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  هاي دولتی شهر کرمانبررسی وضعیت چابکی سازمانی در سازمان
  
  1پورامین نیک

 2دکتر سنجر سالجقه

  
  چکیده

بینی نشده براي اقدام آگاهانه بر مبناي تغییر چابکی به توانایی واکنش نسبت به تحوالت پیش
پذیري و  شایستگی، انعطافگویی،هاي پاسخچابکی سازمانی داراي مؤلفه. کنداشاره می) مدیریت دانش(

. نظر داشته باشدها را مدها و قابلیتاگر سازمانی به دنبال چابکی است، باید این توانایی. سرعت است
ندها یها، کارکنان و فرآگویی نسبت به راهبردها، فناوريبدون شک، کسب چابکی به قابلیت پاسخ

هاي دولتی شهر کرمان سازمانی در سازمانهدف از مطالعه حاضر تعیین وضعیت چابکی . بستگی دارد
جامعه . هاي توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده استتحقیق حاضر از نوع پژوهش. باشدمی

گیري باشد و نمونههاي دولتی شهر کرمان می نفر از کارکنان رسمی سازمان1915آماري پژوهش شامل 
به منظور تجزیه و . ر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدندنف 322بندي منظم بوده و تعداد به روش طبقه
 یها از روش آمار توصیفی استفاده شده و ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه چابکی سازمانتحلیل داده

هاي دولتی شهر دهد که سطح چابکی سازمانی کارکنان سازمانهاي تحقیق نشان میافتهی. باشدمی
  . باشدکرمان باال می

  
  :هاي کلیدي ژهوا

 پذیري، سرعتشایستگی، انعطافگویی، چابکی سازمانی، سازمان چابک، پاسخ
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  مقدمه
 را در پاسـخ بـه   1ها راهبرد بازسازي و مهندسی مجدد در دهه گذشته، غالب شرکت    

کردند، گرچـه ایـن رویکردهـا همـواره موفـق و            ها و تغییرات محیطی انتخاب می     چالش
ینـد پایـدار و     آها بـا رقابـت فر     ها و شرکت  روزه بسیاري از سازمان   ثمربخش نبودند، اما ام   

هـاي بـازاري و     نامطمئنی مواجه هستند که به واسـطه نـوآوري فناورانـه، تغییـر محـیط              
ایـن وضـعیت بحرانـی موجـب        . نیازهاي در حـال تغییـر مـشتریان شـدت یافتـه اسـت             

 کسب و کـار و بـازبینی        هايانداز راهبردي سازمان، اولویت   اي در چشم  اصطالحات عمده 
تـوان گفـت کـه      به عبارتی می  . هاي نسبتاً معاصر شده است    هاي سنتی و حتی مدل    مدل

هـاي  هاي گذشته دیگر قابلیت و توانایی خود براي مقابلـه بـا چـالش             حلرویکردها و راه  
       انـد، یـا بهتـر اسـت بـا رویکردهـا و             سازمانی و محیط بیرونـی معاصـر را از دسـت داده           

گـویی بـه عوامـل      هاي پاسخ از این رو، یکی از راه     . هاي جدیدي جایگزین شوند   ده گاه دی
  (Tait,1998; 25). است  2تغییر و تحول سازمانی، چابکی

هـاي غیرمنتظـره بـراي مقابلـه بـا          ز توانایی فائق آمدن بر چـالش       ا چابکی عبارت 
  هـا  عنـوان فرصـت   سابقه محیط کاري و کسب مزیت و سود از تغییرات بـه             تهدیدات بی 
  ).1386،151جعفرنژاد و شهائی،( می باشد

شـود کـه متـضمن      گرا و جسورانه تلقی می    چابکی به معناي تغییرات پویا، موقعیت     
  ).34،منبعهمان( ابی به مشتریان انبوه استیموفقیت در سهم بازار و دست

و چابکی شامل شیوه جدید انجام کارهاست و روند جدیـدي بـراي سـاخت، خریـد                 
هـا  فروش، ارتباطات متنوع و متعدد و معیارهاي جدید ارزشیابی عملکرد افـراد و شـرکت              

   (Dove,1999;18). شودقلمداد می
سویی نزدیک سازمان با نیازهاي متغیر کـاري، در         توان به صورت هم   چابکی را می  

در چنین سـازمانی، اهـداف کارکنـان بـا اهـداف            . جهت کسب مزیت رقابتی تعریف کرد     
مان در یک راستا قرار داشته و این دو توأم با یکدیگر درصدد هستند تا بـه نیازهـاي                   ساز

  (Vernadat,1999; 37).متغیر مشتریان پاسخ مناسبی دهند 

                                                           
Re-Engineering -1  
Agility  -2  
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با کیفیـت بـاال را ارتقـا     چابکی، توانایی سازمان براي عرضه محصوالت و خدمات
  ).8 ،1387مدلی،دولت(شود می 1وري سازمانداده و در نتیجه عامل مهمی براي بهره

ارزش محصول و خدمات و تغییر      چابکی به طور دائم به عملکرد پرسنل و سازمان،          
کند و مستلزم آمـادگی دائـم       هاي حاصل از جذب مشتري توجه می      دائم در زمینه فرصت   

هـاي چابـک همیـشه بـراي        براي رویارویی با تغییرات بنیادي و سطحی است و سازمان         
هـاي  گیري از فرصت  دي که باعث افزایش سودآوري ناشی از بهره       یادگیري هر چیز جدی   

  ). 20 ،1388شهائی،(اند شود، آمادهجدید می
سازد برخورد صحیح، سریع    عامل مهمی است که مدیر را قادر می        2چابکی سازمانی 

آمده بر اثر تغییر به بهتـرین   هاي بالقوه پدیدو موثرتري با تغییرات داشته باشد، از فرصت
و تامین اهـداف و نیازهـاي آینـده     و استفاده نماید، در جهت بهبود و پیشرفت سازماننح

باال و در مدت زمان نـسبتاً   سازمان حرکت کند؛ همچنین محصوالت و خدمات با کیفیت
  ).2 ،1386مالحسینی و مصطفوي،(کوتاه ارائه نماید 

والت جدیـدي  تواند سفارشات مشتریان را انجام داده محص    می 3ک سازمان چابک  ی
هـا و قراردادهـاي   حتی سریعاً در پیمان هاي مناسب معرفی نماید ورا به کرات و در زمان

جعفرنــژاد و (اســتراتژیک خــود امکــان ایجــاد اصــالحات و تعــدیالت را بــه وجــود آورد 
  ).34 ،1386شهائی،

        اي دیگـر   هـاي چابـک دربـاره ارضـاي نیازهـاي مـشتریان نیـز بـه گونـه                 سازمان
هاي حلرسانند بلکه راه  ها تنها محصوالت خود را به فروش نمی       این سازمان . اندیشندمی

هـا معتقدنـد کـه      ایـن سـازمان   . رسانندبرآوردن نیازهاي واقعی مشتریان را به فروش می       
هـاي دریـافتی مـشتریان از    سـازي ارزش محصوالتشان کامل نیست و بـه منظـور غنـی        

این امر  . سازي محصول خود دارند   آنان سعی در غنی   افزوده براي   محصول و ایجاد ارزش   
عـالوه بـر    . شـود هاي چابک براي رقبا می    سبب غیرقابل دسترس شدن موقعیت سازمان     

شـوند کـه بـه طـور     هاي چابک بر طراحی یا توسعه محصوالتی متمرکز می       این، سازمان 
ر و سریع بـدین     نیاز به طراحی موث   . ویژه، به نیازهاي منحصر به فرد مشتریان پاسخ دهد        

                                                           
Organization Productivity  -1  
Organization Agility  -2  
Agile Organization  -3  
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معنی اسـت کـه رویکـرد سـنتی در داشـتن محـصوالت جدیـد شکـست خـورده اسـت                      
  ).10 ،1386اصولی،(

اي، عوامل درونی سازمان مؤثر بـر چـابکی را          در مطالعه ) 1384(جعفرنژاد و زارعی    
نگـر و   گرایی، رهبـري آینـده    پذیري، فرهنگ مشتري  فرهنگ مشارکتی، فرهنگ مخاطره   

مـسأله، توانمندسـازي و بهبـود نیـروي انـسانی، توجـه بـه مـسأله                 حلگرا، توانایی   هدف
نحـوة   انگیزشی کارکنان، کار تیمی و خالقیت کارکنان، اثربخشی واحد تحقیق و توسعه،           

سازمانی، میزان تمرکـز سـازمانی، میـزان         کارکرد واحد تحقیق و توسعه، رسمیت ساختار      
عات، انـسجام و یکپـارچگی فنـاوري        استفاده از فناوري اطالعات، اثربخشی فناوري اطال      

هـا بـا    آن.  عنـوان مـی کننـد      گـویی پذیري، سرعت، شایستگی و پاسخ    اطالعات، انعطاف 
استفاده از روش تحلیل عاملی این عوامل را در پنج متغیر رهبري، کیفیت نیروي انسانی،               

محققـان  .  طبقـه بنـدي مـی کننـد        نگرش تحقیقاتی، فناوري اطالعات، ساختار سازمانی     
لـذا بـا    . هاي چابک بودنـد   الذکر به دنبال تعیین عوامل درونی مؤثر بر تبدیل سازمان         فوق

افزار لیزرل، متغییرهاي اصلی مورد ارزیابی قـرار  نرم استفاده از روش معادالت ساختاري و
از نتایج این تحقیق که در صنایع الکترونیک و         . گرفته و اعتبار آن ها نیز مشخص گردید       

ام شد، این است کـه رهبـري و فرهنـگ سـازمانی بـه صـورت مـستقیم و                   مخابرات انج 
سـاختار سـازمانی، کیفیـت نیـروي انـسانی و فنـاوري             . غیرمستقیم بر چابکی تأثیر دارند    

  . اطالعات فقط به صورت غیرمستقیم بر چابکی تأثیر دارند
بر مبناي مرور ادبیات جامع، یـک مـدل مفهـومی           ) 2005( 1لین و همکاران  تورنگ

تغییـر   ترین عامـل محـرك چـابکی،      در این مدل مهم   . اندراي سازمان چابک ارائه کرده    ب
هاي رقابتی، بازار، فنـاوري  توان این تغییر را عمدتاً در نیازهاي مشتري، مالك       است و می  

از طرفی سازمان چابک براي مقابلـه و رویـارویی بـا         . هاي اجتماعی مشاهده کرد   و مؤلفه 
     پـذیري، شایـستگی،   هـا نیـاز دارد کـه انعطـاف    اي از قابلیـت   عـه این تغییـرات بـه مجمو     

  . اندگویی و سرعت از آن جملهپاسخ
بر مبناي مـرور ادبیـات، نظرسـنجی آزمایـشی و چنـدین             ) 1999( 2شریفی و ژانگ  

مصاحبه با مدیران صنعتی، یک ساختار اولیه و مدل مفهـومی از چـابکی تهیـه و تنظـیم            
هاي چابکی که تغییرات موجـود  اول، محرك: ه قسمت عمده بود کردند، که مشتمل بر س    

                                                           
 Torng Lin et al -1  

& Zhang Sharifi  -2  
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در محیط کسب و کار هستند که شرکت را به یافتن جایگاه جدید در انجام کسب و کـار،           
هـا  بر اساس ادبیـات، ایـن محـرك       . کنندو نیز یافتن مزیت رقابتی تحریک و ترغیب می        

تحریک خواهند کـرد تـا در آن        شرکت را به بازبینی مجدد راهبرد و اصالح یا تعدیل آن            
هاي چـابکی دومـین     قابلیت. صورت، چابک شدن به طور جدي مدنظر همگان قرار گیرد         

هـاي الزم بـراي واکـنش بـه         هاي اساسی توانـایی   قسمت از این مدل است که سرفصل      
 پـذیري، سـرعت و     هـایی چـون شایـستگی، انعطـاف       قابلیت(سازد  تغییرات را مجسم می   

پایان مدل، توانمندسازهاي چابکی قرار دارند کـه بـه عنـوان ابزارهـاي              و در   ) گوییپاسخ
 .کنندهاي چابکی عمل مییابی به قابلیتدست

اي بـراي کـاربرد مفهـوم چـابکی در          در مقالـه  ) 2005 (1هیلگرزبرگ و همکارانش  
  : هاي خدماتی دو سوال زیر را مورد توجه قرار دادندسازمان

  ریف کرد؟توان چابکی را تعچگونه می -
گیري نمود؟ به چه شکل، هاي چابکی را اندازهترین شاخصتوان مهم چگونه می-

  گیري کنیم؟هاي میان سطح واقعی چابکی و چابکی مورد نیاز را اندازهشکاف
 

 :دارد وجـود  یچـابک  مفهوم يبرا يعملکرد هسنج پنج داشت اظهار) 1994( 2دیکا
 را يعملکـرد  يهاسنجه نیا. رییتغ دامنه ر،ییتغ باتث و يداریپا ر،ییتغ زمان ر،ییتغ نهیهز
 و کسب آشفته طیمح به واکنش يبرا که سازمان يهامؤلفه از ک ی هر در باًیتقر توانیم
  . کرد يریگاندازه و گرفته کار به هستند، لیتعد و اصالح ازمندین کار

 و فـازي  بعـدي  اند که به علت چنـد تأکید کرده) 2002 (3سورولودیس و واالوانیس
ها چارچوب مبتنی بر دانش     آن. هاي آن دشوار است   بودن مفهوم چابکی، طراحی شاخص    

تولیـد، بـازار،    : اند که شامل چهار ساختار تولید چابک اسـت        منطق فازي را پیشنهاد کرده    
ها براي هر ساختار اصلی، چندمین پارامتر و سـنجه را مـشخص             آن. کارکنان و اطالعات  

ندها، تجهیزات، طرح استقرار و جابجـائی مـواد و   یولید، به کارخانه، فرآزیربناي ت . کنندمی
توان آن را بر حسب زمان و هزینه الزم براي واکـنش بـه تغییـرات                پردازد و می  غیره می 

از جمله خدمت   (زیربناي بازار به محیط بیرونی سازمان       . گیري نمود سیستم تولیدي اندازه  
سورولودیس و واالوانیس پیـشنهاد کردنـد      .  و توجه دارد   تأکید) به مشتري و بازخورد بازار    

                                                           
1- Hillegersberg et al 

Kid  -2  
  Sorolodis & Valavanis -3  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1391 زمستان  – 23  شماره–فراسوي مدیریت 

 

44

هـا و قابلیـت محـصوالت و        که این زیربنا، به وسیله توانایی سازمان در شناسایی فرصت         
تـوان بـه وسـیله سـطح     زیربنـاي کارکنـان را مـی     . گیري شود خدمات به مشتریان اندازه   

ي اطالعـاتی بـه جریـان       نهایتـاً، زیربنـا   . گیـري کـرد   آموزش و انگیزش کارکنان انـدازه     
تـوان بـر حـسب توانـائی ضـبط،          اطالعات در داخل و خارج از سازمان اشاره دارد و مـی           

گیري کـرد  مدیریت و تسطیح اطالعات مربوط به عرصه مورد نظر آن را به درستی اندازه     
  ).246 ،1386جعفرنژاد و شهائی،(

 انـد کـرده  عرفیم چابکی گیرياندازه جهت دیگري روش) 2000 (١همکاران و رین
ـ ارز يبـرا  یزوج سهیمقا کیتکن از روش این در که              اسـتفاده  یچـابک  يهـا تیـ قابل یابی
 بـا  هـا تیـ قابل ممکـن  يهازوج یتمام آمده دست به يهاسهیمقا روش، نیا در. شودیم
ـ آ دسـت  بـه  کل یچابک ازیامت تا شوندیم بیترک گریکدی ـ نو ریسـا . دی    یمـدع  سندگانی

ـ ا تواننـد یم يفاز منطق هستند، مبهم یچابک فیتعار و هاشاخص که آنجا از اندشده  نی
ـ ا هسنج عنوان به یدگیچیپ از یاچتیک و آرتتا مثال، يبرا. کنند جبران را خال  مفهـوم  نی

  . کردند استفاده
هاي چابکی مدل شریفی و ژانگ استفاده شـده         هاي قابلیت در این تحقیق از مؤلفه    

 ):1386جعفرنژاد و شهایی،(است که عبارتند از 
ها جویی از آنبه توانایی تشخیص تغییرات و واکنش سریع و بهره : 2گویی پاسخ-1

 .اشاره دارد
 .که بر توانایی کسب اهداف و مقاصد سازمان داللت دارد : 3 شایستگی-2
یا همان قابلیت سازگاري است که عبارت از توانایی براي جریان  : 4پذیري انعطاف-3
دن به فرآیندهاي مختلف و کسب اهداف مختلف، با استفاده از امکانات و تسهیالت دا

  .یکسان
 .ترین زمان ممکنها در کمعبارت است از توانایی انجام فعالیت : 5 سرعت-4

  

                                                           
Ren et al  -1  

 Responsiveness -2  
Competency  -3  
Flexibility  -4  
Quickness  -5  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  هاي دولتی شهر کرمانبررسی وضعیت چابکی سازمانی در سازمان
   

 

45

وضعیت : با توجه به مطالب گفته شده سوال اصلی این تحقیق عبارت است از
  کرمان چگونه است؟ شهرهاي دولتی چابکی سازمانی کارکنان سازمان

  
  :سواالت فرعی تحقیق نیز عبارتند از

  هاي دولتی شهر کرمان چگونه است؟ کارکنان سازمان گویی وضعیت پاسخ-
  هاي دولتی شهر کرمان چگونه است؟وضعیت شایستگی کارکنان سازمان -

  هاي دولتی شهر کرمان چگونه است؟پذیري کارکنان سازمانوضعیت انعطاف -
  هاي دولتی شهر کرمان چگونه است؟ت سرعت کارکنان سازمانوضعی -
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  مدل تحلیلی تحقیق): 1(شکل 

  

چابکی سازمانی
  

  گویی به تغییراتپاسخ
  هاگویی به درخواستپاسخ
  گویی به شرایط متغیرپاسخ
 گویی به تقاضاهاي مشتريپاسخ

 

  هاتوسعه مهارت
  هاي ضروريکسب مهارت

  نوآوري
 توانایی انجام کار

 

  پذیرساختار انعطاف
  انعطاف در محیط کار
  پذیرکارکردهاي انعطاف

 توانایی تطبیق با محیط
 

  یادگیري سریع
  انطباق سریع
  انجام کار سریع
 سرعت عمل

 

 گوییپاسخ

 شایستگی

 پذیريانعطاف

 سرعت
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  شناسی تحقیقروش

روش انجام این تحقیق . باشدتحقیق حاضر توصیفی و از نوع تحقیقات میدانی می
     جامعه آماري این تحقیق را کلیه کارکنان رسمی . است) ابییزمینه (1پیمایشی
 1915تعداد کارکنان در زمان تحقیق . دهندهاي دولتی شهر کرمان تشکیل میسازمان

اي گیري طبقهنفر بوده و از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه
، 1جدول . جامعه نمونه انتخاب شدند نفر به عنوان 322متناسب با حجم و ساده تعداد 

  .دهدحجم جامعه و نمونه آماري را نشان می
  

  هاي دولتی شهر کرمانجامعه آماري و حجم نمونه سازمان : 1جدول 
 حجم نمونه حجم جامعه هاعنوان سازمان ردیف
 6 36 سازمان تبلیغات اسالمی 1
 12 71 سازمان بنیاد شهید انقالب اسالمی 2
 14 86 امور اجتماعی  و کارسازمان  3
 57 341 سازمان آموزش و پرورش  4
 9 52 سازمان تعاون روستایی 5
 17 99 سازمان امور اقتصادي و دارایی 6
 12 71 ریزي سازمان مدیریت و برنامه 7
 34 205 سازمان میراث فرهنگی و گردشگري  8
 29 167 سازمان مسکن و شهرسازي  9
 13 79 معادن سازمان صنایع و  10
 90 541 سازمان جهاد کشاورزي 11
 29 167 سازمان بازرگانی  12

 322 1915 مجموع

  
پرسشنامه محقق ساخته  هاي مورد نیاز ازآوري دادهدر این تحقیق به منظور جمع

هاي جدول زیر سوال .باشد، استفاده گردیده است سوال می16چابکی سازمانی که شامل
  :دهدتلف چابکی سازمانی را نشان میمربوط به ابعاد مخ

                                                           
1- Survey 
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  هاابعاد چابکی سازمانی و نحوه سنجش آن : 2جدول 

  
  
  
  

ه چابکی سازمانی از روش اعتبار  به منظور تعیین روایی پرسشنام: 1روایی) الف
روایی این پرسشنامه به میزان ). نظرات متخصصین(محتوایی استفاده شده است 

  . درصد محاسبه شده است92
 0,87 3 پایایی پرسشنامه چابکی سازمانی با استفاده از روش آزمون مجدد: 2پایایی) ب

 .ه استمحاسبه شد
  

از جمله فراوانی، درصد (آمار توصیفی ها از روش به منظور تجزیه و تحلیل داده
ها پس از ورود به داده. استفاده شده است) فراوانی، انواع جداول و نمودارهاي آماري

 . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندSPSSرایانه از طریق نرم افزار 
  

  هاي تحقیق افتهی

  گویان بر اساس دموگرافیک توزیع فراوانی پاسخ )الف 

گویان بر اساس متغییرهاي دموگرافیک آورده شده یع فراوانی پاسخ توز3در جدول 
 را مردان تشکیل دهندگانپاسخ شتریبدهد که نشان می 3هاي جدول  داده. است
 درصد 2/51سال هستند، 15 تا 6دهند، بیش از نیمی از کارکنان داراي سابقه کار بین می

                                                           
1- Validity 
2- Reliability 

  Test-Retest -3  

 هاشماره سوال ابعاد چابکی سازمانی ردیف 

 4-3-2- 1 گوییپاسخ 1
 8-7-6- 5 شایستگی 2
 12- 11- 10- 9 پذیريانعطاف 3

 16-15-14-13 سرعت 4
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گویان از نظر سنی  درصد پاسخ3/68گویان نیز داراي تحصیالت لیسانس بوده و پاسخ
 . سال قرار دارند 40زیر 

  
  گویان بر اساس متغییرهاي دموگرافیکتوزیع فراوانی پاسخ : 3جدول 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی گیريشاخص اندازه متغییر

 9/60 6/60 195 مرد
 100 8/38 125 زن
 - 6/0 2 پاسخبی

  
  

 جنسیت
 - 100 322 جمع

 18 18 58  ساله20-30
 3/68 3/50 162  ساله31-40
 9/96 6/28 92  ساله41-50

 100 1/3 10  سال و بیشتر51

  
  

 وه سنیگر

 - 100 322 جمع
 7/19 7/19 63  سال5کمتر از 

 47 27 87  سال10- 6
 8/71 5/24 79  سال11-15
 3/85 4/13 43  سال16-20
 4/94 9 29  سال21-25
 100 6/5 18  سال26-30
 - 9/0 3 پاسخبی

  
  
  
  

 سابقه کار

 - 100 322 جمع
 9/1 9/1 6 زیردیپلم
 5/15 7/13 44 دیپلم
 6/41 1/26 84 دیپلمفوق

 9/92 2/51 165 لیسانس
 7/99 8/6 22 لیسانسفوق

 100 3/0 1 دکترا

  
  
  

 تحصیالت

 - 100 322 جمع
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  :نیتجزیه و تحلیل وضعیت چابکی سازما) ب
  

  هاي دولتی شهر کرمانتجزیه و تحلیل متغیر چابکی سازمانی در میان کارکنان سازمان : 4جدول 
 متغیرها میانگین میانه مد بیشترین ترینکم پاسخبی تعداد

 چابکی سازمانی 75/3 4 4 5 1 1 321

 گوییپاسخ 9/3 4 4 5 1 1 321

 شایستگی 75/3 4 4 5 1 1 321

 پذیريانعطاف 63/3 4 4 5 1 2 320

 سرعت 59/3 5/3 4 5 1 2 320

  
ها در از کارکنان چابکی سازمانی آن)  درصد7/3( نفر 12 با توجه به نتایج آماري -1

در )  درصد1/65( نفر 209در سطح متوسط و )  درصد2/31( نفر 100سطح پایین، 
  .باشدسطح باال می

ها در سطح گویی آنرکنان پاسخاز کا)  درصد8/2( نفر 9 با توجه به نتایج آماري -2
در سطح )  درصد16/69( نفر 222در سطح متوسط و )  درصد04/28( نفر 90پایین، 
 .باشدباال می

ها در سطح از کارکنان شایستگی آن)  درصد91/5( نفر 19 با توجه به نتایج آماري -3
 سطح در)  درصد82/59( نفر 192در سطح متوسط و )  درصد27/34( نفر 110پایین، 
 .باشدباال می

ها در پذیري آناز کارکنان انعطاف)  درصد375/9( نفر 30 با توجه به نتایج آماري -4
)  درصد25/56( نفر 180در سطح متوسط و )  درصد375/34( نفر 110سطح پایین، 

 .باشددر سطح باال می
 سطح پایین، ها دراز کارکنان سرعت آن)  درصد5/7( نفر 24 با توجه به نتایج آماري -5

در سطح باال )  درصد375/49( نفر 158در سطح متوسط و )  درصد125/43( نفر 138
  .باشدمی
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  نتایج و بحث

: کنندچهار جنبه از تولید چابک را این گونه، مطرح می) 2001(شریفی و ژانگ 
. هاي چابکیهاي چابکی، توانایی راهبردي، توانمندسازي چابکی و قابلیتمحرك
هاي محیط کسب و کار بیرونی از نظر آشفتگی و چابکی نمایانگر ویژگیهاي محرك
گویی، شایستگی،  نظیر پاسخ؛هاي راهبرديتوانایی. بینی تغییرات هستندامکان پیشعدم

. هاي مهم سازمان هاي چابک دانستپذیري را می توان جز ویژگیسرعت و انعطاف
  . دسازي چابکی به دست آوردهاي چابکی را می توان از طریق توانمنقابلیت

یک سازمان چابک در جهتی سازماندهی ) 2005(لین و همکاران به زعم تورنگ
از این . بینی را داشته باشدشود که توانایی مقابله با تحوالت و تغییرات غیرقابل پیشمی

شود که بتواند به سرعت با  سازماندهی میايهرو منابع انسانی و فیزیکی آن به گون
  . هاي موجود در بازار سازگاري پیدا کندیط در حال تغییر و فرصتمح

اعتقاد دارند که سطح چابکی مورد نیاز، تابعی از عوامل ) 1386(جعفرنژاد و شهائی 
هاي متنوعی چون آشفتگی محیط بازار، محیط رقابتی، خصوصیات شرکت و محرك

زمانی که سطح چابکی . استخارجی نظیر انتظارات مشتریان، فناوري و عوامل اجتماعی 
مورد نیاز سازمان مشخص گردد، ارزیابی و آنالیز سطح چابکی فعلی سازمان صورت 

توان مبنایی براي تصمیمات تفاوت میان سطح فعلی و سطح مورد نیاز را می. پذیردمی
هاي گیري قابلیتدر ادامه براي بهبود وضعیت چابکی سازمان، باید اندازه. آتی تلقی نمود

الزمه این کارشناسی و . هاي مفقوده را در دستور کار قرار دادموجود و یافتن قابلیت
و نیز تجزیه و تحلیل اثرات آن تغییرات بندي تغییرات و فشارهاي محیطی سازمان طبقه

    ها با تغییرات و فشارهاي متفاوتی مواجه پس از آن جا که سازمان. بر سازمان است
  . ها نیز ممکن است متفاوت باشدمورد نیاز آنمی شوند، سطح چابکی 

  

 :بر اساس نتایج حاصل می توان گفت که

است و هاي دولتی شهر کرمان  درصد از کارکنان سازمان65 نمره چابکی سازمانی -
  .این مقدار بیانگر باال بودن نمره چابکی است

هاي دولتی ازمان درصد از کارکنان س69گویی  با توجه به نتایج آماري، نمره پاسخ-
  .شهر کرمان در سطح باالاست
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هاي دولتی شهر  درصد از کارکنان سازمان60 با توجه به نتایج آماري، نمره شایستگی -
  . می باشدکرمان در سطح باال

هاي دولتی  درصد از کارکنان سازمان56پذیري  با توجه به نتایج آماري، نمره انعطاف-
  .است شهر کرمان در سطح باال

هاي دولتی شهر  درصد از کارکنان سازمان49 با توجه به نتایج آماري، نمره سرعت -
  .می باشد کرمان در سطح باال
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