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 چكيده: 
باید با برای ادامه حیات خود، ها  گذارد، سازمان که تغییرات محیطی بر بسیاری از وجوه سازمان اثر می آنجا از

ها برای مقابله  یکی از بهترین روش. کارهای مناسب، خود را به صورت پویا با تغییرات محیطی وفق دهند از راه گیری بهره
ساختار ، سازمانی که به شکل چابک طراحی شده باشد. بودن است سمت چابکهدایت سازمان به ، با تغییرات محیطی

یکی از ، بر این اساس. با اثربخشی بیشتری عمل کند ،فرایندهای خود جرایشود در ا فردی دارد که سبب می به منحصر
ساختار سازمانی  حاضر، بررسی تأثیر دف پژوهشه. دهی مناسب ساختار سازمانی است شکل، ها های چابکی سازمان ه را

ها از نوع تحقیقات  از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ،از نظر هدف پژوهشاین . بر چابکی سازمانی است
نمونه . دنده تشکیل میکارکنان ستادی فرماندهی انتظامی استان مازندران جامعه آماری آن را . پیمایشی است -توصیفی

. دشآوری  ها با استفاده از روش میدانی جمع داده. اند وش تصادفی ساده انتخاب شدهکه به راست  نفر 219آماری شامل 
فرمول  با استفاده از ها پرسشپایایی . دشاستفاده چابکی سازمانی و استاندارد ساختار سازمانی نامه  به این منظور از پرسش

 SPSS افزار های حاصل با استفاده از نرم داده. گرفت یید قرارأت سنجش و مورد 868/0و  808/0به ترتیب  آلفای کرانباخ

تحلیل ( رگرسیون و فریدمن، ضریب همبستگی، اسمیرنوف -آزمون کولموگروف) استنباطی روش توصیفی و به دو
بر اساس . نتایج تحلیل آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، بیانگر تأثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی است .اند شده

سازمانی  ساختاربه ترتیب بیشترین میزان تأثیر بر  پذیری، شایستگی، پاسخگویی و سرعت انعطاف ،ن فریدمننتایج آزمو
 .اند داشته
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 مقدمه

ای جز  رقابتی، چاره های مسهمگین محیطی و نیز سازگاری با الزا امواجاز  رهاییها برای  ازمانس
با توجه به رقابت شدید و تنگاتنگ در دنیای امروزی، نیروی  .رقابتی پایدار ندارند نفوذکسب و تداوم 

، بنابراین مدیران بایستی آگاه باشند که آید شمار می بهترین مزیت رقابتی برای هر سازمان  انسانی مهم
در . مؤثرتر از این مزیت رقابتی را بیاموزنداده هر چه فبرخورد کنند و است راهبردیچگونه با این عامل 

بینی تغییرات  و پیش درکها برای  معنی توانایی سازمان به، چابکی سازمانی آشفتههای  محیط
 یت سازمان استقشاخصی مهم برای موف، (1990، 3همکارانو بیتیتسی )سریع محیطی و پاسخ 

های  اجهه با فشارهای رقابتی به بهبود قابلیتها اغلب در مو سازمان(. 2006، 4و سامبامورتی جباردوا)
 ی، چابکی استنهای پاسخگویی به عوامل تغییر و تحول سازما از راه یکی. پردازند رقابتی خود می

وکار  ط کسبیمح با رقابتهای سازمانی چابک به  زیرا چابکی از طریق قابلیت؛ (1387ی، ئاهش)
: 2010، 5الماهامید و همکاران) پردازد در حال تغییر میبینی، خصمانه، پویا و پیوسته  غیرقابل پیش

اندیشد و تنها به انطباق با تغییرات  عنوان یک مزیت نسبی راهبردی می چابکی بر فعال بودن به(. 25
های ارزشمند برای  منزله فرصت به هابرداری از آن کند، بلکه به دنبال یافتن تغییرات و بهره نمی افاکت

از طرفی دیگر سازمانی که به شکل چابک (. 1359یرچی و همکاران،  زن) ترشد و شکوفایی اس
با  ،فرایندهای خود جرایشود در ا فردی دارد که سبب می به طراحی شده باشد، ساختار منحصر

تأثیرگذار بر چابکی، ساختار و های مهم  مؤلفهیکی از  ،بر این اساس .اثربخشی بیشتری عمل کند
تواند به کسب مزایای ناشی از چابکی از راه تمرکز  یک ساختار مناسب میدهی  شکل. سازمانی است

ه سازمان جو در نتی ودر شجحاصل از همکاری مؤثر آنها با یکدیگر من قیتالبر کارکنان و نوآوری و خ
ه با تغییرات محیط و پاسخگویی و هدر مواج باالانعطاف و سرعت  نظیرهایی  ویژگی تواند از می
فرزانه و همکاران، )استفاده کند بینی  بینی و غیرقابل پیش به تغییرات قابل پیشش مناسب نواک

اده از ساختار سازمانی صحیح، بهبودهای اساسی در عملکرد سازمان را به فطور کلی است به(. 1390
است، چرا که  ساختار سازمانی، نیروی اصلی تغییر(. 1383آقاجانی و همکاران، ) همراه خواهد داشت

  .کند فراهم میو فرایندهای سازمانی  ها مارچوبی برای همه تصمیهده و چشالو
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 طرح مسئله

دهد تا از فرضیات طراحی سنتی  پیشنهاد می ها تغییر را به سازمان -ساخت الگویساختار چابک، 
 پذیر ساخته شوند و به صورت پویا هایی که باید به صورت انعطاف رها شوند و به طراحی عناصر یا ویژگی

 بنابراین(. 2010، 6همکارانورلی و ) عملکرد حمایت کنند، بیندیشند ح باالیپذیری و سطو از انعطاف
ساختار سازمان از طریق الزم است  ؛ساختار سازمانی است ،ابزار اصلی و اساسی برای رسیدن به چابکی

فتحیان و ) رسدفرهنگ تحول و نوگرایی به چابکی ب و ترویج فساختارهای منعط ذتمرکززایی و اتخا
محور و تصویب  ساختار فرصت ،چابکی سازمانی ناشی از حذف دیوار سازمانی و خالق(. 1385همکاران، 

باید توجه داشت که پیچیدگی محیط  ،از طرفی دیگر. فرایندهای ارزیابی برای حمایت از انگیزه است
. یی به تغییرات محیطی افزایش دهندهای خود را در پاسخگو توانایی تا کند میها را وادار  امروز، سازمان

های جدید در سازمان،  زا و تکوین رسالت های پرشتاب و چالش ی اجتماعی، فناوریاه دگرگونی ،از طرفی
. ناپذیر ساخته است پذیری و آمادگی برای رویارویی با شرایط جدید را امری اجتناب ضرورت انعطاف

نو و نوآور در  یبایست جریان موجود، می حفظ وضعا و پیشرفت و حتی قنابراین در عصر ما برای بب
سازمان تداوم بخشید تا از رکود و نابودی آن جلوگیری شود، که رسیدن به این مهم نیازمند فرهنگی 

ساختار  نظیربا توجه به اهمیت چابکی سازمانی و عواملی (. 2011، 7دنگ و همکاران) مناسب است
حاضر بتواند  پژوهشرسد که  ثیرگذار بر چابکی سازمانی است، به نظر میأهای ت هفلؤسازمانی که از م

های چابک را  برای پرورش قابلیت الزمهای  ، زمینهناجاو اثربخش در  مفیدضمن توسعه ساختار سازمانی 
 سازی تأثیر دارد؟ بنابراین پرسش پژوهش این است که آیا ساختار سازمانی بر چابک .فراهم آورد

 يت و ضرورت پژوهشاهم

و این به پیچیدگی  بر عهده دارندتری  ها نسبت به گذشته وظایف متعدد و متنوع دولت ،در دنیای کنونی
دهی  ها با تشکیل واحدهای مختلف به کار خدمات دولت. گردد میبرسطح آگاهی و توقعات جوامع کنونی 

از  پسنیروی انتظامی سازمانی است که  .که نیروی انتظامی نیز در این امر مستثنی نیست پردازند می
مصادف با روز جمهوری  12/1/1370در تاریخ ( 27/4/1361)اسالمی تصویب آن در مجلس شورای 

این . تشکیل شده است اسالمیب از ادغام اولیه سه نیروی ژاندارمری، شهربانی و کمیته انقال اسالمی
. ول برقراری نظم و امنیت داخل کشور استو مسئ پیشین دار انجام وظایف سه سازمان سازمان عهده
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راز تالن و انجام امور محوله از سوی مسئو بند در ماده چهارم قانون ناجا 26این نیرو در قالب  کالنوظایف 
هر سازمان خدماتی، برای ارزیابی و بهبود کیفیت خدمات خود، در درجه  .بینی شده است اول نظام پیش

 تالشات مشتریان خود را شناسایی کرده و نسبت به بهبود کیفیت آن تمام بایست نیازها و انتظار اول می
سازمان ناجا نیز بر اساس وظیفه ذاتی خود به عنوان حافظ امنیت و آسایش مردم و به . خود را به کار گیرد

ها را با  گستردگی زمینه عملیات و خدمات خود و پیچیدگی و متغیر بودن محیط اجتماعی که سازمان دلیل
تا بتواند بر تغییرات  استها و ساختارهای جدید  نیازمند طرح ،سازد رو می معماهای بسیار دشواری روبه

های مکانیکی فاصله  ها از روش روند کنونی سازمان .محیطی غلبه کرده و پاسخگوی نیازهای مردم باشد
هر . شود ی دارند استفاده میبسیارپذیری  های ارگانیک که انعطاف گرفته و برای اداره آنها بیشتر از روش

متناسب با سازمان ، اگر ساختار. دهی کار کند ترین بهرهاسازمان باید ساختارهای مناسب داشته باشد تا با بال
تواند  سازمان ناجا، چنانچه دارای سازماندهی مناسب باشد، می .تی بروز خواهد کردالنباشد مسائل و مشک

شهروندان ارائه دهد و برعکس، ساختار غیرصحیح و ناهمگون تری به  خدمات خود را به نحو مطلوب
 .دشو وانی در ارائه خدمات بهینه میناتموجب 

 چارچوب نظری پژوهش

ساختار و چابکی  صدرخصو تحقیقاله به تشریح ادبیات موضوع و پیشینه قدر این بخش از م
 .شود پرداخته می سازمانی

 ساختار سازمانی

دهی و  ی سازمانی تقسیم، سازمانها تیفعالی است که به وسیلة آن ا وهیشساختار سازمانی، راه یا 
ی عوامل اجرای کار را ها تیفعالتا  آورند یمساختارهایی را به وجود  ها سازمان. شود یمهماهنگ 

دهندة  کنندة روابط رسمی و نشان ساختار سازمانی تعیین. هماهنگ و کارهای اعضا را واپایش کنند
. کند یممراتب اداری وجود دارد و حیطة واپایش مدیران را مشخص  سطوحی است که در سلسله

همة واحدها هماهنگ و  اآنههایی است که به وسیلة  همچنین ساختار سازمانی دربرگیرندة طرح نظام
 (. 1382، اعرابی)و در نتیجه ارتباط مؤثر در سازمان تضمین خواهد شد  شوند یمیکپارچه 

( ساختار سازمانی را چارچوب روابط، وظایف و اختیارات میان واحدهای مختلف 1990) 8دوبرین
اند: مجموعة روابط  سازمان تعریف کرده است. برد و همکارانش نیز ساختار سازمانی را تعریف کرده
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های مشخص هر یک از  ها و مدیران در سازمان که شامل مسئولیت مشخص میان واحدها، بخش
های تفکر سازمان است. هر  کنندة نظام (. ساختار سازمانی منعکس1384، 9هاست )هال واحدها و بخش

دهد. ساختار  تشکیل میسازمان ترکیبی است از عوامل، روابط میان عوامل و روابط کلی که یک واحد را 
های مختلف و هم از اجزای نرم مانند روابط  ها و بخش سازمانی هم از اجزای سخت نظیر افراد، گروه

 میان اجزای سازمانی تشکیل شده است.
شرایط  در محیط متغیر و متحول امروز، مدیران باید به طور مستمر ساختار سازمانی خود را با

درک فرایند اصلی و ساختار سازمانی به فهم و . اعمال کنندرا  الزم حاتمحیطی تطبیق داده و اصال
 ندکتگی در سازمان جلوگیری فتواند از آش می کند و نیاز کمک میتر  گشناخت محیط کاری بزر

ته فو آش متالطما و تداوم حیات هر سازمانی در محیط قکه شرط بجا از آن(. 1388و همکاران،  ئیچکردنا)
بسزا دارد، ساختار  یشقوری به احتمال زیاد ن وری است و آنچه که در افزایش بهره بهرها قارت ،امروزی

های محتوایی، ابعادی و محیطی خود  بدیهی است که ساختار، با توجه به ویژگیبنابراین سازمانی است، 
سایر ور را از  های خالق و بهره آنچه سازمان عدرواق .شته باشدبر توسعه سازمان دا چشمگیریاثر 

 سازد، همین خصوصیات ساختاری است که مناسب موقعیت و جایگاه آن است متمایز می ها سازمان
مشاهده فرهنگ است و  د است ساختار، قسمت قابلقمعت( 1985) 10شاین(. 1388همکاران،  طاهرپور و)

ساختار را  ،یان در کتاب مبانی سازمان و مدیریتئرضا (.2005صبری، ) دهد ام میجمهمی را ان فوظای
هماهنگ  بندی و سیم، گروهقت، ساختار سازمانی کارها را به صورت رسمی: کرده است فچنین تعری

بلکه در  ،شود تا هر فرد بر اساس نظر شخصی اقدام نکند ساختار سازمانی صحیح موجب می. کند می
شده سازمان  تدوین شود تا کارکنان با شرایط چارچوب اهداف سازمانی گام بردارد و در نهایت سبب می

ساختار سازمانی را به عنوان یکی از ( 1987) 11رابینز(. 1388 همکاران، طاهرپور و) خود را منطبق سازند
رابینز، ) داند اجزای مهم سازمان برشمرده و آن را متشکل از سه عنصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز می

1378 .) 
ها،  ررات، دستورالعملقدن قوانین، مکرب به طور کلی رسمیت به میزان تدوین و مکتو :رسمیت

قرار گرفته و به ثبت  که در سازمان مورد توجه... و  کارکنانوظایت  حها و شر شغل حها، شر نامه ینیآ
 (.2007، 12گرسو و درازیان) شود ه میفترسیده است، گ
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میهم و همکاران، )گیری و انتخاب توجه دارد  ل یک شغل در تصمیمقالبه میزان است تمرکز :تمرکز

2010.) 
 مدیریتی که در سازمان وجود دارد حد است پیچیدگی عبارتست از تعداد سطوقدفت معت :پیچیدگی

تعداد  ،(پراکندگی مشاغل درون سازمانی )به طور کلی پیچیدگی به میزان عناوین شغل(. 1998، 13دفت)
گرسو و )وابسته است ت و میزان پراکندگی جغرافیایی مدیریتی، میزان تحصیال حمراتب و سطو سلسله

 .تاده شده اسفاست گفته پیشش ساختار سازمانی از ابعاد جدر این پژوهش برای سن(. 2007درازیان، 

 چابكی سازمانی

توانایی حرکت سریع و آسان و  ؛ک، فعالبواژه چابکی در فرهنگ لغات به معنای حرکت سریع، چا
ه واژ شهری(. 2000، 14هورن بای)تفکر سریع با یک روش هوشمندانه به کار گرفته شده است  برای

برداری  وکار و بهره چابکی سازمانی، تولید چابکی است که برای واکنش نسبت به تغییرات محیط کسب
 چابکی به عنوان شاخص نوین تولید برای مقابله با چنین شرایطی. ده استشاز آن تغییرات معرفی 

 .شدبه دنیای تولید توصیه  «های لی»توسط دانشگاه 
های اصلی به رسمیت  تغییر را به عنوان یکی از ویژگی ،ویکم ن بیستوکار جدید در قر دوران کسب

وکار  دنیای کسبتحوالت نظران، علت تغییر و  اغلب صاحب(. 2012، 15همکاران هانگ و) شناخته است
اری جشدن بازارها، رقابت ت وری، جهانیافناوری، رقابت شدید در توسعه فنرا قابلیت دسترسی فزاینده به 

ها را به صورت  توان سازمان رو، در چنین محیطی نمی ازاین .دانند وری میادسترسی به فن عو رشد سری
ید به این تغییرات و کسب فثر و مؤواکنش م الزمه. دکر واپایشایت و دهای گذشته ه سنتی و با روش

 اصطالح(. 1385ی، ئشها) های حاصل از آنها، دستیابی به چابکی سازمانی است بتی از فرصتمزیت رقا
های، در گزارشی با  یاکوکا در دانشگاه لی تحقیقاتیتوسط مؤسسه  1991چابکی نخستین بار در سال 

د شمعرفی » عتیندیدگاه متخصصان ص: ویکم های تولیدی در قرن بیست راهبرد بنگاه» عنوان
وکار معرفی  هوم مؤسسه چابک را به جهان کسبفبعدها پیتر دراکر برای اولین بار، م(. 1991، 16یاکوکا)

چابکی را توانایی رونق و شکوفایی در محیط دارای  (2001) 17ماسکل(. 1389ی، ئرنژاد و شهافجع)د کر
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عملکرد و مزیت چابکی سازمانی زیربنای (. 2001ماسکل، ) کند می فتعری ناپذیر یبین تغییر مداوم و پیش
شناسی را برای  روشنوعی ( 2000) یفو شری 19انگژ(. 2010، 18ولرالورلی و )شارکت است مرقابتی یا 

یم قسهای تولیدی توسعه دادند و آنها را به چهار دسته عمده ت های چابکی در شرکت دستیابی به قابلیت
 :ند ازا های چابکی عبارت این قابلیت(. 2010همکاران،  الماهامید و) کردند
 عتوانایی شناسایی تغییرات برای پاسخ سری ؛پاسخگویی -
 دکارایی و اثربخشی سازمانی در رسیدن به اهداف خو ؛شایستگی -
 فو رسیدن به اهداف مختل تفاوتیندهای ماتوانایی برای اجرای فر ؛پذیری انعطاف -
 (.1390رنژاد و احمدی، فجع) ترین زمان ممکن توانایی رساندن یک فعالیت در کوتاه ؛سرعت -
 .گیریم بهره می الگوی یادشدهش چابکی سازمانی از جدر این پژوهش برای سن 

وجه مشترک تمامی تعاریف چابکی این است که سازمان چابک سازمانی است که با تغییرات، احاطه 
ین حوزه از چابکی یکی از مباحثی است که چند. گوید های بازار پاسخ می شده و به سرعت به نیازمندی

های چابک در پاسخ به شرایط محیطی، سریع و منعطف  سازمان. گیرد مدیریت تا کارکنان سامانه را دربرمی
کنند که از آن به عنوان یک  ای آنها اهرم می یی کارکنان را به جای قدرت ماهیچهالهستند؛ آنها قدرت عق

آقایی، )شود  ازهای مشتریان تعبیر میپذیری به پاسخ سریع در مقابل نی کنشی برای انعطاف روش پیش
1390.) 

 پيشينه تحقيق

تأثیر عدالت سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی در پژوهشی به ( 1396)رودساز و صدیقی 
 .پرداختند( های دولتی و خصوصی شهرستان هشترود کارکنان بانک: مورد مطالعه) بهروزی سازمانی

بر . مثبت دارد یسازمانی بر چابکی سازمانی و بر بهروزی سازمانی تأثیردهد که عدالت  نتایج نشان می
اساس نتایج آزمون فریدمن بیشترین میزان تأثیر بر چابکی سازمانی با نقش میانجی بهروزی سازمانی به 

 .دارندای  عدالت مراوده و ای عدالت رویه، ترتیب عدالت توزیعی
بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش ن پژوهشی با عنوا( 1395)امیرنژاد و اژدری 

پرداخته ( اندتااز دیدگاه اس)خوزستان  6منطقه  اسالمیهای آزاد  میانجی فرهنگ سازمانی در دانشگاه
نامه نشان داد که ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی و فرهنگ سازمانی تأثیر  نتایج تحلیل پرسش. است
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بر چابکی سازمانی تأثیر دارد و فرهنگ سازمانی تأثیر  نشان داد فرهنگ سازمانی همچنین نتایج. دارد
 .کند گری می یجبین ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی را میان

ثیر مدیریت دانش بر چابکی سازمانی با نقش میانجی أبررسی تپژوهشی را با عنوان ( 1395)محققی
تایج ن. پرداخته است برداری نفت و گاز کارون کت بهرهها و ادارات شر فرهنگ سازمانی در مدیریت

. شده از جامعه آماری موردنظر برازش دارد آوری های جمع پژوهش با داده الگوی پژوهش نشان داد
بدین ترتیب . الگوستدهنده مناسب بودن  نشان نهایی، الگویهای نیکویی برازش در  مقادیر شاخص

ها و ادارات شرکت  قش میانجی فرهنگ سازمانی در مدیریتمدیریت دانش بر چابکی سازمانی با ن
 .برداری نفت و گاز کارون تأثیر دارد بهره

ی با بررسی نقش ابعاد سرمایه فکری در ارتقای چابکی سازمانپژوهشی را با عنوان ( 1394)صالح 
. پرداخته است (کارکنان بانک صادرات استان اصفهان: مطالعه موردی) گری تسهیم دانش میانجی

در سطح مطلوبی بوده است و در نهایت نقش  الگوآمده، مشخص شد که برازش  دست هبراساس نتایج ب
 .یید شدأگری تسهیم دانش ت ابعاد سرمایه فکری در ارتقای چابکی سازمانی با میانجی

 الگوی مفهومی پژوهش

برای بررسی تأثیر ساختار  (1شکل ) زیر مفهومی الگویشده در این پژوهش،  هئهیم ارافاا توجه به مب
در این پژوهش برای بررسی ساختار سازمانی از . مورد پذیرش و بررسی قرار گرفتسازی  سازمانی بر چابک

 الگویش چابکی سازمانی از جبرای سن و( تمرکزرسمیت و  پیچیدگی،) عدسه بُ با (1987) رابینز الگوی
بهره گرفته شده ( و سرعت گویی، شایستگی، انعطاف پذیری پاسخ)عد چهار بُ با( 1999) انگژی و فشری

 .است

 
 الگوی مفهومی پژوهش .1نمودار 

 ساختار سازمانی

پیچیدگی 
رسمیت 
تمرکز 

 چابکی سازمانی

پاسخگویی 
شایستگی 
پذیریانعطاف 
سرعت 
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 های پژوهش فرضيه

 فرضيه اصلی

 .سازی تأثیر مستقیم دارد ساختار سازمانی بر چابک

 های فرعی فرضيه

 .ساختار سازمانی بر پاسخگویی تأثیر مستقیم دارد -1

 .ساختار سازمانی بر شایستگی تأثیر مستقیم دارد -2

 .داردپذیری تأثیر مستقیم  ساختار سازمانی بر انعطاف -3

 .ساختار سازمانی بر سرعت تأثیر مستقیم دارد -4

 .بین ابعاد چابکی سازمانی از نظر اولویت تفاوت معنادار وجود دارد -5

 شناسی پژوهش روش

باشد، زیرا هدف از پژوهش  پژوهش حاضر برمبنای نتیجه یا دستاورد تحقیق از نوع کاربردی می
حاضر توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص بوده و هدف نهایی آن، حل مشکالت خاص درون 

. باشد در زمره تحقیقات پیمایشی می ها، توصیفی و از نظر روش گردآوری داده وباشد  سازمانی می
در این . شود تحقیق همبستگی نیز خوانده می به لحاظ بررسی رابطه بین دو متغیر، پژوهشاین 

پرداخته شده و وجود یا عدم وجود یک رابطه  تأثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانیپژوهش به 
شامل تمام کارکنان ، جامعه آماری این پژوهش. مثبت و معنادار میان این دو متغیر بررسی شده است

ستادی فرماندهی انتظامی استان مازندران بوده است و برای انتخاب نمونه آماری از روش 
گیری  نفر برآورد و این تعداد با استفاده از نمونه 219گیری کوکران استفاده شده که تعداد  نمونه

ای شامل مطالعه  های ثانویه از طریق روش کتابخانه همچنین داده. تصادفی ساده انتخاب شدند
آوری  ابزار جمع. آوری شده است ها و دیگر اسناد و مدارک جمع نامه تب، نشریات، مقاالت، پایانک

نامه استاندارد ساختار  برای نشاط سازمانی از پرسش .نامه با طیف لیکرت است پرسشدو ، ها داده
نامه  شچابکی سازمانی از پرس برای سنجش. گویه استفاده شده است 19با ( 1987)سازمانی رابینز 
 .گویه استفاده شده است 16با ( 1999)ژانگ و شریفی 

 نظران علم مدیریت، سازی توسط چند تن از استادان و صاحب ها پس از بومی نامه روایی پرسش
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نامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد  برای تعیین پایایی مکرر پرسش. مورد تأیید قرار گرفت
. شده است نامه استفاده دهنده پایایی باالی پرسش این جدول نشان. به دست آمد 1که به شرح جدول 

بین این  پیشساختار سازمانی کارکنان و متغیر مستقل یا ، در این پژوهش متغیر وابسته یا مالک
شده ابتدا آمار توصیفی که به  آوری های جمع برای تحلیل داده. باشد پژوهش، چابکی سازمانی می

، سن، میزان تحصیالت و سابقه کار جنسیتشناختی تحقیق شامل  بررسی متغیرهای جمعیت
افزار  ده از نرمبا استفا از آمار توصیفی، نتایج آمار تحلیلی و استنباطی پس. دشو پردازد؛ بررسی می می

spss تأثیر ساختار سازمانی بر چابکی منظور بررسی  به پژوهشدر آمار تحلیلی این  .شود ارائه می
اسپیرمن، ضریب رگرسیون و آنالیز  همبستگی ضریب، اسمیرنوف -سازمانی از آزمون کولموگروف

 .استفاده شده است واریانس

 آلفای کرونباخ. 1جدول 

 سازمانیساختار  چابکی سازمانی

 پرسش 19 پرسش 16

868/0 808/0 

 ها توصيف داده

نشدان   2دهنددگان در جددول    های شخصی پاسخ های تحقیق بر حسب ویژگی تحلیل توصیفی داده
 .داده شده است

 دهندگان های شخصی پاسخ ها برحسب ویژگی توصیف داده .2 جدول

های  ویژگی

 پاسخگویان

  تحصیالت جنسیت

 دکتری ارشد کارشناسی کارشناسی دیپلم فوق دیپلم زن مرد

 0 49 143 16 11 3 216 فراوانی

 0 68/22 30/65 0/74 05/0 37/1 63/98 درصد

همچنین بر . اند ها تشکیل داده نفر را خانم 3نفر از کارکنان را آقایان و  216، 2براساس جدول 
درصد کارشناسی،  30/65، دیپلم درصد فوق 74/0درصد از پاسخگویان دیپلم،  05/0، اساس تحصیالت

 .درصد از پاسخگویان مدرک دکتری داشتند 0ارشد و  درصد کارشناسی 68/22
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 ها تحليل داده

های پژوهش، ابتدا به بررسی نرمدال   به منظور مشخص کردن نوع آزمون مورد استفاده برای فرضیه
اسدمیرنوف پرداختده    -های مربوط به فرضیات از طریق آزمون کولموگروف دادهبودن یا غیرنرمال بودن 

های آماری پارامتری یا غیرپدارامتری مناسدب بدرای     از روش، شده و سپس با اسفاده از نتایج این آزمون
 :ها به شکل زیر خواهد بود بنابراین فرضیه، ها استفاده شده است آزمودن فرضیه

H0: ط به هر یک از متغیرها نرمال استهای مربو توزیع داده. 
H1: نیستهای مربوط به هر یک از متغیرها نرمال  توزیع داده. 

د. شو های یک متغیر استفاده می کردن نرمال بودن توزیع داده منظور مشخص این آزمون به
د. هستنآید، دارای توزیع نرمال  باالتر به دست می 50/0 متغیرهایی که سطح معناداری آزمون آنها، از

متریک وجود دارد و در غیر این صورت اها دارای توزیع نرمال باشند امکان استفاده از آزمون پار اگر داده
 م.کنی متریک استفادهاباید از آزمون ناپار
تر از  کوچک p دار بود یعنیااگر آزمون معن ،اسمیرنوف -در برونداد آزمون کولموگروف پس از تحلیل

بنابراین . متریک استفاده کنیماع نرمال نیست و باید از آزمون ناپاریاست که توز این صدم بود، به معنی 5
 .دوجود دار های پارامتریک آزمونامکان استفاده از  دار نباشدامعناگر نتیجه این آزمون 

 اسمیرنوف -آزمون کولموگروف .3جدول 

 ها مؤلفه
ساختار 
 سازمانی

چابکی 
 سازمانی

 سرعت پذیری انعطاف شایستگی پاسخگویی

 009/4 296/4 059/4 004/4 931/3 881/3 میانگین

 642/0 514/0 542/0 646/0 488/0 400/0 انحراف استاندارد

 288/5 828/5 408/5 395/5 963/6 927/5 آماره آزمون

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 سطح معناداری

 ها یافته

 ها داده توزیع که  این و پژوهش از حاصل های داده از آمده عمل به نرمالیتیعدم  آزمون به توجه با
 .دکر خواهیم استفادهاسپیرمن  همبستگی ضریب ازها  یهفرض آزمون براینیست، بنابراین  نرمال

 .ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی تأثیر مستقیم دارد :فرضیه اصلی
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 ضریب همبستگی فرضیه اصلی .4جدول 

 نوع همبستگی میزان همبستگی جهت همبستگی سطح معناداری

 اسپیرمن 664/0 مثبت 000/0

 که در سطح r=664/0 آمده دست میزان ضریب همبستگی به هو با توجه ب 4 جدول بر اساس
01/0α= ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی تأثیر مستقیم داردد که کرتوان ادعا  دار است، مینامع. 

 رگرسیون و تحلیل واریانس الگویخالصه  .5جدول 

 الگو
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مربعات

 F آماره 
سطح 

 معناداری
ضریب 

 همبستگی

مجذور 
ضریب 

 همبستگی

ضریب 
تعدیل 

 شده

خطای 
استاندارد 

 برآورد

 809/22 1 809/22 رگرسیون

 134/0 217 164/29 باقیمانده 366/0 436/0 439/0 662/0 000/0 711/169

 943/22 218 973/51 جمع

باشد و همچنین استفاده  جدول می F آمده که باالتر از میزان دست به F و میزان 5 با توجه به جدول
ساختار سازمانی و توان بیان کرد که بین  از آزمون رگرسیون چندمتغیری با روش ورود همزمان، می

چابکی بینی  دارد و به عبارت دیگر توان پیش رابطه معنادار وجود =01/0α در سطحچابکی سازمانی 
R میزان هو با توجه ب 6شماره  جدول د. براساسوجود دار ساختار سازمانیاز طریق  سازمانی

2 

 .کنند را تبیین می چابکی سازمانی 0.439ساختار سازمانی که  دکر توان ادعا آمده، می دست به

 دارد.ساختار سازمانی بر پاسخگویی تأثیر مستقیم : فرضيه فرعی اول

 ضریب همبستگی فرضیه فرعی اول .6جدول 

 نوع همبستگی میزان همبستگی جهت همبستگی سطح معناداری

 اسپیرمن 419/0 مثبت 000/0

 که در سطح r=419/0 آمده دست میزان ضریب همبستگی به هو با توجه ب 6 جدول بر اساس
01/0α= ساختار سازمانی بر پاسخگویی تأثیر مستقیم داردد که کرتوان ادعا  می دار است،امعن. 
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 رگرسیون و تحلیل واریانس الگویخالصه  .7جدول 

 الگو
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مربعات

 Fآماره 
سطح 

 معناداری
ضریب 

 همبستگی

مجذور 
ضریب 

 همبستگی

ضریب 
تعدیل 
 شده

خطای 
استاندارد 

 برآورد

 540/19 1 540/19 رگرسیون

 329/0 217 456/17 باقیمانده 573/0 211/0 215/0 463/0 000/0 211/194
 869/19 218 995/19 جمع

باشد و همچنین  جدول می F آمده که باالتر از میزان دست به F و میزان 7شماره  با توجه به جدول
ساختار توان بیان کرد که بین  می همزمان،استفاده از آزمون رگرسیون چندمتغیری با روش ورود 

بینی  رابطه معنادار وجود دارد و به عبارت دیگر توان پیش =01/0α در سطح سازمانی و پاسخگویی
R میزان هو با توجه ب 6شماره  جدول د. براساسوجود دار ساختار سازمانیاز طریق  پاسخگویی

2 

 .کند را تبیین می پاسخگویی 211/0ساختار سازمانی که  دکر توان ادعا آمده، می دست به

 .ساختار سازمانی بر شایستگی تأثیر مستقیم دارد :فرضيه فرعی دوم

 ضریب همبستگی فرضیه فرعی دوم .8جدول 

 نوع همبستگی میزان همبستگی جهت همبستگی سطح معناداری

 اسپیرمن 676/0 مثبت 000/0

 که در سطح r=676/0 آمده دست میزان ضریب همبستگی به هو با توجه ب 8 جدول بر اساس
01/0α= ساختار سازمانی بر شایستگی تأثیر مستقیم داردد که کرتوان ادعا  دار است، میامعن. 

 رگرسیون و تحلیل واریانس الگویخالصه  .9جدول 

 الگو
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مربعات

 F آماره 
سطح 
 معناداری

ضریب 
 همبستگی

مجذور 
ضریب 

 همبستگی

ضریب 
تعدیل 

 شده

خطای 
استاندارد 

 برآورد
 334/30 1 334/30 رگرسیون

 156/0 217 894/33 باقیمانده 395/0 470/0 472/0 684/0 000/0 194/211

 490/30 218 228/64 جمع

باشد و همچنین استفاده  می جدول F آمده که باالتر از میزان دست به F و میزان 9 با توجه به جدول
ساختار سازمانی و توان بیان کرد که بین  از آزمون رگرسیون چندمتغیری با روش ورود همزمان، می

از  شایستگیبینی  رابطه معنادار وجود دارد و به عبارت دیگر توان پیش =01/0α در سطحشایستگی 
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R میزان هبو با توجه  6 جدول د. براساسوجود دار ساختار سازمانیطریق 
 توان ادعا آمده، می دست به 2

 .کنند را تبیین می شایستگی 470/0ساختار سازمانی که  دکر

 .پذیری تأثیر مستقیم دارد ساختار سازمانی بر انعطاف :فرضيه فرعی سوم

 ضریب همبستگی فرضیه فرعی سوم .10جدول 

 نوع همبستگی میزان همبستگی جهت همبستگی سطح معناداری

 اسپیرمن 109/0 مثبت 000/0

 که در سطح r=109/0 آمده دست میزان ضریب همبستگی به هو با توجه ب 10 جدول بر اساس
01/0α= پذیری تأثیر مستقیم دارد ساختار سازمانی بر انعطافد که کرتوان ادعا  دار است، میامعن. 

 رگرسیون و تحلیل واریانس الگویخالصه  .11جدول 

 الگو
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مربعات

  Fآماره 
سطح 
 معناداری

ضریب 
 همبستگی

مجذور 
ضریب 

 همبستگی

ضریب 
تعدیل 

 شده

خطای 
استاندارد 

 برآورد
 292/1 1 292/1 رگرسیون

 260/0 217 416/56 باقیمانده 509/0 018/0 022/0 557/0 000/0 971/4
 552/1 218 708/57 جمع

باشد و همچنین  جدول می F آمده که باالتر از میزان دست به F میزانو  11 با توجه به جدول
ساختار توان بیان کرد که بین  استفاده از آزمون رگرسیون چندمتغیری با روش ورود همزمان، می

بینی  رابطه معنادار وجود دارد و به عبارت دیگر توان پیش =01/0α در سطحپذیری  سازمانی و انعطاف
R و با توجه به میزان 6 جدول د. براساسوجود دار ساختار سازمانیاز طریق  پذیری انعطاف

2 

 .کنند را تبیین می پذیری انعطاف 018/0ساختار سازمانی که  دکر توان ادعا آمده، می دست به

 .ساختار سازمانی بر سرعت تأثیر مستقیم دارد :فرضيه فرعی چهارم

 ضریب همبستگی فرضیه فرعی چهارم .12جدول 

 نوع همبستگی میزان همبستگی جهت همبستگی سطح معناداری

 اسپیرمن 515/0 مثبت 000/0
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 که در سطح r=0.515 آمده دست و با توجه به میزان ضریب همبستگی به 12 جدول بر اساس
01/0α= ساختار سازمانی بر سرعت تأثیر مستقیم داردد که کرتوان ادعا  دار است، میامعن. 

 رگرسیون و تحلیل واریانس الگویخالصه  .13جدول 

 الگو
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مربعات

  Fآماره
سطح 

 معناداری
ضریب 

 همبستگی

مجذور 
ضریب 

 همبستگی

ضریب 
تعدیل 

 شده

خطای 
استاندارد 

 برآورد
 949/27 1 949/27 رگرسیون

 286/0 217 033/62 باقیمانده 534/0 307/0 311/0 557/0 000/0 768/97

 235/28 218 982/89 جمع

باشد و همچنین  جدول می F آمده که باالتر از میزان دست به F و میزان 13 با توجه به جدول
ساختار توان بیان کرد که بین  استفاده از آزمون رگرسیون چندمتغیری با روش ورود همزمان، می

از  سرعتبینی  و به عبارت دیگر توان پیش رابطه معنادار وجود دارد =01/0α در سطحسازمانی و سرعت 
R و با توجه به میزان 6 جدول د. براساسوجود دار ساختار سازمانیطریق 

 توان ادعا آمده، می دست به 2
 .کنند را تبیین می سرعت 307/0ساختار سازمانی که  دکر

 دارد. بین ابعاد چابکی سازمانی از نظر اولویت تفاوت معنادار وجود :فرضيه فرعی پنجم

 14ابعاد چابکی سازمانی از آزمون فریدمن بهره گرفته شد که نتایج آن در جدول بندی  منظور رتبه به
بندی  درج شده است. معنادار شدن آزمون فریدمن بدین معناست که تفاوت بسیار معناداری بین اولویت

 چابکی سازمانی وجود دارد.

 مبنای آزمون فریدمنبندی ابعاد چابکی سازمانی بر  رتبه. 14جدول 

 رتبه میانگین  عوامل تأثیرگذار آزمون فریدمن
 اول 16/4 شایستگی 219 تعداد

 دوم 60/3 انعطاف پذیری 044/129 خی دو

 سوم 48/3 پاسخگوئی 5 درجه آزادی

 چهارم 45/3 سرعت 000/0 سطح معناداری

درصد  1در سطح خطای  درصد اطمینان یعنی 99و در سطح  000/0نتیجه این آزمون با مقدار 
(000/0=sigمعنادار است. همچنین نتیجه میانگین رتبه )  دهد که  می نشان 14در جدول ها

در اولویت اول قرار دارد، در نتیجه بیشترین اثرگذاری بر ساختار سازمانی  16/4پذیری با ضریب  انعطاف
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نی قرار دارد، درنتیجه کمترین در اولویت چهارم و پایا 45/3ناجا دارد و در ادامه سرعت با ضریب 
 اثرگذاری بر ساختار سازمانی ناجا دارد.

 گيری بحث و نتيجه

ت متعدد و های معماری سازمانی است. با بررسی مقاال ساختار سازمانی اولین مرحله در انجام پروژه
برای انجام ترین مراحل  های مختلف معماری سازمانی، ساختار سازمانی به عنوان یکی از مهم چارچوب

د که سرعت عمل در ساختار شو ثباتی بازار سبب می معماری سازمانی شناسایی شد. ناپایداری و بی
سازمانی از عوامل مهم چابکی سازمانی به شمار رود. همچنین ساختارهای دولتی به دلیل وجود قوانین و 

د محیط یجاا الزمهکه  ترین تغییری مهم. مقررات چندان جوابگوی سرعت و چابکی سازمانی نیستند
ها و سازگاری با  چابک است، ساختار سازمانی است. متناسب بودن عوامل ساختاری و فنی در سازمان

ت داخلی و خارجی از موضوعات اساسی در رسیدن به چابکی است. تمایل مدیران به التغییرات و تحو
ی خدمات و وجود نوآوری و... و از ها سو با شتاب دگرگونی پذیر از یک داشتن سازمانی پویا و انعطاف

توجه به نیاز و خواسته مشتریان،  سوی دیگر با ساختارهای خشک، متورم، تنبل، ناتوان در نوآوری و بی
دن چابکی بسیار کرش ساختار سازمانی در فراهم قناهماهنگ و ناسازگار است. در این میان مطالعه ن

ا و پیشرفت در محیط متغیر قمنظور ب یدن به چابکی و بهها برای رس ز اهمیت است. بنابراین سازمانئحا
باشند.  عگیری سری نوآور و قدرت تصمیم ف،ای سازماندهی شوند که دارای ساختارهای منعط باید به گونه

های مهم فرهنگ ساختار سازمانی است که به  از طرفی دیگر باید توجه داشت که یکی از زیرساخت
توانند ساختاری مناسب خلق کنند که به  شود. مدیران می می حبندی سازمان مطر عنوان اسکلت

د. نتایج پژوهش نشان داد که و رضایت شو خالقیتوری سازمان کمک کند و باعث  اثربخشی و بهره
دهی مناسب ساختار سازمانی مؤثر  ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی تأثیر دارد. بر این اساس شکل

تا حدودی  پژوهشبرای توسعه چابکی سازمان باشد. نتایج این  الزمزیرساخت  تواند بستر موردنیاز یا می
( 1380) به نظر مقیمیت. است که در این حوزه صورت گرفته اس پیشین های پژوهشتأییدکننده 

. ساختارهای دولتی به دلیل وجود قوانین و مقررات چندان جوابگوی سرعت و چابکی سازمانی نیستند
یابی به مزیت رقابتی باید از  ها برای دست سازمان کند که اله خود بیان میقدر م( 1384)فروهی 

در تحقیق خود نشان دادند که ( 1395)امیرنژاد و اژدری . و ارگانیک بهره ببرند فساختارهایی منعط
دهد که ساختار  های تحقیق حاضر نشان می همچنین یافته. ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی تأثیر دارد

. تأثیر دارد( پذیری و سرعت انعطاف، شایستگی، پاسخگویی)های چابکی سازمانی  ازمانی بر مؤلفهس
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با توجه به اهمیت چابکی سازمانی . همخوانی دارد( 1395)نتایج این پژوهش با تحقیق امیرنژاد و اژدری 
چابکی سازمانی های تأثیرگذار بر  هفلؤو عواملی همچون ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی که از م

، ناجاید و اثربخش در فیق حاضر بتواند ضمن توسعه ساختار سازمانی مقرسد که تح است، به نظر می
همچنین نتایج فرضیه پنجم با  .های چابک سازمانی را فراهم آورد برای پرورش قابلیت الزمهای  زمینه

پذیری و  خگویی، شایستگی، انعطافپاس)استفاده از آزمون فریدمن نشان داد، بین ابعاد چابکی سازمانی 
دارای بیشترین تأثیر و سرعت  16/4پذیری با  تفاوت معنادار وجود دارد که در این میان انعطاف( سرعت

با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهادهایی . اند اثرگذاری بر ساختار سازمانی ناجا بودهترین دارای کم 45/3با 
 :شود میبه شرح ذیل ارائه 

 تغیرمشدن در دنیای  ای برای موفق العاده گرفته، چابکی اهمیت فوق های صورت بررسی براساس -1
را  الزمهای  ها ابتدا زیرساخت شود سازمان امروزی دارد؛ بنابراین توصیه می شده و دگرگون

 ؛نندکم آن را به درستی اجرا اکنند اصول الزتالش سپس  ،فراهم آورده

پذیر است و از  های ساختارهای ارگانیک دارای قوانین و ضوابط انعطاف گیری از ویژگی هرهب -2
ای را برای  شود و زمینه می منجر مند است که به عملکرد بهتر سازمان مزایای عدم تمرکز بهره

 .کند اد میجتوسعه چابکی سازمان ای

و تحلیل  های سالم و بارور کردن قدرت تشخیص و بهبود بینش و عمق دادن به نگرش صالحا -3
 افراد؛

های حاکم بر  منظور آشنایی آنها با ارزش ها به آموزش و توسعه کارکنان از طریق برگزاری کارگاه -4
جامعه و سازمان و رفتار متناسب با فرهنگ مورد پذیرش سازمان و همچنین آشنایی و تشویق 

 های کاری؛ آنها به مشارکت، کارگروهی و مهارت

های دستیابی به چابکی، باید تواناسازهای چابکی نیز مورد  سایی راهاز طرف دیگر، برای شنا -5
های  شناسایی و تحلیل قرار گیرند و سپس با استفاده از فنون متفاوت روابط بین شاخص

 .شوندها تحلیل  تواناسازها و توانمندی
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 منابع:

 فارسی منابع

 ی فرهنگی. ها پژوهشچاپ چهارم. تهران: دفتر  «.طراحی ساختار سازمانی(. »1382اعرابی، سیدمحمد. )

بررسی ساختار سازمانی گمرکات استان (. »1383، مهری. )نوری و طبری مجتبی علی، حسنآقاجانی، 
. 16. ش سال چهارم .نامه علوم انسانی و اجتماعی پژوهش «.مازندران و تبیین الگوی مناسب

 .13-36صص 

مورد پژوهی: )سازی نگهداری و تعمیرات  سازی و چابک بر نابعوامل مؤثر (. »1390) .آقایی، اصغر
 . 74شماره  .سال نوزدهم .مجله سیاست دفاعی«. ا(سیستم نت ناج

بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی (. 1395) اژدری پرستو امیرنژاد، قنبر،
فصلنامه («. از دیدگاه اساتید) خوزستان 6منطقه  اسالمیهای آزاد  فرهنگ سازمانی در دانشگاه

 .273 -296علوم اجتماعی. سال یازدهم. شماره اول. صص 

چاپ دوم. تهران:  .ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک (. مقدمه1386) شهائی بهنام ،جعفرنژاد، احمد
 .کتاب مهربان نشر مؤسسه

جلد سوم. تهران: دفتر  .علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی ترجمه .(. رفتار سازمانی1378). رابینز، آنتونی
  .های فرهنگیپژوهش

تأثیر عدالت سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی بهروزی (. 1396) صدیقی رامینرودساز، حبیب، 
. مجله (های دولتی و خصوصی شهرستان هشترود مورد مطالعه: کارکنان بانک) سازمانی

 .33-48. صص 37سال یازدهم. شماره  مدیریت فرهنگی.

ها بر مبنای رویکرد مدیریت  تبیین الزامات چابکی کتابخانه(. 1390سیدمحمود و همکاران. )یرچی،  زن
پژوهشی نهاد  -فصلنامه علمی .های عمومی شهرستان یزد یت فراگیر در کتابخانهفکی

 .71-97. صص 1. شماره 17دوره  .های عمومی کشور کتابخانه

 . 175 شماره .مجله تدبیر «.بعد انسانی چابکی سازمان»(. 1385). ی، بهنامشهائ
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گری  نقش ابعاد سرمایه فکری در ارتقای چابکی سازمانی با میانجی یبررس(. 1394صالح، مهدیه. )
نامه  . پایان(موردی: کارکنان بانک صادرات استان اصفهان تسهیم دانش )مطالعه

 ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود. کارشناسی

بررسی ساختار سازمانی مراکز تربیت معلم و »(. 1388) شهبازی زهرا و پوررجایی سعید ،طاهرپور، فاطمه
 . 30 شماره .انداز مدیریتچشم «.های دولتی استان اصفهاندانشگاه

های  کاری جهت نیل به چابکی در سازمان ازی، راهجسازمان م(. »1385) و همکاران محمد،تحیان، ف
 .105-112. صص 10شماره  اطالعات.فناوری  .«تولیدی

ش ابعاد ساختار سازمانی در قبررسی ن(. »1390) یسی وانانیئر ایمان و سهرابی بابک ،ماندانافرزانه، 
 .3شماره . 1دوره  .انسانی عمدیریت منابهای  پژوهش «.تسهیل چابکی

بررسی رابطه بین عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه »(. 1388)و همکاران.  کردنائیج، اسداهلل
 . 3 شماره .1دوره  .نشریه مدیریت دولتی «.در دانشگاه تهران

. ترجمة علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی .فرایندها، رهاورد، ساختار: سازمان(. 1384. )هال، ریچارداچ
 .های فرهنگی دفتر پژوهش: تهران. چاپ چهارم

  



 

 

 
 

 

 96 زمستان، 63دهم، شماره چهارفصلناهم توسعه سازمانی پلیس، سال 

38 

 

 التين منابع

Bharadwaj, A & Sambamurthy, V. (2005). “Enterprise Agility and 

Information Technology Management”. The CIO's Manifesto, SIM 

Advanced Practices Council Publication.  

Bititci, U.S. Trevor, J.T., Ball, P.D. (1999). The Viable Business Structure 

for Managing Agility, Int J Agile Manage Syst, 1(3):190–202. 

Daft, R. L. (1998). “Organization theory and design”, Third edition, West 

publishing company.  

Dong, W., Zhongfeng, S. and Dongtao, Y. (2011), Organizational culture 

and knowledge creation capability. Journal of knowledge management, 

15(3),Pp: 363-373. 

Dubrin M ,Porter L, (1990), Service Quality in Hospitality Organizations. 

Cassell, New York, pp. 69–70. 

Gresov, C. & Drazin, R. (2007). “Equifinality: functional equivalence in 

organization design”, Academy of management review, Vol.22, PP: 403-

428.  

Huang, P. Y., Ouyang, T. H., Pan, S. L & Chou, T.C. (2012). "The role of 

IT in achieving operational agility: A case study of Haier, China", 

International Journal of Information Management, JJIM-1129; No. Of 

Pages 5 

Huang, P. Y., Ouyang, T. H., Pan, S. L & Chou, T.C. (2012). “The role of 

IT in achieving operational agility: A case study of Haier, China”, 

International Journal of Information Management, JJIM-1129; No. Of 

Pages 5.  



 

 

 
 

 

 ربرسی تأثیر ساختار سازمانی رب چابکی سازمانی رد انجا  

39 

Maskell, B. (2001). "The Age of Agile Manufacturing", Supply Chain 

Management: An International Journal, Vol.6, No.1. PP: 5-11. 

Mihm, J., Loch. C. H., Wilkinson, D & Huberman, B. A. (2010). 

“Hierarchical structure and search in complex organizations”, 

Management science, Vol.56, No.5, PP: 831-848.  

Robbins, S. P. (1987). Organization Theory: Structure, Design, and 

Applications, Appendix B on Measures of Organization Structure, 

Prentice-Hall, Inc.  

Sabri, H. (2005). Knowledge in Its Context, International journal of 

knowledge management.  

Sharifi, H & Zhang, Z. (1999). "A Methodology for Achieving Agility in 

Manufacturing Organizations": An Introduction, International Journal 

of Production Economics, Vol.62. PP: 7-22. 

Worley, Ch. G & Lawler, E.E. (2010). “Agility and Organization Design: A 

Diagnostic Framework”, Organizational Dynamics, Vol. 39, No. 2, PP: 

194–204. 

 


