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 چکيده
کتابخانه های دانشگاهی از دید  در 1سازمانی چابکسازی بر مؤثر عوامل بررسی به پژوهش این در

از  پرسشنامه 36 تعداد منظور بدین .شد کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهرکرمانشاه پرداخته

 گردآوری ابزار .گردید نشاه توزیعطریق سرشماری بین کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر کرما

 ، 6پاسخگویی ،8انعطافپذیری بعد 4  (سوال 82 با چابکسازی سازمانی پرسشنامه شامل ها،داده

از  استفاده با توصیفی آمار سطح در هاداده تحلیل و تجزیه .شد ( استفاده5شایستگی ،4سرعت

 از هافرضیه بررسی برای نیز نباطیاست آمار سطح در .گردید انجام پراکندگی و مرکزی شاخصهای

 پرسشنامه برای شده محاسبه کرونباخ که آلفای گردید استفاده  SPSS پیرسون آزمو همبستگی

، 70/8نتایج پژوهش و میانگین کلی  .است محتوایی روایی پرسشنامه روایی و شد %11 با برابر مذکور

شگاهی از دیدگاه کتابداران کتابخانه نشان دهنده وضعیت نامطلوب چابک سازی کتابخانه های دان

های دانشگاهی شهر کرمانشاه می باشد. با توجه به یافته های پژوهش به این نتیجه می رسیم که 

سه بعد ) انعطاف پذیری، سرعت، پاسخگویی( با چابکی سازمانی رابطه ی مستقیم و معناداری دارند 

 .یر مستقیمی داردو بعد شایستگی با چابکی سازی رابطه ی بی معنا و غ

 .های دانشگاهی شهر کرمانشاهکتابداران، کتابخانه سازمانی، چابکسازی اژگان کليدي:و

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 . Organizational Agility 
2 . Flexibility 
3 . Accountability 
4 . Speed 
5 .Merit 
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 افسانه جعفري

 دانشجوی کارشناسی ارشد، علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه رازی

 
  ده مسئول:نام نویسن

 افسانه جعفري

 از دانشگاهی هاي کتابخانه در سازمانی سازيچابک بر مؤثر عوامل

 نکتابدارا دیدگاه

 )مطالعه موردي کتابداران کتابخانه هاي دانشگاهی شهر کرمانشاه(
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 مقدمه
انتظار  کامل، کیفیت ، مشتریان های سلیقه و خاص سفارشات بینی، پیش قابل غیر و سریع تغییرات چون مسائلی با امروزی ها سازمان

می  خود به متفاوتی های شکل ، خود موقعیت حفظ بقاء برای ها سازمان رو این از .هستند روبرو ... و متخد از باالیی خیلی سطح دریافت

 می اندیشند تغییرات با انطباق از فراتر چابک سازمانهای .باشد می چابک های سازمان و فرم سازمانی، های شکل جدیدترین از یکی .گیرند

 می های خود شایستگی و ها آوری نو خاطر به ثابت موقعیت یک کسب و متالطم محیط یک در هبالقو های فرصت از استفاده به متمایل و

فروش  به را خود محصوالت تنها سازمانها این .اندیشند می دیگر های گونه به نیز مشتریان نیازهای ارضاء درباره چابک های سازمان.باشند

 به منظور و نیست کامل محصوالتشان که معتقدند و رسانند می فروش به را مشتریان واقعی نیازهای آوردن بر های حل راه بلکه رسانند، نمی

 امر این.دارند خود محصول سازی غنی در سعی آنان برای افزوده های ارزش ایجاد و محصول از مشتریان دریافتی های ارزش سازی غنی

 محصوالتی توسعه یا طراحی برای همچنین چابک های ازمانس.شود می رقبا برای چابک های سازمان موقعیت شدن دسترس قابل غیر سبب

 رویکرد که است معنی بدون سریع و موثر طراحی به نیاز .دهد مشتریان پاسخ فرد به منحصر نیازهای به ویژه، طور به که شوند می متمرکز

 (. 1616است)حرآبادی فراهانی و همکاران،  خورده شکست جدید محصوالت داشتن در سنتی

 جذب مشتری از حاصل های فرصت زمینه در دائم تغییر و خدمات، و محصول ارزش ، سازمان و پرسنل عملکرد به دائم طور به چابکی

 هرچیز برای آمادگی همیشه چابک های کمپانی و است سطحی و بنیادی تغییرات با شدن روبرو برای دائم آمادگی مستلزم و کند می توجه

 در لذا (. 2، ص 1111، 3ژانگ و شریفی (اند آماده شود، می جدید های فرصت از گیری بهره از ناشی یآور سود افزایش باعث که جدیدی

 اهمیت حائز بسیار سازمان این در آنها به کارگیری و برچابکی تأثیرگذار عوامل کتابخانه های دانشگاهی شناسایی موقعیت حفظ و بقاء راستای

 .است

 

 بيان مساله
کتابخانه ها که از گذشته  است. بزرگ سازمانهای در جدید مسئلهای ارتباطات، و اطالعات فناوری صحیح ریبه کارگی حاضر حال در

مرکز اطالع رسانی و ارائه ی خدمات اطالعاتی بود کم کم نقش خود را از دست می دهد و اینترنت و سایر مراکز اینترنتی به عنوان رقیب 

برای بقا و حفظ جایگاه خود ناچار هستند از عواملی که باعث پیشرفت این سازمان می شود استفاده کتابخانه ها ظاهر شده اند کتابخانه ها 

 رو این ازکنند یکی از مواردی که باعث بقا و ارتقای جایگاه کتابخانه ها می شود به کارگیری معقوله ی چابک سازی در کتابخانه ها است. 

 بهترین خود، کارهای تسهیل و تسریع جهت در ارتباطات و اطالعات فناوری از بتوانند یدبا خود اهداف به رسیدن برای سازمانها بیشتر

 را مشکالت حل راهکارهای و ها راه حل و شناخته را خود نیازمندیهای سازمانی، معماری انجام طریق از باید سازمان هر .بنمایند را استفاده

 اجرای یا نتیجه در می باشد؛ فرسایشی و مشکل پرهزینه، کُند، بسیار ازمانیس معماری اجرای فرایند که است این مشکل .نماید کشف

 ، سازمانی چابکی افزایش منظور به که عواملی از یکی .داشت نخواهد را الزم نتیجة اینکه یا و شده منجر شکست به سازمانی معماری

 تغییرات انجام به نیاز بدون باال بسیار انطباق پذیری قابلیت هوممف به سازمانی چابکی .میگردد مطرح سازمانها کیفیت و سرعت انعطافپذیری،

 متغیر شرایط با تطبیق و تغییر انعطافپذیری، که آورد وجود به خود عملیاتی روشهای و ساختار در را ظرفیتی می تواند سازمان واقع در .است

 ویژگی های فرایندها، ترکیب عنوان به را سازمانی چابکی میتوان .مایدن ایجاد بنیانی و ئمی،اجباری دا تغییرات یکسری انجام به نیاز بدون را

 برای و میدهد افزایش باال کیفیت با خدمات ارائه در را سازمان توانایی چابکی، .گرفت نظر در پیشرفته فناوری با سازمان کارکنان و سازمانی

 به را سازمان که دانشی و تجربیات صورت به و محوری شایستگی یک عنوان به است ممکن چابکی .است مهم سازمان رقابتی توان افزایش

 (.1114، 0هامل (شود دیده میسازد، قادر بنیادی و اساسی نتایج تحقق

کارکه ویژگی  و کسب محیط در سازمان پیشرفت و بقا باعث که ها شایستگی و ها توانمندی از ای مجموعه :از عبارتست چابکی 

پاسخگویی   توانمندی دو باید چابکی به شدن نائل جهت سازمانی هر می و عدم اطمینان است می شود. بنابرایناساسی آن وجود تغییرات دائ

 شاخص ابعاد و از تعدادی به ها شایستگی و ها توانمندی از یک هر و باشد داشته سریع سازی نمونه شایستگی و انعطاف پذیری و یک

 (.55-52،صص 1628شود)خوش سیما،  می شکسته

مورد  گوناگون محصوالت زمان کمترین در است قادر که باشد می زیاد تغییر و انعطاف قابلیت به تولیدی سیستم یک ، چابک لیدتو

محصوالت  تنها سازمانها این .اندیشند می دیگر ای گونه به نیز مشتریان نیازهای ارضاء درباره چابک های سازمان .کند تولید را مشتری نیاز

محصوالتشان  که معتقدند سازمانها این .دهند می ارائه را مشتریان واقعی نیازهای برآوردن های حل راه بلکه رسانند، نمی فروش به را خود

                                                           
6 .Zhang 
7 . Hummel 
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 سازی محصول غنی در سعی آنان برای افزوده ارزش ایجاد و محصول از مشتریان توجه مورد موجود های ارزش تحقق منظور به و نیست کامل

از  است عبارت عملیاتی اصطالح در چابکی .شود می رقبا برای چابک های سازمان موقعیت شدن دسترس رقابلغی سبب امر این .دارند خود

دارند. این امر موسسات  عملیاتی مشترك همکاری با و ،بوده خود خاص های شایستگی و مهارت دارای هرکدام که ، شرکت چند از ترکیبی

چابک سازی ژانگ و شرفی دارای چهار  .نماید می مشتریان نیازهای مطابق تغییرات به اسخگوییپ و انطباق به قادر را« حرفه مشترك»همکار 

 بعد پاسخگویی، انعطاف پذیری، سرعت و شایستگی می باشد. 

 : ابعاد و کارکردهاي چابک سازي سازمانی1جدول 

 کارکردها مفاهیم

 انعطاف پذیری
 انعطاف منعطف، سازمانی ساختار شیوه کارکنان، پذیری فانعطا منعطف، تولیدی سیستم منعطف، تولید ها مدل

 منعطف وکار کسب های استراتژی کار، محل پذیری

 سرعت
 زمان ، محصول تغییرات زمان عملیات، ممکن،زمان زمان کمترین در تغییرات انجام و وعملیات کار انجام یادگیری،

 تغییر یا پذیری سازش و انطباق زمان و یادگیری خدمات زمان یا محصول تحویل

 شایستگی

 .است مشکل ها آن اجرای که کاری و کسب های شیوه وارتقای جانبه،توسعه چند فعالیت های وشایستگی امکانات

معرفی  کنندگان، تأمین و مشتریان بین نزدیک ارتباط شراکت، تشکیل فناوریکی،سرعت ومهارت دانش افزایش

 باال میزان به جدید محصوالت

 پاسخگویی
روندها  و متغییرها و کار کسب محیط و بازار به مشتریان پاسخگویی ها وخواسته تقاضا در تغییر به خگوییپاس

 تغییرات وکار کسب اهداف انطباق جه محیطی در ها خواسته و اجتماع به پاسخگویی

 

 سوال این به پاسخگویی جهت گرانانگیزه پژوهش نیز و تحقیق موضوع پیرامون شده انجام تحقیقات و شده مطرح مطالب به توجه با 

 چنین پژوهشی زمینة است؟ کدام کتابدران این کتابخانه ها دیدگاه از درکتابخانه های دانشگاهی  شهر کرمانشاه  چابکسازی بر مؤثر عوامل که

 و منطقی صورتی به ات آورده فراهم پژوهش اصل مسئلة در و پژوهش متغیرهای بین منطقی و درست ارتباطِ ایجاد و پاسخگویی جهت را

 .گردد استفاده آنها از و یافت پژوهش مسئله مورد یا موضوع برای جواب هایی علمی

 

  تحقيق موضوع اهميت

 چابکسازی بر مؤثر عوامل در شناسایی نظری لحاظ از میتواند آنکه اول است؛ کاربرد و اهمیت دارای جنبه دو از حاضر های پژوهش

 و مناسب الگوی آنان سازمانی چابکسازی افزایش برای عملی، لحاظ از اینکه ودوم نماید معرفی را غنی و دمفی اطالعات کارکنان سازمانی

 رو، این از .دارند تأثیر عمیقی سازمانها بر که بی ثباتیهاست عصر و مداوم تغییرات و تحوالت دنیای امروز، دنیای .کند ارائه اجرایی را قابل

 تطبیق میکند مواجه تهدید با را سازمان که تغییراتی با مستقیم، یا غیر مستقیم صورت به حیاتشان، حفظ برای سازمانها که ضروریست

 فزاینده رقابت با سازمانها از دارد؛ بسیاری وجود سازمان پاسخگویی نیز و انعطافپذیری بهبود و توسعه به مبرمی نیازِ بازارهای رقابتی، در .یابند

یافته  شدت مشتریان، تغییر حال در نیازهای و بازاری حیطه های تغییر فناورانه، های واسطة نوآوری به و هستند رو به رو نامطمئنی و پایدار

 حتی و سنتی الگوهای بازبینی و کار و اولویتهای کسب سازمان، راهبردی چشم انداز در عمده ای اصالحات موجب بحرانی وضعیت این .است

بیرونی  محیط به فقط نه که، میدانند هایی هویت را سازمانها غالب تفکر حاضر، حال ( در1620 نی،کرما)است شده معاصر نسبتاً الگوهای

 محیط در کامیابی توانایی صورت به نمونه این .میکنند تعریف را خود محیط اثرگذار و فعّال شکل به بلکه میدهند، نشان عکس العمل خود

 که دهند ادامه حیاتشان به میتوانند هایی سازمان فقط .میشود نوان چابکی سازمانی مطرحو با ع تعریف پیش بینی ناپذیر و بی ثبات متغیر،

 گذشته راه حل های و رویکردها که گفت دیگر میتوان عبارتی (. به1115همکارانش،  و گلدمن)باشند یافته دست هایی توانمندی چنین به

جدیدی  دیدگاه های و رویکردها با است بهتر یا داده اند دست از بیرونی یطمح و مشکالت سازمانی با رویارویی برای را خود توانایی دیگر

 سازمانی چابکسازی واقع، در .است چابکسازی سازمانی تحوّل و تغییر عوامل این به پاسخگویی راه های از یکی رو، این از .شوند جایگزین

امروزی  دنیای تغییر به رو روند به توجه با که هایی سازمان ،میدهد نشان شواهد که همانطور .هاست سازمان مهندسی برای جدیدی نمونة

 یا کرده حفظ را جایگاهشان رقابتی این بازار در توانسته اند بوده اند، آنها به کارگیری و چابکی عوامل شناسایی جهت در و رفته اند پیش

 به توجه با .دادهاند دست از را خود موقعیت یا خورده شکست بوده اند، خود بی توجه سازمانی چابکی به که سازمان هایی و نمایند بهتر

 برای باید سازمان، اثربخشی و کارایی افزایش و عملکرد در بهبود چابکسازی بر مؤثر عوامل جایگاه و اهمیت خصوص در شده مطرح مباحث

 بر مؤثر اثر عوامل و ارتباط شناخت .شود ویژهای توجه آنان چابکسازی مهارت های به کاری محیط در و معتمد متعهد افراد از برخورداری
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کتابخانه های  در مهم انسانی منابع و محورها از یکی عنوان به و کتابداران باشد داشته سازمانی محیطهای در مثبتی نتایج میتواند چابکسازی

در چابکسازی کتابخانه های  میتوانند باشند، برخوردار چابکسازی دیگر مؤلفه های و انعطافپذیری و تفکر تمرکززدایی از اگر دانشگاهی،

 است. کتابداران  دیدگاه از کتابخانه های دانشگاهی در بر چابکسازی مؤثر عوامل بررسی صدد در حاضر پژوهش .بردارند مؤثری دانشگاهی گام

 

 پژوهش اهداف

 کلی هدف

 کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه دیدگاه از کتابخانه های دانشگاهی در چابکسازی بر مؤثر عوامل بررسی و شناسایی

 جزئی اهداف

 شهر گاهیدانش های کتابخانه کتابداران دیدگاه از دانشگاهی های کتابخانه محیطی تغییرات به واکنش ارائه سرعت میزان شناسایی .1

 کرمانشاه

 شاهکرمان شهر دانشگاهی های کتابخانه کتابداران دیدگاه از دانشگاهی کتابخانه در کارکنان های شایستگی میزان شناسایی .8

 تغییرات ابلمق در کرمانشاه، شهر دانشگاهی های کتابخانه کتابداران دیدگاه از دانشگاهی های کتابخانه انعطافپذیری میزان شناسایی .6

 .جامعه در آمده وجود به

 تغییرات لمقاب در کرمانشاه، شهر دانشگاهی های کتابخانه کتابداران دیدگاه از دانشگاهی های کتابخانه پاسخگویی میزان شناسایی .4

 .اجتماع در آمده وجود به

 

 تحقيق فرضيه هاي

از دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر  کتابخانه های دانشگاهی چابکی و محیطی تغییرات به واکنش ارائه سرعت بین (1

 .دارد وجود ارتباط کرمانشاه

 ارتباط شاهکرمان شهر دانشگاهی های کتابخانه کتابداران دیدگاه از دانشگاهی های کتابخانه چابکی و کارکنان های شایستگی بین  (8

 .دارد وجود

 .دارد وجود ارتباط کرمانشاه شهر دانشگاهی کتابداران دیدگاه از دانشگاهی های کتابخانه چابکی و انعطافپذیری بین (6

 کرمانشاه شهر دانشگاهی های کتابخانه کتابدارن دیدگاه شگاهیدان های کتابخانه چابکی و  محیطی تغییرات به پاسخگویی بین (4

 .دارد وجود ارتباط

 

 مطالعاتی پيشينة

 :میشود اشاره آنها از تعدادی به که است پذیرفته صورت تحقیقاتی سازمانی چابکسازی زمینة در

 شرکتهای در )ساختاری معادالت لگویابیا( تجاری  سازمانهای چابکی در دانش مدیریت نقش"عنوان  تحت تحقیقی (،1611کدخداپور)

 وجود داشته معناداری ارتباط چابکی، و دانش مدیریت بین که داد نشان نتایج .دادند انجام "شهرستان یزد فناوری و علم پارك دانش محور

 نحوی به فرایندی و ساختی زیر ادابع این از یک مجموع، هر در .باشند اثرگذار چابکی اقدامات روی بر میتواند دانش مدیریت عناصر بیشتر و

 .هستند ارتباط در چابکی ابعاد از بخشی با

 استان پرورش و آموزش سازمان چابکسازی بر مؤثر عوامل بررسی و شناسایی" به خود ارشد کارشناسی پایان نامه در( 1618) حسنی

 یچابک مطلوب نسبتا وضعیت کردستان استان رورشپ و آموزش سازمان چابکسازی  دهنده نشان پژوهش نتایج. اند پرداخته "کردستان

 ازمانس چابکسازی بر مؤثر عوامل پژوهش نتایج به توجه با ایشان. میکند حکایت کردستان استان پرورش و آموزش سازمان معاونین و مدیران

 غییراتت به واکنش اطالعاتی، ظامهاین و نوین فناوریهای جدید، فناوریهای و تغییرات به مثبت نگرش را، کردستان استان پرورش و آموزش

 .است نموده بیان کارکنان میان انسانی روابط مشتریان، سلیقة و محیطی

 مدیریت در انسانی نیروی توانمندسازی برای سازمانی سازی چابک "( پژوهشی تحت عنوان 1616حرآبادی فراهانی و همکاران )

 بالقوه های فرصت از استفاده به متمایل و اندیشند می تغییرات با انطباق از فراتر ابکچ های به این نتیجه رسیدند که سازمان "کشور جهادی

 انعطاف به توجه با چابک سازمانهای در .باشند می خود های شایستگی و ها نوآوری بخاطر ثابت یک موقعیت کسب و متالطم محیط یک در

 رقابت مبانی موفق شناسایی سازمانها این در . دارند ای ویژه اهمیت دانشی و نوآور ، خالق انسانی نیروی ، باالی پاسخگویی قدرت و پذیری

 فراهم بوسیله سریع تغییرات دارای و دانش محیط در مناسب اقدامات و منابع، انسجام ،)سودآوری و کیفیت نوآوری، انعطاف پذیری، سرعت،(
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 برنامه به بخشیدن ،اهمیت مهارتی چند ،کارکنان انعطاف قابل ی ها ساختار وجود . دارد اهمیت پسند مشتری خدمات و کردن محصوالت

این  ونهایتا هستند چابک سازمانهای های بایسته از محور دانش کار و کسب اهمیت و خالقیت و آوری نو فرهنگ ایجاد نهایتا توانمند سازی

 میشود. وکار کسب محیط در کارکنان توانمندیهای ارتقای باعث چابک سازمانهای در ویژگیها

 فرماندهان دیدگاه از )ع(علی امام دانشگاه در سازمانی چابکسازی بر مؤثر عوامل"( در پژوهشی تحت عنوان 1614حجتی و همکاران )

 کارکردهای بُعد :نمود ارائه زیر صورت به را )ع(علی امام دانشگاه بر چابکسازی مؤثر عوامل نشان دادند میتوان "دانشجویان تیپ یگانهای

 نظام مند شکل به کارها انجام به اعتقاد شفافسازی، به اعتقاد فرماندهان، آگاهسازی به اعتقاد :با شاخصهای میانگین باالترین دارای یمدیریت

 در موجود فناوریهای با مهارت فرماندهان و دانش افزایش دیگران، با مشورت :شاخصهای با دوم رتبه در متقابل همکاری بُعد و شبکه وایجاد

 .سازمان با فرماندهان رابطه بودن نزدیک و بخشهای مختلف در فرماندهان چندگانه مشترك قابلیتهای داشتن ن،سازما
 

 خارجی هاي پژوهش پيشينه
 به محیطی تغییرات از بهره مندی در زمینة 1114 سال در نواکر سپس و پرداختند بازار در چابکی بحث ( به1111) ناجل، و گلدمن

 شده ایجاد های فرصت بررسی به ای مقاله در همکارانش و گلدمن 1115 سال در .ارائه نمودند مقاالتی کار و کسب نوین های فرصت عنوان

 .پرداخته اند محیطی سریع تغییرات حاصل از

 در ژانگ و شریفی توسط مفهومی الگوی اولین سال در نهایت در و نمودند ارائه چابکی سازمان از ( الگویی1111) همکارانش و یوسف

 در هر یک و آوردند روی چابک ساختارهای به خود تحقیقات در (8771) هرمزی و ماسکل ؛بسانت؛ پونتیاك . گردید ارائه لیورپول دانشگاه

 .نموده اند بررسی را سازمانها چابکی ساختاری جوانب متعددی، مقاالت

اسخگویی، سرعت، انعطاف پذیری و شایستگی است درپژوهش حاضر از مدل ژانگ و شریفی استفاده شده است که دارای مولفه های پ

 که مفهوم هر کدام از مولفه ها در زیر توضیح داده می شود.

 این .است موارد دیگر و شغل کار، راهبرد سریع در تغییرات در جدید و متفاوت کار و کسب ساختارهای اتخاذ توانایی : انعطافپذیری

 وسنجش ارزیابی قابل انعطافپذیر کار و کسب راهبردهای و کار محیط در انعطافپذیری افپذیر،محصول انعط الگوی چون هایی شاخص با متغیّر

 (.1616بود)حرآبادی فراهانی و همکاران،  خواهد

 تقاضای تغییرات شاخصهای که گویند را پاسخگویی افراد نوین نیازهای و مشتریان و محیطی تغییرات به مناسب واکنش: پاسخگویی

 سنجش است قابل تغییرات با کار و کسب اهداف پذیری انطباق و زیست محیط و اجتماعی بازار، موضوعات و کار و کسب راتتغیی مشتریان،

 (.1616حرآبادی فراهانی و همکاران، )

 یجادا و مسئولیتها و کارها انجام با در یادگیری، چابکی زمان ترین کوتاه در چابکی الزم مشخصات و شرایط ایجاد توانایی: سرعت

تغییرات  زمان تغییر، با انطبااق زمان و یادگیری زمان :شامل چابکی از بُعد این شاخصهای .است همراه ممکن زمان کوتاهترین در تغییرات

حرآبادی فراهانی و ) زمان کوتاهترین در انجام تغییرات و زمان ترین کوتاه در عملیات و وظایف انجام یادگیری خدمات، ارائه و سرویس دهی

 (.1616همکاران، 

 افزایش .است مشکل ها آن اجرای که کاری و کسب های شیوه وارتقای جانبه،توسعه چند فعالیت های وشایستگی شایستگی: امکانات

باال)  میزان به جدید معرفی محصوالت کنندگان، تأمین و مشتریان بین نزدیک ارتباط شراکت، تشکیل فناوریکی،سرعت ومهارت دانش

 (1616انی و همکاران، حرآبادی فراه

 را گام اولین می باید هستند، امروزی و پویای متغیر رقابتی محیط در تکاپو و تغییرات با مواجهه درصدد که سازمانها تمامی بنابراین

 هر گفت میتوان نیقی به باشند، نداشته متغیر محیط در کار منظور به را الزم دانش مهارتها و انسانی، منابع اگر .بردارند خود کارکنان با

 این پس .مییابند معنا کارکنان با وجود سازمانی های فرهنگ و ساختار و فناوریها تمامی .بود نخواهد بیش خسرانی دیگری و هزینه تالش

 جههموا در آنها های قوت و ها ضعف های کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه ، مهارت بررسی ضامن علمی، معیارهای با پژوهش

 در کار و سازمانی اهداف پیشبرد جهت رفع ضعفها و مثبت نقاط تقویت برای را اجرایی راهکارهای و کرده شناسایی را محیطی با تغییرات

 .میکند ارائه متغیر محیط
 

 پژوهش اجراي روش

 تحقیق انجام .است - یلیتحل توصیفى روش پژوهش، نوع لحاظ به و کاربردی هدف، لحاظ به تحقیق ین: اتحقیق روش و هدف الف(

جهت  پیمایشی روش تحقیق، این در. کرد تقسیم پیمایشی و میدانی کتابخانه های، به را میتوان اطالعات آوری گرد روش لحاظ از توصیفی

 . داد قرار میدانی های تحقیق زمره در میتوان را آن لذا است، شده استفاده اطالعات آوری گرد
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 تشکیل نفر 36کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه  را تحقیق آماری جامعه :نه گیرینمو روش و نمونه جامعه، ب(

نهایت  در که گردید، توزیع بین تمامی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانششاه پرسشنامه تعداد، همین به بنابراین میدهند.

 . گرفت رارق تحلیل و تجزیه مورد شده آوری جمع پرسشنامه های

ژاگ و شریفی در  نظرات براساس سوال 82 سازمانی با چابکی پرسشنامه شامل داده ها گردآوری ابزار تحقیق این در : پژوهش ج( ابزار

پرسشنامه از طریق  اعتبار و محتوایی نوع از پرسشنامه، روایی ضمناً  .شد سرعت( استفاده شایستگی، پاسخگویی، چهار بعد )انعطافپذیری،

 . است برخوردار باالیی پایایی به دست آمد که از %11آلفای کرونباخ 

 و تجزیه .شد استفاده اسمیرنوف آزمون کولموگروف از نمونه توزیع بودن نرمال تعیین برای نخُست :ها داده تحلیل و تجزیه د( روش

آزمون  از نیز، استنباطی آمار سطح در و گردید انجام پراکندگی و کزیمر از شاخصهای استفاده با توصیفی، آمار سطح در دادهها تحلیل

 پیرسون در محیط نرم افزار اس پی اس اس استفاده گردید. همبستگی

 :میگردد ارائه زیر بخش دو در حاضر پژوهش یافته های

 .است شده وردهآ  جدول شماره در سازمان چابکسازی در مؤثر عامل 4 آماری مشخصه های :داده ها الف( توصیف

 نمرات آماري : مشخصه هاي 2جدول

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد 

 1/012- 047/ 358/ 2/98 3/50 2/50 63 سرعت

 -40/1 672/7 41/7 48/1 77/8 1/00 63 شایستگی

 295/- 316/- 66/ 2/82 4/00 1/50 63 انعطاف پذیری

 1/47- 308/ 41/ 1/42 2/00 1/00 63 پاسخگویی

 56/- 240/ 57/ 2/07 3/50 1/00 63 چابکی

       63 جمع

 

 :کرد استنتاج را زیر موارد می توان 8جدول آمار از

 منفی عددی میانگین، از آن نمرات مکعب مجموع دیگر عبارتی به هست منفی کجی دارای)انعطاف پذیری(  متغیر نمرات توزیع .1

 .است میانگین کمتر از مقیاس ینا در افراد بیشتر نمرات و است

 .دارد را کجی کمترین تغییرات محیطی پاسخگویی، چابکی  وشایستگی به نمرات توزیع  .8

 بدین .است منفی کشیدگی دارای واکنش،شایستگی و پاسخگویی، انعطاف پذیری و چابکی ارائه سرعت متغیرهای نمرات توزیع .6

چابکی   توزیع و بیشترین کشیدگی شایستگی نمرات توزیع .دارد قرار میانگین از دور این مقیاسها در افراد بیشتر نمره که معنا

 .دارد را کمترین کشیدگی

 

 آمار توصيفی
 گردیده ارائه (6شماره جدول در آماری نمونه) سن و سابقه میزان تحصیالت، شناختی، جمعیت متغیرهای توصیفی آمار قسمت این در

 . است

 هاي جمعيت شناختی کتابداران کتابخانه هاي دانشگاهی شهر کرمانشاه : آمار توصيفی مولفه3جدول 

 جنسیت

 درصد تعداد مورد

 %06 43 زن

 %80 10 مرد

 سن

30-20 2 0/18% 

40-30 83 6/41% 

50-40 81 6/66% 

 %0/18 2 باالتر50

 %5/1 3 5-10 سابقه خدمت
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15-10 85 0/61% 

20-15 15 2/86% 

 %80 10 بیشتر20

رشته 

 تحصیلی

 %2/00 41 کتابداری

 %5/10 11 سایر رشته های انسانی

 %8/6 8 علوم تجربی

 %3/1 1 فنی مهندسی

 مدرك

 %1/0 5 دیپلم

 %1/0 5 کاردانی

 %4/44 82 کارشناسی

 %5/63 86 کارشناسی ارشد

 %8/6 8 دکترا

 

سال تشکیل می دهند.  67تا 87نفر از نمونه را افراد بین 86ل داده اند. نمونه را مردان تشکی %80نمونه زن و  %06 6با توجه به جدول

نمونه کتابداری بوده و مرتبط با شغل فعلی آنان  %1/00سال سابقه ی خدمت دارند، رشته ی تحصیلی  15تا17ازاعضای نمونه بین  0/61%

 اعضای نمونه دارای مدرك کارشناسی هستند.  %4/44است، 

 هاداده ب( تحلیل

 : آزمون نرمال بودن دادها4دول ج

 یکچاب پاسخگویی انعطاف یستگیشا سرعت 

 63 63 63 63 63 تعداد

 
 2/07 2/82 2/76 1/42 2/98 میانگین

 574/ 660/ 941/ 413/ 358/ انحراف معیار

 

 174/ 239/ 149/ 274/ 248/ حداکثر اختالفات

 174/ 174/ 149/ 274/ 244/ مثبت

 153/- 239/- 085/- 189/- 248/- منفی

 1/37 1/898 1/185 2/175 1/967 آماره ی کلموگروف اسمیرونف

 045/ 001/ 121/ 000/ 001/ سطح معناداری

 

است لذا این  75/7از  کمتر "شایستگی "، "سرعت "، "پاسخ گویی "،  " چابکی "سطح معناداری برای متغیر  4جدول  با توجه به

داری آزمون نرمال های پارامتریک در مورد آن استفاده کرد؛ اما چون سطوح معنیتوان از آزمونمینه و بنابراین بودنمتغیر دارای توزیع نرمال 

های پارامتریک استفاده توان از آزمونداشته و می بودهتوزیع نرمال  دارایمتغیر این/ است، بنابراین 75ر از بیشت "انعطاف پذیری"بودن برای 

 نمود. 

 آمار استنباطی
 همبستگی ضریب آماری آزمونهای از شده استخراج آن از نمونه که جامعه های به پژوهش نتایج تعمیم و داده ها توصیف تأیید منظور به

 .است شده آورده زیر جداول در ترتیب به آن نتایج که است شده استفاده

 فرضیه اول

 انشاهکرم شهر دانشگاهی کتابداران دیدگاه از دانشگاهی ایه کتابخانه چابکی و سرعت ارائه ی واکنش به تغییرات محیطی بین (1

 .دارد وجود ارتباط
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 چابکی و سرعت بين رابطه بررسی براي اسپيرمن همبستگی ضریب : نتایج 5جدول

 نام متغیر وابسته نام متغیر مستقل ضریب همبستگی سطح معناداری تفسیر

 چابکی سرعت **  416/7 771/7 رابطه ی معنادار و مستقیم وجود دارد.

 

کتابخانه های دانشگاهی از دیدگاه کتابداران کتابخانه های  چابکی و و سرعت بین رابطة می شود، مشاهده 5جدولِ در که همانطور

پایین تر  2که از میانگین فرضی12/8مستقیم و معنادار است و با توجه به جدول  دارای میانگین  771/7دانشگاهی شهر کرمانشاه در سطح 

 باشد واز وضعیت نامطلوبی برخوردار است. می

 فرضیه دوم

 وجود رتباطا کرمانشاه شهر دانشگاهی های کتابخانه کتابداران دیدگاه از دانشگاهی های کتابخانه چابکی و کارکنان های شایستگی بین

 .دارد

 چابکی و سرعت بين رابطه بررسی براي اسپيرمن همبستگی ضریب : نتایج6جدول

 نام متغیر وابسته نام متغیر مستقل ضریب همبستگی معناداری سطح تفسیر

 چابکی شایستگی 840/7 750/7 بی معنا و غیر مستقیم است.

 

 های کتابخانه کتابداران دیدگاه از دانشگاهی های کتابخانه چابکی و و بین شایستگی رابطه میشود، مشاهده 3 جدولِ در که همانطور

 می باشد که کمترین 48/1میانگین  شایستگی دارای  جدول به توجه با و است و بی معنا غیرمستقیم771/7 حسط در کرمانشاه شهر دانشگاهی

 .داشت خواهد تأمل جای مسئوالن برای میباشد چابکی ابعاد میان در میانگین

 فرضیه ی سوم 

 .دارد وجود ارتباط کرمانشاه شهر دانشگاهی کتابداران دیدگاه از دانشگاهی های کتابخانه چابکی و انعطاف پذیری بین

 چابکی و انعطاف پذیري بين رابطه بررسی براي پيرسون همبستگی ضریب : نتایج7جدول 

 نام متغیر وابسته نام متغیر مستقل ضریب همبستگی سطح معناداری تفسیر

 چابکی انعطاف پذیری 384/7 **777/7 رابطه معنادار و مستقیم است.

 

 های هکتابخان کتابداران دیدگاه از دانشگاهی های کتابخانه چابکی و و شایستگی بین رابطه می شود، اهدهمش 0 جدولِ در که همانطور

مقدارهمبستگی، همبستگی نسبتا قوی بین انعطاف پذیری و  به توجه با و است معنادار و مستقیم771/7 سطح در کرمانشاه شهر دانشگاهی

و نشان  پایین تر از میانگین فرضی میباشد میانگین که باشد می 28/8میانگین دارای پذیریانعطاف   چابکی وجود دارد، با توجه به جدول

 دهنده ی این است که انعطاف پذیری در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.

 فرضیه چهارم

 ارتباط رمانشاهک شهر دانشگاهی های کتابخانه کتابدارن دیدگاه دانشگاهی های کتابخانه چابکی و  محیطی تغییرات به پاسخگویی بین

 .دارد وجود

 چابکی و پاسخگویی بين رابطه بررسی براي اسپيرمن همبستگی ضریب : نتایج8جدول 

 نام متغیر وابسته نام متغیر مستقل ضریب همبستگی سطح معناداری تفسیر

 چابکی پاسخگویی 011/7 **777/7 رابطه معنادار و مستقیم است.

 

 ایه کتابخانه کتابداران دیدگاه از دانشگاهی های کتابخانه چابکی و شایستگی بین رابطه می شود، همشاهد 2ل جدو در که همانطور

ی رابطه ی بسیار قوی بین پاسخگوی وجه به مقدار باالی ضریب همبستگیت با و است معنادار و مستقیم771/7 سطح در کرمانشاهشهر دانشگاهی

و نشان دهنده ی این است  که پایین ترین میانگین میباشد باشد می 48/1 میانگین دارای سخ گوییپا جدول و چابکی وجود دارد، با توجه به

 که پاسخ گویی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.

                                                           
 می باشد میانگین فرضی می نمامند. 6را که  1،8،6،4،5.میانگین بین 2 
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 نتيجه گيري و بحث
 مطلوبی دِح رکتابخانه های دانشگاهی از دیدگاه کتابداران دانشگاهی شهر کرمانشاه د چابکی ابعاد بیشتر در چابکی اینکه به توجه با

 .میپردازیم کرده اند کسب را میانگین کمترین و بیشترین میانگین که شاخص هایی تحلیل به ادامه در. است

 میانگین را با دارد که به ترتیب شاخص بعد سرعت ارائه واکنش از دیدگاه کتابداران باالترین .1

 می باشد. 8ن بقیه سواالت کمتر از و میانگی52/4بیشترین میانگین  "سازمان در امر کسب دانش تواناست"

ازمان انعطاف پذیری برای س". بعد انعطاف پذیری از دیدگاه کتابداران به لحاظ میانگین در جایگاه دوم قرار دارد که به ترتیب شاخص 8

ا میانگین ب "وب میشودپیش بینی تغییر در این سازمان شایستگی محس"و کمترین میانگین مربوط به شاخص  0/8با میانگین  "با ارزش است

 می باشد.6/1

. بعد پاسخگویی به تغییرات محیطی و شایستگی از دیدگاه کتابداران به لحاظ میانگین در جایگاه سوم قرار دارد تمامی شاخص های 6

 است. هستند، که نشان دهنده ی شرایط نامطلوب و نامناسب این مولفه ها 8مربوط به این دو مولفه دارای میانگینی پایینتر

با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت سرعت، پاسخگویی و انعطاف پذیری رابطه ی مستقیم و معناداری با چابک سازی 

( 1614در کتابخانه های دانشگاهی از دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه دارد، که با نتایج پژوهش حجتی و همکاران )

هم سو است، حجتی  "عوامل موثر بر چابک سازی سازمانی در دانشگاه امام علی )ع( از دیدگاه فرماندهان یگانهای تیپ دانشجویان"با عنوان 

 و همکارانش در پژوهش خود نشان دادند که سرعت، انعطاف پذیری و پاسخگویی رابطه ی مستقیم و معناداری با چابک سازی سازمانی دارد.

 

 پيشنهادها
خانه های کتاب محیطی چابکی به تغییرات واکنش ارائه سرعت فرضیه اول )بین قبول به توجه ی منتج از فرضیه اول: باپیشنهادها .1

وصیه پایین تر از میانگین فرضی ت میانگین های دارد( ، اما وجود کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه ارتباط دیدگاه از دانشگاهی

 مهارتهای افزایش با تا ساخته فراهم را فرصتی تغییر، با انطباق زمان و کوتاه ترین زمان در وظایف انجام یادگیری ام به می شود کتابداران اقد

 پایینی نمیانگی دارای زمان کوتاهترین تغییرات در انجام شاخص محیطی تغییرات به واکنش ارائه بعد در. نمایند استفاده فرصتها این از خود

 همت گمارند. آن رفع در میگردد پیشنهاد و است مؤثر این زمینه در کتابداران تفکرات و ازمانیس ساختار که است

ن کتابخانه های دانشگاهی از دیدگاه کتابدارا چابکی شایستگی و فرضیه دوم )بین پیشنهادهای منتج از فرضیه دوم: با توجه به رد .8

 نسبت و نموده اختیاراستفاده تفویض و مشارکتی مدیریتی شیوه های از ( مدیرانندارد وجود ارتباط کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه

 .گمارند همت تنبیه و تشویق در انگیزه ایجاد به

چابکی سازمانی کتابخانه های دانشگاهی از  و انعطافپذیری فرضیه سوم )بین قبول و عنایت پیشنهادهای منتج از فرضیه سوم: با .6

 چابکی، ردیگ بعد چهار با انعطافپذیری مثبت همبستگی نیز و وجود دارد( های دانشگاهی شهر کرمانشاه ارتباط دیدگاه کتابداران کتابخانه

میانگین  رازی .نماید فراهم را کتابداران انعطاف پذیری زمینة خود، ساختار تغییر کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه با :میگردد پیشنهاد

 دیریتیم کارکردهای میتواند تصمیم گیری ها در آنان نمودن به کتابداران وشریک دادن اختیار. ین فرضی بود کمتر از میانگ انعطاف پذیری

 شود. کتابداران باعث انعطافپذیری و داده افزایش را

یدگاه د چابکی  کتابخانه های دانشگاهی از و پاسخگویی فرضیه چهارم )بین قبول به عنایت پیشنهادهای منتج از فرضیه چهارم: با .4

باق انط منظور به را خود سازمانی اهداف ارشد، مدیران میشود پیشنهاد وجود دارد( کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه ارتباط

 .نمایند بازنگری تغییرات با کار و اهداف کسب پذیری

 :جمله از ردگی قرار مطالعه مورد دیگری مؤلفه های با سازمانی چابکسازی که میشود پیشنهاد

 .سازمانی در کتابخانه های دانشگاهی چابک سازی و راهبردی مدیریت بین رابطه بررسی .1

 . سازمانی در کتابخانه های دانشگاهی چابک سازی مدیریت دانش و بین رابطه بررسی  .8

 .سازمانی در کتابخانه های دانشگاهی چابک سازی و حرفه ای تعهد ینطه براب بررسی .6
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 مراجعمنابع و 
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سازی سازمانی برای  (. چابک1616حرآبادی فراهانی، علیرضا؛ مسعودی، بابک؛ شاملو، زهره؛ مفتخری کمالی، مرجان) [6]

 توامندسازی نیروی انسانی در مدیریت جهادی کشور.ارائه در سومین همایش علوم مدیریت نوین.

کردستان، پایان  استان پرورش و آموزش سازمان چابکسازی بر مؤثر عوامل بررسی و شناسایی (.1618حسنی، فرزام) [4]
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 شرکتهای در( ساختاری معادالت الگویابی) تجاری  سازمانهای چابکی در دانش مدیریت (. نقش1611کدخداپور، حامد ) [3]

د، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ی علوم انسانی، دانشگاه غیر شهرستان یز فناوری و علم پارك دانش محور

 انتفاعی جهاد دانشگاهی یزد.
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