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:چکیده
فناوري اطالعات و ارتباطات بر تأثیرپژوهش حاضر با هدف بررسی 

دانشگاه : مورد مطالعه(هاي دولتی استان خوزستان چابکی سازمانی در دانشگاه
روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات .  انجام شده است) شهید چمران اهواز

ت علمی دانشگاه و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضرایب آلفاي اعضاي هیأ
ي محقق ها با استفاده از پرسشنامهداده.  کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت

نفر اعضاي هیأت 160ي آماري پژوهش شامل جامعه.  آوري شدجمعهساخت
ن باشد که با کمک جدول کرجسی مورگاعلمی دانشگاه شهید چمران اهواز می

ها داده.  نفر تعیین گردید114اي متشکل از گیري تصادفی، نمونهو روش نمونه
.  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتLISRELو SPSSافزارهاي با استفاده از نرم

نتایج نشان داد که بین دیدگاه اعضاي هیأت علمی با مدرك تحصیلی، سن و 
فاوت آماري معناداري ي خدمت متفاوت در خصوص چابکی سازمانی تسابقه

بین دو دسته عوامل داخلی و بیرونی اثرگذار بر فناوري اطالعات با . وجود ندارد
چابکی سازمانی رابطه وجود دارد و همچنین عوامل بیرونی اثر بیشتري بر 

. چابکی سازمانی داشته است
چابکی، چابکی سازمانی، فناوري اطالعات و ارتباطات:مفاهیم کلیدي

)ي مسئولنویسنده(شوشترمدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحدکارشناس ارشد 1
eli.khosravi.poor@gmail.com

مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد جامع شوشترعضو هیأت علمی گروه 2
g.amirnejad@yahoo.com
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مسألهیانبقدمه وم
سازي انتظارات خصوصیشدن وخطرات، جهانیتحوالت سریع تکنولوژیکی، افزایش

براي کسب .مواجهندهاي تجاري کنونی با آنهاهاي محیطی هستند که سازماناز ویژگی
توان با شهرت در کند که میموفقیت در این محیط، چابکی یک مزیت رقابتی را ایجاد می

سازمان را با تکنولوژي سازمان چابک فرآیندها و افراد.را حفظ نمودنوآوري و کیفیت آن
خدمات با کیفیت در پیشرفته همگام ساخته و نیازهاي مشتریان را بر اساس محصوالت و

بار براي اولین1991از سال ).1384شهایی، (کندیک قالب زمانی نسبتاً کوتاه رفع می
ی به معناي توانایی پاسخگویی و واکنش سریع و چابکاصطالح چابکی بکار گرفته شد؛

سسات ؤها و مهمانند تولیدکنندگان، سایر سازمان.آمیز به تغییرات محیطی استموفقیت
هاي مدرن با به دنبال چابکی باشند چرا که سازمان21ناچارند که براي رقابت در قرن 

بازار پویاي جهانی مواجه هاي جدید رقابت کارآمد دراي جهت یافتن راهفشار فزاینده
محصوالت و خدمات با کیفیت را ارتقاء يچابکی توانایی سازمان براي عرضه.هستند

،یارمحمدیان و همکاران(شودمی براي اثربخشی سازمان محسوب میدهد و عامل مهمی
1390.(

امع یافته، پاسخی آگاهانه و جرویکرد چابکی که در کمتر از یک دهه مطرح و توسعه
هایی است که به دست هاي رقابتی و کسب موفقیت از فرصتبه نیازهاي متغیر در بازار

ها خواهان اثربخشی خود هستند که این موضوع وابسته به زمانبه طور طبیعی سا.آیدمی
هاي ت تغییرات حاصله در محیط و تعدیلتشخیص محیط و همچنین درك و احساسا

به جاي تولید تولید سفارشی. بازخوردهاي عملیاتی استهاي نظارت وضروري در مکانیزم
دماتی به هاي تولیدي و خهاست و شرکتهاي طبیعی تدریجی سازمانانبوه یکی از پاسخ

کند اشاره می،)1998(2گوناسکاران).1،2002دونالدمک(اندرویکرد چابکی روي آورده
ه طور مجازي طراحی، تولید و مونتاژ سیستمی نیاز دارد که بيکه تولید چابک به توسعه

وان هاي فناورانه را بعننماید، تعدادي از پژوهشگران نیز در بیانی مشابه توانمندي
).2001و 2000، 3شریفی و ژانگ(دهندهاي اصلی چابکی مورد اشاره قرار میمحرك

1 Mcdonald
2 Gunasekaran
3 Sharifi& Zhang
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ت در چابکی ذار بر موفقیگثیرأتبر فناوري اطالعات بعنوان یک عامل 1مورون و سویرز
هاي بهنگام و ایجاد ارتباطات اطالعاتی و کاهش فناوري اطالعات از برنامه.اندکردهتأکید
فناوري اطالعات عالوه بر نفوذ مثبت بر کارکرد .کندها در سازمان پشتیبانی میهزینه

سازمان، بر پتانسیل کارکرد شرکت اثرگذار بوده و مکانیزمی را براي ذخیره، دسترسی و
برداري وري اطالعات در سازمان باعث بهرهکاربرد فنا. دهدتقسیم کارآمد اطالعات ارائه می

چابکی و در آخر افزایش يارزش سازمان در نتیجهيپذیري زنجیرهسازمان از انعطاف
.گرددمزیت رقابتی سازمان می

سافورد (اشدبچابکی یک سازمان تابعی از یکپارچگی فناوري اطالعات آن سازمان می
غیرقابل ثیرأتتوان دریافت که چابکی با توجه به مطالب ذکر شده می). 2008، 2و همکاران

از طرفی موفقیت .کندانکاري در موفقیت سازمان در محیط رقابتی و متالطم امروز ایفا می
تحقیق لذا ؛نه از فناوري اطالعات بستگی داردبهیيسازمان تا حد بسیار زیادي به استفاده

فناوري اطالعات و ارتباطات بر چابکی سازمانی انجام شده ثیرأتحاضر با هدف بررسی 
.است

پذیري، سرعت عمل، در این راستا متغیرهاي اصلی مورد مطالعه شامل انعطاف
شایستگی، هزینه، کیفیت، خودکارسازي و پاسخگویی مربوط به چابکی و نیز عوامل داخلی

فناوري واسط انسان و ماشین، مهندسی دانش، کاربرد فناوري و افزاري، فناوري سخت(
افزاري، فناوري شبکه مشتریان، مدیریت، فناوري نرم(بیرونیو نیز عوامل ) فناوري مخابرات

. مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات است) و قوانین و مقررات

پژوهشهدف کلی 
هاي دولتی ر چابکی سازمانی در دانشگاهفناوري اطالعات و ارتباطات بثیرأتشناسایی 

.)دانشگاه شهید چمران اهواز: مورد مطالعه(استان خوزستان

1 Moron &Swierczek
2 Swafford
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پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی) الف

تحلیـل عوامـل    "، در نتـایج پـژوهش خـود کـه بـا عنـوان               )1386(فلکی و همکـاران   
"ج کـشاورزي ایـران    تأثیرگذار بر بکارگیري فناوري اطالعات توسط کارشناسان نظـام تـروی          

افـزاري  هـا، تجهیـزات و امکانـات سـخت        سـازي زیرسـاخت   انجام شده نشان داد که فـراهم      
ي فنـاوري اطالعـات را گـسترش        هاي خود در زمینـه    ضروري، تشویق کارکنانی که مهارت    

هاي آمـوزش فنـاوري اطالعـات بـراي کارکنـان از        دهند و تسهیالت اعتباري و اجراي دوره      
.باشدرگذار در استفاده و کاربرد فناوري اطالعات در سازمان میموارد مهم تأثی

اسـتقرار دولـت     ثیرأتـ بررسی  "در پژوهش خود با عنوان      ،  )1391(یعقوبی و همکاران  
نشان  ")وزارت علوم و تحقیقات و فناوري     :موردي يمطالعه(در چابکی سازمانی  الکترونیک  

ابکی سازمانی از چهـار بعـد       قیم با افزایش چ   مست ياستقرار دولت الکترونیک، رابطه   داد که   
.پذیري، سرعت عمل، پاسخگویی و شایستگی داردانعطاف

طراحی الگوي مطلوب دسـتیابی  "با عنوان یپژوهش، در )1391(پور و همکاران عباس
هـاي چـابکی در محـیط    بیـانگر آن اسـت کـه محـرك        "هـا به چابکی سازمانی در دانـشگاه     

هـاي فنـاوري، تغییـر مـداوم در انتظــارات و     تغییـرات و دگرگـونی  :هـا عبارتنـد از  دانـشگاه 
کـار کیفیـت بـاال و       ترجیحات مشتري، تغییر مداوم در انتظارات دانشجویان، نیاز به نیروي           

یـک دانـشگاه   . هاي مالی، رقابت، تغییر و پیچیدگی محیط، اقتصاد دانـش         نوآور، محدودیت 
ها مانند هوشمندي و اي از قابلیت  ها به مجموعه  ي مقابله و رویارویی با این محرك      چابک برا 

راه حل بـه مـشتري، دانـش بنیـان و     يدهندهپذیري، ارائهتسلط بر تغییر، سرعت و انعطاف   
هـا بـه یـک سـري     هـا بـراي تحقـق ایـن قابلیـت     دانـشگاه .یادگیرنده و نـوآوري نیـاز دارد    

سـاختار، نیـروي کـار چابـک،        : توانمندسازها نیاز دارند کـه ایـن توانمندسـازها عبارتنـد از           
).171-217: 1391پور و همکاران، عباس(فرهنگ، فناوري اطالعات و شراکت

دولـت الکترونیـک و     يمطالعـه "پژوهشی با عنـوان     ، در   )1391(پورواعظی و صداقت  
با هدف بررسی فناوري اطالعـات و ارتباطـات          "استان تهران  چابکی در سازمان ثبت احوال    

رسانی و نقش محوري فناوري اطالعات      ابزار افزایش سرعت و کیفیت خدمت      بعنوان بهترین 
نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین چـابکی سـازمان و    . اندبر چابکی سازمان انجام داده    

ها نـشان داد کـه      ي معناداري وجود دارد؛ همچنین یافته     ابعاد آن با دولت الکترونیک رابطه     
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ش مقررات زائد اداري، مدیریت منابع انـسانی و تأکیـد بـر امـر             قواعد و قوانین سازمان، کاه    
.آموزش کارکنان در چابکی سازمانی تأثیر دارند

بـین میـزان     يبررسـی رابطـه   "ي خـود بـا عنـوان        در مقاله ،  )1392(زند و پورکیانی  
هـاي اجرایـی    نسانی با چـابکی سـازمان در دسـتگاه        هاي اطالعات منابع ا   بکارگیري سیستم 

به این نتیجه دست یافتند که بین میزان بکـارگیري سیـستم اطالعـات               "کرمان شهرستان
هاي آن یعنی تحلیل سازمانی، بانک داده، مدیریت اطالعات و دیـدگاه            لفهؤمنابع انسانی و م   

.سیستمی با چابکی سازمان رابطه وجود دارد
ي اثرگـذار   هالفهؤتبیین و شناسایی م   "در پژوهش خود با عنوان      ،  )1392(فارسیجانی

هاي اثرگذار بر نظام چابکی سـازمانی      لفهؤضمن بررسی م   "هابر چابکی سازمانی در دانشگاه    
هایی چون اعمـال قـوانین و مقـررات جدیـد، انتظـارات دانـشجویان              لفهؤبه نقش اثرگذار م   

گیري اثربخش  هاي مناسب در خصوص بهره    گیري از فناوري  ، تولید دانش و بهره    )مشتریان(
.داشته استتأکید، براي رسیدن به چابکی سازمانی از منابع

تحقیقات خارجی) ب
اطالعـات، اسـتفاده از     میـزان اسـتفاده از فنـاوري        "در پژوهـشی  ،  )2007(1رازا و ناد  
پنجاب، هیماچـال، پـرداش و چـان دیگـار          يافزاري در کتابخانه  افزاري و نرم  امکانات سخت 

اربرد فناوري اطالعات را در افزایش کیفیـت مـورد          و نقش ک  را مورد بررسی قرار داده       "هند
.تأیید قرار داده است

، ایـن   "هـا ثیر فناوري اطالعـات در دانـشگاه      أت"اي با عنوان    در مقاله ،  )2008(2رانجان
سسات علمی و دانشگاهی را     ؤدگاه مبتنی بر فناوري اطالعات، م     طور بیان نموده است که دی     

ت أخ به تقاضاها و نیازهاي اعضاي هی      مقاصد و حتی پاس   براي پاسخ دادن سریع به اهداف و        
مراکـز  فنـاوري اطالعـات در       يعلمی و کارکنان توانا خواهد ساخت و همچنین، بر توسـعه          

.داردتأکیدثرتر سازمان ؤوري و اثربخشی معلمی آموزشی به منظور بهره

1 M.M. Raza & A.Nath
2 Ranjan
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: محـور چـابکی   ارزیـابی فرآینـد   "در پژوهش خـود تحـت عنـوان         ،  )2010(1راسچک
، نـشان داد کـه فنـاوري اطالعـات،          "ثیر آن بر نتـایج فرآینـد      أهمکاري فناوري اطالعات و ت    

.تثیرگذار اسأبراي چابکی فرآیندهاي کاري است و بر کارایی و کیفیت نتایج تاساسی

پژوهشهاي فرضیه
افزاري، فناوري واسط انسان و ماشین، مهندسی فناوري سخت(بین عوامل داخلی-1

مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات و چابکی ) ربرد فناوري و فناوري مخابراتدانش، کا
.سازمانی رابطه وجود دارد

افزاري، فناوري شبکه و قوانین مشتریان، مدیریت، فناوري نرم(بیرونیبین عوامل -2
. مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات و چابکی سازمانی رابطه وجود دارد) و مقررات

شناسی پژوهشروش
.روش تحقیق با توجه به هدف کاربردي بوده و از نوع توصیفی و همبستگی است

طریق و اطالعات مورد نیاز ازمحقق ساخت است يها پرسشنامهابزار گردآوري داده
ت أآماري این پژوهش شامل اعضاي هیيجامعه.آوري شدگیري از جامعه جمعنمونه

مورد مطالعه يباشد و تعداد نمونهنفر می160به تعداد ران اهوازعلمی دانشگاه شهید چم
متغیرهاي مستقل .نفر که با کمک جدول کرجسی مورگان انتخاب شدند114تعداد 

گیري اي اندازهمتغیرهاي داخلی و متغیرهاي بیرونی که با مقیاس رتبه: تحقیق عبارتند از
یت و مقطع تحصیلی با مقیاس جنسخدمت،يهمچنین متغیرهاي سن، سابقهشدند؛
5گویه در یک طیف 41مانی، براي تعیین چابکی ساز.اي مورد سنجش قرار گرفتندفاصله
مورد بررسی قرار ) 5=و خیلی زیاد4=، زیاد3=، متوسط2=، کم1=خیلی کم(ايگزینه
هايزارافنرمبا کمکها از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل دادهبراي . گرفت
SPSS وLISRELشوداستفاده می.

1 Raschke
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و رواییایایی پ
در تحقیق حاضر جهت تعیین میزان پایایی پرسشنامه، مقدار ضریب آلفاي کرونباخ 

پرسشنامه به طور آزمایشی میان 30بدین منظور تعداد .مورد محاسبه قرار گرفته است
و سپس میزان پایایی آن با مورد مطالعه توزیع شديت علمی غیر از جامعهأاعضاي هی
دسته گویه شامل عوامل 3با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ براي SPSSافزار کمک نرم

بدست آمد که بیانگر 96/0و 94/0، 93/0داخلی، عوامل بیرونی و چابکی به ترتیب مقادیر 
نظر جمعی از اعتبار یا روایی تحقیق حاضر توسط .پژوهش بوديپایایی مطلوب پرسشنامه

مقدار ضریب آلفاي کرونباخ 2جدول .قرار گرفتتأییدمتخصصان و اساتید دانشگاه مورد 
:دهدشان میرا براي سه دسته عوامل مورد بررسی ن

مقدار ضریب آلفاي کرونباخ:1جدول
ضریب آلفاي کرونباخعوامل

93/0عوامل داخلی
94/0بیرونیعوامل 

96/0چابکی

ي توصیفیهایافته
جنسیت پاسخگویان- 

.شودمشاهده می2جدولتوزیع فراوانی پاسخ به لحاظ جنسیت در 

اساس جنسیتتفکیک پاسخگویان بر:2جدول
درصد فراوانیفراوانیجنسیت

401/35زن
749/64مرد
114100جمع

ا زنان و ر) درصد1/35(نفر40پاسخگویان ياز بین کلیه3اساس نتایج جدولبر
.دهندرا مردان تشکیل می) درصد9/64(نفر74
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سن پاسخگویان- 
.دهدوضعیت سنی افراد پاسخگو به پرسشنامه را نشان می3جدول 

اساس سنتفکیک پاسخگویان بر:3جدول
درصد فراوانیفراوانیسن

3081/7تا 30کمتر از 
35215/18تا 31

40357/30تا 36از 
45224/19تا 41از 
50109/7تا 46از 
189/15به باال51از 

114100جمع

سال 40تا 36سنی بین يدهد که اکثریت افراد در محدودهنشان می3نتایج جدول
. هستند

گویانسابقه خدمت پاسخ- 

خدمتياساس سابقهتفکیک پاسخگویان بر:4جدول
یدرصد فراوانفراوانیخدمتيسابقه
214/18سال5تا 

321/28سال10تا 6بین 
349/29سال15تا 11بین 
108/8سال20تا 16بین 
76/2سال25تا 21بین 
109/8سال به باال26

114100جمع

سال 15تا 11خدمت بین يدهد که اکثریت افراد سابقهنشان می4جدول نتایج
. دارند
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ویانپاسخگمقطع تحصیلی- 
مقطع تحصیلیاساس تفکیک پاسخگویان بر:5جدول

درصد فراوانیفراوانیمقطع تحصیلی
366/31کارشناسی ارشد

784/68دکترا
114100جمع

. هستندداراي مدرك تحصیلی دکترادهد که اکثریت افراد نشان می5جدول نتایج

خگویانبندي متغیرهاي مورد مطالعه از دیدگاه پاسولویتا
بندي متغیرهاي تحقیق از دیدگاه پاسخگویاناولویت:6جدول

)رتبه(اولویتضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینمتغیر
177/3746/0234/01افزارفناوري سخت

691/2665/0247/02پذیريانعطاف
740/2688/0251/03قوانین و مقررات

760/2696/0252/04فناوري واسط انسان و ماشین
682/2694/0258/05مهندسی دانش
687/2712/0264/06خودکارسازي
091/3827/0267/07کاربرد فناوري

570/2703/0273/08فناوري مخابرات
488/2706/0283/09شایستگی
600/2749/02883/010پاسخگویی

682/2744/02889/011فناوري شبکه
584/2756/0292/012نمشتریا

637/2778/02952/013کیفیت
750/2821/02986/014افزارفناوري نرم

678/2809/0302/015سرعت عمل
654/2839/0316/016هزینه

752/2879/0319/017مدیریت

پذیري افزار و انعطافشود فناوري سختمشاهده می6طور که در جدول همان
این دو متغیر پاسخگویانبدین معنی که .انداول و دوم را به خود اختصاص دادههاي هرتب
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دهد که پاسخگویان توجه این نشان می.اندترین متغیرهاي اثرگذار دانستهعنوان مهمرا ب
ترین نکته جهت نیل به چابکی در دانشگاه افزاري و بهبود آن را مهمبه فناوري سخت

پذیري بعنوان یکی از متغیرهاي چابکی تعلق ویت دوم نیز به بهبود انعطافدانند و اولمی
.انداولویت آخر را عامل مدیریت ذکر نمودهضمناً.دارد

بندي متغیرهاي مربوط به عوامل داخلی از دیدگاه پاسخگویاناولویت:7جدول
)رتبه(اولویتضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینمتغیر

177/3746/0234/01افزارختفناوري س
76/2696/0252/02فناوري واسط انسان و ماشین

682/2694/0258/03مهندسی دانش
091/3827/0267/04کاربرد فناوري

570/2703/0273/05فناوري مخابرات

ربوط به عوامل شود از میان متغیرهاي ممشاهده می7طور که در جدول همان
هاي اول و دوم را به خود افزاري و فناوري واسط انسان و ماشین رتبهفناوري سختداخلی، 

ترین متغیرهاي بدین معنی که استادان این دو متغیر را بعنوان مهم.انداختصاص داده
. انداثرگذار دانسته

گویاناز دیدگاه پاسخبیرونیبندي متغیرهاي مربوط به عوامل اولویت:8جدول
)رتبه(اولویتضریب تغییراتانحراف معیارانگینمیمتغیر

740/2688/0251/01قوانین و مقررات
682/2744/02889/02فناوري شبکه

584/2756/0292/03مشتریان
750/2821/02986/04افزارفناوري نرم
752/2879/0319/05مدیریت

متغیرهاي مربوط به عوامل يان کلیهشود از میمشاهده می8طور که در جدول همان
هاي اول و دوم را به خود رتبه،، متغیر قوانین و مقررات و متغیر فناوري شبکهبیرونی

ترین متغیرهاي بدین معنی که استادان این دو متغیر را بعنوان مهم؛انداختصاص داده
.انداثرگذار دانسته
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بندي متغیرهاي مربوط به چابکی از دیدگاه پاسخگویاناولویت:9جدول
)رتبه(اولویتضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینمتغیر

691/2665/0247/01پذیريانعطاف
687/2712/0264/02خودکارسازي

488/2706/0283/03شایستگی
600/2749/02883/04پاسخگویی

637/2778/02952/05کیفیت
678/2809/0302/06سرعت عمل

654/2839/0316/07هزینه

پذیري و عامل خودکارسازي شود عامل انعطافمشاهده می9طور که در جدولهمان
بدین معنی که استادان این دو متغیر را ؛اندهاي اول و دوم را به خود اختصاص دادهرتبه

. نداترین متغیرهاي اثرگذار دانستهبعنوان مهم

آمار استنباطی
و آزمون همبستگی اسپیرمن، Fو tهایی چون آزمون در این بخش با انجام آزمون

.شودپرداخته میهاي تحقیق به بررسی فرضیهآزمون رگرسیون چندگانه 

ت علمی با توجه به برخی متغیرهاي فردي تحقیقأتفاوت دیدگاه اعضاي هی
ت علمی با توجه به أدیدگاه اعضاي هیدر این بخش به منظور سنجش تفاوت بین 

استفاده شد که نتایج آن در جداول زیر قابل tو Fهاي هاي فردي از آزمونبرخی ویژگی
. باشدمالحظه می

گویانبراي ویژگی مقطع تحصیلی پاسخtنتایج آزمون 

ت علمی با مدارك تحصیلی متفاوتأمیانگین اعضاي هیيمقایسه:10جدول
sigمقدار tمقدار میانگینتحصیالتسطح متغیر

68/2کارشناسی ارشد 70/2125/0222/0دکتريمقطع تحصیلی
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ت علمی با مدرك أحاکی از آن است که بین دیدگاه اعضاي هی10نتایج جدول 
به .تحصیلی متفاوت در خصوص چابکی سازمانی تفاوت آماري معناداري وجود ندارد

ت نتوانسته است تفاوت آماري معناداري بر دیدگاه افراد در عبارت دیگر متغیر تحصیال
ت أاعضاي هیياین مطلب بیانگر آن است که کلیه.خصوص چابکی سازمانی ایجاد کند

علمی با مدرك تحصیلی متفاوت دیدگاه یکسانی در خصوص رسیدن به چابکی سازمانی 
. داشتند

گویانت پاسخخدمهاي سن و سابقهبراي ویژگیFنتایج آزمون 

حسب سنت علمی برأمیانگین اعضاي هیيمقایسه:11جدول 
sigمقدار Fمقدار میانگینسطحمتغیر

187/2
278/2
363/2
462/2
578/2

سن

670/2

355/0878/0

خدمتيحسب سابقهت علمی برأمیانگین اعضاي هیيمقایسه:12جدول
sigمقدار Fمقدار نگینمیاسطحمتغیر

187/2
278/2
363/2
462/2
578/2

خدمتيسابقه

670/2

720/0610/0
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خدمت ي، سن و سابقهsigبا توجه به مقدار 12و 11هاي جداول اساس یافتهبر
نی نسبت به چابکی سازماافراد تفاوت آماري معناداري در خصوص دیدگاه پاسخگویان 

. کندایجاد نمی

هاآزمون فرضیه
آزمون همبستگی- 

فناوري اطالعات و ارتباطاتبیرونیآزمون همبستگی بین چابکی سازمانی و عوامل :13جدول
sigمقدار مقدار همبستگیمتغیر

686/0000/0بیرونیعوامل 
671/0000/0عوامل داخلی

ها از اي بودن دادهتحقیق بدلیل رتبهبراي انجام آزمون همبستگی براي متغیرهاي 
ضریب مقدار 13اساس جدول بر. اي اسپیرمن استفاده شده استضریب همبستگی رتبه
و مقدار ضریب همبستگی 686/0و چابکی سازمانی برابر با بیرونیهمبستگی بین عوامل 

بوده و 000/0با سطح معناداري 671/0بین عوامل داخلی و چابکی سازمانی برابر با 
؛درصد معنادار است99سطح اطمینان توان نتیجه گرفت که این ضرایب همبستگی با می

فناوري اطالعات با چابکی سازمانی و نیز میان بیرونیخطی میان عوامل يلذا وجود رابطه
هاي اصلی بنابراین فرضیه؛شودعوامل داخلی فناوري اطالعات با چابکی سازمانی اثبات می

. شوندمیتأیید

آزمون رگرسیون چندگانه- 

آزمون رگرسیون چندگانه عوامل اثرگذار بر فناوري اطالعات و ارتباطات با چابکی :14جدول
سازمانی

متغیر
ضریب 

همبستگی 
)R(چندگانه

ضریب 
تعیین

)2R(

ضریب 
تعیین 

تعدیل شده
Bبتا

سطح 
معناداري

مقدار دوربین 
واتسون

777/0603/0596/0226/0241/0000/0عوامل داخلی
766/0587/0583/0580/0582/0000/0عوامل بیرونی

875/1
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ترین متغیرها یک به یک وارد معادله ن چندگانه به روش گام به گام قويدر رگرسیو
در این . درصد برسد5شده و این کار تا زمانی ادامه یافته تا خطاي آزمون معناداري به 

بکی سازمانی بعنوان متغیر وابسته و متغیرهاي عوامل بیرونی و عوامل آزمون متغیر چا
نشان 15جدول .اندل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهداخلی بعنوان متغیرهاي مستق

معنادار است و مقدار ) sig=000/0(درصد99دهد که متغیر عوامل داخلی در سطح می
مقدار ضریب تعیین تعدیل شده .باشدمی777/0ضریب همبستگی چندگانه نیز برابر با 

دهد و بیانگر را نشان می596/0مقدار مطلوب ) آزادييبا در نظر گرفتن تعداد درجه(نیز
متغیر عوامل داخلی تبیین يدرصد تغییرات متغیر چابکی سازمانی بوسیله59آن است که 

معنادار است و مقدار )sig=000/0(درصد99متغیر عوامل بیرونی در سطح .شودمی
مقدار ضریب تعیین تعدیل شده .باشدمی766/0ضریب همبستگی چندگانه نیز برابر با 

دهد و بیانگر را نشان می583/0مقدار مطلوب) آزادييبا در نظر گرفتن تعداد درجه(نیز
متغیر عوامل بیرونی يدرصد تغییرات متغیر چابکی سازمانی بوسیله58آن است که 

اساس مقدار بتا، سهم واقعی عوامل بیرونی در تبیین چابکی سازمانی بر. شودبیین میت
بوده بدین معنا که به ازا یک واحد تغییر در انحراف معیار عوامل بیرونی به 58/0مقدار 
بطور کلی با .گردددر انحراف معیار متغیر چابکی سازمانی تغییر ایجاد می580/0ي اندازه

مثبت و معنادار عوامل بیرونی و عوامل ثیرأتهاي اصلی مبنی بر ها فرضیهفتهتوجه به یا
اما از بین عوامل داخلی و بیرونی، عوامل ؛استتأییدداخلی بر چابکی سازمانی مورد 

. بیشتري در چابکی سازمان دارندثیرأتبیرونی 

ي رگرسیونمعادله
)(/)(// 21 241058204370 XXY 

1X =2عوامل بیرونیX =مقدار ثابت= 437/0عوامل داخلی

افزار لیزرلهاي پژوهش با نرمآزمون فرضیه
افزار لیزرلنرمها با کمک مدل معادالت ساختاري و در این بخش به آزمون فرضیه

ی تحقیق، با اصليدر اجراي مدل معادالت ساختاري براي آزمون فرضیه.شودپرداخته می
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ودن مدل مناسب بيدهندهافزار نشانهاي زیر خروجی نرمتوجه به مقادیر شاخص
.ساختاري برازش یافته است

هاي برازندگی مدل ساختاري پژوهششاخص:16جدول 
df2χNNFINFICFIAGFIGFIRMSEA ⁄شاخص برازش

35/199/097/099/081/087/005/0مقدار گزارش شده

مدل ساختاري پژوهش در حالت تخمین استاندارد:1نمودار 

اعداد معناداري ضرایب مدل ساختاري پژوهش:2نمودار 
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بین عوامل بیرونی مربوط به فناوري دهد که نتایج مدل معادالت ساختاري نشان می
لذا ؛)t= 02/3؛β=27/0(مثبت وجود داردياطالعات و ارتباطات و چابکی سازمانی رابطه

مثبت و معنادار عوامل بیرونی بر چابکی سازمانی ثیرأتاصلی پژوهش مبنی بر يفرضیه
اثرگذار بر معناداري بین عوامل داخلی يبا این حال رابطه.گیردقرار میتأییدمورد 

ي با ها تا حدوداین یافته. مشاهده نشدفناوري اطالعات و ارتباطات و چابکی سازمانی 
، )1390(، فتحیان و شیخ)1390(نیا و همکاران، بیگی)1391(پور و همکارانعباسنتایج 

، هانگ و )2010(1، راسچک)1392(، زند و پورکیانی)1391(پورباقري کراچی و عباس
.مطابقت دارد) 2013(3، محرابی و همکاران)2012(2همکاران

گیري نتیجهو بحث
هه مطرح و توسعه یافته، پاسخی آگاهانه و جامع رویکرد چابکی که در کمتر از یک د

هایی است که به دست به نیازهاي متغیر در بازارهاي رقابتی و کسب موفقیت از فرصت
سیستمی نیاز دارد که به طور مجازي طراحی، تولید و يتولید چابک به توسعه. آیدمی

هاي فناورانه را بعنوان منديمونتاژ نماید، تعدادي از پژوهشگران نیز در بیانی مشابه توان
امروزه فناوري اطالعات و ارتباطات .دهندهاي اصلی چابکی مورد اشاره قرار میمحرك

ها بشمار رفته هاي چابکی براي سازمانهاي ایجاد قابلیتترین اهرمبعنوان یکی از با اهمیت
فناوري .بودپذیر نخواهدنتا جایی که بدون بکارگیري آن چابک نمودن سازمان امکا

لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی باشد؛ي چابکی میکنندهاطالعات توانمندساز و تسهیل
هاي دولتی استان تأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بر چابکی سازمانی در دانشگاه

نتایج حاصل از .انجام شده است) دانشگاه شهید چمران اهواز: مورد مطالعه(خوزستان
را زنان ) درصد1/35(نفر40پاسخگویان ياز بین کلیهدهد وصیفی نشان میخش آمار تب

سنی بین ياکثریت افراد در محدوده.دهندرا مردان تشکیل می) درصد9/64(نفر74و 
بوده سال 15تا 11خدمت بین يسابقهبیشتریناساس نتایج، بر.سال هستند40تا 36

ت أبین دیدگاه اعضاي هی.درك تحصیلی دکترا هستندو همچنین اکثریت افراد داراي م
به عبارت دیگر متغیر . علمی با مقطع تحصیلی متفاوت تفاوت آماري معناداري وجود ندارد

1 Raschke
2 Huang & et al
3 Mehrabi & et al
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تحصیالت نتوانسته است تفاوت آماري معناداري بر دیدگاه افراد در خصوص چابکی 
ت علمی با مدرك أاي هیاعضياین مطلب بیانگر آن است که کلیه.سازمانی ایجاد کند

با توجه .تحصیلی متفاوت دیدگاه یکسانی در خصوص رسیدن به چابکی سازمانی داشتند
خدمت افراد نیز تفاوت ي، سن و سابقهخدمتيدر جدول سن و سابقهsigبه مقدار 

.کندآماري معناداري در خصوص دیدگاه پاسخگویان نسبت به چابکی سازمانی ایجاد نمی
مقدار ضریب همبستگی و نیز و چابکی سازمانی بیرونیریب همبستگی بین عوامل مقدار ض

و مثبت و معنادار بوده، 000/0بین عوامل داخلی و چابکی سازمانی با سطح معناداري
؛درصد معنادار است99سطح اطمینان توان نتیجه گرفت که این ضرایب همبستگی با می

فناوري اطالعات با چابکی سازمانی و نیز میان بیرونیخطی میان عوامل يلذا وجود رابطه
هاي اصلی بنابراین فرضیه؛شودعوامل داخلی فناوري اطالعات با چابکی سازمانی اثبات می

هاي تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که از میان متغیرهاي داخلی یافته. شوندمیتأیید
این .م بیشتري را در چابکی سازمان دارندو بیرونی مطالعه شده، متغیر عوامل بیرونی سه

و فارسیجانی) 1391(پور و همکاران، عباس)1390(ها تا حدودي با نتایج آقایییافته
افزار لیزرل نشان هاي پژوهش با نرمنتایج حاصل از آزمون فرضیه.مطابقت دارد،)1392(

ثیرأتاطات بر چابکی سازمانی دهد که عوامل بیرونی اثرگذار بر فناوري اطالعات و ارتبمی
بیشتر ثیر أتشود با توجه به با توجه به نتایج حاصله توصیه می.مثبت و معناداري دارد

هاي فنی، افزایش توان و اندرکاران نسبت به بهبود زیرساختمتغیرهاي بیرونی، دست
تر در ظرفیت شبکه، کاهش قوانین و مقررات خشک و دست و پاگیر و افزایش انعطاف بیش

هاي برنامهاز ) دانشجویان(ها و اجرا و همچنین افزایش رضایت مشتریانریزيبرنامه
هاي آموزشی مربوط به منابع انسانی مرتبط در آموزشی، پژوهشی اجرایی و افزایش دوره

.هاي الزم را بعمل آورنددانشگاه اقدامات و حمایت
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:فهرست منابع
،"سازي سیستم نگهداري و تعمیراتثر بر چابکؤل معوام"). 1390(آقایی، میالد

.، زمستان4يمطالعات مدیریت انتظامی، سال ششم، شمارهيفصلنامه
رهیافتی نوآورانه در مدیریت ؛چابکی"). 1391(باسعپور،و عباسمینباقري کراچی، ا

.و زمستان، پائیز1يآفرینی، سال اول، شمارهنوآوري و ارزشيفصلنامه،"هادانشگاه
بررسی اثر پذیرش فناوري اطالعات بر چابکی "). 1390(و همکارانبدالرضانیا، عبیگی

دانشور رفتار، يدوماهنامه،")شرکت ملی صنایع پتروشیمی:موردييمطالعه(سازمان
.، دي50يمدیریت و پیشرفت، دانشگاه شاهد، سال هجدهم، شماره

هاي بین میزان بکارگیري سیستميبررسی رابطه"). 1392(و پورکیانی، مسعوددازند، ن
،"هاي اجرایی شهرستان کرماناطالعات منابع انسانی با چابکی سازمان در دستگاه

دانشگاهاصفهان،،پایدارمدیریتوصنایعمهندسیملیهمایشمقاالت نخستینمجموعه
.آذر21و 20لنجان،واحدی اسالمآزاد

، سال هفدهم، "تدبیريبعد انسانی چابکی سازمان، ماهنامه"). 1385(هنامشهایی، ب
.، آذر175يشماره
طراحی الگوي مطلوب دستیابی به چابکی سازمانی "). 1391(و همکارانباسپور، ععباس

ي، سال بیست و سوم، شماره)بهبود و تحول(مطالعات مدیریتيفصلنامه،"هادر دانشگاه
.زمستان، 69

هاي اثرگذار بر چابکی سازمانی در لفهؤتبیین و شناسایی م"). 1392(نسحفارسیجانی،
.، تابستان14يانداز مدیریت بازرگانی، شماره، چشم"هادانشگاه

فناوري اطالعات بر چابکی ثیرأتبررسی "). 1390(اطفهو شیخ، عحمدفتحیان، م
و پیشرفت، دانشگاه دانشور رفتار، مدیریتيدو ماهنامه،"هاي کوچک و متوسطشرکت

.، دي50يشاهد، سال هجدهم، شماره
گذار بر کاربري فناوري اطالعات ثیرأتتحلیل عوامل "). 1386(و همکارانلیحهفلکی، م

علوم کشاورزي ایران، يمجله،"توسط کارشناسان نظام ترویج آموزش کشاورزي ایران
.2يشماره

، "هاي اصفهانوضعیت چابکی بیمارستان"). 1390(و همکارانحمدحسینیارمحمدیان، م
هشتم، يمدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دورهينامهمدیریت اطالعات سالمت، ویژه

.هشتميشماره
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در چابکی استقرار دولت الکترونیک ثیرأتبررسی ). 1391(و همکارانورمحمدیعقوبی، ن
چهارمین کنفرانس ملی ، )يوزارت علوم و تحقیقات و فناور:موردييمطالعه(سازمانی

.مهندسی و مدیریت نوآوري
دولت الکترونیک و چابکی در سازمان يمطالعه"). 1391(رزانهپور، فو صداقتضاواعظی، ر

دوم، وبیست، سال)وتحولبهبود(مدیریتتمطالعايفصلنامه، "ثبت احوال استان تهران
.، بهار و تابستان67يشماره

Huang, P et al. (2012). “The role of IT in achieving operational
agility: A case study of Haier”, China, International Journal of
Information Management 32 (2012) 294–298.

Mcdonald .R, Ho MD. (2002). “Principles and Practice in
Reporting Structural Equation Modeling”, Psychological Reports
2002; 7 (1): 64-82.

Mehrabi, S. and et al. (2013). “Examining the degree of
organizational agility from employees perspective (Agriculture-
Jahad Organization of Shahrekord City)”, International Journal of
Academic Research in Business and Social Sciences, May 2013,
Vol. 3, No. 5.

M. Swafford, P, Ghosh, S &Murthy, N. (2008). “Achieving
Supply Chain Agility Through IT Integration and Flexibility”, Int.
J. Production Economics, pp. 288-297.

Ranjan, j. (2008). The impact of information technology in
academia.

Raza, M. M. & Nath, A. (2007). “Use of IT in university
libraries of Punjab, Chandigarh and Himachal Pradesh: a
comparative study”, The International Information & Library
Review, Vol. 39, pp. 211-27.

Raschke, R.L. (2010). Process-based view of agility: The value
contribution of IT and the effects on process outcomes,
International Journal of Accounting Information Systems.

Sharifi, H. and Zhang, Z. (2000). “A methodology for
achieving agility in manufacturing organizations”, International
Journal of Operations Production Management, 20 (4), pp. 496–
512.



93تابستان ، 4، شمارههشتم، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 66

Sharifi, H. and Zhang, Z. (2001). “Agile manufacturing in
practice: application of a methodology”, International Journal of
Operations & Production Management, 21 (5–6), pp. 772.


