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 Achieving academic organizational agility has always been 

considered by policy makers and organizational researchers, so the 

factors that lead to organizational agility are very valuable for these 

people and they are always looking to determine the level of 

organizational agility in universities to think of measures to increase 

it. Therefore, the purpose of this study was to determine the level of 

agility in Islamic Azad universities of Mazandaran. Universities 

with different comprehensive university degrees, very large, large, 

medium and small, are teaching in the second half of the 2019 

academic year. This number includes 1671 in different academic 

units, the sample size of Cochran's formula was estimated at 340 

people; Data collection tool Standard questionnaires of academic 

organizational agility by Khavari, Arasteh and Jafari (1397); have 

been. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the 

data. In the descriptive part, central tendency indicators such as 

mean and view and frequency distribution tables and appropriate 

graphs will be used. Inferential tests will include Smirnov 

cumulography analysis based on exploratory and confirmatory 

factor analysis and path analysis. Data analysis tools were SPSS 

software and IMOS software. Findings indicate that the level of 

organizational agility is below average. And university officials 

need to think of ways to overcome this crisis. The most important of 

which are the establishment of open relations with other educational 

and industrial institutions, the establishment of interdisciplinary 

departments, and new discourses in educational and academic 

planning. 
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 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 آزاد دانشگاه سازمانی چابکی میزان سطح بررسی

 مازندران اسالمی

 1چوله پنبه طالبی قاسمعلی
 دانشگاههن  واحد رود آموزشی، مدیریت ،گروهدکتری دانشجوی

 هن، ایران. رود اسالمی، آزاد
 

 *2 زعفرانی ذولفقاری رشید
 رودهن، دانشگاه ، واحدآموزشی مدیریت گروه،علمی هیئت عضو
 )نویسنده مسئول(. اسالمی، رودهن، ایران آزاد

 
 3معین پارسا کوروش

 رودهن، دانشگاه ، واحدآموزشی مدیریت گروهعلمی،  هیئت عضو
 اسالمی، رودهن، ایران آزاد

 
  دهیچک

 موردنظر همواره اهیدانشگ سازمانی چابکیبه دستیابی
 لیعوام بنابراین ، است بوده سازمانی پژوهشگران و گذارانسیاست

 مندارزش بسیار افراد این برای انجامدمی سازمانی چابکی ایجاد به که
 هادانشگاه در سازمانی چابکی سطح تعیین دنبال به همواره و بوده

.  یشندبیاند آن افزایش برای را تدابیری سطح این اساس بر تا هستند
 زادآ هایدانشگاه در چابکی سطح تعیین تحقیق این از هدف روازاین

  و کاربردی هدف ازنظر تحقیق شناسیروش بود مازندران اسالمی
 شمار به  پیمایشی تحقیقات یزمره در ها،داده آوریجمع شیوه ازنظر

 دانشگاهی واحدهای علمیهیئت اعضای کلیه آماری جامعه رودمی
 درجات با دانشگاهی واحد سیزده در که مازندران اسالمی آزاد

 کوچک و متوسط بزرگ، بزرگ، بسیار جامع، مختلف دانشگاهی
 عده این. باشندمی تدریس به مشغول 1398 تحصیلی دوم سال نیم در

 نمونه حجم اند،شده  دانشگاهی مختلف واحدهای در 1671 شامل
 آوری جمع ابزار. شد؛ برآورد نفر 340 میزان به  کوکران فرمول از

 توسط دانشگاهی سازمانی چابکی استاندارد های پرسشنامه ها داده
 تحلیل و تجزیه برای.  است بوده ؛(1397) جعفری و آراسته خاوری،

 بخش در. شد استفاده استنباطی و توصیفی آمار روش از ، ها داده
 و نما و میانگین چون مرکزی گرایش های شاخص از توصیفی
 خواهد استفاده مناسب نمودارهای و فراوانی توزیع جداول

 رب تحلیل اسمیرنف کومولوگراف شامل استنباطی های آزمون.شد
. ودب خواهد مسیر تحلیل و تاییدی و اکتشافی عاملی تحلیل اساس
 آیموس افزار نرم و  SPSS افزار نرم ها داده تحلیل و تجزیه ابزار
 چابکی سطح که است آن از حاکی حاصل های یافته. است بوده

 اندرکاران دست و. باشد می متوسط از کمتر حد در سازمانی
 که. دبیاندیشن تدابیری بایست می بحران این از عبور برای دانشگاه
 ی،صنعت و آموزشی موسسات سایر با باز روابط ایجاد ها آن مهمترین

 ریزی برنامه در نو های گفتمان ای، رشته بین های دپارتمان ایجاد
 باشد می دانشگاهی و آموزشی

 
 دانشگاهی چابکی ، چابکی :کلیدی واژگان

 
 05/01/1400: افتیدر خیتار
 20/03/1400:  رشیپذ خیتار
  :نویسنده مسئولrashid_zo@yahoo.com 

 

 مقدمه
ی مهم زندگی بشر است. در راستای  تغییر و هامؤلفهتغییر از 

 درگذر. اندگرفتهشکل هاشرکتو  هاسازمانانتظارات جدید نیز 
با نیازها و انتظارات جامعه ، تغییراتی  هاسازمانزمان برای انطباق 

تغییرات  گونهنیاصورت گرفته است.  هاآنو اهداف  تیمأموردر 
را از حالت مکانیکی  هاسازمانی شده است که ریگجهتی اگونهبه

، به دلیل شباهت رونیازااست؛  درآورده وزندهو بسته به پویا و باز 
نیازمند آن است که در طول  هاآنسازمان به موجود زنده ماهیت 

یر سازمانی در حیات خود بازسازی بهسازی و توسعه یابند تغی
، بازده و هایاستراتژکه در  شودیمیی گفته هایدگرگونحقیقت به 

ی ریگشکلی مدیریت با شهیاند. دهدیمی عملیاتی روی زیربرنامه
 هاسازمانمرتبط است بر اساس این اصل  هاانسانزندگی اجتماعی 

ی موردبررس  توانیم کندیمرا با توجه به نقشی که در جامعه بازی 
با توجه میزان پاسخگویی  هاسازمانشکل ارزیابی  رونیازا. قرارداد

ی در اهداف و کارکردهای متناظر با ریپذانعطافبه مطالبات ، 
 هادانشگاه شکیب. ردیگیمنیازهای اجتماعی  مورد واکاوی قرار 

تند شدن هس روزبهدر حال  دائماً اندگرفتهشکلکه در بستر اجتماعی 
همگام با انتظارات  هاآن، اهداف و کارکردهای اهیاستراتژو 

،  هادانشگاهی متعدد هانسلجامعه در حال نو شدن هستند. وجود 
بر  هادانشگاهعلمی، پژوهشی، و کارآفرینی و تحول در معماری 

ولید ت میپارادااز  هادانشگاهاست. عبور  گرفتهشکلاساس این باور 
یروی ماهر در عرضه بیشتر ن عنوانبهانبوه که دانشجویان را 

و  ریپذتیمسئولی هادانشگاهی سوبه کندیممحصوالت معرفی 
چابک که مهندسی نیروی انسانی را همگام با  نیازهای جامعه  

با  هادانشگاهگواه  ارتباط  کندیمصنعت و بازار کار معرفی 
بایستی کارکردهای  هادانشگاهمطالبات  اجتماعی است در این باور 

ی که در آن اجامعهرا در جهت حفظ و مراقبت و کمک به  خود
 رونیازاچابک باشند.  اصطالحبههدایت کنند و یا  کنندیمفعالیت 

برای رسیدن و ارتقای چابکی  سازمانی در دانشگاه برنامه ریزان و 
سیاری را انجام دادند چابکی ،پارادایمی است که بی هاتالشمحققین 

مان در مقابل تغییرات در نیازهای مشتریان و منجر به توانمندی ساز
ی نیازهای جدید، دستیابی به طرح راهبردی کسب مهارت ریگره

ی دهخپاسرقابتی ، فراهم ساختن تغییرات ساختاری و فرایندی برای 
در  هاآنی ریکارگبهبه نیازها، افزایش شفافیت اطالعات و 

مانی ،استفاده حداکثری ی استفاده از منابع سازسازنهیبه،  هاسازمان
.در محیط چابک، توانایی گرددمیی در اختیار سازمان هایفناوراز 

است  توجهقابلی پتانسیل افراد، رهاسازیک سازمان در خصوص 
 هایسازمان،کارکرد  هست هاسازمانکه عامل اصلی موفقیت این 
یی ، باال بردن سطح شایستگی گوپاسخچابک را افزایش میزان 

ی، احتمالی سازمان در مقابل تغییرات ریپذانعطاف، قدرت  نکارکنا
که  محققان زیادی  روستنیازا.انددانستهو سرعت زیاد فرایندها 

 هایسازماندر  آن راو توابع  هاسیماتری ،چابکبهمفاهیم مربوط 
شناسایی و  آن رای مختلف هاشاخصمختلف بررسی، عوامل و 

ی که پیرامون چابکی سازمانی شده .تحقیقاتاندکردهی بندتیاولو
 قاتیقدر تحگردد. است در دو بعد تحقیقات کمی و کیفی بررسی می

کیفی،محققان بیشتر به تعاریف چابکی و علل استفاده این پارادایم 
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 (2، 1پرداختند ) هاسازماندرسازمانها و کاربست احتمالی  آن در 
عد از ابعاد چابکی یک یا دو ب ٔ  نهیدرزم.بیشتر تحقیقات کمی 

و یا به عوامل  زمان توجه نمودند بعد  تیفیبعد کچابکی مانند 
ی تولید چابک در صنایع پرداختند و یا بعد انسانی هاتیقابلو   مؤثر

(. که دستاوردهای خوبی را 5، 4، 3. ) اندرفتهچابکی سازمان نشانه 
 بهبود برای را مدلی ،فلیدنر و فوکورکا.به ارمغان آورده است

 است آن از حاکی مدل این .طراحی نمودند ، چابک هایزمانسا

 عوامل مؤثر بر چابکی ، گرفتن نظر در بدون که هاییسازمان که

 ناکامی و شکست با احتماالً کنند،می تأکید چابکی بهبود بر

 که کندمی ها پیشنهادهمچنین وی به سازمان .شد خواهند مواجه

عالوه بر سنجش  چابکی  سازمانی  پایداری، و رقابت برای آینده در
 (6ای معطوف دارند)، به عوامل تأثیرگذار بر چابکی توجه ویژه

بدون شک پیامدهای کاربست چابکی در واحدهای دانشگاه آزاد 
اسالمی ، تولید محصوالت و خدماتی است که تحت عنوان 

 ازیموردنو دانش تولیدی   چندمنظورهو  تیفیباک آموختگاندانش
.مطالعه و ارائه مدل چابکی سازمانی هستمختلف جامعه  یهابخش

 دپردازیمبر چابکی دانشگاهی  مؤثربه شناسایی و معرفی عوامل 
 ادبیات و پیشینه تحقیق

 در امروزه، که هاستسازمان همه برای رقابتی اییلهوس چابکی

 هاسازمان از بسیاری مطرح است. تغییرحالدر و نامطمئن محیط

 رسیدن برای راهبردی یزیربرنامه نیازمند کنونی بتیرقا محیط در

از  ثرامتو مراکز آموزش عالی نیز  هادانشگاهی هستند. چابکبه
یی که در این محیط رقابتی  برای رسیدن هامحرکمحیط رقابتی و 

 یچابک اند اساساًکردههای گوناگونی را دنبال یمشخطی چابکبه
 طریق از مدیریت دوران که دارد را پیام این آموزش عالی نظام برای

 و شدهیینتع پیشاز منطق طریق از یا مراتبیاهداف سلسله
 در سازمانی چابکی برای بنابراین،. است آمدهسربه دقیق هاییشواپا

 و هایتقابل ،هامحرکآموزش عالی  مراکز وها دانشگاه
 ازین اصلی عاملها محرکشود. یم گرفته نظر در هاییکنندهیلتسه
 که است تغییراتی چابکی یهامحرک عبارتی، به است؛ یچابکبه
 کردنیدنظردر خصوص تجد را دانشگاه و افتدیم اتفاق محیط در
 شگاهدان که یاگونهبه کند،یم تحریک فرایند و راهبرد موقعیت، در

 را چابکی و دارد نیاز شدن چابک به که پذیردیم را این حقیقت
 (. جدول7دهد )مدنظر قرار خود پیشرفت و بقا ایبر روشیعنوان به
ی چابکی را در فضای آموزش عالی نشان هامحرکاز  شرحی 1
 دهد.یم

 
 

 عالی آموزش در چابک رقابتی محیط ابعاد 1جدول 
 چابکی ایهمحرک محوری ابعاد

 دانشجویان
 .مدیران پاسخگویی خصوص در دانشجویان متغیر انتظارات

 .یازموردن آموزشی باالی کیفیت

 یاز.موردن یوادار آموزشی

 نوظهور. تحقیقاتی و آموزشیمؤسسات  ،ردههم یهادانشگاه دیگر یسازمانبرونرقابت 

 وکارکسب
 ی.تحقیقات و آموزشی استانداردهای باالترین باتطابق  عملکرد، بهبود راستای در یازموردن عملیاتی یهابرنامه

 موجود متنوع و گسترده هاییتفعال هدایت و ین. تأمعالی آموزش حوزه درکار وکسب تغییرات روند گرفتن نظر در
 آموزش. بخش در

 دولت

 .هادانشگاه در مستقیم گذارییهسرما کاهش

 حوزه در جدید مقررات و قوانین اعمالاثرات  ،هادانشگاه اجرایی هاییتفعال در دولت ینیآفرنقش تدریجی حذف
 عالی. آموزش

 هادانشکده
 آموزشی. مرتبط ساختارهای و یندهافرآ در سنتی یهاروش ذفح

 روزبه هاییفناور از یریگبهره مقابل در مقاومت
 آن. در تغییر ایجاد یا و شغل دادن دست از نگران

 دانشگاهی مدیران
 دانشجویان. جذب برای بازار بر مبتنی و ناکارآمد رفتار تجاری یوکارهاکسب دیگر با مشابه رفتار

 یافته.یصتخص هایینههز هدایت بر مدیریت یدأکت

 برای ی چابکهادانشگاه هاییتقابل، باقری کراچی و عباس پور

 پیرامون محیطی به تغییرات گوییپاسخ و مناسب توانایی واکنش

اصلی یعنی پاسخگویی، هوشمندی،  طبقه 5در  را خود
 دهد.یمیان جای بندانشیری، نوآوری، پذانعطاف
طبقه  4در  هادانشگاههای چابکی را در یتقابل(، 7و کاظمی) خوبیان

ر این دارد. دیمیری و سرعت عنوان پذانعطافگویی، شایستگی، پاسخ
 واکنش تغییرات، تشخیص توانایی به که ی پاسخگوییبندطبقه

 ادراک حسگری، شامل و دارد اشاره هاآن از ییجوبهرهو  سریع

 اثرگذاری محضبه تغییرات به سریع واکنش بینی تغییرات؛یشپ و

 هست تغییرات طریق از بهبود و یریگبهره سیستم و بر هاآن

 کارایی و ی،وربهره که هاستییتوانااز  یامجموعه شایستگی،

فراهم  دانشگاه مقاصد و اهداف جهت در را هایتفعال اثربخشی
و  افزارنرم) فناوری راهبردی؛ اندازچشم شامل آورد ویم

دانش؛  کیفیت کافی؛ فناورانه توانایی یا و ( مناسب ارافزتسخ
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جدید؛  محصوالت معرفی باالی ضریب هزینه؛ ازنظر اثربخشی
 کارایی توانمند؛ و شایسته ،بادانش کارکنان داشتن تغییر؛ مدیریت

 و بیرونی و درونی همکاری بودن ناب عملیات؛ یو اثربخش
 از است عبارت هک یریپذانعطاف.ستا انسجام یکپارچگی و

 با مختلف اهداف به نیل و محصوالت متفاوت پردازش توانایی

حجم  در یریپذانعطاف این قابلیت یهامؤلفه . امکانات همان

 دانش تولیدی با پیکره الگو در یریپذانعطاف ورودی دانشجویان ،

 یدانشگاه یزبرانگبحث موضوعات و ساختاری یریپذانعطاف و
 عملیات و وظایف انجام توانایی از است تعبار که سرعت .هست

 و موقعبه عرضه قابلیت این یهامؤلفه ممکن؛ زمان ینتردرهم
 .ستا عملیات انجام سریع دوره و یاز بازار،موردنسریع دانش 

 
 

 های چابکی در دانشگاه.یتقابل -2جدول 
 هاشاخص های چابکییتقابل

ی یری از تحول، واکنش به نیازهاگبهرهواکنش سریع به تغییر، بینی تغییرات، یشپحسگری، ادراک،  پاسخگویی
 کنندگاندرخواستی مفید به هاحلراهآحاد جامعه، ارائه 

 شایستگی
 ی، افزایش کیفیت در خدماتفنّاوراستراتژیک، استفاده از  اندازچشموجود 

ی اثربخشرت، کارایی و و مها بادانشبه جامعه، مدیریت هزینه، درجه نفوذ باال در جامعه، کارکنان 
 خدمات، تولید دانش، ارائه خدمات به صنایع

 یریپذانعطاف
ی تحصیلی، انعطاف در مدل ارائه آموزش، انعطاف در ساختار، انعطاف هادورهیری در نوع پذانعطاف

 رفتار کارکناندر 

 سرعت
 سرعت در حسن انجام تعهدات، سرعت در حسن انجام فرایندهای جاری

 

که  یی هستندهامؤلفهابعاد و   هادانشگاهندگان چابکی در کنیلتسه
 عوامل کنند. شناختیمی کمک شایانی چابکبهبه دسترسی 

آموزش عالی  مراکز و هادانشگاه برای چابکی کنندهیلتسه
 گیرییمتصم برای الزم اطالعات کسب توانایی به دستیابی منظوربه

 مزیتی یهاجنبه تسخیر و و آشفته متالطم هاییطمح در مدیران

 باقری و عباس پور زعمبهاست.  کنندهکمک تغییر هاییانجر
ساختار سازمانی، نیروی کار چابک، فرهنگ، فناوری اطالعات، 

(، تشکیل 7کنندگان چابکی هستند. نقوی و دیگران )یلتسهین ترمهم
-، فناوریمؤثرکاری، نیرویسازمانفرهنگ، محورانشی دهاسازمان

کنندگان چابکی در یلتسه ازجملهرا  مؤثرعات، بهبود اطال
 دانسته است. هادانشگاه

 
 

 
 کنندگان چابکییلتسه 3جدول 

 هاشاخص های چابکیکنندهیلتسه

 سازمان نوسازی قابلیت مجازی، سازمان کلیدی، هاییستگیشا هادانشگاهبودن  محوردانش

 ابتکار و نوآوری اعتماد، یی،چندصداتغییر، بهتعهد ،منابع فرهنگ توانمندسازی یی،مهارت گرا فرهنگ فرهنگ
 یاراخت یضتفو و یرانطباق پذ سازمانی ساختار سازمانی ساختار

 یلگریتسهسودمندی ،قابلیت  اطالعات فناوری
 یریپذانطباق و فناورانه ، قابلیتداشتن مهارت کار چابک نیروی

 هاواستدرختضمین کیفیت با توجه به  بهبود مستمر
 همکاری و شراکت

 
 هاپژوهشگاهیرانتفاعی و خصوصی،دولت ،غ مؤسساتالمللی ،ینبهمکاری با شرکای 

 سازی علمیتجارها،مشاوره ،خدمات اجتماعی و یراننسختولید علم در قالب ،انتشارات ،

 هاروش مواد و 
-روش تحقیق از نظر هدف، این پژوهش کاربردی از نظر شیوه جمع

توصیفی  به شمار می  -ها، در زمره ی تحقیقات پیمایشیدهآوری دا
 آزاد یدانشگاه یواحدها یعلمئتیه یاعضا هیکلرودجامعه آماری 

 درجات با یدانشگاه واحد زدهیس در که مازندران یاسالم
 کوچک و متوسط بزرگ، بزرگ، اریبس جامع، مختلف یدانشگاه

 عده نیا. می باشند سیتدر به مشغول 1398 یلیتحص دوم سال مین در
 اند شده  یدانشگاه مختلف یواحدها در 1671   شامل
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 223... آزاد دانشگاه سازمانی چابکی میزان سطح بررسی        

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 1, Spring 2021 

 علمی واحدهای دانشگاهی آزاد مازندران .معرفی جامعه آماری اعضای هیئت  4جدول
 

 ردیف
 

 نام واحد
 اندازه واحد

 جامعه آماری کوچک متوسط بزرگ بسیار بزرگ جامع
 124    *  آمل 1
 129    *  بابل 2
 38 *     بهشهر 3
 185    *  تنکابن 4
 46  *    جویبار 5
 316     * چالوس 6
 47 *     رامسر 7
 220     * ساری 8
 76   *   سوادکوه 9
 308    *  شهرقائم 10
 40  *    نکا 11
 77   *   نور 12
 65      نوشهر 13

 1671      جمع 

 نمونه آماری 
 ری. در زیدحجم نمونه از رابطه کوکران استفاده گرد برآوردجهت  

 شده است:آن شرح داده یرابطه کوکران و پارامترها

 
 در این رابطه داریم:

n،حداقل حجم نمونه : 
 N،حجم جامعه آماری : 
 t مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان :α-1 ،1. 96 

 شود،فته میدر نظر گر
 ،05 .0معادل : میزان اشتباه مجاز، 

 p برآورد نسبت صفت متغیر و :q: p-1. 

340
)5.05.096.1()12711()05.0(

5.0*5.0*98.1*1671

)1( 222

2








pqtN

pqNt
n


 

روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی است. اساس این 
نمونه تعداد اعضای هیات علمی در واحدها و دانشکده های آزاد 

وش جمع آوری داده ها به اسالمی مازندران است.در این تحقیق ر
صورت کتابخانه ای و میدانی است. در بخش کتابخانه ای از مفاهیم 
و تئوری های مرتبط با چابکی سازمانی دانشگاهی، استفاده شده 
است. در بخش میدانی از پرسشنامه چابکی سازمانی دانشگاهی، این 

 1397پرسشنامه توسط خاوری، آراسته و جعفری ساخته و در سال 
وسط پدید آوران اعتبار سنجی مجدد شده است. این پرسشنامه ت

سنجه و دارای ابعادی چون مشارکت درون سازمانی،  23دارای 
همکاری متقابل سازمانی، سرعت، انعطاف پذیری، پاسخ گویی و 

 فرهنگ تغییر را شامل می گردد.
 

 هایافته 

 ی محقق ساخته پژوهش سازه چابکی سازمانیبررسی 

چابکی و آزمون بارتلت برای سازه  KMOیج شاخص نتا 5جدول
 سازمانی

عدد آزمون تناسب کایزر مایر و آزمون  سازه
 بارتلت

 
 چابکی سازمانی

KMO 857/0 

Barttlett 3459.940 
Df 253 

P-Value 0009/0 
)کفایت نمونه برداری( برابر KMO مقدار  ،نشان می دهد 5جدول 

 0009/0کرویت بارتلت برابر و سطح معناداری آزمون  857/0
 اجرای تحلیل عاملی ،است. بنابراین، عالوه بر کفایت نمونه برداری

بر پایه ماتریس همبستگی مورد مطالعه نیز قابل توجیه خواهد بود. 
برای های اصلی های آماری اولیه که در اجرای تحلیل مولفهمشخصه

ایش داده شده به دست آمده در جدول پایین نمسازه چابکی سازمانی 
 است.

 
 

pqtN

pqNt
n
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  و همکاران                چوله  پنبه طالبی قاسمعلی  224

 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 چابکی سازمانیعوامل استخراج شده و درصد واریانس تبیین شده توسط  6جدول

 مقادیر ویژه اولیه مولفه
مجموع توان دوم بارهای عاملی استخراج 

 شده

مجموع توان دوم بارهای عاملی بعد از 
 چرخش واریماکس

 کل 
در صد از 
 واریانس

درصد از 
واریانس 
 تجمعی

 کل
 در صد از
 واریانس

درصد از 
واریانس 
 تجمعی

 کل
در صد از 
 واریانس

درصد از 
واریانس 
 تجمعی

1 6.93 30.14 30.14 6.93 30.14 30.14 2.83 12.30 12.30 
2 2.11 9.17 39.31 2.11 9.17 39.31 2.81 12.23 24.54 
3 1.94 8.42 47.73 1.94 8.42 47.73 2.75 11.98 36.52 
4 1.58 6.86 54.59 1.58 6.86 54.59 2.31 10.04 46.55 
5 1.24 5.38 59.97 1.24 5.38 59.97 2.12 9.24 55.79 
6 1.14 4.95 64.92 1.14 4.95 64.92 2.04 8.88 64.66 

مورد عامل  6های ویژه چنانچه در جدول مالحظه می شود ارزش
یرات کل را یدرصد از تغ 65که مجموعا تقریبا  4بزرگتر از تحقیق؛ 

، 14/30برابر با ها ارزش ویژه عامل اول ند، در میان آنبعهده دار
، عامل 42/8، عامل سوم برابر با 17/9ارزش ویژه عامل دوم برابر با 

 .استبوده  95/4و عامل ششم  38/5، عامل پنجم 86/6چهارم 

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بارعاملی هر  ؛در ادامه
ی سازمانی که با روش عوامل اصلی و های اصلی چابکیک از مؤلفه

شود. در سؤاالت مربوط  به هریک با دوران واریماکس پرداخته می
باشد، کمتر می 50/0از ابعاد، سؤاالتی که نسبت اشتراک آنها از 

بیانگر این هستند که این سؤاالت به خوبی با بقیه سؤاالت منطبق 

اند و بهتر است، حذف شوند، البته این کار باید مرحله به نشده
 عواملمرحله انجام شود. نتایج به دست آمده ماتریس چرخش یافته 

عامل  6شود که مشخص می به شیوه واریماکس چابکی سازمانیسازه 
 یهمکار. 2گویه(،  4ی )سازمانمشارکت درون. 1: یین شده بشرحتع

گویه(،  4ی )سرعت و دقت سازمان. 3گویه(،  3ی )سازمان نیمتقابل ب
گویه( و  4) پاسخ به تقاضا. 5گویه(،  3ی )سازمان یریپذانعطاف. 4
گویه( در نظر گرفته شده است. بطور  3ی )سازمان رییفرهنگ تغ. 6

از پرسشنامه حذف شده و در نهایت به بخش  16و  5کلی سواالت 
 سوال تبدیل شده است. 21پرسشنامه با تعداد  چابکی سازمانی

 
 چابکی سازمانیتحلیل عاملی تاییدی سازه 
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  و همکاران                چوله  پنبه طالبی قاسمعلی  225

 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 در حالت ضرایب استاندارد چابکی سازمانیگیری شکل  مدل اندازه

را در حالت ضرایب استاندارد را  گیری سازهشکل باال مدل اندازه
 919/0و  954/0بترتیب  CFI ،GFIدهد، که مقادیر شان مین

و نسبت کای دو به  050/0نیز برابر با  RMSEAبوده، مقدار 
ی (. در نتیجه سازه834/1است ) 3درجه آزادی نیز عددی کمتر از 

 رسد.طراحی شده جهت سنجش چابکی سازمانی مناسب بنظر می
 چابکی سازمانی( پایایی مرکب )سازه

الگوی بیرونی شامل بررسی پایایی و روایی سازه ها و ابزار آزمون 
پژوهش است. به منظور بررسی پایایی سازه از سه شاخص پایایی 

. رددگمی مرکب، متوسط واریانس استخراج شده و بار عاملی استفاده
( CRشرط برقراری پایایی سازه این است که اندازة پایایی مرکب )

( از AVEوسط واریانس استخراج شده )بزرگتر و اندازة مت 6/0از 
(. برای تعیین روایی 1981بزرگتر باشد )فورنل و الرکر،  4/0

( سپس روایی تشخیصی AVEپرسشنامه از روش روایی محتوایی و )
 به روش تعیین شاخص میانگین واریانس استخراج شده استفاده شد.

در هر  4/0با استفاده از این ضریب سواالت با بار عاملی کمتر از 
نتایج  10-4سازه حذف شدند.به طور کلی با توجه به جدول 

تمامی  ،نشان می دهد AVEمیانگین واریانس های استخراجی
گیری مقدار بدست آمده ی آن از حد معیار ها در مدل اندازهمولفه

بزرگتر می باشد که نشان دهنده روایی از نوع همگرا است،  5/0
ازه( نشان دهنده ی آن است که همچنین پایایی مرکب )پایایی س

، بیشتر می باشد 7/0ها از حد معیار مقادیر بدست آمده از مولفه
 باخ(ضریب پایایی )آلفای کرونپرسشنامه از  پایایی درونیبرای تعیین 
ی پایایی قابل قبول و نشاندهنده 75/0مقادیر بیشتر از  استفاده شد
و  AVEت آمده از بنابراین موضوع مقادیر بدس باشد.مناسب می

CR  ی چابکی سازمانی از لحاظ سازه، پرسشنامه و آلفای کرونباخ
پایایی مرکب در هر سه معیار دارای وضعیت مناسب و قابل قبولی 

 بوده است.
 چابکی سازمانیتحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم 

نندگی به تبیین ک تحلیل عاملی مرتبه دومدر این بخش با استفاده از 
یر برای تعیین تاث. پردازیممی چابکی سازمانیز عوامل اصلی هر یک ا

هر یک از متغیرهای و ضرایب اهمیت آنها از تحلیل عاملی مرتبه 
استفاده شده است. جهت بررسی  tدوم و ضرایب استاندارد و مقادیر 

های کای دو، شاخص برازش هنجار شده، کفایت مدل نیز از شاخص
کویی برازش، ریشه مربعات شاخص برازش تطبیقی، شاخص نی

خطای برآورد، شاخص نیکویی برازش تعدیل شده، شاخص 
 برازندگی افزایشی و شاخص برازش هنجار نشده استفاده شده است.

 
در حالت  چابکی سازمانیمدل تحلیل عاملی مرتبه دوم  2شکل 

 ضرایب استاندارد
 
 

 چابکی سازمانیتحلیل عاملی مرتبه دوم جدول  

-t Pمقادیر  ضرایب استاندارد یچابکی سازمانکنندگی عوامل سازه  بررسی تبیین

Value 
 اولویت نتایج

 3 ست.ادار معنی 0009/0 9.783 0.62 یسازمانمشارکت درون
 3 ست.ادار معنی 0009/0 8.492 0.62 یسازمان نیمتقابل ب یهمکار

 4 ست.ادار معنی 0009/0 8.723 0.59 یو دقت سازمان سرعت
 1 ست.ادار معنی 0009/0 10.485 0.75 یسازمان یریپذفانعطا

 2 ست.ادار معنی 0009/0 10.561 0.69 به تقاضا پاسخ
 4 ست.ادار معنی 0009/0 8.540 0.59 یسازمان رییتغ فرهنگ

استاندارد  عاملیضریب  گردد،همانطور که در جدول مالحظه می
ر با براب ،ازمانیی در تبیین چابکی سسازمانمشارکت درون متغیر

تر از کم P-Valueبوده و مقدار  783/9برابر با  t، مقدار 62/0
ت در تحقیق، مشارک پاسخ گویاناست، نتیجه اینکه، از دیدگاه  05/0

 .ی در تبیین چابکی سازمانی موثر استسازماندرون
بیین ی در تسازمان نیمتقابل ب یهمکار استاندارد متغیر عاملیضریب 

بوده و مقدار  492/8برابر با  t، مقدار 62/0برابر با  ،یچابکی سازمان
P-Value پاسخ است، نتیجه اینکه، از دیدگاه  05/0تر از کم

 ی در تبیین چابکیسازمان نیمتقابل ب یدر تحقیق، همکار گویان
 .سازمانی موثر است

ی در تبیین سرعت و دقت سازمان استاندارد متغیر عاملیضریب 
بوده و مقدار  723/8برابر با  t، مقدار 59/0بر با برا ،چابکی سازمانی

P-Value پاسخ است، نتیجه اینکه، از دیدگاه  05/0تر از کم

ی در تبیین چابکی سازمانی در تحقیق، سرعت و دقت سازمان گویان
 .موثر است

ی در تبیین سازمان یریپذانعطاف استاندارد متغیر عاملیضریب 
بوده و  485/10برابر با  tمقدار  ،75/0برابر با  ،چابکی سازمانی

است، نتیجه اینکه، از دیدگاه  05/0تر از کم P-Valueمقدار 
ی در تبیین چابکی سازمان یریپذدر تحقیق، انعطاف پاسخ گویان

 .سازمانی موثر است
در تبیین چابکی  پاسخ به تقاضا استاندارد متغیر عاملیضریب 
-Pبوده و مقدار  561/10با برابر  t، مقدار 69/0برابر با  ،سازمانی

Value پاسخ گویاناست، نتیجه اینکه، از دیدگاه  05/0تر از کم 
 .در تبیین چابکی سازمانی موثر است در تحقیق، پاسخ به تقاضا

 ی در تبیینسازمان رییفرهنگ تغ استاندارد متغیر عاملیضریب 
مقدار بوده و  540/8برابر با  t، مقدار 59/0برابر با  ،چابکی سازمانی

P-Value پاسخ است، نتیجه اینکه، از دیدگاه  05/0تر از کم
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 ی در تبیین چابکی سازمانیسازمان رییدر تحقیق، فرهنگ تغ گویان
 .موثر است

بندی عوامل تبیین کننده چابکی سازمانی با توجه برای اولویت
گردد که ضرایب استاندارد تحلیل عاملی مرتبه دوم مالحظه می

سرعت و ی در اولویت اول و متغیرهای سازمان یریذپانعطافمتغیر 
-ی در اولویت نهایی قرار میسازمان رییفرهنگ تغی و دقت سازمان

 .گیرد
 چابکی سازمانیتحلیل عاملی مرتبه دوم بررسی کفایت 

 
 چابکی سازمانیمدل تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم های برازش شاخص  جدول

 مطلوبیت افته پژوهشمقدار ی مقدار قابل قبول هاشاخص

 تایید مدل 365.362 - (مجذور کایکای دو )

P-Value - 0.000  تایید مدلعدم 

Df )تایید مدل 181  )درجه آزادی 

  
 تایید مدل 019/2

RMSEA RMSEA < 1/0 055/0 تایید مدل 

NFI NFI > 8/0 0.891 تایید مدل 

AGFI AGFI> 8/0 0.880 تایید مدل 

GFI GFI> 8/0 0.906 تایید مدل 

CFI CFI > 8/0 0.941 تایید مدل 

IFI IFI > 8/0 0.942 تایید مدل 

SRMR .تایید مدل 0.060 هرچه به صفر نزدیکتر باشد 

دو  -ی کایگردد، مقدار آمارهمالحظه میدول همانطور که در ج
است که  181، درجۀ آزادی مدل نیز برابر با 362/365در مدل 

که مقدار قابل قبولی است. است  019/2برابر با حاصل نسبت آنها 
، NFI ،GFI، های برازندگی الگو ماننداز طرفی دیگر شاخص

CFI ،IFI ، همگی در حد قابل قبول و مناسب قرار دارند و شاخص
SRMR  است. 060/0نیز 

 به بررسی توصیفی عوامل شخصی،ی در این بخش پس از تایید سازه
های توصیفی شاخص 13-4م. جدول پردازیمتغیرهای پژوهش می

نظیر میانگین، میانه، مد، انحراف از معیار، کمترین و بیشترین 
 دهد.مربوط به متغیرهای پژوهش را نشان می

 چابکی سازمانیهای توصیفی متغیرهای مربوط به جدول  شاخص
 بیشترین کمترین انحراف از معیار مد میانه میانگین تعداد متغیرهای تحقیق

 5.00 1.00 0.86 2.75 2.63 2.62 340 یسازمانرکت درونمشا
 5.00 1.00 0.77 3.00 3.00 2.97 340 یسازمان نیمتقابل ب یهمکار

 5.00 1.00 0.94 3.00 3.25 3.18 340 یو دقت سازمان سرعت
 5.00 1.00 0.76 3.00 3.00 2.82 340 یسازمان یریپذانعطاف

 5.00 1.00 0.86 2.50 2.75 2.71 340 به تقاضا پاسخ
 5.00 1.00 0.85 3.00 3.33 3.24 340 یسازمان رییتغ فرهنگ
 2.36a 0.57 1.39 4.38 2.96 2.92 340 یسازمان یچابک

 نتیجه گیری
محیط  در هاسازمان پیشرفت و بقا فاکتورهای نیترمهم از یکی

 محیط تغییر این اساسی ویژگی .است هاآن چابکی امروزی، پویای

  باید هاسازمان عملکرد محیطی چنین در .است میناناط عدم و
حداکثر  محیط، در خود موقعیت حفظ ضمن تا ی باشداگونهبه

 اعم مدیریت .کنند پیشرفت و نموده کسب تغییرات از را منفعت

ی ریکارگبه تیمسئول خصوصی، یا باشد دولتی بخش در از اینکه
 سازمان، گانههس اهداف جهت در را تولید عوامل مناسب و صحیح

 برای را سازمان توانایی دارد. چابکی عهده به دولت و کارکنان

 جهیدرنت و داده ارتقا باال تیفیباک خدمات و محصوالت عرضه

2

0df

df

23
2


df
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 با چابک سازمان یک .است ی سازمانوربهره برای مهمی عامل

 سازمان یک .دیآیدرنم پا از یسادگبه تغییرات ناگهانی و اتفاقات

 تغییرات به و است قدرتمند و سازگار ،ریلساعیسر چابک،

 پاسخ مشتری یهایازمندین و بازار ی جدیدهافرصت ناگهانی،

چابکی به توانایی واکنش نسبت به تحوالت  درواقع؛  دهدیم سریع
، کندبرای اقدام آگاهانه بر مبنای تغییر اشاره می نشدهینیبشیپ

برسند  ییجابه کنندیتالش می با ماهیت سازمانی چابک هادانشگاه
که کارکنان چابک در تمامی سطوح، خود و همکارانشان را مسئول 
نتایج برآمده از کارهایشان بدانند و در تمامی سطوح سازمانی به 
کارکنانی چابک نیاز دارند تا نوآوری داشته باشند و از هر روش 

 کسب بیاموزند؛طور دائم و با سرعت سنتی خود را جدا سازند و به
ارکنان ها، کگویی نسبت به راهبردها، فناوریچابکی به قابلیت پاسخ

. بنابراین بررسی میزان چابکی سازمانی از و فرآیندها بستگی دارد
اهمیت به سزایی برخوردار است. در این تحقیق مشخص شد سطح 

ست. ا ترنییپای دانشگاه منتخب از میانگین واحدهاچابکی سازمانی 
ی چابکی سازمانی در این تحقیق حاکی از هامؤلفهبررسی و ارزیابی 

ی یعنی مشارکت در سازماندرونی مشارکت هامؤلفهآن است که 
ی اضاهاتقی برای اتخاذ یک تصمیم دانشگاهی، پاسخ به ریگمیتصم

همکاری متقابل سازمانی بین نهادهای موجود   نفعانیذمشتریان و 
نی در حد نامناسب ی سازماریپذانعطافبا یک وظیفه مشترک ، 

نقش واالیی در ایجاد چابکی  هامؤلفهاین  ازآنجاکهقرار دارد. 
ی موجود از اهمیت به هامؤلفهسازمانی دانشگاهی دارند. توجه به 

ی دانشگاهی هادستگاهرهبری  دیآیمسزایی برخوردار است. به نظر 
و  هاروهگاختیار بیشتر به  ضیتفوبا افزایش نقش خود  ستیبایم
ی تخصصی در ایجاد نوآوری سازمانی بیشتر مداخله نمایند. هاخشب

 ی این تحقیق هاافتهی حاصل از این تحقیق با یهاافتهی درهرصورت
و (9) محجوب، مالک پور و شیرانی  با نتایج چانگ، یانگ و کیم
میانگین چابکی سازمانی نمونه (10) نصیری ولیک بنی و نویدی

 .تنافر دارداند از حد متوسط گزارش کردهموردمطالعه خود را باالتر 
بی شک برای افزایش چابکی مسئولین دانشگاهی می بایست تدابیری 

در  خالق، مشارکت پذیر و کنجکاواستفاده از منابع انسانی  برای 
ذیر پاین رویکرد، یک تیم انعطاف کنند ؛ اتخاذرادوایر دانشگاهی 

اده یا دکه تغییراتی رخ یزمانتواند درکنند که میو پویا را ایجاد می
سرعت تغییر جهت ، به(11)کندوکار تغییر میهای کسباولویت

ای را که های پیچیدهالیهمدیریت دانشگاهی -در عین حال دهند
- ؛کندکند، جابجا آهسته می ی چابکی سوبهدانشگاه را حرکت 

از نظر مهارت های نرم و  ی منابع انسانی دانشگاهیتوانمندساز
گردش آزاد ایجاد فضای -، تصمیمات آگاهانهبرای اخذ  ختس

 ی درعلمئتیهبیشتر اعضای  مشارکت-و در دانشگاه  اطالعات
 از دیگر روش های چابک سازی نظام دانشگاهی است یریگمیتصم

(12).   
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