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چکیده
هدف این پژوهش شناسایی و سنجش وضعیت پیشایندها و پسایندهای چابکی سازمانی ادارات آموزش و پرورش
کشور در یک مدل فرایندی بود .این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر جمعآوری داده ترکیبی بود .جامعه
پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و متخصصان آموزش و پرورش و در بخش کمی مدیران و معاونان
ادارات آموزش و پرورش در مراکز استانهای کشور ( 42000نفر) بودند .حجم نمونه در بخش کیفی  10نفر و در
بخش کمی  527نفر بودند که بهترتیب با روشهای نمونهگیری هدفمند و تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب
شدند .ابزار در بخش کیفی مصاحبه نیمهساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محققساخته چابکی سازمانی بود
که  110سوال داشت .روایی سازه و محتوایی پرسشنامه و پایایی مصاحبه با روش توافق درون-موضوعی تایید و
پایایی پرسشنامه با روشهای آلفای کرونباخ و بازآزمایی بهترتیب  0/92و  0/87محاسبه شد .در بخش کیفی از
رویکرد نظریهپردازی دادهبنیاد و در بخش کمی از روشهای تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی استفاده شد .نتایج
نشان داد ابعاد چابکی سازمانی شامل سرعت ،پاسخگویی ،انعطافپذیری و شایستگی ،ابعاد اثرگذار شامل فرهنگ
سازمانی ،فناوری اطالعات و سرمایه انسانی و ابعاد اثرپذیر شامل رضایت شغلی ،بهرهوری و مزیت رقابتی بودند که
وضعیت تمام ابعاد و مولفهها مطلوب بود.
کلید واژهها :چابکی سازمانی ،آموزش و پرورش ،شایستگی.
دریافت مقاله1397/4/7 :

پذیرش مقاله1397/10/1 :

 - 1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران.
abolghasemi.mahdiyeh11@yahoo.com
 - 2استادیار ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران( .نویسنده مسئول)
drasharifi@gmail.com
 - 3استادیار ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران.
imani1348@yahoo.com
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مقدمه
در سالها اخیر عرصه کسبوکار جهانی بهشدت رقابتی شده و ماهیت تقاضای مشتریان تغییر
کرده و بسیار پیچیده شده است .همچنین مشتریان شروع به تقاضای انواع گوناگونی از
محصوالت در دورههای زمانی کوتاه میکنند که در این موقعیت سازمانهای جدید دریافتند که
برآورده ساختن این نوع تقاضا بسیار دشوار است .عالوه بر آن جهانی شدن نیز باعث ایجاد بستر
رقابت فزاینده بین سازمانهای گوناگون در بازارهای آزاد شده است (ابراهیمیان جلودار و
ابراهیمیان جلودار .)1390 ،در دنیای متالطم کنونی تمرکز بر چابکی سازمانی 1بهترین و
موثرترین راه بقا است .چابکی سازمانی پاسخی است آگاهانه و جامعه به نیازهای در حال تغییر
مداوم در بازارهای رقابتی و کسب موفقیت از فرصتهایی که سازمان بدست میآورد .چابکی
یک مفهوم پیچیده و چندبعدی است که شامل احساس تغییرات محیطی و پاسخگویی سریع به
تغییرات غیرقابل پیشبینی میباشد (میرکمالی و فتاحیفر .)1395 ،تغییرات سریع بازار و فناوری
منجر به ایجاد عالقه شدید به این امر شده است که چگونه سازمانها میتوانند به شکل اثربخش
به محیطهای در حال تغییر پاسخ دهند .در واقع قسمتی از این مساله مربوط به ایجاد مفهوم
جدیدی به نام چابکی سازمانی است .سازمان چابک به دنبال تامین رضایت مشتریان و
کارکنانش است و ضروری است که هر سازمانی از توانایی پاسخگویی به تغییرات مداوم در
محیط کسبوکار خود برخوردار باشد .همچنین تفکر چابکی نیز در چنین سازمانهایی از
یکنواختی موجود فراتر میرود و به دنبال استفاده از فرصتهای بالقوه و ایجاد شرایط با ثبات
برای توانمندیها و نوآوریهای خود است (لیو ،چان ،یانگ و نیو .)2018 2،چابکی سازمانی
یعنی دادن ارزش به مشتری ،آمادگی برای مواجهه با تغییرات ،تتوجه به مهارتها و ایجاد
مشارکت در کارکنان (فیلیپ ،رولدان ،لیل-رودریگوئز .)2016 3،واژه چابک در لغت به معنای
حرکت سریع ،چاالک و فعال میباشد و چابکی توانایی حرکت به صورت سریع و آسان،
توانایی تفکر سریع با یک روش هوشمندانه است .همچنین چابکی توانایی کامیابی در محیط
همیشه در حال تغییر و غیرقابل پیشبینی است .همچنین چابکی یعنی انعطافپذیری و توانایی
1 . organizational agility
2 . Liu, Chan, Yang & Niu
3 . Felipe, Roldan & Leal-Rodriguez
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واکنش نشان دادن در برابر تغییرات محیطی که بر اساس آن نیاز به بهبود هرگز متوقف نمیشود
و استانداردهای امروزی همان روشهای قدیمی فردا هستند ،لذا بهبود همیشه بهعنوان یک
ضرورت میباشد (مرگل ،گانگ و برتات .)2018 1،چابکی نیازمند توانایی مدیریت و کاربرد
دانش است .در این صورت سازمان توانایی بالقوه برای استمرار حیات در محیط کسبوکار
متغیر و پیشبینیناپذیر بدست میآورد .سرعت پاسخگویی و مدیریت دانش دو رکن اساسی و
مکمل چابکی سازمانی است .سرعت پاسخگویی به واسطه امکان تغییر در فرایند و روابط
منعطف در ساختار که امکان سازماندهی مجدد را بوجود میآورد ،بدست میاید .مدیریت
دانش نیازمند یادگیری مشارکتی در فرایند و مدیریت دارایی دانش در ساختار است که
دربرگیرنده شناسایی ،اکتساب ،انتشار و نوسازی دانش است (شرهیا و کارووسکی.)2014 2،
چابکی سازمانی به مفهوم قابلیت انطباقپذیری بسیار باال بدون نیاز به انجام تغییرات است .در
واقع سازمان میتواند ظرفیتی را در ساختار و روشهای عملیاتی خود بوجود آورد که
انعطافپذیری ،تغییر و تطبیق با شرایط متغیر را بدون نیاز به انجام یک سری تغییرات دائمی،
اجباری و بنیانی ایجاد نماید (لوری و ویلسون .)2016 3،چابکی یک استراتژی کسبوکار
هدفمند است که سازمان را با توجه به توانمندیهایش برای موفقیت در محیط رقابتی امروز
آماده میسازد .چابکی دارای اهمیت زیادی است و نتایج بررسیها نشان داده است که
سازمانهای چابک در مقایسه با سازمانهای غیرچابک در بهرهوری  53درصد ،در رضایت
کارکنان  38درصد و در رضایتمندی مشتریان یا مصرفکنندگان  3درصد رشد و افزایش
داشتهاند (کریمیکما ،صاحبالزمانی و قورچیان .)1397 ،سازمانها به منظور ایجاد چابکی و
افزایش سرعت پاسخگویی و انعطافپذیری باید قواعد و اصولی را رعایت کنند تا بتوانند با
سرعت و اثربخشی بیشتر به این مهم دست یابند و رعایت این اصول نشان از فرهنگ پذیرش
چابکی سازمانی است که این اصول شامل ایجاد ارزش برای مشتریان ،اهمیت افراد و نقش
اطالعات ،همکاری درونسازمانی و برونسازمانی و آمادگی برای تغییر میباشند (جوانوویچ،
ماس ،مسکوئیدا و اللیک.)2017 4،
1 . Mergel, Gong & Bertot
2 . Sherehiy & Karwowski
3 . Lowry & Wilson
4 . Jovanovic, Mas, Mesquida & Lalic
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موضوع چابکی چیزی نیست که بتوان آن را فقط برای بخش خصوصی در نظر گرفت و
بکارگیری آن در بخش دولتی (از جمله آموزش و پرورش) نیز میتواند عرصه مناسبی برای
رشد و بالندگی این مفهوم باشد .برخی اعتقاد دارند که با توجه به عدم وجود رقابت و سرعت
در بخش دولتی و در یک کلمه عدم وجود پویایی در محیط کاری و عملیاتی آن عمال بیان
چابکی در این بخش بیمعنا و بیربط است ،در حالی که بخش دولتی به دلیل کثرت ارباب
رجوعان و نیز نیازها و خواستههای آنها و در راستای بالندگی و تعالی خود در زمینههای سرعت
و کیفیت و مهمتر از آنها هزینه بیشتر از بخش خصوصی و تولیدی به چابکی نیاز دارد (رهنورد و
علیجانی .)1395 ،سازمانها به چند دلیل نیازمند ایجاد چابکی در خود هستند .اولین دلیل وجود
فرصتهای تجاری محدود است .در واقع وجود رقبای بسیار زیاد مانع از وجود طوالنیمدت
فرصتهای بوجود آمده میشود و هر سازمانی با تمام نیرو به دنبال دستیابی به این فرصتها
میباشد .دومین دلیل نبود توانمندیهای سازمانی الزم برای نفوذ سریع محصول جدید در بازار
است .سومین عاملی که وجود سازماندهی چابکی را برای سازمانهای فعلی ضروری ساخته
است پیشبینیناپذیر بودن تغییرات مستمر در سطوح گوناگون بازار است .این امکان میتواند
برای سازمان بوجود بیاید که خطر موجود را با ایجاد سازمانهای مجازی بین چند سازمان توزیع
کند .چهارمین دلیل و مزیت مهم و کلیدی ایجاد سازمان مجازی است که به واسطه آن که سبب
تجمیع تمامی توانمندیهای موجود در تمامی بنگاههای پراکنده میشود ،سازمان میتواند از
فرصتهای محدود و اندک بازار به سود بیشتری دست یابد (ابراهیمیان جلودار و ابراهیمیان
جلودار.)1390 ،
با اینکه درباره تعاریف چابکی سازمانی اتفاق نظر وجود ندارد ،اما در تعاریف گوناگون چابکی
سازمانی درباره برخی عناصر توافق وجود دارد .این عناصر شامل سرعت پاسخگویی ،مدیریت
دانش ،انعطافپذیری و تفکر است .تولید ناب معموال با استفاده اثربخش از منابع در ارتباط
است ،در حالی که تولید چابک مربوط به واکنش اثربخش به محیط متغیر برای دستیابی به
بهرهوری است .از این رو توانایی پاسخ به رویدادهای محیطی مهمترین مساله برای سازمانهای
چابک شده است (سناپاثی و دروری-گروگان .)2017 1،یک عنصر مهم در چابکی سازمانی،

1 . Senapathi & Drury-Grogan
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سرعت پاسخگویی است .سازمان در این صورت یکی از اشکال چهارگانه فرصتگرا ،نوآور،
منعطف و چابک را به خود میگیرد .سازمان فرصتگرا از توانایی واکنش بسیار باالیی
برخوردار است ،اما توانایی کنشی پایینی دارد .در این شکل سازمان از بهترین شیوهها استفاده
میکند ،به مشتریان خود گوش میدهد و در بهبود توانمندیهای فعلی مفید است .برخالف این
سازمان ،سازمان نوآور از توانایی کنشی باالیی برخوردار است ،ولی توانایی واکنش کمی دارد.
سازمانهای نوآور بر روی فناوریها ،خدمات ،راهبردها و مفاهیم جدید به منظور پاسخ به
شرایط متغیر بازار تاکید میکنند .با وجود این عالقه چندانی به بهبود محصوالت با کیفیت پایین
و مسائل موجود در روشهای فعلی ندارند .سازمانها زمانی منعطف هستند که هم در توانایی
واکنش ضعف داشته باشند و هم در ایجاد کنش .سازمان چابک سازمانی است که در آن هم
تواناییهای واکنشی باالست و هم تواناییهای کنشی (دیالیویرا ،بالونی ،دیالیویرا و

تودا1،

 .)2012عنصر مهم دیگر در چابکی سازمانی ،مدیریت دانش است .مدیریت دانش سازمان را
توانمند میسازد تا اقدام به واکنش درست به رویدادهای محیطی کند .چرخه تشخیص-واکنش
رویکردی را به منظور بکارگیری فرایندهای یادگیری پیشنهاد میکند .چنین چرخههایی به
فعاالنی سازمانی این اجازه را میدهد که به تشخیص رویدادهای محیطی بپردازند ،مفاهیم مرتبط
با اهداف سازمانی را تعبیر و تفسیر کرده ،واکنش درستی به آنها داده ،آن را به صورت قانون
درآورده و به آن عمل کنند .به منظور دستیابی به چنین چرخههای یادگیری ،سازمانها باید
بتوانند مجموعه دانش سازمانی از جمله ایجاد ،شناسایی ،اکتساب و انتقال دانش ضروری برای
توسعه را درست مدیریت کنند .از این رو سازمانهای چابک فرایندهای یادگیری و
توانمندیهای مدیریت دانش را به منظور پاسخگویی به رویدادهای محیطی توسعه میدهند
(پانگ ،لی و کیم.)2014 2،
پرداختن به مقوله چابکی سازمانی در تمام سازمانها حائز اهمیت است و سازمانهای امروزی به
جای رقابت در یک صنعت ،خود را بخشی از یک سازمان عریض و طویل متشکل از
تولیدکنندگان ،تامینکنندگان و نیز شرکتکنندگان در تیمهای مجازی تامینکنندگان واجد
شرایط ،ارائهکنندگان خدمات ،مشاوران و سایر افرادی میدانند که میتوانند با استفاده از
1 . DeOliveira, Balloni, DeOliveira & Toda
2 . Chung, Lee & Kim
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فناوری اطالعات به سرعت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند .در این میان با توجه به اینکه دانش
منبع اصلی اقتصاد جهانی امروز است و تنها زمانی سودمند است که بهعنوان قسمتی از وظایف
سازمانی مورد استفاده قرار گیرد ،از این رو سازمان آموزش و پرورش بهعنوان نهادی
دانشمحور از این چرخه دور نیست و باید خود را با شرایط روز تطبیق دهد .سازمان آموزش و
پرورش سازمانی پویا است که برای پاسخ به نیازهای تخصصی و علمی جامعه ایجاد شده و
حیات آن در گرو تعامل سازنده و موثر با محیط میباشد و این تعامل وقتی دوام مییابد که
کیفیت آموزش حفظ و در پاسخگویی به نیازهای جامعه از انعطاف الزم برخوردار باشد
(نویدادهم .)1391 ،نظام آموزش و پرورش بزرگترین و پیچیدهترین نظام اجتماعی است و
امروز سنگ زیربنای توسعه اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی هر جامعه به شمار میرود.
تغییر و نوآوری در این نظام با توجه به رسالتها و نقشهای متعدد آن در جهان کنونی و در
جامعه ایران و رفع موانع این تغییر امری حیاتی و ضروری است .متاسفانه امروزه آموزش و
پرورش کشور به دالیل متفاوت توان پاسخگویی به نیازهای جامعه را بر اساس اهداف عالی خود
ندارد و در ارائه خدمات و تربیت نیروی انسانی کارآمد با مشکالت متعددی مواجه شده است.
رهایی از کاستیها و ناکارآمدیهای موجود و دستیابی به آموزش و پرورشی پویا و موفق
نیازمند تحول عمیق در این نهاد است تا با بازتولید تمام عوامل موثر بر موفقیت این نظام بتوان با
استفاده بهینه از منابع و فرصتهای پیشرو تحقق اهداف را تسهیل کرد (خنیفر.)1389 ،
پژوهشهایی درباره شناسایی پیشایندها و پسایندهای چابکی سازمانی انجام شده است .برای مثال
مهدیپور ،سواری و جلیلوند ( )1396ضمن بررسی و ارزیابی ابعاد چابکی سازمانی به این نتیجه
رسیدند که کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان در ابعاد انعطافپذیری و
شایستگی از چابکی مطلوبی برخوردار بودند ،ولی در ابعاد سرعت و پاسخگویی از چابکی
مطلوبی برخوردار نبودند .در پژوهشی دیگر صفدریان ،پورکیانی ،امیری ،قزل ایاغ و محمدی
( )1396ضمن شناسایی مولفههای توانمندسازی فردی و چابکی سازمانی در دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان گزارش کردند که مولفههای توانمندسازی فردی شامل احساس معنادار بودن،
احساس شایستگی ،احساس خودمختاری ،احساس تاثیرگذاری و احساس اعتماد و مولفههای
چابکی سازمانی شامل رهبری و مدیریت ،فرهنگ نوآوری ،استراتژی ،تغییر و یادگیری ،ساختار
سازمانی ،فناوری اطالعات ،انسجام و یکپارچگی ،استفاده از فرصتهای بالقوه و ارزشهای
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مشترک میباشد .عبدی تاالرپشتی ،محمودی و جهانی ( )1395ضمن پژوهشی با عنوان عوامل
موثر بر زنجیره تامین چابکی بیمارستانهای ایران عواملی مانند توسعه مهارتهای کارکنان،
بکارگیری فناوری اطالعات ،ادغام فرایندهای سازمانی ،کاهش هزینهها ،پاسخگویی،
برنامهریزی ،معرفی خدمات نوین و کیفیت خدمات را در چابکی سازمانی موثر دانستند .فرمهینی
فراهانی و عطایی ( )1395ضمن پژوهشی درباره عوامل موثر بر چابکی عواملی چون سبک
رهبری و نگرش ،فرهنگ و ارزشهای حاکم ،خدمات به مشتریان ،مدیریت عملکرد و استفاده
از فناوری را جز عوامل موثر بر چابکی معرفی کردند .آقایی و آقایی ( )1393در پژوهشی با
عنوان ارائه الگوی مفهومی چابکی سازمانی گزارش کرد که الگوی مفهومی چابکی سازمانی
دربرگیرنده چهار مولفه اساسی عوامل سازمانی ،عوامل انسانی ،عوامل راهبردی و عوامل فناورانه
و هشت عامل اساسی تطابق با تغییر ،پاسخگویی سریع ،صرفهجویی هزینهای ،انعطافپذیری،
زیرساخت فناوری اطالعات ،سرعت تحویل ،سازمان مجازتی و کارکنان توانمند است .در
پژوهشی دیگر کاظمی و سلطانی فسقندیس ( )1392ضمن تعیین وضعیت قابلیتهای چابکی
سازمانی در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با رویکرد فازی به این نتیجه رسیدند که
کارکنان صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در سه قابلیت پاسخگویی ،انعطافپذیری و سرعت
نمره باالتر از متوسط و در قابلیت شایستگی نمره پایینتر از متوسط کسب نمودند .عباسپور،
آقازاده و باقری کراچی ( )1391ضمن پژوهشی با عنوان طراحی الگوی مطلوب دستیابی به
چابکی سازمانی در دانشگاهها گزارش کردند که یک سری محرکهای تغییر و چابکی در
محیط دانشگاهها وجود دارند که این محرکها عبارتند از تغییرات و دگرگونیهای فناوری،
تغییر مداوم در انتظارات و ترجیحات مشتری ،تغییر مداوم در انتظارات دانشجویان ،نیاز به نیروی
کار کیفیت باال و نوآور ،محدودیتهای مالی ،رقابت ،تغییر و پیچیدگی محیط و دانش اقتصاد.
آنان بیان کردند که یک دانشگاه چابک برای مقابله و رویارویی با این محرکها به مجموعهای
از قابلیتها مانند هوشمندی و تسلط بر تغییر ،سرعت و انعطافپذیری ،ارائه راه حل به مشتری،
دانش بنیان و یادگیرنده بودن و نورآور بودن نیاز دارد .دانشگاهها برای تحقق این قابلیتها به
یک سری توانمندسازها نیاز دارند که این توانمندسازها عبارتند از ساختار ،نیروی کار چابک،
فرهنگ ،فناوری اطالعات و شراکت و در نهایت پیامدهای کاربست این قابلیتها و
توانمندسازها تولید دانشآموختگان با صالحیت و تولید دانش مورد نیاز بخشهای مختلف

16

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال دوازدهم /شماره سوم /پاییز 1397

جامعه میباشد .نیکپور و سالجقه ( )1391ضمن پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت چابکی
سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان به این نتیجه رسیدند که وضعیت سطح چابکی
سازمانی کارکنان باال بود .در پژوهشی دیگر الفت و زنجیرچی ( )1388ضمن ارائه مدلی برای
چابکی سازمانی گزارش کردند که موثرترین سازهها بر چابکی مدیریت کیفیت فراگیر،
مدیریت فناوری و تولید ناب میباشد .راویچاندران )2018( 1شایستگی فناورانه و ظرفیت
نوآوری سازمانی را جز عوامل موثر بر چابکی سازمانی میداند .پانتوواکیس و بورانتا)2017(2
ضمن پژوهشی درباره چابکی ،فرهنگ یادگیری سازمانی و کیفیت روابط به این نتیجه رسیدند
که فرهنگ یادگیری سازمانی و کیفیت روابط بر چابکی موثر هستند .در پژوهشی دیگر آپلبام،
کاال ،دیساتلز و حسن )2017( 3ضمن بررسی چالشهای چابکی سازمانی گزارش کردند که
سبکهای رهبری نقش موثری بر چابکی سازمانی دارند.
با توجه به پدیده جهانی شدن امروزه سازمانها با چالشهای فراوانی در محیط کار خود مواجه
هستند و برای رویارویی با این چالشها با مشکالت زیادی دستوپنجه نرم میکنند .از یک سو
ظهور فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی و از سوی دیگر مشتریانی که دائم به محصوالت و
خدمات بهتر ،جدیدتر و با کیفیتتر تمایل نشان میدهند و این تقاضاها در مدت زمان بسیار
کوتاهی به شدت رو به افزایش است .در نتیجه سازمانها به منظور مقابله با چالشهایی که از این
دو جهت وارد میشوند باید از استراتژیهایی استفاده کنند تا با وضعیت رقابتی محیط خود
همگام شوند که در این زمینه پارادایم نسبتا جدیدی به نام چابکی در چرخه کاری سازمانها
اضافه شده و قصد دارد به سازمانها جهت پیشبرد اهداف و رسیدن به نقطه بالندگی کمک کند
(راویچاندران .)2018 ،عالوه بر آن سازمان آموزش و پرورش باید چاالک باشد ،به طوری که
به تغییرات محیطی حساس بوده و از سرعت الزم برای انطباق آنها برخوردار باشد .یکی از
راههای نوین پاسخگویی به عوامل تغییر و تحول آموزشی ،چابکی است .چابکی در حقیقت
پارادایم جدید برای مهندسی سازمانهای آموزشی به شمار میرود و سازمان آموزش و پرورش
مانند سایر سازمانها باید بتواند خود را در راستای پاسخگویی به مجموعهای از نیروهای داخلی
1 . Ravichandran
2 . Pantouvakis & Bouranta
3 . Appelbaum, Calla, Desautels & Hasan
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و خارجی به صورت چابک طراحی کند و به تغییرات ناگهانی و نیازهای متقاضیان پاسخ سریع
دهد .همچنین با توجه به اهمیت چابکی سازمانی در سازمانهای امروزی عوامل تاثیرگذار بر آن
باید شناسایی شوند تا سازمانها به کمک آنها بتوانند به مقصود خود دست یابند.
سواالت تحقیق
هدف این پژوهش شناسایی و سنجش وضعیت پیشایندها و پسایندهای چابکی سازمانی ادارات
آموزش و پرورش کشور در یک مدل فرایندی بود .بنابراین سوالهای پژوهش به شرح زیر
میباشند:
 -1عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی ادارات آموزش و پرورش کشور کدامند؟
 -2مولفههای چابکی سازمانی ادارات آموزش و پرورش کشور کدامند؟
 -3عوامل اثرپذیر از چابکی سازمانی ادارات آموزش و پرورش کشور کدامند؟
 -4وضعیت موجود مولفههای چابکی سازمانی و عوامل اثرگذار بر آن و اثرپذیر از آن در
ادارات آموزش و پرورش کشور چگونه است؟
روش تحقیق
با توجه به اینکه موضوع این پژوهش شناسایی و سنجش وضعیت پیشایندها و پسایندهای چابکی
سازمانی ادارات آموزش و پرورش کشور در یک مدل فرایند بود ،لذا این مطالعه از نظر هدف
کاربردی و از نظر جمعآوری داده ترکیبی (کیفی-کمی) بود .جامعه پژوهش در بخش کیفی
خبرگان دانشگاهی و متخصصان آموزش و پرورش و در بخش کمی مدیران و معاونان ادارات
آموزش و پرورش در مراکز استانهای کشور ( 42000نفر) بودند .حجم نمونه در بخش کیفی
 10نفر بودند که با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی با استفاده از فرمول
کوکران  505نفر و برای اطمینان از حجم نمونه  527نفر با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای
چندمرحلهای بهعنوان انتخاب شدند .در این روش نمونهگیری ابتدا کشور به پنج بخش شمالی،
جنوبی ،شرقی ،غربی و مرکزی تقسیم شد و از بین آنها سه بخش به روش تصادفی انتخاب
شدند .سپس از هر بخش تعدادی مراکز استان به روش تصادفی انتخاب و مدیران و معاونان آنها
بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمهساختاریافته و ابزار
پژوهش در بخش کمی پرسشنامه محققساخته چابکی سازمانی بود که  110سوال داشت .پس
از تهیه ابزار با روش کیفی ،از پاسخدهندگان پس از بیان اصل رازداری ،محرمانه ماندن اطالعات
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شخصی ،تحلیل دادهها بهصورت کلی و دریافت رضایتنامه شرکت در پژوهش خواسته شده به
ابزار پاسخ دهند .چابکی سازمانی دارای سه سازه عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی (ورودی)،
چابکی سازمانی و عوامل اثرپذیر از چابکی سازمانی (خروجی) است .عوامل اثرگذار بر چابکی
سازمانی دارای سه بعد فرهنگ سازمانی (دارای مولفههای درگیرشدن در کار ،سازگاری،
انطباقپذیری و رسالت بهترتیب با آلفای کرونباخ  0/79 ،0/75 ،0/78و  ،)0/74فناوری اطالعات
(دارای مولفههای فنی-مخابراتی ،اخالق فناورانه ،فرهنگ فناورانه ،مدیریت فناوری ،زیرساخت
شبکه ،آمادگی الکترونیکی محیط و امنیت فناوری بهترتیب با آلفای کرونباخ ،0/78 ،0/81
 0/72 ،0/88 ،0/82 ،0/76و  )0/75و سرمایه انسانی (دارای مولفههای دانش ،مهارت و تخصص
بهترتیب با آلفای کرونباخ  0/78 ،0/83و  )0/74است .چابکی سازمانی دارای یک بعد چابک
سازی سازمانی (دارای مولفههای پاسخگویی ،شایستگی ،سرعت و انعطافپذیری بهترتیب با
آلفای کرونباخ  0/79 ،0/80 ،0/85و  )0/88است .عوامل اثرپذیر از چابکی سازمانی دارای سه
بعد رضایت شغلی (دارای مولفههای ماهیت شغل ،فرصتهای پیشرفت و جو سازمانی بهترتیب با
آلفای کرونباخ  0/73 ،0/74و  ،)0/71بهرهوری (دارای مولفههای توانایی ،وضوح ،حمایت،
انگیزه ،ارزشیابی ،اعتبار و محیط بهترتیب با آلفای کرونباخ ،0/71 ،0/73 ،0/74 ،0/75 ،0/85
 0/81و  )0/78و مزیت رقابتی (دارای مولفههای زمان ،هزینه ،کیفیت و نوآوری بهترتیب با
آلفای کرونباخ  0/83 ،0/79 ،0/72و  )0/80است .همچنین روایی سازه و محتوایی پرسشنامه و
پایایی مصاحبه با روش توافق درون-موضوعی تایید و پایایی کل پرسشنامه با روش آلفای
کرونباخ  0/92و با روش بازآزمایی  0/87محاسبه شد .در بخش کیفی از رویکرد نظریهپردازی
داده بنیاد و در بخش کمی از روشهای تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی برای تحلیل دادهها
استفاده شد.
يافتهها
نتایج بررسی کیفی با استفاده از رویکرد نظریهپردازی داده بنیاد نشان داد که چابکی سازمانی
دارای پیشایندها یا عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی ،فرایند چابکی سازمانی و پسایندها یا
عوامل اثرپذیر از چابکی سازمانی است .پیش از تحلیل دادهها برای بررسی مناسب بودن
دادههای جمعآوری شده بری انجام تحلیل عاملی از ضریب  KMOو آماره بارتلت استفاده شد
که نتایج نشان داد ضریب  KMOبرابر با  0/893و مقدار آماره بارتلت برابر با  5291/822است
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که در سطح  0/001معنادار است ،لذا دادهها برای تحلیل عاملی مناسب هستند .برای شناسایی
ابعاد و مولفههای اثرگذار بر چابکی سازمانی ادارات آموزش و پرورش کشور از تحلیل عاملی
اکتشافی استفاده شد که نتایج آن در جدول  1گزارش شده است.
جدول  .1نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی ابعاد و مولفههای اثرگذار بر چابکی سازمانی ادارات آموزش و
پرورش کشور
ابعاد

مولفهها

تعداد گویهها

بار عاملی

فرهنگ سازمانی

درگیرشدن در کار

4

0/72

فناوری اطالعات

سرمایه انسانی

سازگاری

3

0/66

انطباقپذیری

5

0/74

رسالت

3

0/59

فنی-مخابراتی

3

0/76

اخالق فناورانه

3

0/70

فرهنگ فناورانه

4

0/81

مدیریت فناوری

2

0/73

زیرساخت شبکه

4

0/79

آمادگی الکترونیکی محیط

2

0/65

امنیت فناوری

2

0/68

دانش

5

0/84

مهارت

4

0/77

تخصص

3

0/64

درصد واریانس تبیینشده

64/39

طبق نتایج جدول  1و همانند رویکرد نظریهپردازی داده بنیاد سازه عوامل اثرگذار بر چابکی
سازمانی دارای سه بعد فرهنگ سازمانی (شامل چهار مولفه درگیرشدن در کار ،سازگاری،
انطباقپذیری و رسالت) ،فناوری اطالعات (شامل هفت مولفه فنی-مخابراتی ،اخالق فناورانه،
فرهنگ فناورانه ،مدیریت فناوری ،زیرساخت شبکه ،آمادگی الکترونیکی محیط و امنیت
فناوری) و سرمایه انسانی (دارای سه مولفه دانش ،مهارت و تخصص) است .به طور کلی عوامل
اثرگذار بر چابکی سازمانی دارای سه بعد و چهارده مولفه میباشد که بار عاملی همه مولفهها
بیشتر از  0/5درصد هستند ،لذا تاثیر همه آنها بر عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی تایید میشود.
همچنین در مجموع مولفههای مذکور توانستند  64/39درصد از کل واریانس عوامل اثرگذار بر
چابکی سازمانی ادارات آموزش و پرورش کشور را تبیین کنند .برای شناسایی ابعاد و مولفههای
چابکی سازمانی ادارات آموزش و پرورش کشور از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که نتایج
آن در جدول  2گزارش شده است.

20

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال دوازدهم /شماره سوم /پاییز 1397

جدول  .2نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی ابعاد و مولفههای چابکی سازمانی ادارات آموزش و پرورش کشور
ابعاد

مولفهها

تعداد گویهها

بار عاملی

چابک سازی سازمانی

پاسخگویی

4

0/75

شایستگی

3

0/60

سرعت

4

0/63

انعطافپذیری

6

0/75

درصد واریانس تبیینشده
52/05

طبق نتایج جدول  2و همانند رویکرد نظریهپردازی داده بنیاد سازه چابکی سازمانی دارای یک
بعد چابک سازی سازمانی (شامل چهار مولفه پاسخگویی ،شایستگی ،سرعت و انعطافپذیری)
است .به طور کلی چابکی سازمانی دارای یک بعد و چهار مولفه میباشد که بار عاملی همه
مولفهها بیشتر از  0/5درصد هستند ،لذا تاثیر همه آنها بر چابکی سازمانی تایید میشود .همچنین
در مجموع مولفههای مذکور توانستند  52/05درصد از کل واریانس چابکی سازمانی ادارات
آموزش و پرورش کشور را تبیین کنند .برای شناسایی ابعاد و مولفههای عوامل اثرپذیر از چابکی
سازمانی ادارات آموزش و پرورش کشور از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که نتایج آن در
جدول  3گزارش شده است.
جدول  .3نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی ابعاد و مولفههای عوامل اثرپذیر از چابکی سازمانی ادارات آموزش
و پرورش کشور

ابعاد

مولفهها

تعداد گویهها

بار عاملی

رضایت شغلی

ماهیت شغل

4

0/81

فرصتهای پیشرفت

3

0/74

جو سازمانی

3

0/79

توانایی

4

0/80

بهرهوری

مزیت رقابتی

وضوح

4

0/60

حمایت

4

0/65

انگیزه

3

0/61

ارزشیابی

4

0/83

اعتبار

4

0/77

محیط

3

0/66

زمان

2

0/72

هزینه

2

0/59

کیفیت

3

0/82

نوآوری

3

0/84

درصد واریانس تبیینشده

76/21

طبق نتایج جدول  3و همانند رویکرد نظریهپردازی داده بنیاد سازه عوامل اثرپذیر از چابکی
سازمانی دارای سه بعد رضایت شغلی (شامل سه مولفه ماهیت شغل ،فرصتهای پیشرفت و جو
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سازمانی) ،بهرهوری (شامل هفت مولفه توانایی ،وضوح ،حمایت ،انگیزه ،ارزشیابی ،اعتبار و
محیط) و مزیت رقابتی (شامل چهار مولفه زمان ،هزینه ،کیفیت و نوآوری) است .به طور کلی
عوامل اثرپذیر از چابکی سازمانی دارای سه بعد و چهارده مولفه میباشد که بار عاملی همه
مولفهها بیشتر از  0/5درصد هستند ،لذا تاثیر همه آنها بر عوامل اثرپذیر از چابکی سازمانی تایید
میشود .همچنین در مجموع مولفههای مذکور توانستند  76/21درصد از کل واریانس عوامل
اثرپذیر از چابکی سازمانی ادارات آموزش و پرورش کشور را تبیین کنند .برای بررسی وضعیت
موجود مولفههای اثرگذار بر چابکی سازمانی ،چابکی سازمانی و اثرپذیر از چابکی سازمانی در
ادارات آموزش و پرورش کشور از آزمون تی استفاده شد که نتایج آن در جدول  4گزارش
شده است.
جدول  .4نتایج آزمون تی برای بررسی وضعیت موجود ابعاد و مولفههای اثرگذار بر چابکی سازمانی ،چابکی سازمانی و
ابعاد

اثرپذیر از چابکی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش کشور
اختالف میانگینها T
مولفهها
0/613

فرهنگ سازمانی

13/383

درجه آزادی

معناداری

527

0/001

درگیرشدن در کار

0/675

13/750

527

0/001

سازگاری

0/691

11/846

527

0/001

انطباقپذیری

0/672

13/945

527

0/001

رسالت

0/415

7/074

527

0/001

فناوری اطالعات
فنی-مخابراتی

0/119

3/865

527

0/001

0/208

4/017

527

0/001

اخالق فناورانه

0/363

6/244

527

0/001

فرهنگ فناورانه

0/052

1/188

527

0/026

مدیریت فناوری

0/156

3/144

527

0/002

زیرساخت شبکه

0/123

0/693

527

0/003

آمادگی الکترونیکی محیط

0/431

7/224

527

0/001

امنیت فناوری

0/332

5/233

527

0/001

0/470

11/478

527

0/001

دانش

0/560

11/452

527

0/001

مهارت

0/512

10/155

527

0/001

تخصص

0/338

6/991

527

0/001

0/689

16/787

527

0/001

سرمایه انسانی

چابک سازی سازمانی
پاسخگویی

0/657

11/005

527

0/001

شایستگی

0/715

12/388

527

0/001

سرعت

0/629

15/222

527

0/001
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انعطافپذیری
رضایت شغلی

0/768

15/144

527

0/001

0/807

15/614

527

0/001

ماهیت شغل

0/772

13/750

527

0/001

فرصتهای پیشرفت

0/806

11/846

527

0/001

جو سازمانی

0/877

16/229

527

0/001

0/254

6/278

527

0/001

0/585

8/112

527

0/001

بهرهوری
توانایی
وضوح

0/116

0/633

527

0/001

حمایت

0/173

5/244

527

0/001

انگیزه

0/299

3/977

527

0/001

ارزشیابی

0/115

0/832

527

0/001

اعتبار

0/489

7/178

527

0/001

محیط

0/617

10/105

527

0/001

0/588

11/155

527

0/001

0/748

9/932

527

0/001

مزیت رقابتی
هزینه

0/521

6/264

527

0/001

کیفیت

0/586

9/995

527

0/001

نوآوری

0/584

10/192

527

0/001

زمان

طبق نتایج جدول  ،4وضعیت موجود همه ابعاد و مولفههای اثرگذار بر چابکی سازمانی ،چابکی
سازمانی و اثرپذیر از چابکی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش کشور مثبت است و میزان
معناداری در همه ابعاد و مولفهها کمتر از یک صدم میباشد .از آنجایی که میانگین همه ابعاد و
مولفهها عدد سه در نظر گرفته شد و میانگین مشاهده شده همه ابعاد و مولفهها مثبت و بزرگتر
از میانگین نظری عدد سه است ،لذا وضعیت همه ابعاد و مولفههای باالتر از میانگین جامعه و
مطلوب میباشد.
بحث و نتیجهگیری
امروزه سازمانها با چالشهای فراوانی در محیط کار خود مواجه هستند .از یک سو ظهور
فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی و از سوی دیگر مشتریانی که دائم به محصوالت و
خدمات بهتر ،جدیدتر و با کیفیتتر تمایل نشان میدهند و این تقاضاها در مدت زمان بسیار
کوتاهی به شدت رو به افزایش است .در نتیجه سازمانها به منظور مقابله با چنین چالشهایی نیاز
به استفاده از استراتژیهایی جدیدی از جمله چابکی سازمانی دارند .همچنین سازمان آموزش و
پرورش باید چاالک باشد ،به طوری که به تغییرات محیطی حساس بوده و از سرعت الزم برای
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انطباق آنها برخوردار باشد .سازمان آموزش و پرورش مانند سایر سازمانها باید بتواند خود را در
راستای پاسخگویی به مجموعهای از نیروهای داخلی و خارجی به صورت چابک طراحی کند و
به تغییرات ناگهانی و نیازهای متقاضیان پاسخ سریع دهد .همچنین با توجه به اهمیت چابکی
سازمانی در سازمانهای امروزی عوامل تاثیرگذار بر آن باید شناسایی شوند تا سازمانها به
کمک آنها بتوانند به مقصود خود دست یابند .بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی و
سنجش وضعیت پیشایندها و پسایندهای چابکی سازمانی ادارات آموزش و پرورش کشور در
یک مدل فرایندی انجام شد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عوامل اثرگذار بر چابکی سازمان دارای سه بعد فرهنگ
سازمانی (شامل چهار مولفه درگیرشدن در کار ،سازگاری ،انطباقپذیری و رسالت) ،فناوری
اطالعات (شامل هفت مولفه فنی-مخابراتی ،اخالق فناورانه ،فرهنگ فناورانه ،مدیریت فناوری،
زیرساخت شبکه ،آمادگی الکترونیکی محیط و امنیت فناوری) و سرمایه انسانی (دارای سه مولفه
دانش ،مهارت و تخصص) بود .در نتیجه برای عوامل اثرگذار بر چابکی سازمان سه بعد ،چهارده
مولفه و چهل و هفت شاخص طراحی شد .این نتایج از جهاتی با نتایج پژوهشهای راویچاندران
( ،)2018پانتوواکیس و بورانتا ( ،)2017آپلبام و همکاران ( ،)2017عبدی و همکاران (،)1395
فرمهینی فراهانی و عطایی ( ،)1395عباسپور و همکاران ( )1391و الفت و زنجیرچی ()1388
همسو بود .یکی از عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی ،ارزشها و هنجارهای حاکم بر سازمان
است که به آن فرهنگ سازمانی میگویند .فرهنگ یک سازمان میزان نگرش ،ارزش و
رفتارهای کارکنان یک سازمان را تحت تاثیر قرار میدهد .فرهنگ سازمانی بر ارتقای کیفیت
خدمات که خود یکی از برجستهترین مولفههای چابکی سازمانی است ،تاکید داشته و
مسئولیتپذیری و پاسخگویی به مشتریان را همواره مورد تاکید قرار میدهد .فرهنگ سازمانی با
ایجاد تغییرات بزرگ در سازمانها میتواند یکی از مهمترین نقشها را در فرایند چابکی
سازمانی ایفا کند .چون که تمام تاروپود سازمانی را دربرمیگیرد .فرهنگ سازمانی در
سازمانهای آموزشی از جمله سازمان آموزش و پرورش از اهمیت بسزایی برخوردار است و
ریکرد کارکنان را در درک اهداف سازمانی و عملکرد موثر تحت تاثیر قرار میدهد .همچنین با
توجه به پیشرفت روزافزون فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی که امروزه تمام سازمانها را با
چالش مواجه کرده و آنها را تحت تاثیر خود قرار میدهد ،لزوم سرعت ،کیفیت و دقت نیز با
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استفاده از فناوریهای نوین اطالعاتی به خوبی حس میشود .فناوری اطالعات و ابعاد آن مانند
مدیریت فناوری ،زیرساخت شبکه و همچنین امنیت فناوری موجب بهبود سطح چابکی در
سازمان میگردد و مهارت و تخصص را در سازمان برای رسیدن به موفقیت نهادینه میسازد.
یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی ،سرمایه انسانی است .سرمایه انسانی یکی از
مهمترین منابعی است که هر سازمان برای رسیدن به آرمانهای خود به آن وابسته است و در
سازمان آموزش و پرورش نقش بسیار پررنگی دارد .چون که با آینده افراد جامعه در ارتباط
است .وجود افراد خبره و شایسته در سازمان آموزش و پرورش این سازمان را در رسیدن به
اهداف از پیش تعیینشده یاری میکند .همچنین دانایی محور بودن سرمایه انسانی در سازمان
آموزش و پرورش بر اهمیت دانش و تخصص در بین کارکنان آن تاکید دارد .آموزش یکی از
فرایندهایی است که کارکنان را به سرمایههای انسانی تبدیل میکند .توانمندسازی کارکنان با
سازوکارهای دانشی از سستی و عدم پاسخگویی سازمانی میکاهد و به سرعت و انعطافپذیری
میافزاید .عالوه بر آن سرمایههای انسانی با دانش ،مهارت و نگرشی که تحت آموزشهای الزم
در سازمان آموزش و پرورش کسب میکنند به فرایند چابک سازی سازمان کمک شایانی
میکنند.
نتایج دیگر پژوهش حاضر نشان داد که چابکی سازمانی دارای یک بعد چابک سازی سازمانی
(شامل چهار مولفه پاسخگویی ،شایستگی ،سرعت و انعطافپذیری) بود .در نتیجه برای چابکی
سازمانی یک بعد ،چهار مولفه و هفده شاخص طراحی شد .این نتایج از جهاتی با نتایج
پژوهشهای صفدریان و همکاران ( ،)1396آقایی و آقایی ( )1393و عباسپور و همکاران
( )1391همسو بود .چابکی یعنی حرکت سریع ،چاالک و فعال و چابکی توانایی حرکت به
صورت سریع و آسان ،توانایی تفکر سریع با یک روش هوشمندانه است .همچنین چابکی یعنی
انعطافپذیری و توانایی واکنش سریع نشان دادن در برابر تغییرات محیطی که بر اساس آن نیاز
به بهبود هرگز متوقف نمیشود و استانداردهای امروزی همان روشهای قدیمی فردا هستند ،لذا
بهبود همیشه بهعنوان یک ضرورت میباشد .یک عنصر مهم در چابکی سازمانی ،سرعت
پاسخگویی است .سازمان در این صورت یکی از اشکال چهارگانه فرصتگرا ،نوآور ،منعطف و
چابک را به خود میگیرد .سازمان فرصتگرا از توانایی واکنش بسیار باالیی برخوردار است ،اما
توانایی کنشی پایینی دارد .در این شکل سازمان از بهترین شیوهها استفاده میکند ،به مشتریان
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خود گوش میدهد و در بهبود توانمندیهای فعلی مفید است .برخالف این سازمان ،سازمان
نوآور از توانایی کنشی باالیی برخوردار است ،ولی توانایی واکنش کمی دارد .سازمانهای
نوآور بر روی فناوریها ،خدمات ،راهبردها و مفاهیم جدید به منظور پاسخ به شرایط متغیر بازار
تاکید میکنند .با وجود این عالقه چندانی به بهبود محصوالت با کیفیت پایین و مسائل موجود
در روشهای فعلی ندارند .سازمانها زمانی منعطف هستند که هم در توانایی واکنش ضعف
داشته باشند و هم در ایجاد کنش .سازمان چابک سازمانی است که در آن هم تواناییهای
واکنشی باالست و هم تواناییهای کنشی.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عوامل اثرپذیر از چابکی سازمان دارای سه بعد
رضایت شغلی (شامل سه مولفه ماهیت شغل ،فرصتهای پیشرفت و جو سازمانی) ،بهرهوری
(شامل هفت مولفه توانایی ،وضوح ،حمایت ،انگیزه ،ارزشیابی ،اعتبار و محیط) و مزیت رقابتی
(شامل چهار مولفه زمان ،هزینه ،کیفیت و نوآوری) بود .در نتیجه برای عوامل اثرپذیر از چابکی
سازمان سه بعد ،چهارده مولفه و چهل و شش شاخص طراحی شد .این نتایج از جهاتی با نتایج
پژوهشهای آقایی و آقایی ( )1393و عباسپور و همکاران ( )1391همسو بود .یکی از عوامل
اثرپذیر از چابکی سازمانی بهبود بهرهوری برای سازمان آموزش و پرورش است .اگر سازمان
آموزش و پرورش دارای کارکنان ،کانال کار ،فرایند کار ،مدیریت تصمیمگیری و اجرای
عملیاتی سریع و چابک باشد میتواند در مسیر موفقیت روزافزون گام بردارد .همچنین سرعت و
چابکی در سازمان بر رضایت شغلی کارکنان و نگرش آنان نیز تاثیر مثبت میگذارد .اگر ادارات
آموزش و پرورش تعریف درستی از چابکی داشته باشند و آن را سرلوحه کار خود قرار دهند
ضمن اینکه سریعتر به اهداف عملکردی خود دست مییابند ،در شرایط محیطی انعطافپذیرتر
و پاسخگوتر میشوند .انعطافپذیری محیط موجب ایجاد فرصتهای پیشرفت میشود که خود
زمینه الزم برای افزایش رضایت شغلی را فراهم میآورد .یکی دیگر از عوامل اثرپذیر از چابکی
سازمانی مزیت رقابتی است .چابکی سازمانی با ایجاد محیطی سرشار از انگیزه و سرعت در کار
و همچنین حس مسئولیتپذیری در بین تمام افراد سازمان آموزش و پرورش میتواند موجبات
فرایندهایی مانند بهبود خدمات ،کاهش هزینهها ،کیفیت باال و نوآوری سازمانی را فراهم آورد.
از طرف دیگر شایستگی که یکی از ارکان چابکی سازمانی است و منجر به انتخاب افراد شایسته

26

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال دوازدهم /شماره سوم /پاییز 1397

و با صالحیت برای امور مختلف میشود بر ایجاد مزیت رقابتی در سازمان آموزش و پرورش
نسبت به سازمانهای دیگر موثرتر میباشد.
دیگر نتایج پژوهش حاضر نشان داد که وضعیت همه ابعاد و مولفههای چابکی سازمانی باالتر از
میانگین و مطلوب بود .این نتایج از جهاتی با نتایج پژوهشهای مهدیپور و همکاران (،)1396
کاظمی و سلطانی فسقندیس ( )1392و نیکپور و سالجقه ( )1391همسو بود .در خصوص
مولفههای چابکی سازمانی در سازمان آموزش و پرورش باید عنوان کرد که مولفههای سرعت،
پاسخگویی ،شایستگی و انعطافپذیری جزء مولفههای اصلی چابک سازی سازمانی هستند که
طبق نتایج پژوهش حاضر در وضعیت مطلوبی قرار داشتند .امروزه سازمان آموزش و پرورش
مبتنی بر دانش و اطالعات بوده و از افراد شایسته برای تصدیهای مختلف ادرای و آموزش
استفاده میشود .همچنین اکثر افراد و کارکنان در معرض آموزشهای ضمن خدمت قرار دارند
و شایستگی الزم را برای انجام کار و نشان دادن عملکرد مناسب از خود نشان میدهند .عالوه بر
آن با توجه به سند تحول آموزش و پرورش ،مسئولیتپذیری و قدرت پاسخگویی به جامعه
اولویتهای کاری ادارات آموزش و پرورش است و کارکنان بر طبق آن خود را موظف
میدانند که در قبال تصمیمات و عملکرد مسئولیتپذیر باشند .در خصوص ابعاد و مولفههای
اثرگذار بر چابکی سازمانی میتوان گفت که یکی از ابعاد فرهنگ سازمانی است که توجه به
آن در تمامی سازمانها بهویژه سازمانهای آموزش از جمله سازمان آموزش و پرورش مورد
تاکید است .این سازمان دارای رسالتی است که ارزشها ،باورها و هنجارهای جامعه در آن مد
نظر قرار گرفته است .سند تحول آموزش و پرورش این رسالت را به خوبی توصیف کرده و تمام
فرایندهای آموزش و پرورش بر مبنای آن استوار است .در این سند ایجاد فرهنگ سازمانی
انعطافپذیر و پاسخگو در برار محیط پرتالطم مورد تاکید قرار گرفته است .چون که با توجه به
فرایند جهانی شدن و هجوم روزافزون فناوریهای نوین ،فرهنگ سازمانی نیز تحت تاثیر قرار
میگیرد .بنابراین فرهنگ ادارات آموزش و پرورش ایران از مطلوبیت مناسبی برخوردار بوده و
پاسخگویی ،شایستهساالری و انعطافپذیری جزء ضروریات امروز آن میباشد .در خصوص
ابعاد و مولفههای اثرپذیر از چابکی سازمانی میتوان گفت که امروزه با شتاب رو به رشد علوم،
پیشرفت روزافزون فناوریهای نوین ،پیچیدگی سازمانها ،کسب مزیت رقابتی ،ارائه خدمات با
کیفیت ،سرعت در کار ،کاهش زمان و حذف کارهای زائد و همچنین نیاز به ارتقای کارکنان،
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اصالح عملکرد آنان و بهرهوری و توسعه حرفهای آنان آموزش در سازمانها از جمله سازمان
آموزش و پرورش ضرورتی انکارناپذیر است .همچنین در سالهای اخیر به توسعه و پیشرفت
مدیریت در آموزش و پرورش توجه بسیاری شده و طی برنامههای آموزشی سعی شده که
کارکنان تحت آموزشهای ویژه قرار بگیرند تا بتوانند ضمن انعطافپذیری به محیط اطراف،
حس مسئولیتپذیری را در خود تقویت کنند .با تمرکز بر نیروی انسانی و تبدیل آن به
سرمایههای انسانی در ادارات آموزش و پرورش انتظار میرود که ادارات این سازمان ضمن
بهبود شایستگی کارکنان خود موجبات رسیدن به اهداف عالی و بهرهوری سازمانی را فراهم
آورند .نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در زمینه محتوی آموزشی کارکنان به منظور تبدیل آنها به
سرمایههای انسانی باید اطالعات ارزشمندی مربوط به فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی و
انعطافپذیر مد نظر قرار گیرد.
با توجه به نتایج پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه میشود:توجه به نقش سرمایه انسانی در چایکی
سازمانی اهمیت فوقالعادهای دارد ،لذا برای باال بردن دانش ،مهارت ،نگرش و تخصص آنها
برگزاری آموزشهای ضمن خدمت در سازمان آموزش و پروش ضروری است .پیشنهاد دیگر
استفاده از فناوری اطالعات و اتوماسیون اداری و اجتناب از کاغذ بازیهای اضافی جهت تسریع
در کار و صرفهجویی در وقت و هزینه میباشد .با توجه به اینکه سرعت و انعطافپذیری در کار
عواملی هستند که در سازمان آموزش و پرورش بهعنوان یک مزیت رقابتی محسوب میشوند،
لذا ادارات آموزش و پرورش در استفاده از فناوری اطالعات ثابت قدم باشند ،سرعت در کار و
کاهش زمان کاری موجبات رضایت مشتریان که همان دانشآموزان ،معلمان ،دبیران و سایر
کارکنان هستند را فراهم آورند .سازمان آموزش و پرورش با ایجاد فضایی توأم با احترام و
قدردانی نسبت به زیردستان ،بکارگیری اصول عدالت سازمانی ،در نظر گرفتن تشویق و تقدیر
برای کارکنان اخالقی ،اهمیت دادن به کار اصولی و درست و ترویج ارزشها و اصول اخالقی
در سازمان گامی در جهت ایجاد و افزایش مسئولیتپذیری ،بهرهوری و رضایت شغلی بردارند.
آخرین پیشنهاد برای مسئوالن و برنامهریزان اینکه سازمان آموزش و پرورش را چابک کنند.
برای این منظور همسو کردن فناوری اطالعات ،کارکنان ،فرایندهای کاری و امکانات در یک
سازمان همگن و انعطافپذیر ضروری است و چنین سازمانی قادر خواهد بود نسبت به شرایط در
حال تغییر محیط سریع واکنش نشان داد.
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