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مقدمه

با گذر از دوره تولید انبوه وحرکت به ساامت دوره مشااتریگرایی ،پاسااخگویی به نیازمشااتریان
مهمترین دغدغه سازمانها است؛ لذا میتوان گفت برآورده سازی نیازهای متنوع مشتریان درزمان
مورد انتظار ،مهمترین مزیت رقابتی سااازمانها در این عصاار محسااو میشااود .اساااسااام اهمیت
روزافزون تطبیق یافتن با تغییرات در محیط اارجی ،در مفهومی بانام چابکی شاانااتهشااده اساات
( .)KhosraviPour, 2017پژوهشاااگران اعت قاددار ند سااااز مان ها از طریق قابل یت های چابکی
میتوانند برای مقابله با محیط همیشاااه در حال تغییر ،غیرقابلپیشبینی ،اصااامانه ،پویا و پیوساااته
در حال تغییر اساتفاده کنند ( )Abbaspour, 2013که بهعبارتیدیگرچابکی سااازمان روشای برای
مقابله مؤثر با تغییرات پیوسااته و غیرقابلپیشبینی در محیط اساات .چابکی باعث میشااود سااازمان
اود را توانمند سازد ( )Chen et al., 2007تا بتوانند عالوه بر اقدامات واکنشی به تغییرات محیط
بهصاااورت پیشگویانهای پاساااخ دهد ( )Ganguly et al., 2009و ن یازم ندی های مشاااتر یان
و کارکنان را ارضااااء کند ( )Sherehiy & Karwowski, 2014و از فرصااات های موجود در
محیطهای پرتالطم و نامطمئن بهرهمند شااود ( .)Qin & Nembhard, 2015اکنون دانشااگاهها در
کالس جهانی بهعنوان دانشاااگاههای پاساااخگو ( ،)Kitagawa, 2003دانشاااگاه مسااائولیتپذیر
( )Sullivan, 2003و دانشاااگاه کارآفرین ( ،)Etzkowitz, 2000شاااهرت دارند؛ بنابراین برای
عدول از مدیریت نظام ساانتی و اجرای مأموریتهای نوین در آموزش عالی و اجرای نقشآفرینی،
نواندیشاای در رسااالتها و مأموریتهای دانشااگاه ضااروری اساات .با توجه به انتظارات ذینفعان
از جامعه به نظر میرسااد در نظام آموزش عالی نیز روشها وپارادایم ساانتی ،دیگرپاسااخگونیساات
ونظام آموزش عالی به فرم هایی ازچابکی ن یازدارد ( .)Khavari et al., 2017چابکی برای نظام
آموزش عالی این پیام راداردکه دوران مدیریت ازطریق اهداف سااالساااله مراتبی ویا ازطریق منطق
ازپیش تعیین شده وواپایشهای دقیق به سرآمده ا ست ( .)Naghavi et al., 2015از نظرکیخانژاد
( )Keykhanezhad et al., 2018چابکی یک مفهوم پیچیده و چند بعدی است که شامل :توانایی
احسااااس تغییرات محیطی و پاساااخگویی ساااریع به تغییرات غیرقابلپیشبینی هسااات .ااوری
و همکاران ( )Khavari et al., 2017چابکی دانشاااگاهی را توانایی تشاااخیص و پاساااخگویی
به فرصتها و تهدیدات محیطی با سهولت ،سرعت و مهارت میدانند .از دیدگاه این پژوهشگران،
م شارکت درون سازمانی برای تولید علم ،همکاری متقابل بین سازمانی برای توزیع و انت شار ثروت
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آفرینی برای دانشاااگاهها ،سااارعت و دقت ساااازمانی برای پاساااخ ساااریعتر به نیازهای ذینفعان
دانشااگاهی ،انعطافپذیری ،پاسااخ به تقاضااا و فرهنگ تغییر و توسااعه دانشااگاهی از قابلیتهای
دانشگاههای چابک است .همینطوردر رابطه با چابکی سازمانی و عوامل و مؤلفههای ایجاد چابکی
و تأثیر آن در کاهش آ سیبهای محیطی به سازمانها میتوان به مطالعاتی که به نقش عوامل مؤثر
در چابکی سازمانی انجام شده است اشاره کرد .نقوی و همکاران ( )Naghavi et al., 2015نشان
دادند که هفت عامل فرهنگ ،تشاااکیل ساااازمان دانشمحور ،نیروی کار چابک ،بهبود مساااتمر،
شراکت و همکاری جمعی ،فنآوری اطالعات و سااتار سازمانی بهعنوان عوامل کلیدی توانمند
ساز سااتاری چابکی سازمانی در دان شگاهها به شمار میروند .عالمه و همکاران ( Alameh et

 )al., 2016مقالهای با عنوان بررسی تأثیرفرهنگسازمانی برعملکرد سازمانی ،تأکید بر نقش تسهیم
دانش و چابکی سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن ،ن شان دادند فرهنگ سازمانی بر ت سهیم
دانش تأثیرگذار اساات .همچنین تسااهیم دانش بر چابکی سااازمانی تأثیر میگذارد و عواملی مانند
:چابکی سازمانی و تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی تأثیرگذارند؛ بنابراین توجه به فرهنگسازمانی
و عوامل مؤثر بر گسااترش تسااهیم دانش و چابکی سااازمانی میتواند به افزایش عملکرد سااازمان
کاااااامااااااک

کاااااانااااااد.

اسااااااااروی

پااااااور

(2017

)KhosraviPour,

در مقالهای با عنوان تأثیر متغیرهای داالی فنآوری اطالعات و ارتباطات بر چابکی ساااازمانی در
دانشگاههای دولتی استان اوزستان ،نشان دادکه از بین متغیرهای داالی ،متغیرهای مهندسی دانش
و کاربرد فنآوری ،بیشترین تأثیر را بر چابکی سازمانی دان شگاهی دارند .قانع عبادی و همکاران
( )Ghane Ebadi et al., 2020در تحقیقی بااا عنوان طراحی ماادل چااابکی سااااازمااانی برای
دانشااگاههای دولتی تهران ،مدلی متشااکل از شااش عامل علی (محرک های چابکی) ،پدیدههای
محوری (توانمندی های چابکی) ،اساااتراتژی ها (قابل یت های چابکی) را ارا ئه دادند .کیخا نژاد
و همکاران ( )Keykhanezhad et al., 2018در مقالهای با عنوان ارائه مدل فرهنگساااازمانی
در دانشااگاه فرهنگیان ساااری ،نشااان دادند که مؤلفههای اطرپذیری ،مشااارکت ،توجه به اعضااای
ساااازمان ،انعطاف پذیری ،االق یت و نوآوری ،انعطاف پذیری و توزیع قدرت میتواند حدود 70
درصاااد از فرهنگساااازمانی دانشاااگاهی را تبیین کند .رضااااییان و تقی زاده ( & Rezaeian

 )Taghizadeh, 2007به بررسی تأثیر بهکارگیری سیستم فنآوری اطالعات بر اثربخشی سازمان
از دیدگاه کاربران این سیستمها پردااتند .یافتههای تحقیقی نشان داد از بین ابعاد سیستم فنآوری
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اطالعات ،افزایش سااارعت انجام کارها ،افزایش دقت در انجام کارها ،باز یابی بهموقع اطالعات،
ذایره سازی بیشتر اطالعات و افزایش سرعت د ستر سی به اطالعات ،نقش بیشتری براثر بخ شی
ساااازمانی دارند .ااوری و همکاران ( )Khavari et al., 2017در تحقیقی با عنوان تأثیرفنآوری
اطالعات بر قابلیتهای چابکی دانشگاهی در واحدهای دانشگاهی در تحقیقی با عنوان اطالعات
تا میزان ز یادی میتوا ند قابل یت چابکی ساااااز مانی را تبیین ک ند و صااااالحی(Salehi( , 2021

در تااحااقاایااقاای بااا عاانااوان تااأثاایاار فاانآوری اطااالعااات باار مساااائااولاایاات اجااتااماااعاای
و یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران جهت ارائه مدل نشان داد اثر مستقیم
وغیرمسااتقیم فنآوری اطالعات بر مساائولیت اجتماعی و یادگیری سااازمانی بوده اساات .همچنین
یادگیری سازمانی بر م سئولیت اجتماعی تأثیر م ستقیم دا شته ا ست .ابوترا

و پا شایی ( Abotorb

 )& Pashaei, 2016در تحقیقی با عنوان بررسااای تأثیرفرهنگساااازمانی بر قابل یت های چابکی
سازمانی نشان دادند بین «فرهنگ تصمیمگیری گروهی"" ،فرهنگ یادگیری"" ،فرهنگ اشتراک
قدرت"" ،فرهنگ مشاااارکت"" ،فرهنگ تحمل مخاطره" و " چابکی ساااازمانی" رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد .ح یدری و رمضاااانی ( )Heydari & Ramezani, 2015نیز در تحقیقی با
عنوان بررسااای رابطه فرهنگساااازمانی و مدیریت دانش با چابکی ساااازمانی نشاااان دادند فرهنگ
طایفهای و ویژه سااااالری رابطه مساااتقیم و معنادار و فرهنگ سااالساااله مراتبی رابطه معکوس
و مع ناداری با چابکی ساااازمانی دارند .همینطورمؤل فه های مدیریت دانش نیز راب طه مساااتقیم
و معناداری با چابکی ساازمانی دارند .ااوری ،آراساته و جعفری( Khavari,Arasteh & Jafari,

 )2018نشان دادند سواد اطالعاتی اعضای هیأت علمی تأثیر مثبت و معنا داری بر چابکی سازمانی
دانشگاهی دارد.

کریمی و همکاران ( )Karimi et al., 2018مدل ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران با سه بعد اصلی
شایستگیهای فردی ،شایستگیهای مدیریت ،مدیریت تنوع فرهنگی ،شایستگیهای مدیریت
اجرایی معرفی میگردد .وحدتی و ناعمی ( )Vahdati & Naemi, 2020رابطه بین فنآوری
اطالعات و ارتباطات و چابکی سازمانی با میانجیگری فراموشی سازمانی هدفمند ،نشان دادند بین
فنآوری اطالعات و چابکی سازمانی ،رابطه مثبت معناداری وجود دارد و بین فاوا و فراموشی
سازمانی هدفمند نیز رابطه مثبت معناداری وجود دارد .بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی
سازمانی ،رابطه مثبت معناداری وجود دارد و فراموشی سازمانی هدفمند در رابطه بین فنآوری
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اطالعات و چابکی سازمانی ،نقش میانجیگری دارد و  45درصد از چابکی سازمانی به وسیله فاوا
و با میانجیگری فراموشی سازمانی هدفمند ،پیشبینی میگردد (.)Vahdati & Naemi, 2020
دهقانی و جعفری ( )Dehghani & Jafari, 2019در مقالهای با عنوان تأثیرفنآوری اطالعات
و سیستمهای ارتباطی بر چابکی سیستم های مدیریت زنجیره تأمین ،نشان دادند فنآوری اطالعات
بر چابکی سیستم های کسب وکار تأثیر معناداری داردکه در این بین ،چهار مؤلفه مهارت و دانش
در

فنآوری

اطالعات،

زیرساات

،IT

یکپارچهسازی

سیستمهای

مبتنی

بر فنآوری اطالعات و طراحی سیستمها بر اساس کالس جهانی بر چابکی سازمانی تأثیرمعناداری
دارد .همانگونه که مشاهده میشود رابطه بین فرهنگسازمانی و فنآوری اطالعات
در سازمانهای متعدد ،مورد بررسی پژوهشگران بوده است و اکثر تحقیقات به ارتباط معنادار
متغیرهای موجود پردااتهاند .هر چه میزان چابکی دانشگاهی افزایش یابد شایستگیهای دانشگاه
برای پاسخگویی ،مسئولیتپذیری ،روابط و تعامالت مابین دانشگاه و دیگر نهادها برای حل
مشکالت موجود در دانشگاه افزایش مییابد .دهقانی و نویمی پور ( Dehghani & Navimipour,

 )2019در مطالعهای با عنوان تأثیر فنآوری اطالعات و سیستم های ارتباطی
بر چابکی سیستمهای مدیریت زنجیره تأمین نشان دادهاندکه فنآوری اطالعات ،تأثیرات مثبتی
بر چابکی سیستمهای ارتباطی دارد .عالوه بر این ،نتایج بدست آمده نشان داده است که چهار متغیر
مهارتها و دانش فنآوری اطالعات ،یکپارچه سازی سیستمهای مبتنی بر فنآوری اطالعات،
زیرساات فنآوری اطالعات و طراحی سیستم موقعیت جهانی و سیستم های اطالعات جغرافیایی،
بر چابکی سیستمهای ارتباطی تأثیر میگذارند .زاکوسکی و همکاران ()Zajkowski et al., 2019
به یک سرویس مدیریت داده مشارکتی ،اشاره میکند که به کاربران ،امکان مدل سازی متا دادهها
را می دهد .این سیستم امکان تغییرات بزرگی برای تصمیم گیری و پاسخگویی
به نیازهای متنوع مشتریان از طریق طراحی ،معماری و پیادهسازی ادمات را ایجاد میکند
(.)Zajkowski et al., 2019
بنابراین جسااتن راههایی برای افزایش چابکی سااازمانی دانشااگاه میبایساات یکی از مهمترین
اولویتهای پژوهشااگران باشااد .دانشااگاه آزاد اسااالمی واحدهای مازندران برای بهبود روشها،
فرآیندها ،سااامانهها و افزایش ساارعت اداری ،مجموعه اسااتراتژیهایی را ساارلوحه کار اود قرار
میده ند که از آن جمله چابکی ساااازمانی اسااات؛ بنابراین مجموعه اقداماتی که میتواند چابکی
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را افزایش دهد از دغدغههای مدیریت دانشاااگاه اسااات .در این تحقیق به آزمون علی روابط بین
متغیرهای چابکی ساااازمانی ،فنآوری اطالعات و فرهنگساااازمانی در دانشاااگاه آزاد اساااالمی
مازندران از دیدگاه اعضاااای هیأتعلمی میپردازد؛ بنابراین ساااه فرضااایه ذیل موردبررسااای قرار
میگیرد:
-1فنآوری اطالعات بر چابکی سازمانی دانشگاهی تأثیر دارد.
-2فرهنگسازمانی بر چابکی سازمانی تأثیر دارد.
-3فنآوری اطال عات بر چابکی ساااااز مانی دانشااا گاهی بهطور غیرمساااتقیم از طریق م یانجی
فرهنگسازمانی تأثیر دارد.
روش

این تحقیق ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر شااایوه تجز یهوتحل یل داده ها با اسااات فاده از ماتریس
همبساااتگی از نوع معادالت ساااااتاری انجام میگیرد .معادالت ساااااتاری باهدف آزمودن مدل
ااص ای از رابطه بین متغیرها تحقق مییابد .در این مدل ،دادهها بهصااورت ماتریسهای همبسااتگی
درآمده و یک مجموعه معادالت رگرسیون بین متغیرها تدوین می شود .درواقع هدف از مدل یابی
معادالت ساااااتاری ،تبیین متغیر درونزا (چابکی ساااازمانی) از طریق متغیرهای برونزا (فنآوری
اطالعات فرهنگساااازمانی) و کشااات متغیر میانجی و همینطور تأثیر هریک از متغیرها نسااابت به
متغیر برونزا اساات .جامعه آماری در این تحقیق ،کلیه اعضااای هیأتعلمی واحدهای دانشااگاهی
آزاد ا سالمی مازندران که در سیزده واحد دان شگاهی با درجات دان شگاهی مختلت جامع ،ب سیار
بزرگ ،بزرگ ،متوساااط و کوچک در نیمساااال اول تحصااایلی  1399-1398مشاااغول به تدریس
میبا شندکه تعداد این افراد  1671ا ست .روش نمونهگیری به صورت نمونهگیری ت صادفی طبقهای
و بر اساااس درجه دانشااگاهی بوده اساات .تعداد نمونه بر اساااس فرمول کوکران آنالین  340نفر
محاسبه گردیده وابزار جمعآوری دادهها سه پرسشنامه استاندارداست.
پرساااشنامه قابلیت چابکی ساااازمانی دانشاااگاه ،این پرساااشنامه توساااط ااوری و همکاران
( )Khavari et al., 2017سااته و ا ستاندارد شده ا ست .این پر سشنامه دارای  23سنجه و  6بعد
مشااارکت درونسااازمانی دانشااگاهی ،همکاری متقابل سااازمانی ،ساارعت فعالیتهای سااازمانی،
انعطافپذیری سازمانی ،پاسخگویی به تقاضای مشتریان و فرهنگ تغییر را شامل میگردد .روایی
این تحقیق بهصاااورت محتوایی (تعیین این که تا چه حد ساااؤال های یک آزمون معرف محتوایی

ارائه مدل علی روابط چابکی سازمانی دانشگاهی ،فن آوری اطالعات و …141/

هساااتند که برای سااانجش آن ته یهشااادهاند) ،روایی ساااازه آن (تعیین تعداد ماه یت ویژگیهای
نمرهآزمون) توسااط سااازندگان به پایایی سااازه را میتوان بر اساااس پایایی مرکب ( )CR>0.7

و میزان واریانس اسااتخراش شااده) (AVE>0.5محاساابه شااده اساات و همینطور پایایی این ابعاد
بر اساس پایایی سازگاری منطقی سنجهها (آلفای کرونباخ به میزان  )0/89تعیینشده است.
پرسشنامه فرهنگسازمانی دنینسون ()Denison, 2000؛ شامل 81 :سنجه و دارای مؤلفههای 4
گانه مشاااارکت (توانمندساااازی ،گروهمحوری ،قابلیت توساااعه) ،ثبات و یکپارچگی (ارزشهای
بن یادی ،توافق ،یک پارچگی ،انعطاف پذیری) به وجود آوردن تغییر ،تمرکز بر مشاااتری ،یادگیری
سااازمانی ،مأموریتهای سااازمانی (هدایت راهبردی ،اهداف و مقاصااد ،فرادید) اساات .رحیم نیا
( ،)Rhahimnia, 2017در تحقیقی با عنوان برر سی ابعاد فرهنگ سازمانی بر ا ساس مدل دنی سون
میزان پایایی آن را به شیوه بررسی همبستگی بین سؤاالت  0/ 91اعالم کرده است.
پرساااش نا مه اب عاد فنآوری اطال عات لطف یان و شااایخ ( ،)Lotfian & Sheykh, 2011این
پرسشنامه  20سنجه است و ابعاد آن شامل :معماری فنآوری-اطالعات ،زیرسااتهای فنآوری
اطالعاتی ،منابع انساااانی فنآوری اطالعات و بعد امن یت شااابکه ها اشااااره دارد .محققان ،روایی
محتوایی این پرسااشنامه را از دید ابرگان موردبررساای و تأیید کرده وهمینطور این پرسااشنامه
بر اساس آزمون آلفای کرونباخ به میزان  0/95برآورد شده است.
به منظور تعیین روایی صاااوری از نظر ابرگان و برای تعیین میزان پایایی پرساااش نامه ،مقدار
ضریب آلفای کرونباخ موردمحا سبه قرارگرفته ا ست .تعداد  30پر سشنامه بهطور آزمای شی میان
اعضای هیأتعلمی غیر از جامعه موردمطالعه توزیع شد و سپس میزان پایایی آن با کمک نرمافزار
 SPSSبا اساااتفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای پرساااشنامه چابکی ساااازمانی  ،0/93فن آوری
اطالعات  0/94و برای پر سشنامه فرهنگ سازمانی  0/93در نظر گرفته شده ا ست .جهت تخمین
و تبیین روابط حاوی متغیرهای آشااکار و پنهان از رویکرد حداقل مربعات جزئی ( )PLSاسااتفاده
گردید؛ نرمافزار مورداساااتفاده در این تحقیق نرمافزار  Smart PLSاسااات؛ ضااارایب بار عاملی،
بااه همراه مقاااد یر  tگزارششااااده کااه ا ین اعااداد بااه محقق امکااان تفسااا یر روابط ماادل
را میدهند .ضمنام بهمنظور بررسی برازش مدل از روایی همگرا میزان واریانس استخراششده (معیار
 )AVEاستفاده گردید.
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یافته ها

جهت شناات و ضعیت پا سخگویی آزمون شوندگان به گویههای متغیرهای تحقیق از شااصهای
میانگین ،میانه ومد (شاااااصهای گرایش مرکزی) و انحراف معیار اساااتفادهشاااده اسااات .جدول
 1به معرفی آنها میپردازد.
جدول  .1مطالعه ابعاد متغيرهای مالک و پيش بين

متغيرها

ميانه

نما

انحراف از معيار

تعداد

ميانگين

3

0/92

چابکی سازمانی دانشگاه

340

3/18

3

0/91

ابعاد فنآوری اطالعات

340

3/04

3

2/33

0/9

فرهنگسازمانی

340

2/89

3

2/33

همانطور که مالحظه میگردد متغیر چابکی سااازمانی دانشااگاه با میانگین  ،3/18میانه  ،3نما 3
و انحراف از مع یار  ،0/92متغیر اب عاد فنآوری اطال عات دارای م یانگین  ،3/04م یا نه  ،3مد 2/33
و متغیر فرهنگساااازمانی دارای میانگین  ،2/89میانه  ،3مد  ،2/33انحراف از معیار  ،0/90اسااات؛
بنابراین میتوان اذعان داشت که هر سه متغیر ازنظر شااص میانگین از وضعیت متوسطی براوردار
هستند.
آزمون کولموگروف-اسااامیرنت برای تعیین نرمال بودن یا غیر نرمال بودن دادههای (متغیرهای
بیانشااده) حاصااله از پرسااشنامه ،انجامگرفته اساات .جدول  ،2نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن
متغیرها را ن شان میدهد نحوه نتیجهگیری در این آزمون بر ا ساس  P-Valueبه میزان  0/05برآورد
میگردد .اگر میزان  P-Valueکمتر از  0/05باشاااد داده غیرنرمال و اگر بیشتر از  0/05باشاااد
دادهها نرمالند.
جدول  .2آزمون نرمال بودن مربوط به متغيرهای پژوهش

متغيرهای پژوهش
چابکی سازمانی دانشگاه
ابعاد فنآوری اطالعات
فرهنگسازمانی

آماره K-S
1/69
0/73
1/06

P-Value
0/006
0/655
0/213

نتيجه آزمون

نرمال نیست.
نرمال است.
نرمال است.
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یافتههای جدول  2نشان میدهد متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال براوردار نیستندکه درنتیجه
جهت آزمون برای این متغیرها میبایست از آزمون نا پارامتری استفاده گردد.
همچنین نتایج آزمون اسپیرمن در جدول  3بهمنظور تعیین رابطه متغیرها باهم و متغیر درونزا
نشان میدهد در سطح  99درصد و  %1اطا متغیرها باهم ارتباط دارند.
جدول  .3آزمون نرمال بودن مربوط به متغيرهای پژوهش

متغيرهای پژوهش
چابکی سازمانی دانشگاه
(سطح معنیداری دو دامنه)
ابعاد فنآوری اطالعات
(سطح معنیداری دو دامنه)
فرهنگسازمانی
(سطح معنیداری دو دامنه)

چابکی سازمانی
دانشگاهی
1
0/000
**0/457
0/000
**0/267
0/001

فرهنگ
سازمانی
**0/457
0/000
1
0/000
**0/472
0/000

فنآوری اطالعات
**0/267
0/001
**0/472
0/000
1
0/000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

به منظور تعیین روابط بین متغیرهای پنهان ،ابتدا به ارزیابی مدل سااتاری و پا سخ به فر ضیههای
تحقیق پردااته می شود .اولین و اساسیترین معیار ضرایب معناداری یا همان مقادیر  t-valueاست
( .)Davari & Rezazadeh, 2013برازش مدل سااتاری با ا ستفاده از ضرایب  tبه این صورت
ا ست که این ضرایب باید از  1/96بیشتر با شد تا بتوان در سطح اطمینان  95در صد معناداربودن
آنها را تأیید کرد .در ضااامن عدد  500برای بخش تعداد نمونه در تنظیمات فرمان بوت1در نظر
گرفته شده است .شکل  1مدل ترسیم شده همراه با ضریب معنا داری روابط بین مدل را نشان می
دهد.

1. Bootstrapping
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شکل  .1مدل ترسيم شده همراه با ضرايب معنا داری t

بهمنظور تعیین سنجش بار عاملی از ضرایب ا ستاندارد شده ا ستفاده میگردد .بر ا ساس اعتقاد
هولند ( )Hulland, 1999مقدار مالک برای منا سب بودن بارهای عاملی  0/4ا ست .شکل  2مدل
ترسیم شده همراه با ضرایب بار عاملی را نشان میدهد .همچنین بر اساس اعتقاد هولند ( Hulland,
 )1999اگر ضرایب مسیر باالی  0/6باشد بدین معناست که ارتباطی قوی میان دو متغیر وجود دارد.
اگر بین  0/3تا  0/6باشد ارتباط متوسط و اگر زیر  0/3باشد ارتباط ضعیفی وجود دارد.
به منظور برر سی برازش مدل سااتاری در این پژوهش ،از ضرایب  R2مربوط به تبیین متغیرهای
پنهان درونزا (وابسته) مدل استفاده شده است R2 .معیاری است که نشان از تأثیر متغیرهای برونزا
بر یک متغیر درونزا دارد و سااااه م قدار  0/33 ،0/19و  0/67برای م قادیر ضاااعیت ،متوساااط
و قوی  R2در نظر گرفته میشود و در صورتی که در یک مدل ،یک سازه درونزا توسط تنها یک
یا دو سازه برونزا تحت تأثیر قرار گیرد مقدار  R2از  0/33به باال نشان از قوت رابطه بین آن سازه و
سازه درونزاست (.)Davari & Rezazadeh, 2013
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شکل  .2مدل ترسيم شده همراه با ضرايب مسير (استاندارد شده)

ضرایب مسیر میان متغیرها و همینطور ضرایب مسیر تمامی بارهای عاملی تبیین کننده متغیرهای
مکنون از  0/4باال تر اسااات؛ بنابراین مدل پایایی باالیی دارد .همچنین متغیرهای قابلیت های فن
آوری اطالعات و همچنین فرهنگ سازمانی میتوانند چابکی سازمانی را به میزان  0/88تبیین کنند
که میزان مناسااابی اسااات و در ضااامن متغیر فن آوری اطالعات می توانند تا میزان  0/94فرهنگ
سازمانی را تبیین کندکه نشان از قوت رابطه بین متغیرها میباشد.
فرضیه اول :فن آوری اطالعات بر چابکی سازمانی دانشگاهی تأثیر دارد.
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جدول  .4ضريب مسير فرضيه اول

ضريب

مسير ميان متغيرها

مسير

قابلیتهای فنآوری اطالعات-

0/57

چابکی سازمانی

آماره t

p-value

نتيجه

4/112

0/0009

معنیداری است

مطابق با جدول  ،4ضااریب مساایر بین قابلیتهای فنآوری اطالعات و چابکی سااازمانی 0/57
محاسبه شد و سطح معناداری آن نشان میدهد این ضریب معنادار است؛ بنابراین فرضیه اول مبنی
بر تأثیر معنادار فنآوری اطالعات بر چابکی سازمانی دان شگاه آزاد ا سالمی ساری ،مورد پذیرش
قرار میگیرد.
فرضیه دوم :فرهنگ سازمانی بر چابکی سازمانی تأثیر دارد.
جدول  .5ضريب مسير فرضيه دوم

ضريب

مسير ميان متغيرها
فرهنگ سازمانی -چابکی سازمانی

مسير
0/643

آماره t

p-value

نتيجه

3/088

0/0009

معنادار است.

نتایج حاصل از جدول  5نشان میدهد ضریب مسیر بین فرهنگ سازمانی و چابکی سازمانی 0/643
محاسبه شد و سطح معناداری آن نشان میدهد این ضریب معنادار است؛ بنابراین فرضیه دوم مبنی
بر اینکه فرهنگ سااازمانی بر چابکی سااازمانی دانشااگاه آزاد اسااالمی ساااری ،تأثیر معناداری دارد
مورد پذیرش قرار میگیرد.
فر ضیه سوم :فن آوری اطالعات بر چابکی سازمانی دان شگاهی به طور غیر م ستقیم از طریق میانجی
فرهنگ سازمانی تأثیر دارد.
جدول  .6ضريب مسير فرضيه سوم

مسير ميان متغيرها
فنآوری اطالعات -چابکی سازمانی

متغير

آماره

ميانجی
فرهنگ
سازمانی

سوبل
3/077

p-value

نتيجه

0/000

معنادار است.
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نتایج حاصل از بررسی تأثیر مستقیم فنآوری اطالعات بر چابکی سازمانی در جدول  6نشان داد که این
تأثیر مثبت و معنادار اساات .همچنین نتایج حاصاال از بررساای تأثیر غیر مسااتقیم بین فنآوری اطالعات
و چابکی سااازمانی و از طریق متغیر میانجی فرهنگ سااازمانی نیز نشااان داد ضااریب مساایر بین فنآوری
اطالعات و فرهنگ سااازمانی  0/97و معنادار و همچنین ضااریب مساایر بین فرهنگ سااازمانی و چابکی
سااازمانی  0/643و معنا دار محاساابه شااده اساات که نشااان از ثاثیر معنادار فنآوری اطالعات بر چابکی
سازمانی از طریق متغیر میانجی فرهنگ سازمانی است .نتایج آزمون سوبل نیز نشان میدهد که فنآوری
اطالعات بر چابکی سازمانی دانشگاهی به طور غیر مستقیم از طریق میانجی فرهنگ سازمانی تأثیر
دارد و بنابراین فرضیه سوم پژوهش مورد پذیرش قرار میگیرد.
پایایی شااص از طریق برر سی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی1تعیین شده ا ست .برر سی این
دو معیار پایایی این مدل نیز حکایت از برازش مطلو مدل دارد .بررسااای اروجی اول حاصااال
از فرمان الگوی  PLSو در قساامت معیارهای کیفیت2و زیر بخش بررساای اجمالی3آلفای کرونباخ
و پایایی ترکیبی سااه متغیر چابکی سااازمانی ،قابلیت های فن آوری اطالعات و فرهنگ سااازمانی
را مطابق جدول  7ن شان می دهد .همانگونه که م شخص ا ست میزان پایایی شااص بیشتر از 0/7
میباشد.
بررساای معیار میانگین واریانس اسااتخراش شااده4برای ساانجش روایی همگرا (میزان همبسااتگی
یک سااازه با شااااص های دیگر) نشااان از روایی باالی سااه متغیر می باشااد .بر اساااس نظر فورنل
و الرکر ( )Fornell & Larcker, 1981گر مقدار  AVEباالی  0/5باشاااد روایی همگرایی قابل
قبول اواهد بود.
جدول  .7ضريب پايايی بر اساس آلفای کرونباخ ،پايايی ترکيبی و ميانگين واريانس استخراج شده

آلفای کرونباخ

پايايی ترکيبی

متغيرها
چابکی سازمانی دانشگاهی

0/98

0/94

قابلیت های فنآوری اطالعات
فرهنگ سازمانی

0/75
0/71

0/71
0/75

ميانگين واريانس
استخراج شده
0/72
0/59
0/51
1. Composite Reliability
2. Quality Criteria
3. Overview
4.Average Variance Extracted
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بحث و نتیجه گیری

رویکرد چابکی ،پاسخی است آگاهانه و جامع به نیازهای متغیر در سامانههای رقابتی و کسب
موفقیت از فرصتهایی است که به دست میآید .بدون شک راههایی که میتواند باعث ایجاد
چابکی گردد بسیار مهم اواهد بود .در این پژوهش ،مدل علی روابط چابکی سازمانی دانشگاهی،
فنآوری اطالعات و فرهنگسازمانی موردبررسی قرار گرفت و مشخص شد در این مدل ،فنآوری
اطالعات و فرهنگسازمانی بر روی چابکی سازمانی تأثیر دارد .پیشازاین تعدادی
از پژوهشگران دربیانی مشابه ،توانمندیهای فنآورانه را بهعنوان محرکهای اصلی مورد بررسی
قراردادند .در این تحقیقات ،فنآوری اطالعات بدینسان اهمیت دارد که بهیقین آینده مدیریت
سازمانها بر پایه مدیریت مجازی اواهد بود که در آن نقش اساسی را فنآوری پیشرفته شبکهها،
اطالعات و مدیریت بهرهگیری از آنها ایفاء میکند و اساس آن بر سااتار ارتباط
انسان -فنآوری استوار است .در این سااتار ،مدیریت گزارش دهی بهصورت عمودی نبوده،
ارتباطات دارای سااتار و ابعاد چندگانه و همهجانبه و همگانی است؛ بنابراین میتوان گفت در
جامعه ارتباطات و اطالعات ،مدیریت سازمانها بهمنزله مدیریت مجازی مطرح میشود و بر پایه
فراهم آوردن امکانات ،برقراری ارتباطات و بهرهگیری از اطالعات در تمام سطوح و تخصصها
و الیههای فعال سازمان میسر اواهد بود .ازآنجاکه یک دانشگاه چابک ،تغییرات موردنیاز ذینفعان
را شناسایی کرده و ادراک میکند و این ادراک در تصمیمگیری سریع و بهنگام سیاستگذاران،
برنامه ریزان و مجریان از اهمیت زیادی براوردار است تأثیر معنادار فنآوری اطالعات بر روی
چابکی سازمانی میتواند قابلدرک باشد؛ بنابراین یافتههای این تحقیق با یافتههای نقوی و همکاران
( ،)Naghavi et al., 2015اسروی پور ( )KhosraviPour, 2017ااوری و همکاران ( Khavari

 )et al., 2017که نشان دادند تأثیر فنآوری اطالعات بر چابکی سازمانی در سازمانهای موردمطالعه
معنادار است همراستا است .از سوی دیگر فرهنگسازمانی الگوی مشترک و نسبتام پایدار از ارزشها،
باورها و اعتقادات اساسی در یک سازمان است؛ بنابراین میتوان گفت انجام هرگونه تغییر و تحول
بنیادی

در

سازمان

تنها

از

طریق

شناات

فرهنگ

آن سازمان امکانپذیری است .همچنین به نظر میرسد که حرکت بهسوی ایجاد سازمانهایی
که از سرعت و انعطافپذیری باالیی در پاسخ به محیط تغییر ،ناپایدار و پیشبینیناپذیری
براوردارند متأثر از فرهنگسازمانی امکانپذیر اواهد بود .فرهنگسازمانی ،حامی فعالیتهای
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چابکی سازمانی است و بستر و شرایط الزم برای انجام مؤثر اقدامات چابکی را در دانشگاهها ایفاء
میکند .در سازمانی که ارزشها و هنجارهایی مانند :مشارکت ،ثبات و یکپارچگی به وجود آوردن
تغییر ،تمرکز بر مشتری ،یادگیری سازمانی ،مأموریتهای سازمانی را داشته باشد .بنابراین یافتههای
این تحقیق با یافتههای ابو ترا

و پاشایی ( )Abotorab & Pashaei, 2016که اعتقاد دارد بین

فرهنگ تصمیمگیری گروهی ،فرهنگ یادگیری ،فرهنگ اشتراک قدرت ،فرهنگ مشارکت،
فرهنگ تحمل مخاطره و چابکی سازمانی ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
و همینطور حیدری و رمضانی ( ;)Heydari & Ramezani, 2015که اعتقاد دارد فرهنگسازمانی
و چابکی سازمانی رابطه معناداری دارند همراستا است .فنآوری اطالعات بر چابکی سازمانی
دانشگاهی بهطور غیرمستقیم از طریق میانجی فرهنگسازمانی تأثیر دارد .این یافته بیان از آن دارد
که برای تعمیق چابکی سازمانی از طریق فنآوری اطالعات از فرهنگسازمانی نیز کمک گرفت.
این یافته با نتایج تحقیق ابو ترا

و پاشایی )( Abotorab & Pashaei, 2016

که چابکی سازمانی در سازمان موردمطالعه از طریق فنآوری اطالعات و فرهنگسازمانی بهعنوان
میانجی دستیافتنی است همراستا است .برای حصول بهچابکی سازمانی از طریق فنآوری
اطالعات ،پیشنهادهای ذیل ارائه میگردد؛ روشهای انجام کار با رویکرد تسریع در ارائه ادمات
بر اساس فنآوری اطالعات شکل گیرد؛ روابط دانشگاه با دیگر سازمانهای دانش آفرین
با رویکرد الکترونیکی بازطراحی شوند؛ روابط جدید کاری بار پایهی اصل کنشگری متقابل نمادین
و طراحای متقابال سامانههای اطالعاتی بین دستگاههای اجرایی و دانشگاه در استان شکلگیری
گیرد تا رصد پاسخگویی به مطالبات از طریق دانشگاه بهراحتی شکل گیرد؛ حوزه فعالیتهای
سازمان از طریق افزایش فرهنگ مشارکت و تمرکز بر نیازهای دانشجویان بهعنوان مشتریان و
همینطور جایگزینی قابلیتهای سنتی با مهارتهای ناشی از فناوری اطالعات باز مهندسی گردد.
همچنین

پیشنهاد

میشود

تأثیر

متقابل

فنآوری

اطالعات،

فرهنگسازمانی

و چابکی سازمانی در دانشگاههای دولتی و غیردولتی بررسی و نتایج آن با یافتههای این تحقیق
مقایسه گردد .بررسی و شناسایی دیگر عوامل کلیدی تأثیرگذار در ارتقای چابکی سازمانی
دانشگاهی نیز از دیگر پژوهشگران مورد انتظار است.
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