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چکیده
این تحقیق با هدف شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر توسعه چابکی سازمانی در سازمان آموزش و پرورش
خراسان شمالی به انجام رسید .تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی -پیمایشی است .طبق مبانی
نظری مطرح شده در تحقیق عوامل سازمانی ،عوامل راهبردی ،عوامل انسانی و عوامل فناوری در این تحقیق به
عنوان عوامل تاثیرگذار بر توسعه چابکی سازمانی آموزش و پرورش خراسان شمالی شناسایی شدند .جهت تبیین
مدل مدنظر پرسشنامهای از نوع استاندارد متعلق به شریفی و ژانگ (  ) 2001مورد استفاده قرار گرفت .تعداد نمونه
آماری با استفاده از فرمول کوکران مورد تخمین قرار گرفت و افراد عضو نمونه با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی طبقهای انتخاب شدهاند .روش تجزیه و تحلیل دادهها شامل روشهای توصیفی و استنباطی بود که بخش
استنباطی از طریق آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن به انجام رسیده است .نتایج حاصل از تجزیه و
تحلیلهای آماری در سطح توصیفی نشان داد که میانگین متغیرهای چابکی سازمانی ،عوامل راهبردی ،عوامل
سازمانی و عوامل انسانی باالتر از حد متوسط قرار دارد و میانگین عوامل فناوری در حد متوسط است .در سطح
استنباطی نتایج حاکی از این بود که چهار عامل سازمانی ،راهبردی ،انسانی و فناوری در مجموع  75درصد از
واریانس چابکی سازمانی را توضیح میدهد .همچنین اولویتبندی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی بدین صورت
است که عوامل سازمانی ،عوامل راهبردی ،عوامل انسانی و عوامل فناوری به ترتیب دارای اولویت تأثیر بر چابکی
سازمانی هستند.
کلید واژهها :چابکی سازمانی ،عوامل سازمانی ،عوامل راهبردی ،عوامل انسانی ،عوامل فناوری
دریافت مقاله 97 31/6/3 :پذیرش مقاله97 31/11/ 23 :
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مقدمه
درجهان امروز بیشتر تاکید بر قابلیت سازگاری با تغییر در محیط تجاری است و یک روش پیش
کنشی برای درک نیازهای مشتری و بازار ،متدهای تازه همکاری مانند سازمانهای مجازی

است .پارادایم ظاهرشده ،تولید چابک 1است که در مفهوم یک گام به جلو و ایجاد معانی جدید
برای عملکرد بهتر و موفقیت در تجارت بوده و در عمل نیز رویکردی استراتژیک در تولید و
درنظر گرفتن شرایط جدید محیط تجاری است .پاسخ به تغییرات و درنظر گرفتن مزیت آنها از
طریق استفاده استراتژیک از متدها و ابزارهای تولیدی و مدیریتی ،مفاهیم محوری و اساسی

تولید چابک هستند (شریفی و ژانگ .) 2001 ،2نظام آموزشی از جمله نظامهایی است که در این
زمینه نیاز اساسی به تحول در زمینه چابکی سازمانی دارد.
هر سازمانی امروزه میکوشد که به چابکی هر چه باالتر دست یابد و محققان نیز در زمینه
چابکی سازمانی مدیران سازمانها را یاری میرسانند .از این رو مدلها و چارچوبهای مفهومی

زیادی برای توسعه چابکی از سوی محققان ارائه شده است .گلدمن و همکاران ) 2005 ( 3چهار

بعد استراتژیک برای دستیابی به قابلیتهای رقابتی چابک پیریزی نمودند که عباتاند از:
غنیسازی مشتری ،همکاری به منظور بهبود و ارتقای قابلیت ،کنترل و مهار تغییرات ،کاربرد

اهرمی (افزایش تأثیر) افراد و اطالعات .از نظر جوهانسون ) 2004 ( 4چابکی بر اساس چند قابلیت
یافت شده در سه بعد اساسی مؤسسه یعنی بعد تولید ،بعد محصول و بعد بازار قرار دارد .وی
قابلیتهای چابکی را به چهار بعد تقسیم میکند :قابلیتهای تغییر مرتبط با محصول ،شایستگی
تغییر در درون عملیات ،همکاری درونی و بیرونی ،افراد ،دانش و خالقیت .یوسف و همکاران

5

( ) 008 2مبانی رقابتی چابکی را به شرح ذیل شناسایی نمودند :سرعت ،انعطاف پذیری ،نوآوری،
کیفیت ،سودآوری ،رفتار و اقدام فعاالنه و پیشگیرانه .از نظر آنها مبانی رقابتی فوق مطلق ًاًا
ویژگیهای ضروری تولید چابک هستند که باید در سینرژی و همافزایی تحقق یابند .آنها سه
وجه چابکی را با سطوح مختلف مؤسسه مرتبط نمودند :چابکی مقدماتی با منابع سازمان (افراد،
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ماشین آالت و مدیریت) ،چابکی خرد مؤسسه ،چابکی کالن با سطح بین مؤسسهای ،این
چارچوب ،چهار مفهوم اساسی تولید چابک را پوشش میدهد :مدیریت شایستگیهای بنیادین،
شکلگیری مؤسسه مجازی ،قابلیت برای آرایش مجدد ،مؤسسه دانش مدار .شریفی و ژانگ

1

(  ) 2009چهار وجه اصلی تولید چابک را شناسایی نمودند که عبارتانداز :محركهای چابکی،
قابلیتها و تواناییهای استراتژیک ،فراهم کنندگان چابکی و قابلیتهای چابکی .بأس و هومر

2

( )0 01 2بر اساس مدلهای چابکی پیشین ،مرور ادبیات تحقیق و تحلیل چند مطالعه موردی،
مفهومی از تولید چابک ارائه دادند که به توانمندسازهای چابکی (اقدامات و اعمال تولید
چابک) به این شرح اشاره نمودهاند :منابع انسانی چابک ،تلفیق و یکپارچگی زنجیره ارزش،
مهندسی همزمان ،فناوریهای چابک ،مدیریت دانش .گاناسکاران و همکاران ) 2001 ( 3یک

مدل مفهومی برای توسعه یک سیستم تولید چابک ارائه دادند که از چهار مؤلفه تشکیل شده

است :سیستمها ،استراتژی ،فناوری و افراد .به زعم شارپ ) 2012 ( 4مؤلفههای چابکی استراتژیک
در دانشگاهها عبارتند از :درك (فهم) استراتژیک ،قابلیت رهبری ،انسجام و تعهد ،نوآوری و
سیالی منابع (انعطاف پذیری منابع).

در این تحقیق سعی میشود عوامل تاثیرگذار بر توسعه چابکی سازمانی در سازمان آموزش و
پرورش استان خراسان شمالی شناسایی و سپس اولویتبندی شود.
در راستای مطالب عنوان شده میتوان گفت که رویکردها و راهحلهای گذشته دیگر قابلیت و
شهای سازمانی و محیط بیرونی معاصر را از دست دادهاند و بهتر
توانایی خود برای مقابله با چال 
است رویکردها و دیدگاههای جدیدی جایگزین شوند .از این رو ،یکی از راههای پاسخگویی به
عوامل تغییر و تحول سازمانی ،چابکی 5است .در واقع چابکی به عنوان پارادایم جدیدی برای

مهندسی سازمانها و بنگاههای رقابتی مطرح است .در فضای کنونی ،چابکی به معنای واکنش
اثربخش به محیط متغیر و غیرقابل پیشبینی و استفاده از آن تغییرات به عنوان فرصتهایی برای
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پیشرفت سازمانی است .سازمان چابک همیشه برای یادگیری هر چیز جدیدی که باعث افزایش
یشود ،آماده است.
سودآوری ناشی از بهرهگیری از فرصتهای جدید م 
مفهوم چابکی در ابتدا توسط موسسه  IACOCCAمطرح شد .در گزارش منتشر شده توسط این
موسسه ،چابکی به عنوان یک عامل ضروری برای تولیدات جدید معرفی شد (داو.)1 99 1 ،1

چابکی به معنای سرعت واکنش و انعطافپذیری یک سازمان برای مقابله با حوادث داخلی و
خارجی است .سازمانها برای عکسالعمل سریع و انعطافپذیری ،به استفاده از فنآوریهای به

روز و سیستمهای اطالعات نیازدارند (بزبورا و همکاران .) 2004 ،2چابکی سازمانی از زمره
موضوعاتی به شمار میرود که تبیین ابعاد و زوایای مختلف آن در صنایع مختلف ،جایگاه
مطلوبی را برای رشد و ارتقاء عملکرد آنها در سطوح مختلف فراهم میسازد .حوزههای
آموزشی و پژوهشی نیز در همین ارتباط و در راستای تطابق با سطح تغییرپذیری محیط پیرامون،
بر خود الزام میدارد تا ضمن تبیین جایگاه هر یک از ذینفعان در الگوی کالن چابکی سازمانی،
عوامل توانمندساز را شناسایی نموده و نظام فرآیندی دستیابی به این حوزه را فراهم سازد
(فارسیجانی.) 92 31 ،
در دهه گذشته ،غالب شرکتها راهبرد بازسازی و مهندسی مجدد را در پاسخ به چالشها و
تغییرات محیطی انتخاب میکردند ،گرچه این رویکردها همواره موفق و ثمربخش نبودند اما
امروزه بسیاری از سازمانها و شرکتها با رقابت فزاینده پایدار و نامطمئنی مواجه هستند که به
واسطه نوآوریهای فناورانه ،تغییر محیطهای بازاری و نیازهای در حال تغییر مشتریان شدت

یافته است (سودر .)0 01 2 ،3این وضعیت بحرانی موجب اصالحات عمدهای در چشمانداز

راهبردی سازمان ،اولویتهای کسب وکار ،و بازبینی الگوهای سنتی و حتی الگوهای نسبت ًاًا
معاصر شده است (داو .) 2009 ،4به عبارتی میتوان گفت که رویکردها و راه حلهای گذشته

دیگر قابلیت و توانایی خود برای مقابله با چالشهای سازمانی و محیط بیرونی معاصر را از دست

دادهاند ،یا بهتر است با رویکردها و دیدگاههای جدیدی جایگزین شوند .از این رو ،یکی از راه-
های پاسخگویی به عوامل تغییر و تحول سازمانی ،چابکی است .در واقع چابکی به عنوان
1
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پارادایم جدیدی برای مهندسی سازمانها و بنگاههای رقابتی است .از یک طرف ،نیاز به این
پارادایم جدید ،مبتنی بر افزایش ضریب تغییر در محیطی است که بنگاهها و سازمانها را وادار به
پاسخ متفکرانه و معقوالنه به تغییرات میکند .از طرف دیگر ،بازارها و مشتریان خواهان

محصوالت ارزان ،متناسب با سالیق خود و دسترسی سریع به آنها هستند .از اینرو چابکی می-
تواند پیروزی و موفقیت در کسب سود ،سهم بازار ،و جذب مشتریان در بازارهای رقابتی را به
همراه داشته باشد (جعفرنژاد و شهائی .) 386 1 ،توسعه بسیار سریع آموزش و پرورش در چند دهه
اخیر ،در واقع پاسخی قانع کننده به نیازهای آموزشی سازمان است .نکته قابل توجه آن است که
فعالیتهای سیستم آموزش و پرورش تأثیرگذار به شدت با فرایند برنامهریزی راهبردی سازمان،
مرتبط است .بر این اساس ،به تدریج نفوذ مدیران منابع انسانی در تصمیمگیریهای سازمانی در
حال گسترش است؛ به طوری که جایگاه جدید مدیران منابع انسانی را میتوان تحت عنوان

«مدیر ارشد یادگیری» قلمداد کرد (مردیت .) 2011 ،1با پیشرفتهای سریع یادگیری الکترونیک
و فناوریهای توسعه الکترونیک منابع انسانی ،سیستم آموزش و پرورش در حال تبدیل شدن به
عامل حرکتی برای مفهومسازی ،پیادهسازی و ارزشیابی فرصتهای یادگیری محیط کارهستند.
به هر ترتیب ،از آنجا که در میانه مرحله تحوالت صورت گرفته در زمینه شکل و هدف آموزش

و پرورش سازمانی هستیم ،شکل نهایی آن چندان مشخص نیست (آرتتا .) 008 2 ،2در این
خصوص لزوم تدوین چارچوب مفهومی و عملیاتی پایا در تبیین الگوی توسعه چابکی سازمانی

در راستای پاسخگویی هرچه سریعتر و کارآمد ،از الزامات فرآیندی نظام آموزشی تلقی می-
گردد.
تجربه نشان داده است چنانچه بتوان سازمانهایی مانند وزارت آموزش و پرورش را بر بال
فناوری اطالعات و ارتباطات نشاند ،موفقیت آنها تضمین میگردد .در ادارات آموزش و
پرورش که اغلب دارای ابعاد و ساختارهای پیچیده و از نظر فیزیکی توزیع شده هستند تنها ذکر
اینکه چه کارهایی باید توسط چه کسانی (شرح وظایف) انجام شود کافی نیست ،بلکه فرایندها،
یکنند باید با اهداف و راهبردهای
دادهها ،اهداف و نقش افرادی که در سازمان انجام وظیفه م 
یشوند ،همخوانی داشته باشد .معماری سازمانی
سازمان که در قالب برنامهریزی راهبردی ارائه م 
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تها و عناصر سازمان در جهت
چارچوبی برای تبیین ،هماهنگسازی و همسوسازی کلیه فعالی 
نیل به اهداف راهبردی سازمان است (دهقانی و شایق.) 90 31 ،
طی سالهای اخیر با توجه به اهمیت روزافزون سازمانهای چابک برای پاسخگویی به نیاز افراد
جامعه ،تحقیقات متعددی بر روی این مسأله به مطالعه پرداختهاند .برای مثال خوش سیما ()1 38 1

در قالب پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان "ارائه مدلی جهت اندازهگیری چابکی سازمانهای

تولیدی در صنعت الکترونیک ایران با استفاده از منطق فازی" ابتدا یک مدل جهت دستیابی به
چابکی را مطرح و سپس یک متدولوژی مبتنی بر دانش برای اندازهگیری چابکی ارائه داده
است .وی برای اندازهگیری چابکی از منطق فازی استفاده کرده است .این تحقیق به راهنمایی

دکتر جعفرنژاد و در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران انجام شده است.
زارعی (  ) 1384در قالب رساله دکترا با عنوان "طراحی و تبیین مدلی برای تحلیل عوامل و تبدیل
سازمانهای فعلی به سازمانهای چابک در صنایع الکترونیک و مخابرات کشور" نقش عوامل

درون سازمانی را در چابکسازی سازمان بررسی کرده و در نهایت میزان تأثیرگذاری این
عوامل بر یکدیگر و همچنین بر چابکی سازمان را بررسی و مدلی از چگونگی تعامل عوامل
مورد مطالعه ارائه داده است .این تحقیق به راهنمایی دکتر جعفرنژاد و در دانشکده مدیریت

دانشگاه تهران انجام شده است .یعقوبی و همکاران ( )1931در مقالهای با عنوان "مطالعه

توانمندسازهای ساختاری چابکی سازمانی در نظام بانکی" در دو مرحله به شناخت عوامل
ساختاری توانمندساز چابکی سازمانی پرداختند .در مرحله اول ،با استفاده از مطالعات

کتابخانهای 7 ،عامل به عنوان توانمندساز ساختاری چابکی سازمانی شناخته شد .در مرحله دوم،
کهای دولتی و خصوصی استان زاهدان
مطالعات میدانی صورت گرفت و از بین کارمندان بان 
تعدادی نمونه به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نامتناسب برگزیده شدند .پس از تجزیه و
تحلیل دادهها توسط نرم افزار آماری ،عوامل هفتگانه شناخته شده در مرحله اول ،همبستگی
خوبی با چابکی سازمانی نشان دادند .اولویت نخست به تشکیل سازمان دانش محور و اولویت
آخر به تشکیل سازمان مجازی اختصاص یافت .رمضانیان و همکاران ( ) 94 31در تحقیقی با

عنوان ″بررسی چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استانها ″به بررسی ابعاد چابکی
سازمانی در بین کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان چهار استان گیالن ،زنجان ،فارس و
چهارمحال و بختیاری پرداختهاند .برای تعیین ابعاد اصلی ابزار تحقیق (پرسشنامه) از روش تحلیل
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عاملی اکتشافی همراه با چرخش متعامد استفاده شد و چهار عامل مدیریت منابع انسانی ،مدیریت
کیفیت جامع ،مدیریت تغییر و مدیریت اطالعات و ارتباطات سازمانی شناسایی شدند .همچنین
از دیدگاه کارکنان ،مدیریت کیفیت جامع ،قویترین و مدیریت منابع انسانی ،ضعیفترین ابعاد
چابکی ادارات تربیت بدنی بودند .صفری و همکاران (  ،) 2013در تحقیقی تحت عنوان «مدل
مفهومی برای استراتژی چابکی و سازمان کاری با استفاده از مدل معادالت ساختاری در صنایع
پارچه ایران» به این نتیجه دست یافتند که رابطه مثبت ومعناداري بین استراتژي چابکی و سازمان
کاري در صنایع پارچه ایران وجود دارد .بهدانا و همکاران ،) 2007 ( 1در تحقیقی تحت عنوان

«مروري بر چابکی سازمانی ،مفاهیم ،چارچوبها و ویژگیها» ویژگیهاي چابکی سازمانی را
انعطافپذیري ،پاسخگویی ،سرعت ،تغییر فرهنگ ،یکپارچگی و پیچیدگی کم ،کیفیت و تولید
سفارشی و شایستگیهاي کلیدي بیان کردند .از نظر آمبروس و موریال ،) 2004 ( 2که تحقیق خود

را با عنوان «عوامل مؤثر بر سازمان چابک» به انجام رساندهاند؛ در مورد طراحی سازمان چابک
آن را مشتمل بر چهار اصل کلی راهبرد منبعیابی ،مدیرت منابع ،شایستگیها ،رهبري ،فرایند
محوري ،ساختاربندي ،آمادگی براي تغییر میدانند و همچنین از نظر الئو و زئین که هفت عامل
غنیسازي مشتریان ،پاسخگویی ،ساختار پویا ،کار تیمی و مشارکت ،سازماندهی براي ایجاد
مزیت رقابتی ،اهرمسازي رابطه و تأثیر افراد و اطالعات و محتواي اطالعاتی محصول براي
چابکی سازمانی در نظر گرفتهاند.

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق؛ آقایی ( ،)3931شریفی و ژانگ ( ) 2001

Behdana & et al
Ambrose & Morella

1
2
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در این پژوهش جهت ارائه الگوی چابکی سازمانی آموزش و پرورش خراسان شمالی از مدل
آقای ( ) 93 31و شریفی و ژانگ (  ) 2001با مولفههای عوامل سازمانی ،عوامل انسانی ،عوامل
راهبردی و عوامل فناوری به عنوان عوامل تاثیرگذار بر چابکی سازمانی در آموزش و پرورش
استان خراسان شمالی استفاده شده است.
سؤاالت پژوهش
 -1عوامل مؤثر بر توسعه چابکی سازمانی در سازمان آموزش و پرورش استان خراسان شمالی
کدامند؟
 -2میزان چابکی سازمانی در آموزش و پرورش استان خراسان شمالی در چه حدی است؟
 -3اولویتبندی عوامل مؤثر بر توسعه چابکی سازمانی در آموزش و پرورش استان خراسان
شمالی به چه صورت است؟
روش پژوهش
از آنجا يي كه ميتوان نتايج حاصل از تحقيق را در اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان
شمالی و در جهت توسعه و تقويت چابکی سازمانی بكار برد ،تحقيق حاضر از نظر هدف،
كاربردي است .همچنين از حيث دستهبندي تحقيقات بر مبناي نحوه گردآوري دادهها ،تحقيق
يتوان تحقيق را از حيث هدف،
يرود؛ از این رو با جمعبندي مطالب فوق م 
پیمایشی بهشمار م 
كاربردي و از حيث روش ،توصيفي از نوع پیمایشی معرفي نمود .جامعه آماری تحقیق حاضر
کلیه مدیران آموزش و پرورش استان خراسان شمالی است که تعداد آنها طبق آمار اخذ شده از
آموزش و پرورش استان خراسان شمالی برابر با  996نفر میباشد و از این تعداد با استفاده از
فرمول نمونهگیری کوکران  277نفر به عنوان نمونه آماری مورد تخمین قرار گرفته است.
همچنین روش نمونهگیری در این تحقیق تصادفی طبقهای است .براي جمعآوري اطالعات از
پرسشنامه استاندارد شریفی و ژانگ (  ) 2001استفاده گردیده است .پرسشنامه متشكل از دو دسته
سؤال است؛ دسته اول كه با حروف الفبا كدگذاري شده است به منظور تع يي ن و مشخص شدن
مشخصات نمونه آماري از لحاظ جنسيت ،وضعيت تأهل ،سن ،سطح تحصيالت و سابقه فعاليت
و دسته دوم كه خود متشكل از دو بخش است به منظور پاسخگو يي به سؤاالت تحقيق حاضر
تنظيم شده است .بخش اول شامل سؤاالت مربوط به عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی است و
بخش دوم سؤاالت نيز شامل سؤاالت مرتبط با سنجش ميزان چابکی سازمانی در ادارات
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آموزش و پرورش استان خراسان شمالی است .همچنین روایی صوری و روایی محتوایی
پرسشنامه نیز مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و جهت آزمون پایایی ابزار سنجش از آلفای
کرونباخ بهره گرفته شده است .پس از جمعآوری دادهها برای تجزیه و تحلیل آنها از نرم افزار
اسپیاساس و لیزرل استفاده شده است .در این تحقیق هر چند از پرسشنامه استاندارد استفاده
شده است و از این نظر ابزار تحقیق دارای اعتبار و روایی قابل قبولی است؛ لیکن ابزار مورد
استفاده از نظر اعتبار صوری و اعتبار محتوایی مورد آزمون قرار گرفت .بدین صورت که پس از
بررسی ابزار سنجش توسط اساتید اهل فن در این حوزه و اعمال نکته نظرات ایشان ،پرسشنامه از
نظر محتوایی نیز مورد آزمون قرار گرفت تا یقین حاصل شود که ابزار سنجش به میزان کافی
حوزهها یا جنبههای مفهومی متغیرهای مورد بررسی را پوشش میدهد .در ادامه جهت سنجش
پایایی ابزار سنجش ،از آلفای کرونباخ استفاده شد؛ که نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ
نشان دهنده هماهنگی و همسازی درونی گویههای ابزار اندازهگیری است .بطوریکه میزان آلفای
کرونباخ برای کلیه گویههای متغیرهای مورد سنجش در تحقیق باالی  7.0به دست آمده است.
به منظور تجریه و تحلیل دادههای بدست آمده از پرسشنامههای جمعآوری شده ،از روشهای
خهای داده شده به
آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است .بدین ترتیب برای توصیف پاس 
سؤاالت پرسشنامههای تحقیق حاضر از جدولهای توزیع فراوانی استفاده شده است و در سطح
استنباطی برای پاسخگوئی به سؤاالت تحقیق از آزمون تحلیل عاملی ،آزمون فریدمن و آزمون t

استفاده شده است .بدین صورت که برای پاسخ به سؤال اول تحقیق از آزمون  ،tبرای پاسخ به
سؤال دوم یعنی مشخص کردن عوامل مؤثر بر توسعه چابکی ،از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و
برای پاسخ به سؤال سوم یعنی اولویتبندی عوامل مؤثر بر توسعه چابکی سازمانی از آزمون
فریدمن استفاده شده است.
یافتهها
در این تحقیق جهت انجام تجزیه و تحلیلهای آماری ابتدا آزمونهای پیششرط مورد نیاز به
انجام رسیده و پس از اطمینان از برقراری پیششرطهای آزمونهای مورد استفاده (از قبیل توزیع
نرمال) تالش شد تا به سؤاالت تحقیق پاسخ داده شود .نتایج آزمون نرمال بودن توزیع دادههای
جمعآوری شده در جدول شماره  1آورده شده است که نشان دهنده توزیع نرمال دادههای
مربوط به تمامی متغیرهای تحقیق است.
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جدول  .1نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها
 -pمقدار

نتيجه (نرمال/غيرنرمال بودن توزيع)

چابکی سازمانی

277

1/ 153

0/041

نرمال

عوامل سازمانی

277

1/ 255

0/ 086

نرمال

عوامل راهبردی

277

1/ 89 3

0/ 054

نرمال

عوامل انسانی

277

1/ 104

0/ 179

نرمال

عوامل فناوری

277

1/ 331

0/ 059

نرمال

متغیرها

تعداد دادهها

آماره کلموگروف اسمیرنف

سؤال اول :میزان چابکی سازمانی در آموزش و پرورش استان خراسان شمالی در چه حدی
است؟
با توجه به اينكه سطح چابکی سازمانی بر اساس پرسشنامههاي بدست آمده برابر  3/ 10بوده و اين
مقدار از متوسط اين متغير كه  3ميباشد بزرگتر است و اين تفاوت با توجه به سطح معنی داری
كوچكتر از  0/05در آزمون  tمعنيدار است ،و چنانچه در جدول شماره  2مالحظه میگردد در
سطح معنیداری دو دامنهای ،سطح معنیداری آزمون  tتک گروهی  0/ 00بوده و این سطح از

حداقل سطح معنیداری  0/ 05کوچکتر بوده و نیز با توجه به مقدار  tمحاسبه شده که - 5/ 826

میباشد و اين مقدار از  1/3 967مقدار بحراني  tدر سطح اطمينان  0/ 95و درجه آزادي 276
بزرگتر ميباشد ،پس فرض  H0رد و فرض  H1تأیید میگردد .بنابراین میزان چابکی سازمانی
در آموزش و پرورش استان خراسان شمالی باالتر از حد متوسط ارزیابی میشود.
جدول  .2آزمون  tتک نمونهای برای سطح چابکی سازمانی در آموزش و پرورش استان خراسان شمالی
مؤلفه در

میانگین آزمون= 3

وضعیت موجود

آماره t

سطح چابکی سازمانی

5/ 826

درجه آزادی
276

فاصله اطمینان
اختالف از میانگین
0/ 1064

سطح معنی داری
0/ 000

کران پایین
0/ 367 1

کران باال
0/ 2762

سؤال دوم :عوامل مؤثر بر توسعه چابکی سازمانی در سازمان آموزش و پرورش استان خراسان
شمالی کدامند؟
برای پاسخ به این سؤال از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است .در این راستا ابتدا با بررسی
پایایی مقیاس ،پایایی هر سؤال در کل مقیاس مورد بررسی قرار گرفته و پس از حذف سواالتی
که دارای میزان همبستگی پایینتر  3.0بودند ،به بررسی ساختار عاملی مقیاس از طریق تحلیل
عاملی اکتشافی پرداخته شد .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در ادامه آورده شده است.
آزمون کفایت نمونهگیری :از آنجا که مقدار شاخص  0/547 ،KMOاست (شاخص
مناسب بیشتر از  0/6میباشد) تعداد نمونه آماری برای تحلیل عاملی کافی میباشد .همچنین

67 1

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر  /...رشیدی و همکاران

مقدار سطح معنی داری آزمون بارتلت کمتر از  0/ 05درصد میباشد که نشان میدهد تحلیل
عاملی برای شناسایی ساختار ،مدل عاملی مناسب است.
جدول  .3نتایج آزمون کفایت نمونهگیری
شاخص KMO

0/018

آزمون بارتلت

762 /325

درجه آزادی

276

سطح معنی داری

0/ 000

1

آزمون اشتراک استخراجی :در جدول شماره  4اشتراک استخراجی عاملها نشان داده
شده است که میزان تبیین واریانس سؤاالت را نشان میدهد در این مرحله عاملهایی که مقادیر
اشتراک استخراجیشان کوچکتر از  0/5است حذف میگردد زیرا کوچک بودن این مقدار
بدان معناست که عامل با هیچ یک از عاملها ارتباط ندارد و این مرحله را تا آنجا ادامه میدهیم
که مقادیر استخراجی بیشتر از  0/5باشد در این تحقیق مقادیر زیر بدست آمده است.
جدول  .4نتایج اشتراک استخراجی
عاملها

اشتراک استخراجی

1

0/ 921

61

0/ 652

82

0/048

عاملها

اشتراک استخراجی

عاملها

اشتراک استخراجی

3

0/ 899

71

0/ 908

29

0/ 687

4

0/ 891

18

0/ 797

30

0/ 921

5

0/ 879

19

0/ 692

31

0/ 899

6

0/ 889

02

0/ 688

33

0/ 891

7

0/ 634

21

0/ 768

34

0/ 879

9

0/ 896

22

0/447

53

0/ 889

10

0/447

23

0/ 908

36

0/ 896

11

0/ 932

24

0/ 466

38

0/ 881

12

0/ 932

25

0/ 772

93

0/ 766

13

0/2 89

26

0/ 825

40

0/ 932

14

0/ 652

با توجه به نتایج بدست آمده اشتراک استخراجی عاملهایی که کمتر از  0/5باشند در این مرحله
حذف میشوند .عاملهایی که دارای اشتراک استخراجی کمتر از  0/5است  24و  27در این
مرحله حذف میشوند.
.Extraction

1
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تبیین واریانس :مرحله سوم از تحلیل عاملی اکتشافی تعیین کننده عاملهای است که در
تحلیل باقی میمانند .در این جدول تعداد عوامل شناسایی شده و میزان تببین واریانس برای هر
یک از آنها مشخص میشود .با توجه به نتایج خروجی برآمده از تحلیل نرمافزار میتوان بیان
کرد که در اینجا چهار عامل اول دارای بردارهای ویژه بزرگتر از یک هستند و در مدل باقی
میمانند.
جدول  .5تبیین واریانس
طبقات

مقادیر ویژه
مجموع

مقادیر ویژه عامل استخراجی با چرخش
درصد واریانس

درصد

مجموع

درصد واریانس

درصد تجمعی

تجمعی
1

13 / 432

45 / 29 3

45 / 29 3

13 / 432

45 / 29 3

45 / 29 3

2

2/ 537

13 / 185

58 /315

2/ 537

13 / 185

58 /315

3

2/ 402

9/947

67 / 262

2/ 402

9/947

67 / 262

4

1/942

8/016

75 /2 87

1/942

8/016

75 /2 87

بر اساس جدول شماره  5چهار عامل دارای بردارهای ویژه بزرگتر از یک هستند ،عامل اول
حدود  45درصد ،عامل دوم حدود  13درصد ،عامل سوم حدود  9درصد وعامل چهارم حدود 8
درصد از واریانس را توضیح میدهد .همچنین واریانس تجمعی برابر با  75 / 396درصد است.
این به این معناست که این چهار عامل حدود  75درصد واریانس سؤاالت را توضیح میدهند.
میزان تبیین واریانس تجمعی باید بزرگتر از  60درصد باشد .نتایج ماتریس چرخش یافته نشان
داد که عامل  1مبتني بر عاملهاي ( ) 13 ، 12 ،11 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1است که بر اساس مبانی
نظری تحقیق عوامل سازمانی نامگذاری میشود ،عامل  2مبتنی بر عاملهاي ( ، 18 ،71 ،61 ، 14

 )82 ، 27 ، 26 ، 25 ، 23 ، 22 ، 21 ، 19است که بر اساس مبانی نظری تحقیق عوامل راهبردی نام-

گذاری میشود ،عامل  3مبتنی بر عاملهای (  ) 33 ، 31 ، 30 ، 29است که بر اساس مبانی نظری
تحقیق عوامل انسانی نامگذاری میشود و عامل  4مبتنی بر عاملهای ( ) 40 ،93 ، 38 ، 36 ،53 ، 34
میباشد که بر اساس مبانی نظری تحقیق عوامل فناوری نامگذاری شده است.
سؤال  :3اولویتبندی عوامل مؤثر بر توسعه چابکی سازمانی در آموزش و پرورش استان
خراسان شمالی به چه صورت است؟
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برای پاسخ به سؤال سوم تحقیق از آزمون فریدمن استفاده شده است .نتایج آزمون فریدمن
مربوط به عوامل سازمانی مؤثر بر توسعه چابکی سازمانی در سازمان آموزش و پرورش استان
خراسان شمالی در جدول شماره  6آمده است.
جدول  .6نتایج آزمون فریدمن مربوط به اولویتبندی عوامل سازمانی مؤثر بر توسعه چابکی سازمانی
ردیف

عوامل سازمانی

1

ساختار سازمانی منعطف

3/16

2

روزآمدی مهارت کارکنان

3/77

3

آموزش مؤثر کارکنان

4

انعطافپذیری

5

پاسخگویی سریع

3/ 96

6

کمیت و کیفیت خدمات سازمان

3/ 78

7

فرهنگ تغییر

4/ 19

8

سرعت تحویل و انجام مأموریت

3/ 55

9

حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده

2/ 88

یکپارچهسازی و پیچیدگی کم

3/ 62

درجه آزادی = 6

sig = 0/ 000

10
تعداد= 271

میانگین رتبه

3/ 83
4/61

چنانچه در جدول شماره  6مالحظه میشود به دلیل اینکه سطح معنیداری آزمون فریدمن کمتر
از  0/ 05است ،پس بین میزان تأثیر هر یک از عاملهای مربوط به دسته عوامل سازمانی مؤثر بر
توسعه چابکی سازمانی در سازمان آموزش و پرورش استان خراسان شمالی تفاوت معنیداری
وجود دارد .بطوری که در بین عوامل سازمانی ،عامل «فرهنگ تغییر» بیشترین و عامل «حذف
فعالیتهای فاقد ارزش افزوده» کمترین تأثیر را بر توسعه چابکی سازمانی در سازمان آموزش و
پرورش استان خراسان شمالی دارد.
اولویتبندی عوامل راهبردی مؤثر بر توسعه چابکی سازمانی در سازمان آموزش

و پرورش استان خراسان شمالی:

نتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل راهبردی مؤثر بر توسعه چابکی سازمانی در سازمان
آموزش و پرورش استان خراسان شمالی در جدول شماره  7آمده است .چنانچه مالحظه میشود
به دلیل اینکه سطح معنیداری آزمون فریدمن کمتر از  0/ 05است ،پس بین میزان تأثیر هر یک
از عاملهای مربوط به عوامل راهبردی مؤثر بر توسعه چابکی سازمانی در سازمان آموزش و
پرورش استان خراسان شمالی تفاوت معنیداری وجود دارد.
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جدول  .7نتایج آزمون فریدمن مربوط به اولویتبندی عوامل راهبردی مؤثر بر توسعه چابکی سازمانی
ردیف

عوامل

1

تخصیص سریع منابع

3/ 67

2

چشمانداز راهبردی

3/ 88

3

تطابق با تغییر

3/ 95

4

صرفه هزینهای

3/ 22

5

مدیریت تغییر

3/ 62

6

بهبود کیفیت و بهبود مستمر

3/ 66

7

کارایی و اثربخشی عملیاتی

3/ 37

8

برنامهریزی راهبردی

3/ 70

9

تصمیمگیری غیر متمرکز و گروهی

2/ 89

ارائه ارزش به مشتری

2/ 87

11

سبک رهبری

3/ 62

تعداد = 274

درجه آزادی = 3

10

میانگین رتبه

sig = 0/000

بطوری که از بین عوامل راهبردی ،عامل «تطابق با تغییر» بیشترین و عامل «ارائه ارزش به مشتری»
کمترین تأثیر را بر توسعه چابکی سازمانی در سازمان آموزش و پرورش استان خراسان شمالی
دارد.
اولویتبندی عوامل انسانی مؤثر بر توسعه چابکی سازمانی در سازمان آموزش و

پرورش استان خراسان شمالی:

نتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل انسانی مؤثر بر توسعه چابکی سازمانی در سازمان آموزش
و پرورش استان خراسان شمالی در جدول شماره  8آمده است.
جدول  .8نتایج آزمون فریدمن مربوط به اولویتبندی عوامل انسانی مؤثر بر توسعه چابکی سازمانی
میانگین رتبه

ردیف

عوامل

1

قابلیت مدیریت ریسک

2/ 90

2

مشارکت کارکنان

3/ 79

3

کارکنان توانمند و چند مهارته

3/ 40

4

کارکنان منعطف

3/ 94

تعداد = 271

درجه آزادی = 6

sig = 0/000

چنانچه در جدول شماره  8مالحظه میشود به دلیل اینکه سطح معنیداری آزمون فریدمن کمتر
از  0/ 05است ،پس بین میزان تأثیر هر یک از عاملهای مربوط به دسته عوامل انسانی مؤثر بر
توسعه چابکی سازمانی در سازمان آموزش و پرورش استان خراسان شمالی تفاوت معنیداری
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وجود دارد .بطوری که از بین عوامل انسانی ،عامل «کارکنان منعطف» بیشترین و عامل «قابلیت
مدیریت ریسک» کمترین تأثیر را در بین عوامل انسانی مؤثر بر توسعه چابکی سازمانی در
سازمان آموزش و پرورش استان خراسان شمالی دارد.
اولویتبندی عوامل فناوری مؤثر بر توسعه چابکی سازمانی در سازمان آموزش و

پرورش استان خراسان شمالی:

نتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل فناوری مؤثر بر توسعه چابکی سازمانی در سازمان
آموزش و پرورش استان خراسان شمالی در جدول شماره  9آمده است.
جدول  .9نتایج آزمون فریدمن مربوط به اولویتبندی عوامل فناوری مؤثر بر توسعه چابکی سازمانی
میانگین رتبه

ردیف

عوامل

1

دسترسی و دانش کارکنان به اطالعات

2

زیر ساخت فناوری اطالعات

3/39

3

سازگاری و پذیرش فناوری

2/ 88

4

به اشتراکگذاری اطالعات شفاف

5

یکپارچهسازی منابع و اقدامات

6

فناوری مناسب

تعداد = 273

درجه آزادی = 4

3/ 55

3/39
3/ 07
3/71

sig = 0/024

چنانچه در جدول شماره  9مالحظه میشود به دلیل اینکه سطح معنیداری آزمون فریدمن کمتر
از  0/ 05است ،پس بین میزان تأثیر هر یک از عاملهای مربوط به دسته عوامل فناوری مؤثر بر
توسعه چابکی سازمانی در سازمان آموزش و پرورش استان خراسان شمالی تفاوت معنیداری
وجود دارد .بطوری که از بین عوامل فناوری ،عامل «سیستمهای نظارتي و رسيدگي به شکایات»
بیشترین و سه عامل «اطالع رساني دقيق به مشتریان ،سرعت و دقت خدمات ارائه شده و ادب و
تواضع كاركنان در برخورد با مشتریان» کمترین تأثیر را در بین عوامل فناوری بر توسعه چابکی
سازمانی در سازمان آموزش و پرورش استان خراسان شمالی دارد.
اولویتبندی عوامل چهارگانه مؤثر بر توسعه چابکی سازمانی در سازمان آموزش
و پرورش استان خراسان شمالی:

نتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل چهار گانه مؤثر برتوسعه چابکی سازمانی در سازمان

آموزش و پرورش استان خراسان شمالی در جدول شماره  10آمده است .چنانچه مالحظه می-
شود ،به دلیل اینکه سطح معنیداری آزمون فریدمن کمتر از  0/ 05است ،پس بین میزان تأثیر
هریک از عوامل چهارگانه مؤثر بر توسعه چابکی سازمانی در سازمان آموزش و پرورش استان
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خراسان شمالی تفاوت معنیداری وجود دارد .بطوری که از بین عوامل چهارگانه «عوامل
سازمانی» بیشترین و «عوامل فناوری» کمترین تأثیر را بر توسعه چابکی سازمانی در سازمان
آموزش و پرورش استان خراسان شمالی دارد.
جدول  . 10نتایج آزمون فریدمن مربوط به اولویتبندی عوامل چهارگانه مؤثر بر توسعه چابکی سازمانی
میانگین رتبه

ردیف

عوامل

1

عوامل سازمانی

3/ 46

2

عوامل راهبردی

3/ 24

3

عوامل انسانی

3/ 07

4

عوامل فناوری

2/ 66

تعداد = 273

درجه آزادی = 4

sig = 0/002

بحث و نتیجهگیری

در عصر کنونی با کمی دقت در سازمانهای مختلف میتوان فهمید که رهبران بزرگ تفاوت-
یباشند که نتایج را در یک چارچوب زمانی
یکنند .رهبران مؤثر کسانی م 
های بزرگی ایجاد م 
یآورند تا برای کار خود مؤثر واقع شوند (گلمن  .) 2015رهبری یک سازمان
معینی به دست م 

یطلبد
طهای جدید ،ویژگیهای خاص را م 
برای انطباق با تغییرات و به منظور بقاء رشد در محی 
یشوند یکی از مهمترین
که عموم ًاًا مدیران برای پاسخ به آنها با مشکالت بسیاری مواجه م 
یتوان به رهبران و مدیران در پاسخ به تغییرات کمک کند ،چابکی سازمانی
خصیصهها که م 
است .چابکی سازمانی موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه سازمانها در عصر
تغییرات بوده و سازمان را در برابر تغییرات متداوم جهانی توانمند میسازد.
با توجه به جدید بودن موضوع چابکی سازمانی و لزوم توجه بیشتر به متغییرهای تاثیرگذار در
حیات سازمانها نقش کلیدی دارند ،آگاهی از سطح چابکی سازمانی و مهمتر از آن یافتن رابطه

بین این مفهوم با متغیرهای دیگری که بر روی چابکی در سازمانها تاثیرگذارند ،از اهمیت ویژه-
ای برخوردار است .در این تحقیق سه سؤال مطرح بود که سعی شد بدانها پاسخ داده شود.
در مورد وضعیت توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق نتایج حاصل از تجزیه و تحلیلهای آماری
نشان داد که میانگین متغیر وابسته تحقیق یعنی چابکی سازمانی برابر با  3.10در بازه  1-5به دست
آمده است .میانگین عوامل سازمانی برابر با  ، 3.780عوامل راهبردی برابر با  ، 3.380عوامل انسانی
برابر با  23 1 3.و عوامل فناوری برابر با  2.904در بازه  1-5است .در حوزه استنباطی در مورد
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پاسخ به سؤاالت تحقیق که  3سؤال را شامل میشد؛ نتایج زیر از تجزیه و تحلیلهای استنباطی
حاصل شد:
سؤال اول تحقیق مبنی بر اینکه «میزان چابکی سازمانی در آموزش و پرورش استان خراسان
شمالی در چه حدی است؟» از طریق آزمون تی تکگروهی پاسخ داده شد و نتایج نشان داد که
میزان متغیر چابکی سازمانی در آموزش و پرورش خراسان شمالی باالتر از حد متوسط ( )3قرار
دارد.
در مورد سؤال دوم تحقیق مبنی بر اینکه «عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی در آموزش و پرورش
استان خراسان شمالی کدامند؟» پاسخ سؤال از طریق تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که چهار عامل دارای بردارهای ویژه
بزرگتر از یک هستند ،عامل اول حدود  45درصد ،عامل دوم حدود  13درصد ،عامل سوم
حدود  ،9عامل چهارم حدود  8درصد از واریانس را توضیح میدهد .همچنین واریانس تجمعی
برابر با  75 / 396درصد است .این به این معناست که این چهار عامل حدود  75درصد واریانس
سؤاالت را توضیح میدهد.
در مورد سؤال سوم تحقیق یعنی اولویتبندی عوامل مؤثر بر توسعه چابکی سازمانی در آموزش
و پرورش استان خراسان شمالی؛ نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که از بین عوامل
چهارگانه مطرح شده در مدل تحقیق ،بیشترین تأثیر با اولویت اول را بر روی چابکی سازمانی،
عوامل سازمانی دارند .در رتبه دوم اولویت عوامل راهبردی قرار دارند؛ در رتبه سوم اولویت
عوامل انسانی و در نهایت ًاًا در رتبه چهارم اولویت ،عوامل فناوری قرار دارند.
از حیث مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات پیشین میتوان گفت که نتایج تحقیق حاضر با تحقیق
فتحیان و شیخ (  ) 1384مطابقت دارد .فتحیان در تحقیق خود به بررسی تأثیر فناوری بر چابکی
سازمانی در سازمانهای کوچک و متوسط پرداخته است که تأثیر معنیدار حوزه فناوری بر
چابکی سازمانی در تحقیق ایشان به اثبات رسیده است .همچنین از تحقیقات دیگری که با نتایج
تحقیق حاضر مطابقت دارد میتوان به تحقیقات یعقوبی و همکاران ( )1931و باقری و همکاران
( ) 93 31اشاره کرد .همچنین در حوزه تحقیقات خارجی نتایج این تحقیق با تحقیق شریفی و
ژانگ (  ) 1999همراستاست .به زعم شریفی و ژانگ ،متغیرهایی مانند توانایی فائق آمدن بر
چالشهای غیرمنتظره ،مقابله با تهدیدات بیسابقه محیط کاری ،و کسب مزیت و سود از
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تغییرات بر چابکی سازمانی تاثیرگذار هستند که این متغیرها به طور کلی تحت عنوان عوامل
سازمانی تاثیرگذار بر چابکی سازمانی طبقهبندی میشوند .لیکن نتایج تحقیق حاضر در حوزه
عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی با تحقیق سیدحسینی ( )1931از نظر تاثیرگذاری عوامل سازمانی
بر چابکی در سازمان مغایرت دارد .همچنین از نظر اولویتبندی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی
نیز این مغایرت دیده میشود؛ چرا که در تحقیق سید حسینی عوامل انسانی بجای عوامل سازمانی
در اولویت اول از لحاظ میزان تأثیر بر چابکی سازمانی قرار دارد در حالی که در تحقیق حاضر
اولویت اول با عوامل سازمانی است .این تفاوت در نتایج میتواند حاصل از جامعه آماری تحقیق
باشد .چرا که تفاوت سازمانها از نظر ساختاری میتواند منجر به نتایج متفاوتی در حوزه
تحقیقات علمی شود.
با توجه به نتایج حاصل از تحقیق میتوان چنین گفت که عوامل انسانی یکی از متغیرهای مهم
تاثیرگذار بر روی چابکی سازمانی آموزش و پرورش خراسان شمالی است .در این راستا به
مدیران آموزش و پرورش استان خراسان شمالی توصیه میشود که در حوزه مشارکت کارکنان،
تربیت کارکنان منعطف ،تقویت مهارتها و توانمندیهای کارکنان ،افزایش قابلیتهای
مدیریت ریسک و تشکیل تیمهای میانکارکردی اقدامات الزم را به انجام برسانند .عوامل
سازمانی از عوامل دیگر تاثیرگذار بر چابکی سازمانی است از این رو به مدیران آموزش و
پرورش استان خراسان شمالی توصیه میشود که فرهنگ تغییر را در آموزش و پرورش تقویت
کرده و در حوزه یادگیری و ایجاد سازمان یادگیرنده تالش کنند .همچنین در راستای افزایش
اعتماد و صداقت در سازمان ،آموزش مؤثر کارکنان ،افزایش انعطافپذیری در سازمان،
پاسخگویی سریع ،کمیت و کیفیت خدمات سازمان ،حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده،
تفویض اختیار به کارکنان و یکپارچهسازی سازمان گام بردارند .در حوزه عوامل راهبردی و
فناوری به مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش پیشنهاد میشود توجه ویژهای به برنامهریزی
راهبردی در سازمان ،جلب رضایت مشتریان ،تصمیمگیری غیرمتمرکز و گروهی ،سبک رهبری
منعطف ،ایجاد چشمانداز راهبردی ،افزایش تطابق با تغییر ،مدیریت بهینه تغییرات در سازمان،
کارایی و اثر بخشی عملیاتی ،بهبود کیفیت داشته باشند .با رعایت موارد فوق که تأثیر آنها در
تحقیق تجربی حاضر بر روی چابکی سازمانی به اثبات رسید ،میتوان انتظار داشت که در
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آموزش و پرورش استان خراسان شمالی شاهد تغییرات مثبت و چشمگیری در حوزه چابکی
سازمانی خواهیم بود.
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