, I5, I7, I11, I14 

 I3, I7, I9, I13  به چه میزان اداره شما، داراي اهداف بلند مدت است؟

به چه میزان سازمان تصمیمات صریح و روشنی داردبه صورتی کهبه کـار شـما   

  ؟دهدیی مجهت و معن
I4, I6, I10, I18 

از اهداف آرمانگرایانه دارد، اما  يابه چه میزان مدیر شما در عین اینکه مجموعه

  واقع بین است؟
I1, I7, I9, I14 

 I5, I8, I10, I20  تا چه میزان ادراه شما در ارائه خدمات از سرعت خوبی برخوردار است؟

 I2, I3, I9, I14  کنان اهمیت دارد؟تا چه میزانزمان انجام کارها براي کار

 I6, I7, I11, I19  تا چه میزان کارکنانبه سودآوري سازمان توجه دارند؟

در در استفاده از تجهیزات دید صرفه جـویی   کنندیتا چه میزان کارکنان سعی م

  داشته باشند؟
I1, I9, I10, I18 

 I3, I5, I11, I19  است؟ میزان کیفیت خدمات ارائه شده در آن ادارهبه چه میزان

 I2, I7, I10, I20  ؟شودیتا چه میزان از کارکنان شایسته براي ارائه خدمات استفاده م

 I6, I8, I12, I13  میزان پاسخگویی در مورد کیفیت خدمات چقدر است؟

 I3, I9, I11, I14  به چه میزان اداره شما، داراي اهداف بلند مدت است؟

 I5, I7, I12, I19  ؟ردیگیخالقانه در سازمان شما مورد حمایت قرار م يهادهیتا چه میزان ا

 I2, I3, I7, I9, I12  تا چه میزان کارکنان در کار خود، نوآور هستند؟

وپرورشتا چـه میـزان توسـط کارکنـان درك     مسائل اقتصادي و اجتماعی آموزش

  ؟شودیم
I4, I6, I13, I18 

  
وپرورشـتا چـه میـزان توسـط کارکنـان درك      مسائل سیاسی و فرهنگی آمـوزش 

  ؟شودیم
I1, I7, I8, I14 

  
هاي آموزشـی ضـمن خـدمت در اداره آمـوزش و     تا چه میزان، شرکت در دوره

  ؟شودیپرورش جدي گرفته م
I7, I8, I9, I19 

  
میزان آشنایی با کتب و مجالت معتبر مربوطبه حرفه و شغل در ادراه آمـوزش و  

  ؟پرورشبه چه میزان است
I6, I10, I11, I16 
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 I1, I12, I15, I20  وپرورش آشنایی دارند؟کارکنان، تا چه میزان با اهداف و رسالت آموزش

 I3, I4, I9, I12  ها در انجام شغلبه چه میزان است؟توانایی کلیبهکارگیري مهارت

وپـرورش چـه میـزان    نظرات تئوري پـردازان حـوزه آمـوزش   توانایی استفاده از 

  است؟
I1, I5, I7, I11, I14 

 I3, I7, I9, I13, I19  تا چه میزان کارکنان، توانایی خواندن متون تخصصی را دارند؟

 I2, I3, I7, I9, I12  کارگیري کامپیوتر در امور کاري را دارند؟تا چه میزان کارکنان، تواناییبه

وتحلیل ابعاد مختلف حوزه تخصصـی خـود   زان، کارکنان توانایی تجزیهتا چه می

  را دارند؟
I4, I6, I13, I17 

تا چه میزان کارکنان توانایی ارزیابی نقاط قوت و ضعف حوزه تخصصی خـود  

  را دارند؟
I2, I3, I7, I9, I12 

هـا و حـوادث مربوطبـه حـوزه     بینـی پدیـده  تا چه میزان، کارکنان توانایی پـیش 

  تخصصی خود را دارند؟
I4, I6, I13,, I18 

 I1, I7, I8, I14  تا چه اندازه سازمان، در ارائه اطالعات انعطاف دارد؟

 I7, I8, I9, I20  تا چه میزان شغل شما از پیچیدگی برخوردار است؟

 I6, I10, I11, I20  تا چه میزان شغلتان با اهمیت است؟

 I2, I3, I7, I9, I12  ؟دیکنیس غرور متا چه میزان نسبتبه شغل خود احسا

 I4, I6, I13,, I19  ؟دهدیو شادي م تا چه میزان شغلتانبه شما احساس نشاط

 I1, I7, I8, I14  ؟دهدیها و استعدادهایتان را متا چه میزان سازمانبه شما امکان بروز توانمندي

 I5, I7, I12, I18  ستگی است؟تا چه میزان، ارتقاء کارکنان در سازمان شما بر اساس شای

 I2, I9, I11, I17  تا چه میزان ارتقاء کارکنان در سازمان شما بر طبق ضابطه است؟

 I1, I6, I10, I19  تا چه میزان، حس همکاري در بین کارکنان وجود دارد؟

 I8, I10, I13, I19 ؟ردیپذیتا چه میزان کار کردن افراد با صداقت و اعتماد متقابل انجام م

 I4, I5, I11, I20  ؟گذارندیاي یکدیگر احترام مهاي حرفهشایستگی به تا چه میزان، کارکنان

اي که از تحلیل محتوا حاصل شده که از کدگذاري باز مفاهیم اولیه، در جدول فوق

، به دست آمده است ارائه شده است. در برخی از جداول تعدادي از مصاحبه شوندگان

به چندین عامل اشاره  سؤاالتالتی پاسخ نداده و یا در پاسخ به برخی یا سوا سؤالبه 

اند. سپس مفاهیم ثانویه براساس کدگذاري محوري و ادبیات موجود ایجاد شد که کرده

  توان مشاهده کرد.سازي به دست آمد و در جدول زیر میعوامل اثرگذار بر چابک

  از مصاحبه  هاي شناسایی شدهمفاهیم ثانویه و شاخص .3جدول 

  سازيبراي عوامل اثرگذار بر چابک

  هاي شناسایی شدهشاخص  ردیف  زیرمقوله  مقوله  تم
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را
ف

ی
 ند

فه
ؤل

(م
-

ي
ها

 
شک

ت
ی

ل
ده

هن
د

 
از

 س
ک

چاب
)ي

  

ی
مان

از
 س

ی
بک

چا
  

ت
رع

س
  

  ؟گیردیتا چه اندازه ارائه خدماتبه کارکنان در اسرع وقت انجام م  1

2  
زمـان   تـرین یعدر سـازمان در سـر   اتعـ ها و اطالتا چه اندازه پردازش داده

  گیرد؟ممکن انجام می

3  
تا چه اندازه استخراج اطالعات و گزارش گیـري در سـازمانبه موقـع انجـام     

  ؟گیردیم

  ؟یابدیکارکنان توسعه م يهاتا چه اندازه در سازمان، مهارت  4

ی
تگ

س
شای

  

  ؟شودیه مبه صالحیت افراد در ارتقاء توج تا چه میزان در سازمان  5

  ؟شوندیافراد شایسته تفویض م به تا چه میزان پستها  6

  به چه میزان در مواجهه با ارباب رجوع کاربرد دارد؟ شایسته ساالري  7

ی
وی

خگ
اس

ت پ
در

ق
  

  ؟دهدیتا چه اندازه، سازمانبه نیازهاي کارکنان پاسخ م  8

  ن رضایت دارند؟تا چه اندازه کارکنان از خدمات ارائه شده سازما  9

10  
زمـان ممکـن    ترینیعبه مشتریان در سازمان در سر تا چه اندازه پاسخگویی

  ؟گیردیانجام م

  به پاسخگویی در سازمان کاهش یافته است؟ تا چه اندازه خطاهاي مربوط  11

ي
یر

پذ
ف 

طا
نع

ا
  

  ؟یابدیتغییر م ها) در سازمانتا چه اندازه آیین نامه (دستورالعمل  12

  تا چه اندازه سازمان، در ارائه انواع خدمات، انعطاف الزم را دارد؟  13

14  
تا چه اندازه در سازمان، کارکنان و مدیر از انعطـاف پـذیري الزم برخـوردار    

  هستند؟

  ؟گیردیتا چه اندازه در سازمان، تغییرات مورد نیاز مشتریان انجام م  15

  ؟گیردی، خطاها و اشتباهات اصالح متا چه اندازه در سازمان  16

  تا چه اندازه سازمان، در ارائه اطالعات انعطاف دارد؟  17

ی
مان

از
 س

ي
از

 س
ک

چاب
ر 

ر ب
ذا

رگ
 اث

ل
وام

ع
  

ت
عا

ال
اط

ي 
ور

فنا
  

ی
 فن

فه
ؤل

م
- 

ی
رات

خاب
م

  

18  
شـبکه اینترنـت در ادراه آمـوزش و     بـه  تا چه اندازه پهنـاي بانـد دسترسـی   

  پرورش مطلوب است؟

19  
بـه نسـبت هـر یـک از کارکنـان       مورد اسـتفاده  هايیانهچه اندازه تعداد را تا

  متناسب است؟

  آن اداره چگونه است؟ کیفیت خدمات پشتیبانی از تجهیزات فناورانه در  20

ي 
ور

فنا
ه 

بک
 ش

فه
ؤل

م

ت
عا

ال
اط

  

  ؟دهدیبه نیازهاي کارکنان پاسخ م تا چه اندازه، سازمان  21

  به اینترنت آسان است؟ زان دسترسی کارکنانتا چه اندازه می  22

  ؟گیردیتا چه اندازه میزان دسترسی کارکنانبه اینترانت با سهولت انجام م  23

24  
بـه سـهولت انجـام     بـه اکسـترانت   تا چـه انـدازه میـزان دسترسـی کارکنـان     

  ؟پذیردیم

ه 
ؤلف

م

ی
وق

حق
ی -

الق
خ

ا
  

  ؟شودیکپی تبعیت م در اداره شماتا چه اندازه از قانون حق  25

  ؟شودیبهره برده م در اداره شما، تا چه اندازه از اصول دولت الکترونیک  26



 1397 بهار/ نامهویژهي آموزشی/ هانظامپژوهش در         912

  هاي شناسایی شدهشاخص  ردیف  زیرمقوله  مقوله  تم

27  
تا چـه انـدازه ضـوابط اخالقـی در کـاربري خـدمات        در اداره شما، کارکنان

  ؟کنندیرا رعایت م ايیانهرا

ت 
عا

ال
اط

ي 
ور

فنا
ه 

ؤلف
م

ي
رو

 نی
ي

را
ب

 
ی

سان
ان

  

  مدیران در اداره شماتا چه اندازه است؟سطح سواد اطالعاتی   28

  تا چه اندازه کارکنان از مهارتهاي فناورانه برخوردارند؟  29

30  
بـه بـاال از سـواد تخصصـی      تا چه اندازه کارکنان داراي مـدرك کارشناسـی  

  مربوطبه فناوري اطالعات برخوردارند؟

  .کنندیم تا چه اندازه کارکنان از فناوري اطالعات استفاده  31

ی
ریت

دی
 م

فه
ؤل

م
  

  خدمات واحد فناوري اطالعات در اداره شماتا چه حد مطلوب است؟  32

33  
میزان تعهد واحد فناوري اطالعات نسبتبه پاسخگوییبه کارکنانتـا چـه انـدازه    

  است؟

ه 
ؤلف

م

ط
حی

م
  

  درصد ارباب رجوعان الکترونیک آن اداره چه میزان است؟  34

  الکترونیکی آن اداره با دیگر سازمان هابه چه میزان است؟درصد ارتباط   35

ت
منی

ه ا
ؤلف

م
  

36  
تـا   سخت افزاري و نرم افزاري امنیت اطالعـات در آن اداره  هايیرساختز

  چه اندازه مطلوب است؟

37  
) در آن ادارهتـا چـه   هـا یـاب یـروس هاي امنیتـی (و میزان استفاده از مکانیزم

  میزاناست؟

ج
رو

خ
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ل 
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پذ
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ا

 ری
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 س
ک

چاب
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ا
)ي

  

ی
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ي
ور

ه 
هر

ب
  

ی
نای

وا
ت

  

38  
شغل شما در سـازمان موجـب موفقیـت شـما      کنیدیبه چه میزان احساس م

  ؟شودیم

39  
آموزشـی ضـمن خـدمت را طـی      يهـا به چه میزان از طـرف سـازمان دوره  

  ؟کنیدیم

  ؟ایدیدهدالزم را  يهابه چه میزان در خصوص انجام شغل خود، آموزش  40

41  
به چه میزان از سوي مسئوالن براي اشـتباهات ناشـی از عـدم درك درسـت     

  ؟شودیکاربه شما تذکر داده م

ح
ضو

و
  

42  
به چه میزان در خصوص پرسیدن نحوه صحیح انجام کار مورد تشویق واقـع  

  ؟شویدیم

  به چه میزان درك صحیحی از اهداف کاري خود در سازمان دارید؟  43

44  
به چه میزان سازمان تالش مـی کنـدتا کارکنـان درك درسـتی از کـار خـود       

  داشته باشند؟

45  
به چه میزان از سوي سازمان بودجه کافی براي واحدهاي مختلـف سـازمان   

  ؟شودیتخصیص داده م

ت
مای

ح
  

46  
به چه میزان وسائل و تجهیزات کافی مورد نیاز شغل خـود در اختیـار شـما    

  ؟شودیگذاشته م

47  
به چه میزان مـورد حمایـت سـایر واحـدها در تحقـق اهـداف واحـد خـود         

  هستید؟
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48  
به چه میزان مورد حمایت مسئوالنبه صورت مسـتقیم بـراي انجـام کارهـاي     

  دشوار هستید؟

  الزم براي ارتقاء در شغل شما وجود دارد؟ يهابه چه میزان فرصت  49

زه
گی

ان
  

50  
 يهـا واقع نشان دادن ابتکار عمل، از سوي سـازمان پـاداش  به چه میزان در م

  ؟کنیدینقدي دریافت م

51  
به چه میزان سازمان نشان دادن ابتکـار عمـل کارکنـان اسـتقبال و قـدردانی      

  ؟کندیم

52  
به چه میزان در زمان مشکالت فردي، از سوي مدیر مـافوق مـورد دلجـوئی    

  ؟گیردیقرار م

ار
عتب

ا
  

  میزان از کیفیت کار خود اطالع و آگاهی دارید؟به چه   53

54  
بهبـود عملکـرد قـرار    ي هـا به چه میزان از سـوي سـازمان در جریـان روش   

  ؟گیریدیم

55  
به چه میزان سازمان در خصـوص عملکـرد فـردي کارکنـان بـازخور ارائـه       

  ؟کندیم

  ؟گیریدیرار مبه چه میزان در خصوص نتایج مثبت و منفی کار در جریان ق  56

ی
یاب

زش
ار

  
  به چه میزان تصمیمات سازمانی را مطابق با اصول اخالقی می دانید؟  57

  ؟پنداریدیبه چه میزان تصمیمات سازمانی را منصفانه م  58

  به چه میزان انتصاب پرسنل در سازمان براساس ضوابط و شایستگی است؟  59

  اعتماد دارید؟ به چه میزانبه مدیران مافوق خود  60

ط
حی

م
  

  تاثیرگذار است؟ به چه میزان شرایط بازار بر عملکرد شما در سازمان  61

62  
به چه میزان تغییر شرایط اقتصادي جامعه بـر عملکـرد شـما در سـازمانتاثیر     

  گذار است؟

63  
مشابه دیگر بر عملکرد شما در سازمانتاثیر  يهابه چه میزان رقابت با سازمان

  است؟ گذار

از
 س

ک
چاب

ر 
ر ب

ذا
رگ

 اث
ل
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ع

 ي
مان

از
س

ی
  

ی
مان

از
 س

گ
هن
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ار
 ک

در
ن 

شد
ر 

گی
در

  

64  
بهتـرین   کـه  شوندیتا چه میزان در ادراه شما، تصمیمات در سطحی اتخاذ م

  اطالعات موجود باشد؟.

65  
به چه میزان در ادراه هر فردي بر این باور است که می توانـدتاثیر مثبتـی در   

  اشد؟.کار کار داشته ب

  ؟گرددیبه صورت مشارکتی انجام م به چه میزان کارها در این ادراه  66

67  
به چه میزانبه عالئق مراجعان (اولیاء، دانش آموزان، سایر کارکنان) اغلـب در  

  ؟شودیتوجه م هایريتصمیم گ

ي
ار

زگ
سا

ی 
چگ

ار
کپ

(ی

(
  

68  
اهـداف برخـوردار   بـه   به چه میزان این اداره ازانسـجام خـوبی در دسـتیابی   

  است؟
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  ؟رسندیبه توافق م به چه میزان کارکنان در مورد حل مسائل  69

70  
که در جهت بقاي سـازمان   يبه چه میزان در اداره شما، مدیران از رهنمودها

  ؟کنندیباشد پیروي م

ي
یر

پذ
ق 

طاب
ان

  

71  
ر آن آسان به چه میزان در اداره شما، مدیر راغببه پاسخگویی است و تغییر د

  است؟

72  
به چه میزان اداره شمابه خـوبی در قبـال رقبـا و دیگـر تغییـرات در محـیط       

  ؟دهدیواکنش نشان م

73  
جدیـد وبهبودیافتـه اي بـراي     هـاي یوهبه چه میزان اداره شمابه طور مدام شـ 

  ؟کندیانجام کارها اتخاذ م

74  
بـراي پیشـرفت و    به چه میزان کارکنان شکسـت رابـه عنـوان یـک فرصـت     

  ؟کنندییادگیري قلمداد م

ت
سال

ر
  

  به چه میزان اداره شما، داراي اهداف بلند مدت است؟  75

76  
به چه میزان سازمان تصمیمات صریح و روشنی داردبه صـورتی کهبـه کـار    

  ؟دهدیشما جهت و معنی م

77  
نگرایانه دارد، از اهداف آرما يابه چه میزان مدیر شما در عین اینکه مجموعه

  اما واقع بین است؟

ج
رو

خ
 ی

پذ
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ل ا
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ک
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ی
ابت
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زی
م

  

ان
زم

  

  تا چه میزان ادراه شما در ارائه خدمات از سرعت خوبی برخوردار است؟  78

  تا چه میزانزمان انجام کارها براي کارکنان اهمیت دارد؟  79

نه
زی

ه
  

  ازمان توجه دارند؟به سودآوري س تا چه میزان کارکنان  80

81  
در در اسـتفاده از تجهیـزات دیـد صـرفه      کنندیتا چه میزان کارکنان سعی م

  جویی داشته باشند؟

ت
فی

کی
  

  میزان کیفیت خدمات ارائه شده در آن ادارهبه چه میزان است؟  82

  ؟شودیتا چه میزان از کارکنان شایسته براي ارائه خدمات استفاده م  83

  زان پاسخگویی در مورد کیفیت خدمات چقدر است؟می  84

ي
ور

وآ
ن

  

  به چه میزان اداره شما، داراي اهداف بلند مدت است؟  85

  ؟گیردیخالقانه در سازمان شما مورد حمایت قرار م هايیدهتا چه میزان ا  86

  تا چه میزان کارکنان در کار خود، نوآور هستند؟  87

 س
ک

چاب
ر 

ر ب
ذا

رگ
 اث

ل
وام

ع
از

 ي
مان

از
س

ی
  

ی
سان

 ان
یه

ما
سر

  

ش
دان

  

88  
وپرورشتا چه میزان توسط کارکنان درك مسائل اقتصادي و اجتماعی آموزش

  ؟شودیم

89  
وپرورشتا چه میزان توسـط کارکنـان درك   مسائل سیاسی و فرهنگی آموزش

  ؟شودیم

90  
خدمت در اداره آموزش و  ضمن آموزشی هايتا چه میزان، شرکت در دوره

  ؟شودیورش جدي گرفته مپر

میزان آشـنایی بـا کتـب و مجـالت معتبـر مربوطبـه حرفـه و شـغل در ادراه           91
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  آموزش و پرورشبه چه میزان است؟

  وپرورش آشنایی دارند؟کارکنان، تا چه میزان با اهداف و رسالت آموزش  92

ت
ار

مه
  

  است؟ یزانم چه شغلبه انجام در هاکارگیري مهارت به توانایی کلی  93

94  
وپرورش چـه میـزان   توانایی استفاده از نظرات تئوري پردازان حوزه آموزش

  است؟

  تا چه میزان کارکنان، توانایی خواندن متون تخصصی را دارند؟  95

  دارند؟ را کاري امور در کامپیوتر کارگیريتا چه میزان کارکنان، تواناییبه  96

ص
ص

خ
ت

  

97  
وتحلیل ابعاد مختلـف حـوزه تخصصـی    رکنان توانایی تجزیهتا چه میزان، کا

  خود را دارند؟

98  
تا چه میزان کارکنان توانایی ارزیابی نقاط قوت و ضـعف حـوزه تخصصـی    

  خود را دارند؟

99  
 حـوزه  مربوطبـه  حـوادث  و هـا بینی پدیدهتا چه میزان، کارکنان توانایی پیش

  دارند؟ را خود تخصصی

  اندازه سازمان، در ارائه اطالعات انعطاف دارد؟تا چه   100
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ت 
هی

ما
  

  تا چه میزان شغل شما از پیچیدگی برخوردار است؟  101

  تا چه میزان شغلتان با اهمیت است؟  102

  ؟کنیدیبه شغل خود احساس غرور م تا چه میزان نسبت  103

  ؟دهدیو شادي م به شما احساس نشاط تا چه میزان شغلتان  104

ت
ص

فر
ها

 ي
ت

رف
ش

پی
  

105  
 را اسـتعدادهایتان  و هـا به شـما امکـان بـروز توانمنـدي     تا چه میزان سازمان

  دهد؟یم

  تا چه میزان، ارتقاء کارکنان در سازمان شما بر اساس شایستگی است؟  106

  اء کارکنان در سازمان شما بر طبق ضابطه است؟تا چه میزان ارتق  107

ی
مان

از
 س

جو
  

  تا چه میزان، حس همکاري در بین کارکنان وجود دارد؟  108

  ؟پذیردیتا چه میزان کار کردن افراد با صداقت و اعتماد متقابل انجام م  109

  ؟ذارندگیم احترام یکدیگر ايحرفه هايشایستگی به تا چه میزان، کارکنان  110

به  سؤاالتهاي کالمی هستند که از پاسخ به هاي شناسایی شده همان گزارهشاخص

برخی داراي اشتراك بودند که ، هاي کالمیدست آمده و بعد از استخراج کلیه این گزاره

مقوله و ، بندي شدند و براساس آن زیرمقولهبراساس ادبیات و مبانی نظري موجود دسته

  جدول فوق قابل مشاهده است. تم شکل گرفتند که در

 روایی و کیفی بخش از حاصل نتایج براساس سازيچابک بر اثرگذار عوامل در

جدول  .شد انجام اکتشافی عاملی تحلیل شده شناسایی شاخص 47 روي، محتوا



 1397 بهار/ نامهویژهي آموزشی/ هانظامپژوهش در         916

شود زیرا اشتراکات براي همه ها نشان داد هیچ شاخصی حذف نمیاشتراکات شاخص

  بود. 0.5ها باالي شاخص

توان تبیین واریانس کل را مشاهده کرد. این جدول شامل سه می، ر جدول زیرد

  قسمت است.

  تبیین واریانس عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی .4جدول 

مؤل

  فه

  مقادیر ویژه اولیه
 يمجموع مربع بارها

  استخراج شده

ي مجموع مربع بارها

 چرخش یافته

  واریانس  کل
درصد 

  تجمعی
  واریانس  کل

درصد 

  یتجمع
  واریانس  کل

درصد 

  تجمعی

1  14.21 26.31  26.31  14.21  26.31  26.31  6.46 11.95  11.95  

2  3.40  6.30  32.62  3.40  6.30  32.62  4.65  8.61  20.56  

3  2.33  4.32  36.93  2.33  4.32  36.93  4.39  8.13  28.69  

4  1.83  3.38  40.31  1.83  3.38  40.31  2.14  3.96  32.65  

5  1.63  3.01  43.33  1.63  3.01  43.33  2.03  3.76  36.41  

6  1.58  2.92  46.25  1.58  2.92  46.25  1.96  3.63  40.04  

7  1.41  2.61  48.86  1.41  2.61  48.86  1.90  3.52  43.56  

8  1.29 2.38  51.24 1.29  2.38  51.24  1.81  3.35  46.91  

9  1.23  2.28  53.53  1.23  2.28  53.53  1.78  3.30  50.21  

10  1.22  2.26  55.78  1.22  2.26  55.78  1.53  2.84  53.05  

11  1.12  2.08  57.86  1.12  2.08  57.86  1.52  2.82  55.87  

12  1.09  2.01  59.88  1.09  2.01  59.88  1.46  2.71  58.57  

13  1.06  1.96  61.84  1.06  1.96  61.84  1.45  2.69  61.26  

14  1.02  1.88  63.72  1.02  1.88  63.72  1.33  2.45  63.72  

15  0.96  1.77  65.48              

...                    

46  0.16 0.29  99.72             

47  0.15  0.28  100.00             

  



 917  ... پژوهش، پرورش و آموزش میان روابط بررسی

 در و هست یک از بزرگتر ویژه مقادیر داراي اول يمولفه 14، فوق جدول در

 ابعاد يهاشاخص واریانس، درصد 64 حدود تا عوامل این. مانند¬می باقی تحلیل

  .کندیم تبیین را سازيچابک بر اثرگذار

بعد براي عوامل اثرگذار بر  4، طور که از جدول فوق قابل مشاهده استهمان

فرهنگ ، )مؤلفه 7سازي استخراج شده است که عبارتند از فناوري اطالعات (چابک

  ).مؤلفه 3) و سرمایه انسانی (مؤلفه 4سازمانی (

عوامل (سازه) شناسایی شده مؤثر بر ، ابعاد، در نهایت در جدول زیر مؤلفه

  ازي آورده شده است.سچابک

  سازيهاي شناسایی شده اثرگذار بر چابکابعاد و مولفه .5جدول 

  تعداد گویه  اختصار  مؤلفه  اختصار  بعد

 OC  فرهنگ سازمانی

  Inv  4  درگیرشدن در کار

  Con  3  سازگاري

  Adp  5  انطباق پذیري

  Mis  3  رسالت

 IT  فناوري اطالعات

  ICT  3  مخابراتی - فنی

  Eth  3  فناورانهاخالقی 

  Cul  4  فرهنگ فناوري

  Mng  2  مدیریت فناوري

  Inf  4  زیرساخت شبکه

  Prp  2  آمادگی الکترونیکی محیط

  Scr  2  امنیت فناوري

 HR  سرمایه انسانی

  Knw  5  دانش

  Skl  4  مهارت

  Spc  3  تخصص

  مند؟سازي ادارات آموزش و پرورش کشور کداهاي تشکیل دهنده چابکمولفه

 شناسایی شاخص 17 روي، محتوا روایی و کیفی بخش از حاصل نتایج براساس

ها نشان داد هیچ جدول اشتراکات شاخص .شد انجام اکتشافی عاملی تحلیل شده
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دست آمد. به 0.5ها باالي شود زیرا این ضریب براي همه شاخصشاخصی حذف نمی

  اهده کرد.توان تبیین واریانس کل را مشدر جدول زیر نیز می

  سازيهاي چابکتبیین واریانس مولفه .6جدول 

  هاعامل

  مقادیر ویژه اولیه
  يمجموع مربع بارها

  استخراج شده 

  ي مجموع مربع بارها

 چرخش یافته

  واریانس  کل
درصد 

  تجمعی
  واریانس  کل

درصد 

  تجمعی
  واریانس  کل

درصد 

  تجمعی

1  5.13 30.178  30.178  5.13 30.178  30.178  3.133 18.43  18.43  

2  1.413  8.311  38.489  1.413  8.311  38.489  2.703  15.899  34.329  

3  1.202  7.072  45.561  1.202  7.072  45.561  1.642  9.657  43.986  

4  1.099  6.465  52.025  1.099  6.465 52.025 1.367 8.04 52.025 

5  0.973 5.723  57.748         

6  0.84 4.94  62.688         

7  0.789 4.639  67.327         

8  0.782 4.603  71.93         

9  0.668 3.928  75.858         

10  0.646 3.8  79.658         

11  0.614  3.615  83.273         

12  0.578  3.398  86.671         

13  0.552  3.249  89.92         

14  0.509  2.993  92.913         

15  0.415  2.441  95.354         

16  0.399  2.35  97.704         

17  0.39  2.296  100         

اول داراي مقادیر ویژه بزرگتر از یک هست و در تحلیل  مؤلفه 4، در جدول فوق

سازي را هاي چابکواریانس شاخص، درصد 52مانند. این عوامل تا حدود باقی می

هاي مربوط به هر یک از در جدول ماتریس عوامل چرخش یافته شاخص کند.تبیین می

هاي موجود پیشینه و نظریه، هاي چابکی سازمانی آورده شد که بر اساس ادبیاتمولفه

  .اندشدهگذاري ها در جدول زیر ناماین مولفه



 919  ... پژوهش، پرورش و آموزش میان روابط بررسی

  سازيهاي چابکمولفه .7جدول 

  هاتعداد شاخص  اختصار  مؤلفه

  Ans  4 پاسخگویی

  Mrt  3 شایستگی

  Spd 4  سرعت

  Flx  6 انعطاف پذیري

 داد؟ ارائه کشور پرورش و آموزش ادارات سازيچابک زمینه در توانیم مدلی چه

  است؟ چگونه شده ارائه مدل تناسب درجه

ها از مدلسازي معادالت ساختاري و نرم افزار لیزرل در دو براي پاسخ به این سؤال

  گیري و ساختاري استفاده شد.بخش مدل اندازه

، پروريرگذار بر جانشینگیري سازه عوامل اثهاي اندازهدر این قسمت مدل

پروري و رضایت شغلی در حالت برآورد استاندارد و ضرایب معناداري به جانشین

  هاي محاسبه بررسی شد.همراه شاخص

هاي عوامل اثرگذار بر چابکی ها در مؤلفهنتایج نشان داد بارعاملی همه سوال

رض همگن بودن است و بنابراین ف 0.7باالي  سازمانی و اثرپذیر چابکی سازمانی

با ، گیرد و هیچ سوالی نیاز به حذف شدن ندارد. در ضمنقرار می ییدتأها مورد سوال

توان گفت است می 2.58توجه به اینکه ضرایب معناداري همه بارهاي عاملی بزرگتر از 

گیري درصد معنادار است. در بخش مدل اندازه 99که تمامی بارهاي عاملی با اطمینان 

گیري مورد هاي اندازهسازي معادالت ساختاري براي برازش مدلمدل نتایج آزمون

 توان نتیجه گرفت این است که بهبررسی قرار گرفت. آنچه از محاسبات انجام شده می

قبول تلقی دلیل معنادار شدن حد قابل قبول مجذور کاي بر درجه آزادي همه مدل قابل

، مدل نظیر شاخص برازش تطبیقیهاي برازش شود. عالوه بر این سایر شاخصمی

کاي اسکور ، میانگین مربعات خطاي برآورد، شاخص برازش افزایشی، نیکویی برازش

برازندگی مورد تأیید قرار  شده نرم یافته و شاخص تعدیل برازش نیکویی، بهنجار شده

 گرفت.

عوامل ي بین هاي ساختاري پژوهش که به بررسی رابطهمدل، در این قسمت

چابکی سازمانی و عوامل اثرپذیر از چابکی ، چابکی سازمانی (متغیر اثرگذار)بر اثرگذار 
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در حالت برآورد استاندارد و ضرایب معناداري در ، پردازدمتغیر اثرپذیر) می( یسازمان

در شکل  هاي محاسبه برازش آورده شده است.حالت اصالح شده به همراه شاخص

  است. زیر مدل اصالح شده ساختاري آورده شده

  

  مدل اصالح شده ساختاري در حالت برآورد استاندارد .1شکل 

در شکل فوق بارهاي عاملی (روابط میان متغیرهاي آشکار و پنهان) و ضرایب مسیر 

 در شکل زیر مدل اصالح شده (روابط میان متغیر پنهان و پنهان) قابل مشاهده است.

  ساختاري در حالت ضرایب معناداري آورده شده است.
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  مدل اصالح شده ساختاري در حالت ضرایب معناداري .2شکل 

طور که در شکل فوق قابل مشاهده است ضرایب معناداري براي تمام بارهاي همان

توان بیان داشت اطمینان می %99لذا با ، است 2.58تر از عاملی و ضرایب مسیر بزرگ

  باشد.نادار میکه تمام بارهاي عاملی و ضرایب مسیر در حالت استاندارد مع

 95و  99در سطح اطمینان ، تأثیر مدل مفهومی بیان شده، هاي فوقبر اساس شکل

به دست آمد. در  1.96و  2.58براي این مسیر بیشتر از  tدرصد تأیید شد. زیرا آماره 

  توان مشاهده کرد.نتایج حاصل آزمون مدل را می، جدول زیر

  نتایج آزمون مدل ساختاري .11جدول 

  تأیید/ رد اثر ضرایب معناداري  ضرایب استاندارد شده  مورد بررسی اثرات

  تأیید  6.74  0.70  سازيبر چابکسازي عوامل اثرگذار بر چابکتأثیر 

 تأیید  6.27  0.76  سازيسازي بر اثرپذیر از چابکتأثیر چابک

 را مشاهده کرد که همه این مسیرها ریتأثتوان نوع و میزان براساس جدول باال می

  شد. دییتأ
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 سازي معادالت ساختاري براي برازش مدل ساختارينتایج آزمون مدل .12جدول 

 قبولبرازش قابل مقدار اختصار  شاخص

 0.9باالتر از  CFI 0.93 شاخص برازش تطبیقی

 0.8باالتر از  GFI 0.94 نیکویی برازش

 0.9باالتر از  IFI 0.93 شاخص برازش افزایشی

 0.08کمتر از  RMSEA 0.055 برآورد میانگین مربعات خطاي

 5تا  1 بین CMIN/df 2.43 کاي اسکور بهنجار شده

  0.8باالتر از  AGFI 0.92  یافته تعدیل برازش نیکویی

  0.9باالتر از  NFI 0.89  برازندگی شده نرم شاخص

 به که است این گرفت نتیجه توانمی فوق جدول در شده انجام محاسبات از آنچه

 مجذور قبول قابل حد همچنین و) P=  0.65171( مدل دوکاي مقدار شدن دارمعنا دلیل

 برازش کلی هايشاخص که حال. شودمی تلقی قبولقابل مدل، آزادي درجه بر کاي

 جزئی هايشاخص سنجش به نوبت دهدمی نشان مدل به نسبت را هاداده از خوبی

 در کلی برازش گانه¬سه هايشاخص با برازش هايشاخص تفاوت. رسدمی برازش

 را آن اجزا نه و مدل کل بودن مناسب مورد در کلی برازش هايشاخص که است این

-می قضاوت مدل جزئی هايرابطه مورد در جزئی هايشاخص و کنند¬می قضاوت

 برازش جزئی هاي¬شاخص است مشاهده قابل فوق جدول در که طور¬همان. کنند

  .است مناسب نیز مدل اجزا برازش که دهندمی نشان

  گیريبحث و نتیجه

فرهنگ و ، )7: 1395فناوري اطالعات عبدي و همکاران (، باتوجه به ادبیات پژوهش

) و همچنین صالحیت سرمایه 51: 1395ارزشهاي حاکم بر سازمان فرمهینی و عطایی (

ند قرار گرفت دییتأابعادي بودند که مورد  نیترمهم، )98: 1395انسانی مرادي و شفیعی (

. با توجه به پیشرفت روز افزون باشندیمجداگانه  يهامؤلفهکه هر کدام داراي 

را با چالش مواجه کرده  هاسازمانفناوریهاي نوین اطالعاتی و ارتباطی که امروزه تمام 

کیفیت و دقت نیز با استفاده از ، لزوم سرعت، دهدیمخود قرار  ریتأثو آنها را تحت 

. فناوري اطالعات و ابعاد آن مانند شودیماتی به خوبی حس هاي نوین اطالعفناوري

امنیت فناوري موجب بهبود سطح ، و همچنین ياشبکهزیرساخت ، مدیریت فناوري
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و مهارت و تخصص را در سازمان براي رسیدن به موفقیت  گرددیمچابکی در سازمان 

  ).2017، مائو و همکارانسازد (یمنهادینه 

 شودیمجانبه مدیران و رهبران سازمان انی موجب توسعه همهازآنجاکه چابکی سازم

این ، روازاین، کندعنوان یک مزیت رقابتی نسبت به سازمانهاي دیگر عمل میو به

هاي پویا و بالنده امروزي است. در دغدغه اصلی جامعه و مدیران ارشد سازمان، فرایند

بکارگیري ، و پرورش مدیران آینده براي جلب استعدادها مؤثرکارهاي یکی از راه، واقع

ریزي چابک سازي سازمانی در دادارات آموزش و برنامه چابکی سازمانی است. برنامه

مندي است که توسط سازمان براي حصول اطمینان از پرورش کوشش سنجیده و نظام

هاي فکري و نگهداري و پرورش سرمایه، هاي اصلیتداوم رهبري و مدیریت در پست

شود. در مورد مدل پیشنهاد شده در منظور تشویق افراد به ارتقاء انجام می علمی به

 فناوري و انسانی سرمایه، سازمانی فرهنگ گفت که ابعاد توانیمپژوهش حاضر 

 هستند پرروش و آموزش ادارات در سازمانی سازي چابک بر اثرگذار ابعاد از اطالعات

 شامل خود، سازمان سازي چابک، چنینهم. دهندیم تشکیل را مدل ورودي واقع در و

 فرایند، واقع در که است شایستگی و پذیري انعطاف، پاسخگویی، سرعت يهامؤلفه

 وري بهره، شغلی رضایت شامل سازمانی سازي چابک از پذیر اثر عوامل و هستند مدل

  .دهندیم تشکیل را مدل خروجی که است رقابتی مزیت و

 سازي چابک زمینه در شده ارائه مدل که داد ننشا حاضر پژوهش از حاصل نتایج

 در که سازي چابک هاي¬مدل براساس. است برخوردار خوبی جامعیت از، سازمانی

، پذیري انعطاف مختلف ابعاد، مدلها این، است شده پرداخته هاآن به پژوهش ادبیات

 بر در را یکپارچگی و پاسخگویی، شایستگی، پذیري مسئولیت، سرعت، فرهنگ

 مورد پرورش و آموزش ادارات سازمان سازي چابک بر ابعاد این یرتأثگیرند، یم

 و آموزش ادارات سازمانی سازي چابک ابعاد، اساس این بر. است گرفته قرار بررسی

 ابعاد که باشندیم پذیري انعطاف و شایستگی، پاسخگویی، سرعت، شامل پرورش

 سازي چابک دهنده تشکیل بعادا واقع در و هستند مدل این در بررسی مورد اصلی

 سازمانی سازي چابک فرایند بر اثرگذار عامل چند همچنین. شوندیم شامل را سازمانی

 سازمانی سازي چابک فرایند بر داد درون عنوان به نیز عوامل این که است شده شناخته

-می رپذیراث عوامل که مدل داد برون اما. دهندیم قرار یرتأث تحت را آن و گذارندیم اثر
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 جاي مدل در و معرفی وري بهره و رقابتی مزیت، شغلی رضایت قالب در، باشند

 گیرندیم قرار سازي چابک فرایند یرتأث تحت که هستند عواملی عوامل این. است گرفته

 در پیشینه و ادبیات مطالعه از پس نهایت در. روندیم شمار به آن پیامدهاي، واقع در و

 شکل به پژوهش اولیه پیشنهادي مدل، پرورش و آموزش راتادا سازي چابک زمینه

 شدن مشخص و کمی و کیفی هايداده تحلیل انجام با سپس و شد ارائه) 2-3(

  .شودمی ارائه) 2-5( شکل به پژوهش نهایی مدل، ابعاد و هامؤلفه، هاشاخص

 از تهبرگرف شده ارائه اولیه مدل بین افتراق نقاط به باید پژوهشی مدل مورد در

 ساختاریافته نیمه مصاحبه از برگرفته نهایی مدل و دوم فصل انتهاي در پیشینه و ادبیات

 خودنمایی نهایی و پیشنهادي بخش دو در مدل دو افتراق نقاط کلی طوربه. پرداخت

 خارج و داخل در موجود ادبیات اساس بر پژوهشگر مدل دو این مورد در زیرا کند؛می

 قرار خبرگان اختیار در هاشاخص این سپس و پرداخت هاشاخص استخراج به کشور از

 تشکیل توانندمی آیا اینکه بر مبنی هاشاخص این مورد در را خود نظر هاآن و گرفت

. کردند ارائه، باشند پرورش و آموزش ادارات سازي چابک مناسب مدل ابعاد دهنده

 و شدند حذف برخی، رفتندگ قرار تأیید مورد محتوا تحلیل اساس بر هاشاخص برخی

 با سپس. کردند معرفی دهنده تشکیل شاخص عنوانبه خبرگان خود نیز دیگر برخی

 اساس بر و شد حذف بعد هر در نامناسب هايگویه اکتشافی عاملی تحلیل از استفاده

  .شدند شناسایی موجود ادبیات به توجه با جدید يهامؤلفه نهایی هايشاخص

 عوامل مانند اثرگذار ابعاد که شودمی مالحظه، نهایی و لیهاو مدل دو مقایسه با

. است مانده باقی اولیه مدل مانند سازمانی فرهنگ و اطالعات فناوري، انسانی سرمایه

، ، سازمانی سازي چابک دهنده تشکیل عوامل یعنی، فرایندي عوامل مورد در، همچنین

 انعطاف، سرعت يهاؤلفهم، خبرگان نظر پرسیدن و پژوهش ادبیات بررسی از پس

 است ذکر شایان. است مانده باقی اولیه مدل مانند نیز، پاسخگویی و شایستگی، پذیري

 و وري بهره، رقابتی مزیت يهامؤلفه کرد عنوان باید نیز، مدل داد برون مورد در که

مدل پیشنهادي در توان گفت درنهایت می .ماندند باقی اولیه مدل مانند شغلی رضایت

، )2007گراوز ( هاي ارائه شده توسط دیگر پژوهشگران مانند مدلپژوهش با مدل این

) و نیجس و 2011استدلر (، )2012( همکارانش و زپدا، )2013شانک و مولن (
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هاي ) هماهنگی داشته و داراي مشترکاتی است که اعتبار بخش2014همکارانش (

  کند.مختلف مدل پیشنهادي را تأیید می

  منابع 

پروري در سازمان ریزي جانشینشناسی وضعیت نظام برنامه). آسیب1392( طیبه.، یاثبات

شناسی، روانتربیتی و دانشکده علوم، نامه کارشناسی ارشدآموزش و پرورش. پایا

  س).الزهراء (دانشگاه 

هاي سنتی و نوین رهبري: به رویکردها و نظریه، )1391سکینه (، جعفر و جعفري، زادهترك

  .91-134صص ، 25شماره ، سال هفتم، فصلنامه توسعه، بینی رهبريانسوي جه

 موجود وضعیت مقایسه، )1393( مژده، يریوز و بایفر، یعدل زهره؛، یدمشکیب ینالدینیز

. عالی آموزش نظام در آن مطلوب وضعیت با استعداد مدیریت و پروري جانشین

 .51- 72 صص، )72 پیاپی( )2(20، عالی آموزش در ریزي برنامه و پژوهش فصلنامه

  ناشر: دانشگاه پیام نور.، ). اصول مدیریت آموزشی1390( علی.، بندعالقه

شماره ، پروري. تدبیر). مراکز ارزیابی؛ روش نوین جانشین1387( محمد.، اکبر و دیانتی، عیدي

195.  

نشگاه: پروري در مدیریت دا). تاملی بر استقرار نظام جانشین1392( سعید.، غیاثی ندوشن

هاي پژوهشی پژوهش در نظام-مدلی بر آمده از نظریه داده بنیاد. فصلنامه علمی

  آموزشی.

بهرام ، مهدي؛ دلگشائی، سودابه؛ جعفري عوري، خواهشهرام؛ وطن، زادهمحمد؛ حبیب، مهرتک

تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب جانشین پروري: ، )1395آرزو (، و آذري

، نشریه مدیریت سالمت، زارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیمطالعه موردي در و

  .91-100صص ، 63شماره ، سال نوزدهم
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