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Abstract  
Organizational agility is one of the issues that explain its different dimensions and angles in 

different Organizations, providing a favorable place for their growth and performance at 

different levels. The purpose of this paper was to identify and rank the factors affecting 

organizational behavior agility in the higher education sector by applying meta-synthesis 

technique and group hierarchical analysis. In the first part, by applying meta-synthesis 

technique, 120 articles were chosen after screening 481 articles, the dimensions and factors 

of organizational behavior agility were identified. The four main and final dimensions of 

organizational behavior agility were: education, culture, knowledge, and employee’s ability. 

Then, in the quantitative section, these dimensions, together with the sub-criteria obtained 

from the previous section, were put together in the form of a decision tree and ranked and 

weighted using expert opinions and hierarchical analysis techniques, which were of the 

utmost importance. It was related to the dimension of weight training (0.374) and then other 

dimensions of organizational behavioral agility were knowledge (0.222), employees’ ability 

(0.221), culture (0.182). The obtained dimensions for organizational behavioral agility were 

compared with the dimensions of organizational agility reference models with behavioral 

perspective. 
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بندی عوامل مؤثر بر چابکی رفتاری سازمانی در بخش شناسایی و رتبه

 مراتبی گروهیآموزش عالی با به کارگیری فراترکیب و تحلیل سلسله

 4، قربانعلی آقااحمدی3، محمدجواد تقی پوریان2، داود کیاکجوری1مریم ربیعی

 دکتری مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسالمی، چالوس، ایران. دانشجوی 1
 نشگاه آزاد اسالمی، چالوس، ایرانواحد چالوس، دا مدیریت و حسابداری، . دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده2

 نشگاه آزاد اسالمی، چالوس، ایرانواحد چالوس، دامدیریت و حسابداری،  کده. استادیار، گروه مدیریت، دانش3
 واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسالمی، چالوس، ایرانمدیریت و حسابداری،  شناسی، دانشکده. استادیار، گروه جامعه4

 (09/09/1399؛ تاریخ پذیرش: 30/06/1398)تاریخ دریافت: 

 چکیده 

های مختلف، جایگاه مطلوبی را برای وضوعاتی محسوب است که تبیین ابعاد و زوایایی مختلف آن در سازمانچابکی سازمانی، از زمرة م
بندی عوامل مؤثر بر چابکی رفتاری کند. این مقاله با هدف شناسایی و رتبهها در سطوح مختلف فراهم میرشد و ارتقای عملکرد آن

مراتبی گروهی و در دو بخش انجام گرفت. در بخش اول، یک فراترکیب و تحلیل سلسلهکارگیری تکنسازمانی در بخش آموزش عالی با به
مقاله بررسی شد و ابعاد و عوامل چابکی رفتاری سازمانی شناسایی شدند.  120مقاله،  481با استفاده از روش فراترکیب پس از غربالگری 

آموزش، فرهنگ، دانش، توانایی کارکنان. سپس در بخش کمی، این ابعاد چهار بعد اصلی و نهایی چابکی رفتاری سازمانی عبارت بودند از 
گیری در کنار هم قرار گرفتند و با استفاده از نظرات تیم خبره و آمده از قسمت قبل، در قالب درخت تصمیمدستبه همراه زیرمعیارهای به

( است و 374/0یشترین اهمیت مربوط به بعد آموزش با وزن )دهی شدند، که ببندی و وزنمراتبی، رتبهکارگیری تکنیک تحلیل سلسلهبه
( در 182/0(، فرهنگ )218/0(، توانایی کارکنان )226/0پس از آن سایر ابعاد چابکی رفتاری سازمانی به ترتیب، عبارت بودند از دانش )

 مانی، با دیدگاه رفتاری، مقایسه شدند.های مرجع چابکی سازآمده برای چابکی رفتاری سازمانی با ابعاد مدلدستپایان ابعاد به

 آموزش عالی، چابکی سازمانی، چابکی، رویکرد رفتاری. واژگان کلیدی:
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 مقدمه

های سازمانی و های گذشته دیگر قابلیت و توانایی خود برای مقابله با چالشحلرویکردها و راه

های جدید، جایگزین ها و دیدگاهاند و بهتر است با رویکردمحیط بیرونی معاصر را از دست داده

های پاسخگویی به عوامل تغییر (. یکی از راه14، ص1397بیگی، شوند )پورجاوید، خسروی و علی

ها و تحول سازمانی، چابکی است. در واقع، چابکی به عنوان پارادایم جدیدی برای مهندسی سازمان

یم جدید، مبتنی بر افزایش ضریب تغییر در های رقابتی است. از یک طرف، نیاز به این پاراداو بنگاه

کند و از ها و سازمان را وادار به پاسخ متفکرانه و معقوالنه به تغییرات میمحیطی است که بنگاه

طرف دیگر، بازارها و مشتریان خواهان محصوالت و خدمات ارزان، متناسب با سالیق خود و 

تواند پیروزی و موفقیت سازمان را در بازارهای ها هستند. بنابراین، چابکی میدسترسی سریع به آن

ها در چند (. توسعة بسیار سریع دانشگاه2018، 1متغیر امروزی، به همراه داشته باشد )پاندا و راث

های دولتی بوده است. نکتة قابل کننده به نیازهای آموزشی سازماندهة اخیر، در واقع پاسخی قانع

ریزی راهبردی های تأثیرگذار به شدت با فرایند برنامهگاههای دانشتوجه آن است که فعالیت

های سریع یادگیری الکترونیک (. با پیشرفت5، ص1396ها، مرتبط است )صفدریان و کیانی، سازمان

ها در حال تبدیل شدن به عامل حرکتی برای های توسعة الکترونیک منابع انسانی، دانشگاهو فناوری

های یادگیری محیط کار هستند )پورجاوید، خسروی ارزشیابی فرصت مفهوم سازی، پیاده سازی و

ها در ایران و سایر نقاط جهان با مسائل و مشکالت (. امروزه، دانشگاه12، ص1397بیگی، و علی

شود. ای مواجهند، مسئلة نخست به انتظارات دانشجویان از دانشگاه و آموزش عالی مربوط میگسترده

ها توان پاسخ به این انتظارات را ندارند، جویان رو به افزایش است و دانشگاهشک انتظارات دانشبی

خواهند که متناسب با کار و صنعت و یا به اصطالح محور میدانشجویان یک برنامة درسی شایسته

ها است، ها، ضعف تحقق انتظارات جامعه از دانشگاهمحور باشد. مسئلة دوم پیش روی دانشگاهشغل

دانشگاه انتظار دارد، در تربیت نیروی کار آموزش دیده با صالحیت و پژوهشگر نوآور که جامعه از 

ها، رفتارها و فهم جدید شود، بکوشد )حقیقی، باعث تزریق محصوالت و فرایندها، خدمات، سیاست

های دیگر کشورها با ها در ایران و بسیاری از دانشگاه(. مسئلة سوم دانشگاه1396حامی و شجاعی، 
                                                           
1. Panda & Rath 
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های مالی مواجهند. کاهش بودجة دولتی آموزش عالی، فشار جامعه برای کاهش شهریه، محدودیت

رشد و افزایش حقوق اعضای هیئت علمی، محققان و کارکنان، افزایش هزینه و پیچیدگی تحقیق 

های مالی در حال ورشکستگی ها به سبب محدودیتدانشگاهی، از این منظر بسیاری از دانشگاه

شک هدف آموزش های محیطی و تکنولوژیکی است. بی. مسئلة چهارم، ناشی از دگرگونیباشندمی

عالی تجهیز دانشجو به مهارت و دانش برای موفقیت در زندگی و محل کار است. با توجه به قدرت 

انقالب دیجیتال و گسترش اطالعات، آموزش عالی دچار یک انقالب شده است و تولید دانش در 

بیگی، های جدید میسر نیست )پورجاوید، خسروی و علیات بدون کمک فناوریاین عصر اطالع

توانند با به کارگیری اند، نمیهای دانشگاهی کشور نشان دادهتوان گفت واحد(. در مجموع می1397

ها های سنتی، پاسخ گوی نیاز دانشجویان و اقشار مختلف جامعه باشد. امروزه دانشگاهروش

های روز گام بردارند و مشکالت مالی خود را حل کنند و نیروی کار را ام با فناریاند همگنتوانسته

هایی که در خالل دهة گذشته تا برای اقتصاد جدید آماده کنند. به عبارت دیگر، انگاره و استراتژی

کردن انتظارات اقتصادی، علمی، سیاسی و رفت، برای برآوردهامروز در آموزش عالی به کار می

اعی منحصر به فرد سیستم آموزش عالی ایران مناسب نیست )خاوری، آراسته و جعفری، اجتم

(. بنابراین، با توجه به تغییرات سریع محیطی، لزوم تدوین چارچوب مفهومی و عملیاتی در 1396

گیری سازمانی در راستای پاسخگویی سریعتر و کارآمدتر در حوزة دانشگاه از تبیین الگوی تصمیم

(. این پژوهش در تالش است 1393شود )فارسیجانی، های آموزش عالی تلقی میفرایند نظامالزامات 

ابتدا، و پس از ارائة متون نظری قوی و بررسی پیشینة تحقیقات در قالب استفاده از تکنیک فراترکیب، 

تکنیک  های چابکی رفتاری سازمانی را شناسایی کند؛ سپس، با به کارگیریها و شاخصابعاد، مؤلفه

مراتبی گروهی، الگویی مناسب و کاربردی برای افزایش چابکی با رویکرد رفتاری در تحلیل سلسله

 ارائه کند. ها مراکز آموزش عالیدانشگاه

جانبه، هم در محیط داخلی چابکی سازمانی نتیجة هوشیاربودن نسبت به تغییرات، به صورتی همه

تی شایسته در استفاده از منابع برای پاسخگویی با این و هم در محیط خارجی است و با وجود قابلی

پذیر و مربوط که سازمان نیز توانایی اجرای آن را داشته تغییرات در زمان مناسب و به شکلی انعطاف
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(. اگرچه درباره چابکی بسیار 2009، 1گیرد )برانسچیدل و سورشباشد، صورت مؤثری به خود می

ز اتفاق نظری در تعریف چابکی سازمان پدید نیامده است. فرهنگ گفته و نوشته شده است، ولی هنو

تعریف « گیری سریعتوانایی تفکر و نتیجه»لغت بِستر، چابکی را توانایی حرکت سریع و آسان و 

افزار(، یک منبع تواند خاصیتی از یک فرد، یک رویکرد )برای مثال توسعة نرمکرده است. چابکی می

، یک سازمان، یک زنجیره تأمین و یا حتی یک شبکه کسب و کار باشد. )مانند فناوری اطالعات(

شدن به عنوان توانابودن برای تغییر کسب و کار و فرآیندهای کسب و کار فراتر از سطح چابک

(. مفهوم چابکی بر این منطق 2019، 2پذیری تعریف شده است )لیو، لی و بوستینزامعمول از انعطاف

ها را تحت شعاع خود قرار داده است. ت سریع و فزایندهی محیطی، سازماناستوار است که، تغییرا

ها های سودآور از آنها برای پاسخگویی سریع به این تغییرات و کسب فرصتدر نتیجه، سازمان

(. به عبارت دیگر، اگر 2011، 3های کلیدی شان را تقویت کننند )ژانگها و شایستگیباید قابلیت

تواند عملکرد خود را بهبود بخشند. سرعت خود را با تغییرات سازگار کنند، میبه ها بتوانندسازمان

گیری و اجرای سریع است. ریزی، تصمیمترین عامل برای چابکی سازمان داشتن قابلیت برنامهمهم

گیری تا حد ممکن و مناسب به برای افزایش سرعت در این زمینه، باید قدرت و اختیار تصمیم

گیری به وضوح مشخص شود. در ضمن، برای های تصمیممنتقل شود و تمام قدرت سطوح پایین

تر شدن عملیاتی که مستقیم با مشتریان در ارتباط هستند، مهماینکه چابکی سازمان باال رود، چابک

از سایر عملیات است. در این پژوهش منظور از چابکی رفتاری سازمانی، بررسی چابکی سازمانی 

شوند که با رفتار تاری است. رویکرد رفتاری شامل همة عواملی مؤثر بر چابکی میبا رویکرد رف

 کارکنان یک سازمان ارتباط دارد.

 شناسی پژوهشروش

پژوهش حاضر در دو بخش انجام شده است؛ در بخش اول )کیفی( با استفاده از تکنیک فراترکیب، 

شوند و در بخش دوم )کمی( با استفاده می ترین عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی رفتاری شناساییمهم

 شوند. بندی میمراتبی گروهی، این عوامل رتبهاز تکنیک تحلیل سلسله

                                                           
1. Braunscheidel & Suresh 

2. Liu, Li & Bustinza 

3. Zhang 
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جامعة آماری در مرحلة کیفی، شامل تمامی تحقیقات مرتبط با بحث چابکی سازمانی و رویکرد 

مراتبی از سلسله رفتاری در دهة اخیر است. در بخش کمی نیز به منظور به کارگیری تکنیک تحلیل

ده نفر از اساتید دانشگاهی که در زمینة چابکی سازمانی فعالیت داشتند، استفاده شده است که نظرات 

آوری و تحلیل شد. در مراتبی جمعایشان در قالب پرسشنامة مقایسة زوجی تکنیک تحلیل سلسله

( به ترتیب 2007) 1ارسوای سندلوسکی و بمرحله 6بخش کیفی به منظور انجام فراترکیب از روش 

 زیر استفاده شد:

های پژوهشی های پژوهشی: گام نخست انجام فراترکیب، تنظیم سؤالتنظیم پرسشاول(  گام

 ، تنظیم شد.1است. برای تنظیم سؤال پژوهش، جدول 
 

 . تنظیم سؤاالت چابکی رفتاری سازمانی 1جدول 

 هاپاسخ سؤاالت

 های چابکی رفتاری سازمانی ها و شاخصبعاد، مؤلفها چه چیزی؟

 های علمیهای موجود در پایگاهنامهمقاالت و پایان چه کسی؟ )جامعة مورد مطالعه(

 2019-2011 چه زمانی؟

 تحلیل اسنادی چگونگی؟

مرزهای مختلفی برای شناسایی  مند:گام دوم( مرور متون نظری چابکی سازمانی به شکل نظام

عات مربوطه وجود دارد. برای شروع مطالعة سیستماتیک، مقاالت از نظر سه معیار کلی زبان، مطال

 سال انتشار و هدف از تحقیق بررسی شده و بر این اساس، مقاالت مورد نظر انتخاب شدند.

باشند. شمسی می 1390میالدی و  2011معیار این تحقیق برای سال شروع انتشار مقاالت، سال 

ن نیز، با توجه به اینکه مقاالت مناسبی به زبان فارسی و انگلیسی وجود داشت، به بررسی از نظر زبا

های فارسی و انگلیسی اکتفا شد. محدودة سوم که هدف پژوهش است نیز با تمرکز بر مقاالت زبان

یافتن عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی صورت گرفت. مرزهای پیشینه به صورت خالصه در جدول 

 شده است.بیان  2

                                                           
1. Sandelowski & Barroso 
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 . معیارهای پژوهش2جدول 

 نتایج معیارهای انتخاب مقاالت

 1398-1390و  2019-2011 سال انتشار

 فارسی و انگلیسی هازبان پژوهش

 طراحی مدل چابکی سازمانی رفتاری هدف پژوهش

اه علمی داخلی و خارجی ها اشاره شده است، در چندین پایگبه آن 2هایی که در جدول کلیدواژه

سازی وجو شدند. برای شفافبه منظور دستیابی به مقاالت مرتبط و مناسب برای فراترکیب جست

وجو در قالب جدول شده و معیارهای جستهای بررسیشده در این مرحله، پایگاهبیشتر روند طی

 اند.آورده شده 3
 های علمی مورد بررسی. پایگاه3جدول 

 های اطالعاتیپایگاه ت از منابع داخلی و خارجیآوری مقاالجمع

 منابع

 داخلی

www.sid.ir 

www.Magiran.com 

www.Noormags.com 

www.ensani.ir 

www.civilica.com 

 خارجی

www.sciencedirect.com 

www.emeraldinsight.com 

www.springer.com  

www.Scholar.google.com 

www.tandfonline.com 

 4های و معیارهای اولیة بررسی مقاالت در جدول خالصة مطالب یادشده در قالب شاخص

 نمایش داده شده است.
 ها و معیارهای اولیة بررسی مقاالت. شاخص4جدول 

 پذیرش معیار عدم معیار پذیرش هاشاخص
دورة زمانی 
 انجام پژوهش

تا  1390شده از سال مقاالت و تحقیقات چاپ
 2019تا 2011یا  1398

 اند.چاپ شده 1390تحقیقاتی که قبل از سال 

 های دیگر به غیر از فارسی و انگلیسیزبان فارسی و انگلیسی زبان پژوهش

 های علمیشده در پایگاهتحقیقات چاپ نوع مقاالت
ها ها و وبالگند مقاالتی که در روزنامهسایر )مان

 شده(چاپ
 موضوعاتی غیر از چابکی سازمانی رفتاری های مشابهچابکی سازمانی رفتاری و کلید واژه موضوع

 سایر های علمیشده در پایگاهایندکس نوع مجله

http://www.sid.ir/
http://www.magiran.com/
http://www.ensani.ir/
http://www.civilica.com/
http://www.emeraldinsight.com/
http://www.springer.com/
http://www.scholar.google.com/
http://www.tandfonline.com/
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د گام سوم مقاله به دست آمد که این مقاالت وار 481با استفاده از مطالب یادشده، در انتها 

 فراترکیب برای تحلیل بیشتر و گزینش نهایی شدند.

وجو، محقق مشخص در ابتدای فرایند جست های مناسب:وجو و انتخاب مقالهگام سوم( جست

کند که آیا متون با سوال تحقیق متناسب است و یا خیر. به منظور رسیدن به این هدف، مجموعة می

شود و در هر مرحله مقاالت و متونی که با موضوع پژوهش یبار بازبینی ممطالعات منتخب چندین

شوند. در این گام، محقق در هر بازبینی، تعدادی از مقاالت همخوانی و سازگاری ندارند، حذف می

کند، که این مقاالت در فرایند فراترکیب بررسی نخواهد شد. فرایند بازبینی بدین صورت را رد می

های مختلفی مانند عنوان، چکیده، محتوا، جزئیات مقاله و غیره را در مترگیرد که محقق پاراانجام می

 کند.را دنبال می 1ای مانند شکل نظر گرفته و رویه
 

 
 سازی اولیه. مقاالت منتخب بعد از غربال1شکل 

ة اول مقاالتی شدند، دستشایان ذکر است که مقاالت در این قسمت، شامل دو دستة اصلی می

؛ 153، و دستة دوم مقاالتی در گروه رویکرد رفتاری به تعداد 328در گروه چابکی سازمانی به تعداد 

مقاله از هر دو دسته باقی ماند. در این تحقیق ابتدا عنوان مقاالت بررسی شد و  120که در نهایت، 



   67      ...بندی عوامل مؤثر بر چابکی رفتاری سازمانی در بخش آموزش عالی با به کارگیری فراترکیب و شناسایی و رتبه

   

 

مرحلة بعد، چکیده مقاالتی که مقاالتی که با سؤال و هدف تحقیق تناسبی نداشتند، حذف شدند. در 

اند، بررسی شدند و مقاالت نامربوط حذف شدند. در مرحلة سوم مقاالتی از مرحلة قبل باقی مانده

مقالة باقیمانده وارد گام بعدی  120که اطالعات ناقصی داشتند، کنار گذاشته شدند. که در مجموع، 

 فراترکیب شدند.

های یادشده، پژوهشگر با به کارگیری ابزار برنامة مهارت پس از غربال مقاالت، با توجه به روند

ها و کدها از بندی مقاالت از حیث کیفیت، نسبت به استخراج موضوعات، تمارزیابی حیاتی و دسته

ابزاری در جهت بررسی کیفیت  1(CASPهای ارزیابی حیاتی )ها اقدام کرد. ابزار برنامة مهارتمتن آن

وهش کیفی است. این ابزار دربرگیرندة ده سؤال اساسی است که به های اولیه در پژمطالعه

های کیفی پژوهشگران برای درک پژوهش کیفی و حصول اطمینان از دقت، اعتبار و اهمیت مطالعه

 کند.کمک می

در سراسر فراترکیب، پژوهشگر به طور پیوسته مقاالت گام چهارم( استخراج اطالعات متون: 

کند. در پژوهش حاضر، بار مرور میهای درون، چندینمنظور دستیابی به یافتهمنتخب و نهایی را به 

اطالعات مقاالت بدین صورت پیکربندی شده که در ابتدای امر مرجع مربوط به هر مقاله ثبت شده، 

 هایی که با روش کدگذاری بازو مرتبط با چابکی رفتاری سازمان بود، استخراج شد. سپس، کد

های در این گام به تجزیه و تحلیل و تلفیق یافته ها:و تحلیل و ترکیب یافته گام پنجم( تجزیه

ها است. این شود. هدف از فراترکیب ایجاد تفسیری یکپارچه و جدید از یافتهکیفی پرداخته می

های های موجود دانش و ظهور مدلسازی، مفاهیم الگوها و نتایج در پاالیش حالتروش برای شفاف

رود. روند اصلی مورد استفاده در این مرحله به این های پذیرفته شده به کار میتئوریعملیاتی و 

شده از مقاالت را به عنوان کد در نظر گرفته و سپس، صورت است که ابتدا تمامی عوامل استخراج

و  ها، کار تجزیههای مشابه در درون موضوعها و در نهایت تمبا قراردادن کدهای مشابه در قالب تم

رسد. در این بخش از ترکیب کدهای حاصل در جداول قبلی ها به انجام میتحلیل و ترکیب یافته

 استفاده شده است.

                                                           
1. Critical Appraisal Skills Program 
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در این مرحله به منظور کنترل کیفیت ابعاد به دست آمده با استفاده  گام ششم( کنترل کیفیت:

های حاصل از مراحل قبل از روش دلفی از نظرات تیم خبره استفاده شده است. در این مرحله یافته

شود. پژوهشگر در این پژوهش برای به در قالب خالصه ای از عوامل و ابعاد اولیه و نهایی ارائه می

های پیشین از انجام رساندن این مرحله از فراترکیب، جهت سنجش کمی میزان پشتیبانی پژوهش

 ها و نتایج پژوهش حاضر از بررسی فراوانی بهره برده است.یافته

 بندی عوامل مؤثر بر چابکی رفتار سازمانی از فراینددر بخش کمی پژوهش به منظور انجام رتبه

گیری در مقایسات زوجی نهفته استفاده شد. اساس این روش تصمیم 1(AHPمراتبی )تحلیل سلسله

مراتب تصمیم، درختی شود. درخت سلسلهمراتب آغاز میکردن درخت سلسلهاست و با فراهم

ی است که در سطح اول، هدف و در سطوح بعدی معیارهای اصلی، معیارهای فرعی و در چندسطح

ها قرار دارند. این تکنیک به طور گسترده برای انتخاب تصمیم بهینه و همچنین، رتبه نهایت گزینه

 اند از:شود؛ مراحل این روش عبارتبندی عوامل به کار برده می

کم سه مرحله مراتب درختی است که دستدرخت سلسله مراتب:ایجاد درخت سلسلهگام اول( 

شود؛ سطح دوم یا سطوح میانی، گیری آورده مییا سطح دارد. در سطح اول، هدف کلی از تصمیم

شوند. )باید توجه داشت که هیچ محدودیتی برای تقسیم معیارها اهداف فرعی و معیارها را شامل می

گیری مربوط های گوناگون تصمیمطح سوم به گزینهبه زیرمعیارهای کوچک تر وجود ندارد(. س

شود، عواملی که باید بندی مربوط میبندی و اولویتاست. البته در سطح آخر و مسائلی که به رتبه

 بندی شوند، لحاظ خواهند شد.رتبه

ها مراتب، باید در هر سطح اولویتپس از ترسیم درخت سلسله گام دوم( مقایسات زوجی:

ها و تکمیل دادن این مقایسهها با هم مقایسه زوجی شوند. برای انجامعیارها و گزینهمشخص شده، م

معادل  9معادل یکسان و  1تایی ) 9، از طیفی 5ها و نیز تبدیل مقادیر کیفی به کمی، طبق جدول آن

آید. های هر یک از عوامل به شمار میشود که مبنایی برای محاسبة اولویتکامالً برتر( استفاده می

 کند.سپس، تیم خبره، عوامل اصلی و زیرمعیارهای هر دسته را به صورت زوجی با هم مقایسه می

 

                                                           
1. Analytical Hierarchy Process 
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 . مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی5جدول 

 مقدار عددی ترجیحات

 9 کامال مرجح یا کامالً مهمتر

 7 ترجیح یا اهمیت خیلی قوی

 5 ترجیح یا اهمیت قوی

 3 ترکمی مرجح یا کمی مهم

 1 ترجیح یا اهمیت یکسان

 8و  6و 4و 2 ترجیحات بین فواصل فوق

 

تعیین اولویت عوامل هر سطح، ابتدا  های عوامل هر سطح: برایتعیین اولویتگام سوم( 

شود؛ سپس با استفاده از مفهوم میانگین موزون، اولویت هر می 1گیرد و بهنجارها انجام میمقایسه

و مقادیر حاصل از میانگین موزن، اولویت با درجة اهمیت هر عامل را شود یک از عوامل تعیین می

 دهد.نشان می

 های پژوهشیافته

های اول تا سوم تکنیک فراترکیب، پژوهشگر وارد گام چهارم شد و اطالعات پس از طی کردن گام

ایی که هشده که در ابتدا مرجع مربوط به هر مقاله ثبت و سپس کدمقاالت بدین صورت پیکربندی

ها و با روش کدگذاری باز و مرتبط با چابکی رفتاری سازمان بود، استخراج شد. نتایج تحلیل تم

 نشان داده شده است. 6کدگذاری باز در جدول 
 

 

 

 

                                                           
1. Norinalize 
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 . نتایج تحلیل مقاالت6جدول 

 منبع کد تم موضوع

نی
زما

سا
ی 

تار
 رف

کی
چاب

 

ش
وز

آم
 

ریزی تحول در برنامه

 آموزشی

(؛ 1391پور، آقازاده و باقری، (؛ )عباس1397رضایی،  )ارجمندی، بیدختی و

(؛ 2016، 2(؛ )مودالی2018، 1(؛ )وردر و مادچی1391)خسروی و همکاران، 

(؛ )کیم، 1396(؛ )محمدزاده، دارابی و جعفری، 2016و همکاران،  3)الهرمیت

 (2019، 4هونگ و سانگ

گیری شکل

های آموزشی و برنامه

 تحقیقاتی مجازی

(؛ 1394(؛ )نقوی، آذر و اسعدی، 1397بیگی، وید، خسروی و علی)پورجا

، 5(؛ )وو و سانگ2016(؛ )الهرمیت و همکاران، 1391)خسروی و همکاران، 

2019)  

آگاهی از نقش در 

 سازمان

(؛ )خسروی و 1393(؛ )حسینی اصلی، 1396)سیدجوادین و زارعی، 

 (2016(؛ )مودالی، 1391همکاران، 

 آموزش مداوم

 کارکنان

و  6(؛ )نجاتیان1391(؛ )خسروی و همکاران، 1393)حبی و ابوطالبی، 

 ( 2016(؛ )الهرمیت و همکاران، 2018همکاران، 

گ
رهن

ف
 

 حمایت مدیران

(؛ )اسدی و 1396(؛ )سیدجوادین و زارعی، 1397تبار، هادی)مدهوشی و 

ه و باقری، پور، آقازاد(؛ )عباس1396(؛ )صفدریان و کیانی، 1396همکاران، 

 ( 2018، 8(؛ )قبرمایکل2018و همکاران،  7(؛ )گانسبرگ1391

 نگرش مثبت به تغییر
(؛ )زنجیرچی، 1395(؛ )شیری، محسنی و فیضی، 1397تبار، هادی)مدهوشی و

  (1392(؛ )زاهدی و همکاران، 1393(؛ )فرخ، 1393مروتی و خاکی، 

 بهبود مستمر
(؛ )زنجیرچی، 1394نقوی، آذر و اسعدی، (؛ )1397هادی تبار، )مدهوشی و

  (2016(؛ )الهرمیت و همکاران، 1393مروتی و خاکی، 

                                                           
1. Werder Maedche 

2. Muduli 

3. L'Hermitte 

4. Kim, Hong & Song 

5. Wu & Song 

6. Nejatian 
7. Gunsberg 

8. Ghebremichael 
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 منبع کد تم موضوع

 اعتماد
پور، آقازاده (؛ )عباس1394(؛ )سالجقه، 1397)ارجمندی، بیدختی و رضایی، 

  (2019، 2(؛ )کاسلو و رومرو2016، 1(؛ )نولد و میشل1391و باقری، 

 تشریک مساعی

(؛ )چهارنائی منفرد، 1396(؛ )صفدریان و کیانی، 1396ی، )سیدجوادین و زارع

(؛ )رمضانیان، مالئی و 1393(؛ )حسینی اصل، 1394(؛ )سالجقه، 1394

 (2019(؛ )کاسلو و رومرو، 2018(؛ )نجاتیان و همکاران، 1392آبساالن، 

ش
دان

 

های آگاهی از فرصت

 داخل و خارج

(؛ )سالجقه، 1396ان، (؛ )اسدی و همکار1397هادی تبار، )مدهوشی و

 ( 2017، 3(؛ )اپلبوم و همکاران2018(؛ )پاندا و راث، 1394

گیری جو شکل

 یادگیری

فرد، (؛ )آذر، غالمرضایی و دانایی1397بیگی، )پورجاوید، خسروی و علی

پور، آقازاده و باقری، (؛ )عباس1392(؛ )رمضانیان، مالئی و آبساالن، 1392

1391) 

 آگاهی از نیاز

 مشتریان

(؛ 1393(؛ )حسینی اصلی، 1394(؛ )سالجقه، 1395)شیری، محسنی و فیضی، 

 (2017)اپلبوم و همکاران، 

ی
وژ

نول
تک

 

 های آموزشیفناوری
(؛ 1396(؛ )صفدریان و کیانی، 1397بیگی، )پورجاوید، خسروی و علی

 (1396(؛ )محمدزاده، دارابی و جعفری، 1396)حقیقی، حامی و شجاعی، 

کارگیری به 

های تکنولوژی

 هوشمند

(؛ )نجاتیان و 1393(؛ )حبی و ابوطالبی، 1394)ابیلی، رومیانی و صحرایی، 

(؛ 2018(؛ )پاندا و راث، 2018(؛ )گانسبرگ و همکاران، 2018همکاران، 

 (2018، 4)ماتیکیتی، ام پینگانجیرا و المبارد

 های روزفناوری
پور، آقازاده و باقری، (؛ )عباس1393 (؛ )حبی و ابوطالبی،1393)فارسیجانی، 

 (2018(؛ )پاندا و راث، 2018(؛ )گانسبرگ و همکاران، 1391

ان
رکن

 کا
یی

وانا
ت

 

توانایی پاسخ به 

 مسائل محیطی

(؛ )اسدی و 1397(؛ )انصاری و امیرنژاد، 1397تبار، هادی)مدهوشی و

عصاری و (؛ )1394(؛ )سیاح، 1395(؛ )امیرنژاد و اژدری، 1396همکاران، 

(؛ 2016، 5(؛ )ناجرانی1395نیا، پور، رستمی و ساعی(؛ )زکی1394همکاران، 

(؛ 1392(؛ )رمضانیان، مالئی و آبساالن، 1393)حیدری، سادات و هویدا، 

 ( 2018(؛ )قبرمایکل، 1392(؛ )زاهدی و همکاران، 1392)زاهدی و همکاران، 

                                                           
1. Nold & Michel 

2. Casalo & Romero 

3. Appelbaum 
4. Matikiti, Mpinganjira & Lombard 

5. Najrani 
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 منبع کد تم موضوع

توانایی پاسخ به 

 های مشتریانخواسته

(؛ )اسدی 1397تبار، هادی(؛ )مدهوشی و1397، بیدختی و رضایی، )ارجمندی

(؛ )شیری، محسنی و 1396(؛ )محمدزاده، دارابی و جعفری، 1396و همکاران، 

(؛ 1394(؛ )عصاری وهمکاران، 1394(؛ )چهارنائی منفرد، 1395فیضی، 

(؛ 1393(؛ )زنجیرچی، مروتی و خاکی، 1394)رضابخش، عیدی و عباسی، 

(؛ )رمضانیان، مالئی و 1393(؛ )محمودی، کارگر و متقی، 1393)فرخ، 

 (2018و همکاران،  1(؛ )ریالتی1392(؛ )زاهدی و همکاران، 1392آبساالن، 

 های کاربردیمهارت

بیگی، (؛ )پورجاوید، خسروی و علی1397)ارجمندی، بیدختی و رضایی، 

(؛ )ابیلی، 1394(؛ )سالجقه، 1396(؛ )محمدزاده، دارابی و جعفری، 1397

(؛ )عبادی، 1393(؛ )زنجیرچی، مروتی و خاکی، 1394رومیانی و صحرایی، 

 (2017، 2عساکره

های مهارت

 کارگروهی

(؛ 1396(؛ )اسدی و همکاران، 1397بیگی، )پورجاوید، خسروی و علی

پور، آقازاده و (؛ )عباس1393(؛ )فارسیجانی، 1393(؛ )فرخ، 1394)سالجقه، 

(؛ 2018(؛ )گانسبرگ و همکاران، 2018)نجاتیان و همکاران،  (؛1391باقری، 

 (2018(؛ )ماتیکیتی، ام پینگانجیرا و المبارد، 2018)وردر و مادچی، 

 سازگاری

(؛ )نصر اصفهانی، عالمه و 1396(؛ )پورکریمی و مزاری، 1396نژاد، )عظیمی

ری و (؛ )عصا1394(؛ )سیاح، 1395(؛ )امیرنژاد و اژدری، 1395شائمی، 

پور، آقازاده و (؛ )عباس1394(؛ )رضابخش، عیدی و عباسی، 1394همکاران، 

(؛ )حسینی اصل، 1393(؛ )فرخ، 1393پور و همکاران، (؛ )عباس1391باقری، 

(؛ )ریالتی و 2018، 3(؛ )وایونو1393(؛ )محمودی، کارگر و متقی، 1393

 (1395نیا، پور، رستمی و ساعی(؛ )زکی2018همکاران، 

 سرعت عمل

(؛ 1395(؛ )امیرنژاد و اژدری، 1395)نصر اصفهانی، عالمه و شائمی، 

(؛ 1394(؛ )ابیلی، رومیانی و صحرایی، 1394(؛ )سیاح، 1394)سالجقه، 

(؛ )فرخ، 1394(؛ )رضابخش، عیدی و عباسی، 1394)عصاری و همکاران، 

ری، پور، آقازاده و باق(؛ )عباس1393(؛ )محمودی، کارگر و متقی، 1393

(؛ )عبادی، عساکره، 2018(؛ )ریالتی و همکاران، 2018(؛ )وایونو، 1391

2017 ) 

                                                           
1. Rialti 

2. Ebadi & Asakereh 

3. Wahyono 
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شده از مقاالت براساس گام چهارم فراترکیب، در گام پنجم، به پس از احصای عوامل استخراج

های کیفی پرداخته شد و ابعاد چابکی رفتاری سازمانی به صورت اطالعات تحلیل و تلفیق یافته

 ی شد. معرف 7جدول 
. ابعاد چابکی رفتاری سازمانی7جدول   

 رتبه با توجه به بیشترین فراوانی فراوانی نماد کد تم موضوع

نی
زما

سا
ی 

تار
 رف

کی
چاب

 

ش
وز

آم
 

 A1 6 7 ریزی آموزشیتحول در برنامه
های آموزشی و گیری برنامهشکل

 تحقیقاتی مجازی
A2 4 9 

 A3 4 9 آگاهی از نقش در سازمان
 A4 4 9 مداوم کارکنان آموزش

گ
رهن

ف
 

 F1 6 7 حمایت مدیران
 F2 5 8 نگرش مثبت به تغییر

 F3 4 9 بهبود مستمر
 F4 4 9 اعتماد

 F5 7 6 تشریک مساعی

ش
دان

 
 D1 5 8 های داخل و خارجآگاهی از فرصت

 D2 4 9 گیری جو یادگیریشکل
 D3 4 9 آگاهی از نیاز مشتریان

ی 
نای

توا
ان

رکن
کا

 

 T1 12 4 توانایی پاسخ به مسائل محیطی
 T2 6 7 های کاربردیمهارت
 T3 9 5 های کارگروهیمهارت

 T4 16 1 سازگاری
 T5 14 3 سرعت عمل

شود، چابکی رفتاری سازمانی در چهار بُعد آموزش، مشاهده می 6طور که در جدول همان

گیری از بررسی دی شد. کنترل کیفیت نتایج که با بهرهبنفرهنگ، دانش و توانایی کارکنان دسته

فراوانی انجام گرفت، به روش دلفی و با نظر خبرگان تأیید شد و نتایج بخش کیفی بدین ترتیب به 

 پایان رسید.

مراتبی چابکی رفتاری سازمانی به صورت درخت سلسله های بخش کیفی، ابتدابراساس یافته

 ترسیم شد. 2شکل 
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 مراتبی چابکی رفتاری سازمانیرخت سلسله. د2شکل 

های حاوی مقایسات زوجی بین خبرگان و گردآوری آن، نتایج فرایند پس از توزیع پرسشنامه

 به دست آمد. 8مراتبی گروهی به صورت جدول تحلیل سلسله
 

 AHP. نتایج به کارگیری تکنیک8جدول 

 یوزن نهای وزن زیر معیار زیرعامل وزن اصلی عامل متغیر

نی
زما

سا
ی 

تار
 رف

کی
چاب

 

ش
وز

آم
 

374/0 

 059/0 16/0 ریزی آموزشیتحول در برنامه
 044/0 12/0 های آموزشی و تحقیقاتی مجازیگیری برنامهشکل

 097/0 26/0 آگاهی از نقش در سازمان
 172/0 46/0 آموزش مداوم کارکنان

گ
رهن

ف
 

182/0 

 047/0 26/0 حمایت مدیران
 030/0 17/0 ت به تغییرنگرش مثب

 043/0 24/0 بهبود مستمر
 025/0 14/0 اعتماد

 034/0 19/0 تشریک مساعی

ش
دان

 

226/0 
 061/0 27/0 های داخل و خارجآگاهی از فرصت

 079/0 35/0 گیری جو یادگیریشکل
 085/0 38/0 آگاهی از نیاز مشتریان

ان
رکن

 کا
یی

وانا
ت

 

218/0 

 039/0 18/0 پاسخ به مسائل محیطیتوانایی 
 054/0 25/0 های کاربردیمهارت
 037/0 17/0 های کارگروهیمهارت

 041/0 19/0 سازگاری
 045/0 21/0 سرعت عمل
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شود، از بین عوامل اصلی چابکی رفتاری سازمانی، بیشترین مشاهده می 8طور که در جدول همان

( است و پس از آن سایر ابعاد چابکی رفتاری سازمانی 374/0با وزن )اهمیت مربوط به بعد آموزش 

 (.182/0(، فرهنگ )218/0(، توانایی کارکنان )226/0اند از دانش )به ترتیب عبارت

 گیریبحث و نتیجه

بندی عوامل مؤثر بر چابکی رفتاری سازمانی در بخش آموزش این پژوهش به منظور شناسایی و رتبه

مراتبی گروهی انجام گرفت. در زمینة با چابکی گیری تکنیک فراترکیب و تحلیل سلسلهعالی با به کار

، 4، شریفی و ژانگ3، پریس2، دیو1های بسیاری ارائه شده است از جمله گلدمنسازمانی، تا کنون الگو

رند اند که اشتراکات بسیاری باهم داالگوهای خود را ارائه کرده 7، تورنگ لین6، گاناسکاران5سرهدی

( 1995) 8سهای چابکی سازمانی الگوی گلدمن، نِگِل و پریترین الگویتوان گفت که پراستفادهو می

( است که در تحقیقات بسیاری بدان ارجاع شده است. این تحقیق برای 2001) 9و شریفی و ژانگ

چهار بعد اصلی  بار، ابعاد چابکی سازمانی را با رویکرد رفتاری بررسی کرد. اگرچه در نگاه اولاولین

به دست آمده یعنی آموزش، فرهنگ، دانش و توانایی کارکنان با ابعاد چابکی سازمانی که در الگوهای 

یادشده به دست آمده بسیار متفاوت است، اما با صرافت بیشتر مشخص است که الگوی تحقیق 

ان تا حدودی چهار توتر است، زیرا میتر و تخصصیشدة ایشان، جامعحاضر نسبت به الگوی ارائه

بعد چابکی سازمانی که در الگوهای ایشان آمده را با نگاه رفتاری در الگوی ارائه شده مشاهده کرد. 

ای با دیدگاه رفتاری انجام ، بین الگوی کار ایشان و پژوهش حاضر به صورت مقایسه7در جدول 

 گرفته است.

 

                                                           
1. Goldman 

2. Dave 

3. Perris 

4. Sharifi & Zhang 

5. Sarhadi 

6. Gonaskaran 

7. Toureng & Leen 

8. Goldman, Negel & Preiss 

9. Sharifi, H. & Zhang 
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 به دست آمده . مقایسة الگوهای پایه چابکی سازمانی با ابعاد9جدول 

مقایسة الگوی تحقیق 
های حاضر با پژوهش

 پیشین

چابکی سازمانی 
 (1995گلدمن )

الگوی چابکی سازمانی 
با رویکرد رفتاری در 

 پژوهش حاضر

چابکی سازمانی 
شریفی و ژانگ 

(2001) 

الگوی چابکی سازمانی 
با رویکرد رفتاری در 

 پژوهش حاضر

 هاابعاد و زیرمعیار

 رضایت مشتریان
 /اهی از نیاز مشتریانآگ

های آگاهی از فرصت
 داخل و خارج

 گوییپاسخ
توانایی پاسخ به مسائل 

 محیطی

 افراد و اطالعات
های کاربردی مهارت

 افراد
 سازگاری پذیریانعطاف

 شایستگی سازگاری هماهنگی
 /بهبود مستمر

 های کاربردیمهارت
توانایی کنترل 

 تغییرات
توانایی پاسخ به مسائل 

 حیطیم
 سرعت سرعت عمل

شود، ابعاد چابکی رفتاری سازمانی، تمامی ابعاد چابکی مشاهده می 9طور که در جدول همان

تحقیقات پیشین را مورد نظر قرار داده و بنابراین، ابعاد به دست آمده به لحاظ بار معنایی، نزدیکی 

ای مقایسه از دو الگوی اصلی زیادی با ابعاد الگوهای اصلی چابکی سازمانی دارد. علت اینکه بر

؛ 2018گلدمن و شریفی، استفاده شد، آن بود که تحقیقات زیادی )از جمله گانسبرگ و همکاران، 

؛ ارجمندی، 1397تبار، هادی ؛ مدهوشی و2018؛ ریالتی و همکاران، 2018، 1باسکاردا و کورونیوس

له دیگر تمایزات پژوهش حاضر با اند. از جم( به کار ایشان ارجاع داده1397بیدختی و رضایی، 

های چابکی رفتاری سازمانی است که تا دهی ابعاد و زیرمعیاربندی و وزنهای گذشته، رتبهپژوهش

مراتبی استفاده شد کنون در تحقیقات گذشته انجام نشده بود. بدین منظور از تکنیک تحلیل سلسله

( است و پس از آن سایر ابعاد چابکی 374/0که بیشترین اهمیت مربوط به بعد آموزش با وزن )

(، فرهنگ 218/0(، توانایی کارکنان )226/0رفتاری سازمانی به ترتیب عبارت بودند از دانش )

( و این بدین معناست که برای داشتن سازمان چابک در نظام آموزش عالی، اولویت اول 182/0)

شده مد نظر س از آن سایر ابعاد معرفیریزی استراتژیک سازمان باید بر روی آموزش باشد و پبرنامه

 قرار گیرد.
                                                           
1. Baskarada & Koronios 
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 شود:ریزان آموزش عالی در کشور پیشنهاد میبا توجه به نتایج، به مدیران و برنامه

به منظور ایجاد توانایی پاسخگویی به مسائل روز محیطی در نظام آموزش عالی، پیشنهاد  -

یرو تحوالت دنیای آموزش شود که واحدی در نظام آموزش عالی برایرصد پیوسته تغمی

های دانشگاهی در راستای ها و آموزشپژوهی نیازهای آیندگان، شکل بگیرد تا مهارتوآینده

 کردن نیازهای روز جامعه باشد.برطرف

های شود برای دانشجویان در همة رشتههای کاربردی، پیشنهاد میبرای ارتقای مهارت -

وری به صورت عملی انجام شود. به طوری که پرهای کارآموزی و مهارتتحصیلی، برنامه

 دانشجو بتواند تصویری از آیندة شغلی خود داشته باشد.

های آموزشی سازگاری در نظام آموزش عالی، نیازمند بازنگری پیوسته و دائمی در سرفصل -

درسی و فرایندهای آموزشی است. چرا که در بسیاری از موارد دانشجویان، حتی استادان از 

های های آموزشی گالیه دارند، اما به دلیل آنکه جژء سرفصلبودن مطالب و سرفصلقدیمی

ها و تغییرات تکنولوژیکی درسی است مجبور به ارائه آن هستند. برای سازگاری با پیشرفت

جدید باید مطالب جدیدی هم به دانشجویان آموخت که این امر صرفاً با بازنگری مستمر در 

 شود.های آموزشی محقق میرایندهای آموزشی و فسرفصل

های که محقق در طول تحقیق با آن روبه رو شده است و همچنین جدیدبودن با توجه به چالش

 بحث چابکی رفتاری سازمانی، برای تحقیقات آتی، پیشنهادهای زیر مورد توجه قرار گیرد:

از تکنیک معادالت  شود که مدل چابکی رفتاری سازمانی به دست آمده با استفادهپیشنهاد می -

 های بزرگ، آزمون شده و نتایج مقایسه شود.ساختاری در سایر صنایع و سازمان

های مختلف، متفاوت میزان تأثیرگذاری عوامل به دست آمده بر چابکی سازمانی در سازمان -

گیری چندمعیاره، وزن این عوامل های تصمیمشود که با استفاده از تکنیکاست ، پیشنهاد می

 های مختلف محاسبه و مقایسه شود.سازماندر 

سازی چابکی سازمانی با چابکی رفتاری سازمانی، موضوع جدیدی است که به دنبال پیاده -

های مختلف برای سنجش اهمیت رویکرد رفتاری است، انجام تحقیقی میدانی در سازمان

لل شکست بسیاری ها بسیار حائز اهمیت است، زیرا عاین موضوع از دیدگاه مدیران سازمان

 توجهی به بعد رفتاری است.سازی، بیهای چابکاز برنامه
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 منابع

(. تأثیر تسهیم دانش بر چابکی سازمانی 1394ابیلی، خدایار، رومیانی، یونس، و صحرایی، مهدی )

، 6، مدیریت بهداشت و درمانکارکنان آموزشی و پژوهشی با نقش میانجی هوش سازمان. 

61-55. 

(. طراحی الگوی توانمندسازهای 1397محمد )به، بیدختی، علی اکبر، و رضایی، علیارجمندی، طی

 .18-35(، 5)11، راهبردهای آموزش در علوم پزشکیها. چابکی در دانشگاه

(. تأثیر رفتار شهروندی 1396اسدی، اسماعیل، ذاکری، محمد، رستمی، نسرین، و داورزنی، محمد )

ریزی منابع ی با تأکید بر نقش میانجی موفقیت سامانة برنامهسازمانی بر ارتقای چابکی سازمان

 .1-31(، 4)17، مدیریت نظامی سازمانی.

(. بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی در 1395امیرنژاد، قنبر، و اژدری، پرستو )

 .165-188(، 1)11، توسعة اجتماعی خوزستان. 6های آزاد اسالمی منطقة دانشگاه

های (. بررسی تأثیر آموزش بر چابکی و استراتژی1397ی، محمدحسن، و امیرنژاد، قنبر )انصار

 .116-125، 6، شناسی آموزش و پرورشجامعهسازمانی در مؤسسة جهاد نصر. 

(. تحلیل چالش کیفیت آموزش عالی در 1392فرد، حسن )آذر، عادل، غالمرضایی، داود، و دانایی

 .141-175، 21، فرهنگراهبرد برنامة پنجم توسعه. 

ها (. تبیین ساز و کارهای قابلیت1397بیگی، امیرحسین )پورجاوید، سهیال، خسروی، بهمن، و علی

پژوهش مدیریت آموزش  و پیامدهای چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران.
 .36-51(، 47)10، کشاورزی

ای در رابطة رهبری ای خودتوسعه(. نقش واسطه1396پورکریمی، جواد، و مزاری، ابراهیم )

 .101-124(، 22)6، مطالعات رفتار سازمانی آفرین و چابکی سرمایه انسانی.تحول

بررسی رابطة بین کار تیمی و چابکی سازمانی کارکنان بانک صادرات (. 1394چهارنائی منفرد، اعظم )

د اسالمی، واحد ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزانامة کارشناسی. پایاناستان گلستان

 مرکزی.تهران
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های (. بررسی رابطة تدوین استراتژی مبتنی بر شاخص1393حبی، محمدباقر، و ابوطالبی، حسن )

، های دفاعی دانشکده و پژوهشکدة دفاعیمدیریت و پژوهشتعالی و چابکی در دانشگاه. 

13(7 ،)156-121. 

ای چابکی نیروی کار با استفاده از هبندی شاخصشناسایی واولویت(. 1393حسینی اصل، مریم )

 نامة کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه شاهد.. پایانگیری چندشاخصهتکنیک تصمیم

(. بررسی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی در 1396حقیقی، مهدی، حامی، محمد، و شجاعی، وحید )

 .249-262(، 2)5، مدیریت منابع انسانی ادارات ورزش و جوانان استان مازندران.

(. بررسی روابط چندگانه میان یادگیری سازمانی، 1393حیدری، مرضیه، سادات، علی، و هویدا، رضا )

های دولتی شهر های چابکی سازمانی در دانشگاههای تعالی سازمانی و قابلیتتوانمندسازی

 .121-140(، 2)9، رویکردهای نوین آموزشیاصفهان. 

های (. عوامل مؤثر دستیابی به دانشگاه1396و جعفری، پریوش ) خاوری، عبداله، آراسته، حمیدرضا،

، مرکز مطالعات و توسعة آموزش علوم پزشکیچابک با تأکید بر نقش برنامه ریزی آموزشی. 

8(1 ،)174-136. 

(. شناسایی عوامل 1391خسروی، ابوالفضل، ابطحی، حسین، احمدی، رضا، و سلیمی، حسین )

(، 4)6، بهبود مدیریتسانی به روش دلفی در صنایع الکترونیک. توانمندساز چابکی نیروی ان

153-129. 

(. تحلیل ارتباط فراموشی سازمانی و 1394رضابخش، امین، عیدی، حسین، و عباسی، همایون )

-20(، 5)2، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزشچابکی سازمانی با عملکرد سازمانی. 

11. 

(. بررسی چابکی سازمانی در ادارات 1392، مینا، و آبساالن، شکوفه )رمضانیان، محمدرحیم، مالئی

 .185-204(، 1)20، مطالعات مدیریت ورزشیها. ورزش و جوانان استان

(. 1392السادات، خسروی، ابوالفضل، یاراحمدزهی، محمدحسین، و احمدی، رضا )زاهدی، شمس

(، 4)1، مطالعات رفتار سازمانی ی.های چابکی نیروی انسانهای قابلیتبررسی ابعاد و شاخص

24-1. 

(. ارتقای چابکی سازمانی از طریق 1395نیا، حمیرا )پور، مهدی، رستمی، مهدی، و ساعیزکی

 .27-45(، 19)6، مطالعات منابع انسانی کارکردهای مدیریت منابع انسانی.
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چابک با استفاده (. مدلسازی سیستم تولید 1393زنجیرچی، محمود، مروتی، علی، و خاکی، هدی )

 . 1-19(، 32)12، مطالعات مدیریت صنعتیهای سیستم. از رویکرد پویایی

. بررسی روابط علی چابکی نیروی انسانی با رویکرد نگاشت شناختی(. 1394) سالجقه، سنجر

 نامة کارشناسی ارشد گروه مدیریت دانشگاه علم و هنر وابسته به جهاد دانشگاهی.پایان

نامة . پایانسازی سازمانی در بانک سپهاثر شایستگی مدیران بر چابک بررسی(. 1394) ، محمدسیاح

 مرکزی.کارشناسی ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران

(. ارائة یک رویکرد ترکیبی جهت بررسی عوامل مؤثر 1396سیدجوادین، سیدرضا، و زارعی، نسیم )

 .عه مقاالت فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعهمجموبر تحول چابکی نیروی انسانی. 

(. رابطة ببین هوش سازمانی و چابکی 1395الدین )شیری، اردشیر، محسنی، اکرم، و فیضی، شمس

 .23-35(، 45-44)15، فرهنگ ایالمسازمانی در استانداری ایالم. 

سازمانی و ارائة  (. تبیین روابط بین توانمندی و چابکی1396صفدریان، علی، و پورکیانی، مسعود )

(، 3)9، های مدیریت منابع انسانیپژوهشهای کلی نظام اداری. یک الگو در راستای سیاست

178-149. 

(. طراحی الگوی مطلوب دستیابی به چابکی 1391پور، عباس، آقازاده، احمد، و باقری، امین )عباس

 .171-217(، 69)22، مطالعات مدیریتها. سازمانی در دانشگاه

(. تبیین نقش چابکی 1393پور، عباس، میرکمالی، محمد، حسام امیری، روزبه، و مرادی، کیوان )عباس

 .1-18(، 4)2، توسعة مدیریت پولی و بانکیسرمایة انسانی در توسعه چابکی استراتژیک. 

(. بررسی رابطة بین چابکی سازمانی 1394عصاری، ناصر، بنام، کیوان، سیادت، علی، و هویدا، رضا )

 .77-94(، 31)8، آموزش عالی وش سازمانی در آموزش عالی.و ه

نامة . پایاناثرگذاری چابکی نیروی انسانی بر نوآوری محصول جدید(. 1396نژاد، الناز )عظیمی

 کارشناسی ارشد، مؤسسة آموزش عالی کوشیار.

ها. دانشگاههای اثرگذار بر چابکی سازمانی در (. تبیین و شناسایی مؤلفه1393فارسیجانی، حسن )

 .93-114(، 15)12، انداز مدیریت بازرگانیچشم

سازی سازمان آموزش و پرورش از شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر چابک(. 1393فرخ، امین )
نامة کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد . پایاندیدگاه مدیران ستادی شهر تهران

 مرکزی.اسالمی واحد تهران
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(. رابطه چابکی سازمانی با سالمت سازمانی 1396علی، دارابی، آمنه، و جعفری، مهرنوش )محمدزاده، 

مجلة دانشکدة پیراپزشکی دانشگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. در بیمارستان

 .276-286(، 3)11، علوم پزشکی تهران

کی سازمانی در آمادگی (. بررسی نقش چاب1393محمودی، احمد، کارگر، غالمعلی، و متقی، حسن )

های معاصر در مدیریت پژوهشبرای تغییر در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز. 
 .15-29(، 8)4، ورزشی

های (. تدوین چارچوب بومی چابکی سازمانی در شرکت1397تبار، جواد )هادی مدهوشی، مهرداد، و

 .7-34(، 44)11، وریمدیریت بهرهی. تفسیر -سازی ساختاریبنیان با رویکرد مدلدانش

(. بسط الگویی مفهوم سایش اجتماعی 1395نصر اصفهانی، مهدی، عالمه، محسن، و شائمی، علی )

 .155-177(، 62)22، های مدیریت راهبردیپژوهشو تعیین رابطة آن با چابکی سازمانی. 

ی عوامل توانمندساز چابکی بند(. اولویت1394نقوی، سید علی، آذر، عادل، و اسعدی، میرمحمد )

ریزی در آموزش پژوهش و برنامهها و مراکز آموزش عالی شهر یزد. سازمانی در دانشگاه
 .61-81(، 1)21، عالی
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