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در زمینهکشاورزيآموزشوتحقیقاتو کارکنان مراکزمدیراندیدگاه
هاي سازمان چابکاصالح ساختار اداري بر اساس مؤلفه

1و ندا علیزاده*حسن علیپور

)16/10/96:؛ پذیرش31/05/96: (دریافت

چکیده
مدیرانکهچرااستاداريدر نظامتحولرسد،در آن الزم به نظر میاقتصاديجهادشدناجراییکههاییحوزهنیترمهمازیکی

شهروندانورجوعاربابشایستهرا کهمناسبیفضايتوانندچابک، منعطف و کارا، نمیاداريسیستمیکازبرخورداريباجزهاسازمان
ينهیدرزمکشاورزيآموزشوتحقیقاتو کارکنان مراکزمدیراندیدگاهبررسیهدف از انجام این تحقیق، رونیازانمایند.فراهمباشد،

است. جامعه شدهانجامهمبستگی - باشد که با استفاده از روش توصیفیمیهاي سازمان چابک اداري بر اساس مؤلفهاصالح ساختار
ی و علمتیأه)، اعضاي N1=40هاي قم، مرکزي، فارس و یزد (آماري این تحقیق را سه گروه مدیران مراکز تحقیقاتی و آموزشی در استان

اي با انتساب متناسب گیري تصادفی طبقهنفر با استفاده از روش نمونه220هاآندهند که از بین ) تشکیل میN2=523کارکنان مراکز (
ابزار تحقیق عنوانبهها با استفاده از پرسشنامه، قرار گرفت. دادهلیوتحلهیتجزآوري و مورد پرسشنامه جمع165تیدرنهاانتخاب شدند و 

دفتر نوسازي و تحول اداري و تعدادي از مدیران سازمان تحقیقات آوري شد و روایی ظاهري و محتواي آن توسط کمیته مستقر در جمع
هاي مشخص نمودن پایایی ابزار تحقیق، از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آن براي بخشمنظوربهکشاورزي بررسی شد. 
خص نمود که اکثریت مدیران از وضعیت آمد. نتایج این تحقیق در بخش آمار توصیفی، مشبه دست85/0–91/0مختلف پرسشنامه بین 

میزان رضایت اکثریت کارکنان از وضعیت اصالحات، در حد متوسط بود. کهیدرحالاصالحات ساختاري در مراکزشان رضایت داشتند 
ن کارکنان به سازي فرآیندها و همکاري میاهمچنین کارکنان و مدیران اعتقاد داشتند پس از اصالحات، سرعت روند انجام امور، یکپارچه

ي چابک سازبر رگذاریتأثگانهششداري بین متغیرهاي است. بر همین اساس، همبستگی معنیافتهیبهبودنسبت قبل از اصالحات، 
هاي کارکنان، سرعت روند انجام امور، عملکرد کارکنان، سطح تعامالت و همکاري، شرایط کاري و سازمانی (میزان توجه به شایستگی

از مدل معادالت ساختاري نیز آمدهدستبه) و اصالحات ساختاري در مراکز تحقیقاتی و آموزشی به دست آمد. نتایج یکپارچگی امور
و مستقیمی بر اصالحات ساختار اداري داریمعني در انجام امور، توانستند اثر سازکپارچهي و یکارطیشرامشخص نمود که دو مؤلفه 

مراکز تحقیقاتی و آموزشی داشته باشند.

، سازمان چابک، مراکز تحقیقات کشاورزي، مراکز آموزش کشاورزي.ادارياصالح ساختارهاي کلیدي: واژه

. تهران، ایران.به ترتیب، دانشیار و استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي1
h.alipour@areeo.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیک:*
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مقدمه
ها و نقشانطباقاداري، اصالح ساختار،تحوالت نظامدر

توسعهدستیابی بهمنظوربهاداري،هاي نظامتوانمندي
رسد. اصالح ساختار اداري،به نظر میضروريامري 

کارکنان،عمومیمشارکتهمچونفرآیندهاي متعددي
وکارکنانوظایف و اختیارات، توانمندسازيتناسب

نظارتشهروندان،مقابلدرپاسخگویی دولتمردانمدیران،
دنبالرارهیو غاطالعاتی هايشیوهو توسعهادارينظامبر

.)1395زاده، کند (ایران می
ازبیشبهاداري،نظامدرتحولایجاداندیشهگفتتوانمی

میالدي، در1960دهه اوایل. درگرددیبرمگذشتهقرنمین
براي اولین بار، "اصالح ساختار اداري"مفهوممدیریت،عالم

نیلمنظوربههاسازمانآن،تبعبهگرفت وقرارویژهموردتوجه
بیشتر، کسب منفعت، کنترل بهتر پذیريبه اهداف رقابت

زدند. به همین دست به اقداماتی در این زمینه،محیط خود
ریزىبرنامهسمتبهحرکتاز این زمان به بعد،منظور

راهبردى تفکرآن به همراه ضرورتکردننهادینهوبلندمدت
استشدهمطرح، تأملقابلي امسئلهعنوانبهها، سازماندر
)Canonicoa & Soderlund, 2010.(

ایجاد تحول در منظوربهعوامل درونی و محیطی گوناگونی 
هاي اداري نقش دارند که بنا به اعتقاد بورك ساختار سازمان

)Burke, ترین عوامل ي، یکی از مهمسازکوچک)، 1998
هاي اداري بزرگ، در ساختارهاي سازمانرگذاریتأثدرونی 

. هاستآني در وربهرهارتقاء کارایی و افزایش منظوربه
هاي امروزي نیست سازي مبحث جدیدي در سازمانکوچک

شان زمانی که سودآوريژهیوبهها، و از گذشته نیز شرکت
کردند. کرد، اقدام به کاهش نیروي کار میروند نزولی پیدا می

ه بمحکوم،تنها به علت فشارهاي بازاري امروزيهاسازمان
به دالیلی يسازکوچکبلکه مفاهیم سازي نیستندکوچک

همچون استفاده بهتر از کارکنان، واگذاري امور به خارج از 
استفاده از فناوري وهاها، ادغامسازمان، تعطیلی کارخانه

Palmer(گیردجدید صورت می et al., 2007.(
در توان سازي را میهاي اداري از کوچکعمده اهداف سازمان

قبولقابلها، ارتقاء کارایی و حفظ سطح هزینهکاهش
,Smitسودآوري براي سهامداران بیان نمود ( 2006 .(

کارکنانازحمایتبرايشدهنهیبهسازي، ساختاريکوچک
,Quinlanاست (عالی جامعهاهدافبهنیلمنظوربهسازمان

شدهفیتعرفرآینديسازي،کوچکدیگر،تعریفی). در2007
رقابتی هاىمزیتایجادآن، موجببهینهانجامکهاست

اندازه وشدهخصوصیبخشمقابلدردولتیبخشکارکنان
Estacheیابد (مىطی آن کاهشسازمانی نیز et al., 2004 .(

منابع انسانى، رویکردباتعریفیدردیگري نیزنظرانصاحب
اند نمودهتعریف انسانینیرويرا کاهشسازىکوچک

)Kivimaki et al., را سازيی کوچکطورکلبه). 2001
به کنترلکهراهبردى دانستىمقولهیاراهبردتوان نوعیمی
طوربهسازي، فرآیند کوچککارکردهاي اجرايزیرادارد،نیاز

منابعازاستفاده صحیحمنظوربههاسازمانيبهسازبهعمیقی
شود.مىمنجرو امکانات

خدماتی و هايسازمانفعلیحال حاضر، ساختاردر 
عمده اشکالچندباتشکیالتی،ازنظراجرایی در ایران،

ازجملهوظایف،تداخلونامتناسبحجمکهاستمواجه
ارقام وآمارهابر اساسشود.محسوب میهاآنترینمهم

برابر 5/2دولت در ایران، بزرگیاین زمینه،درموجود
اندازه معمول است. این در حالی است که بنا به اعتقاد 

)، توجه به کیفیت و کارآمدي 1392منصوري و همکاران (
ي امسئلهعنوانبهي کمیت آن، جابهنیروي انسانی 

است. به شدهلیتبددر کشورهاي پیشرفته تأملقابل
تجمیعودولتتشکیالتیساختارهمین منظور اصالح

از سويکهاستمسائلیازجملهاستانی،هايسازمان
محول شدهاجراییهايکلیه دستگاهبه،مدیریتسازمان

).1390است (حکیم زاده و همکاران، 
ي و کارآمدي تشکیالت سازمتناسببا توجه به اهمیت 

دولت، ساماندهی نیروي انسانی، اصالح فرآیندهاي انجام 
هاي جامع اصالح کار در وزارت متبوع در قالب برنامه

ساختار نیروي انسانی، همچنین فراهم نمودن پاسخگویی 
، برنامه اصالح و بازنگري ساختار ربطيذبه مراجع 

نت توسعه توسط معاو4/8/92سازمانی در بخشنامه مورخ 
، به کلیه جمهورسیرئمدیریت و سرمایه انسانی 

سازي هاي اجرایی و با پیشنهاد ادغام و کوچکدستگاه
هاي سازمانی و غیره ها، واحدهاي سازمانی، پستبخش

کرده موظفراهادولت دستگاهاساس،اینابالغ شد. بر
تشکیالتی خود،بازنگري ساختاروکاهشبراياست
این امر انجام نپذیرد، مهلت مقرر،دراگروشوندکاربهدست
دهد (طبیبی و دادفر، انجامکار رااینساأراستموظفدولت

1391(.
ــرویج   ــوزش و ت ــات، آم ــازمان تحقیق ــی از  س ــاورزي یک کش

هاي تحقیقاتی و آموزشـی  سازماننیترگستردهترین و قدیمی
80بـیش از  هاي آن بـه  کشور است که قدمت برخی از واحد
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تـرین وظـایف عملکـردي ایـن     مهمجملهازرسد. سال می
منظـور توسـعه   مطالعه و تحقیـق بـه  توان در سازمان را می

تعیـین  ، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی بخـش کشـاورزي   
اي تحقیقـات و  ها و راهبردهاي کاربردي و توسـعه سیاست
هـا و  ریزي راهبردي براي پشـتیبانی برنامـه  برنامه، آموزش

هـاي مهـارتی علمـی کـاربردي،     ، آمـوزش ها در ستادطرح
سسات ؤریزي، هدایت، نظارت و ارزشیابی راهبردي مبرنامه

و غیـره دانسـت. بـه همـین جهـت      و مراکز وابسته و تابعه
سازي مراکز موجود در چنـین سـازمانی بـا    ادغام و کوچک

جــویی در توانــد ضــمن صــرفهچنــین حجــم بزرگــی، مــی
یی کـارا مکان تمرکز مدیریتی و افزایش هاي جاري، اهزینه

باشد؛ ضمن اینکه امکان برداشتهو پاسخگویی مراکز را در 
گروهی میان اعضاي مراکز مذکور را نیز بـاال  همکاري و کار

تفکر ادغام مراکـز آموزشـی و تحقیقـاتی    رونیاازبرد. می
ي اداري از سـال  سازکوچکاولین گام در راستاي عنوانبه

مرکز تحقیقاتی و آموزشـی  68قرار دادن مدنظربا 1394
استانی و با اهدافی از قبیل چابک سازي سازمانی، کـاهش  

هـاي سـازمانی، تجمیـع فرآینـدهاي اداري، مـالی و      پست
پشــتیبانی، اســتفاده بهینــه از منــابع انســانی، اعتبــاري و  

، افـزایش درآمـدهاي   هـا نـه یهزیی در جـو صـرفه فیزیکی، 
هــاي رتقــاء کمــی و کیفــی فعالیــتاختصاصــی، بهبــود و ا

هـاي مـازاد در مراکـز    ي ظرفیـت آزادسـاز آموزشی مراکز، 
یـی و همکـاري بیشـتر بـین     افزاهمو تحقیقاتی و آموزشی

اجـراي  جـه یدرنتهاي آموزشی و تحقیقاتی دانسـت.  حوزه
بـه  بـاً یتقراین سیاست، تعداد مراکز تحقیقاتی و آموزشی، 

در شـرایط کنـونی   مرکز34است (داکردهیپنصف کاهش 
وجود دارد). به همین منظور، اکنون پس از گذشت حـدود  
دو سال از اجراي این سیاست، ضـرورت بررسـی وضـعیت    

، مشـخص نمـودن   شـده انجـام رضایت کارکنـان از فرآینـد   
ي در مراکز مـذکور  سازکوچکپیامدهاي حاصل از ادغام و 

ن در سـازما شدهگرفتهو میزان دستیابی به اهداف در نظر 
اهدافی است ازجملهتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، 
دارد.هاآنکه این تحقیق سعی در پاسخگویی به 

سـازي را  ) کوچـک 1392نیکجـو ( زادهمـ غالبنا بـه اعتقـاد   
هـاي  اسـتراتژي مناسـبی بـراي بخـش    عنـوان بـه توان می

مختلف دولتی در کشور در راستاي اجراي گسـترده اصـل   
تـون برنامـه ملـی توسـعه چهـارم و      قانون اساسـی و م 44

ــوئینلن (  ــود. ک ــداد نم ــنجم، قلم ,Quinlanپ ) در2007
نمودبیان"سازمانىساختارتجدید"عنوانباخودپژوهش

سـاختار بـا تجدیـد  ارتبـاط دريسـاز کوچـک اجـراى که
چابک سازي کارکنـان  برکهعمیقىآثاردلیلبهسازمانى،
درسـت مقـررات  اجـراى منجـر بـه  تاًینهادارد،و سازمان

شـود. کارکنان و بهبود کارایی سازمان میاى، ایمنىحرفه
) اعتقاد دارند یکی 1393همچنان که موسوي و همکاران (

، چـابکی  یکدیگرنسبت بههاسازماني برتري هاشاخصاز 
ي و اثربخشـی  وربهـره توانـد یمـ نیروي انسانی اسـت کـه   

را تحت تأثیر مستقیم خود قرار دهد.هاسازمانعملکرد 
عنـوان بـا پژوهشـى ) در1387عباسـى ( وفـرد ییدانـا 

سـازي  بـر کوچـک  تحلیلـى "ایـران درادارىاصـالحات "
انجام داده اسـت. ایـن تحقیـق    اداري، هايساختار سازمان

آیـا کـه داشـت پرسـش ایـن بـه سـعی در پاسـخگویی  
يبک سـاز چامنظور دولت راهکار مناسبی بهسازيکوچک

هـا، آناعتقـاد بهشود؟هاي دولتی محسوب میدر سازمان
راهبـرد، چهـار قالـب درچهـار حـوزه و  دردولتعملکرد

هـاى شرکتواگذارى)1اند از: است که عبارتیبررسقابل
) تأکیـد 3دولتى؛خدماتوهافعالیتواگذارى)2دولتى؛

انسانى؛نیروىکاهشودولتتشکیالتتجمیعفزاینده بر
انسـانى بخـش  نیـروى ورىبهرهدرسازىکوچکنقش)4

طبیبـی و دادفـر   .غیردولتـى بخـش بـا مقایسـه دردولتى
ــل     1391( ــی و تحلی ــون بررس ــود پیرام ــق خ ) در تحقی

ــک  ــد کوچـ ــردي در فرآینـ ــاي راهبـ ــازي در متغیرهـ سـ
سـازي از  هـاي دولتـی، بیـان نمودنـد کـه کوچـک      سازمان

هاي اصالح ساختار در بخش دولتی است و مؤید این روش
هاي اجرایی، حرکت دولت مطلب است که با کاهش هزینه

ي اصلی آن یعنی نظارت، هدایت و فهبه سمت اجراي وظی
امور حاکمیتی، محقق خواهد شد.

Vinodhدر تحقیق واینوده و همکاران ( et al., سه )2008
ویژگی مطلوب براي یک ساختار اداري چابک 

از: قابلیت استفاده عبارت استاست که شنهادشدهیپ
مجدد؛ قابلیت تنظیم مجدد (به معناي قابلیت سازگاري و 

یک سیستم تولیدي با تغییرات در حجم و نوع انطباق
توانیمی آسانبهي (منابع را ریپذاسیمقتقاضا)؛ و قابلیت 

همچنین به یک سیستم اضافه یا از آن حذف نمود). 
Goldman(گلدمن و همکاران  et al., ) چهار بعد را 1995

از: اندعبارتد که نسازبراي چابکی یک سازمان مطرح می
اغناي هر چه بیشتر مشتریان، همکاري براي افزایش 

ی براي دهسازمانها، ي با سایر سازمانریپذرقابتقدرت 
و اهرمی کردن اثر افراد و غلبه بر تغییر و عدم اطمینان
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توسط یوسف و شدهانجامبر مبناي مطالعه اطالعات.
,.Yousuf et al(همکاران  براي سازفراهم32)، 2001

است و سپس در چهار بعد یا شدهیمعرفی سازمانی چابک
هاي از: شایستگیاندعبارتکه اندشدهيبنددستهمحور 

کلیدي، سازمان مجازي، قابلیت تجدید ساختار و سازمان 
Bessant. در تحقیق بسانت و همکاران (محوردانش et al.,

) نیز مدل چابک سازي براي توسعه ساختار 2001
در رفتهکاربهاست. چرخه شدهارائههاي اداري، سازمان

این مدل از چهار جزء اصلی استراتژي چابک، فرآیندهاي 
است.شدهلیتشکچابک، ارتباطات چابک و افراد چابک 

,Tambunantاز طرف دیگر تامبونانت ( )، استفاده از 2005
ي واسطهبهجادشدهیاهاي و فرصتوکارکسبدانش 
بردهنامهاي مجازي را با عنوان چابکی سازمانی سازمان

Yaghoubiاست. به نظر یعقوبی و همکاران ( et al.,

به دست آوردن واسطهبه)، چابکی سازمانی 2011
هاي ضروري با استفاده از تفکر و پاسخگویی به توانمندي

دلین و یوسف شود. مانیازهاي مشتریان حاصل می
)Madelline & Youssef, نیز توانایی تشخیص ) 2003

را از زمانهمي و تولید ریپذانعطافسریع، گویینیاز، پاسخ
. کوکبرن و هاي اندبردهنامهاي چابکی سازمانی ویژگی

,Cockburn & Highsmithاسمیت ( در ) 2006
چابکی سازمانی را توانایی ،هاي خودپژوهش
یی سریع به گوپاسخمنظور بهي نهادها ریپذانعطاف

ریزي نشده تعریف و برنامهشدهيزیربرنامهتغییرات 
.اندکرده

ذکرشدهتعاریف گوناگونی که از چابکی سازمانی باوجود
,Gunnesonاست، گانسن ( بیان کرد که عناصري ،)1997

ها توافق کلی مشخص در تعریف وجود دارد که در آن
اصر شامل سرعت پاسخگویی، وجود دارد؛ این عن

معموالًي و تفکر است. به عقیده او تولید ناب ریپذانعطاف
کهیدرحالي اثربخش از منابع در ارتباط است، با استفاده

تولید چابک مربوط به واکنش اثربخش به محیط متغیر 
توانایی پاسخ به رونیازاوري است. براي دستیابی به بهره

هاي براي سازمانلهأمسترین رویدادهاي محیطی، مهم
,Gunasekaran & Yusufچابک است ( بر این ). 2002

بر ایجاد یک سازمان رگذاریتأثتوان عوامل اساس، می
سازي و ادغام در مراکز و چابک را که در اثر اجراي کوچک

ژوهشگران پموردتوافقافتد و هاي دولتی اتفاق میسازمان
مختلفی است را بدین ترتیب بیان نمود (دولت مدنی، 

): شایستگی، همکاري و 1395؛ ایران زاده، 1387
ي سازکپارچهیی، شرایط کاري، سرعت انجام امور، یافزاهم

تواند در سه و عملکرد سازمان. این عوامل میفرآیندها
اي و محیطی تقسیم نمود رفهدسته عوامل فردي، ح

). همچنین، 1390؛ جلودار، 1386و سهائی، دجعفر نژا(
پیامدهاي حاصل از ادغام در مراکز تحقیقاتی و آموزشی 

جویی در قالب چهار مفهوم استفاده بهینه از منابع، صرفه
و بهبود هاها، اثربخشی و ارتقاء کیفی فعالیتدر هزینه

استخراجقابلي ریگاندازهو سنجشموردتعامالت، 
.)1(نگاره باشندمی

چارچوب مفهومی تحقیق-1نگاره

مؤلفه هاي 
سازمان چابک

هاتوجه به شایستگی

سرعت انجام امور

عملکرد کارکنان

شرایط کاري و محیطی

یکپارچه سازي 
فرآیندها

همکاري و تعامالت

سازيپیامدهاي کوچک

استفاده بهینه از منابع

صرفه جویی در 
هاهزینه

اثربخشی و ارتقاء کیفی

بهبود تعامالت
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روش پژوهش
باشد که همبستگی می- نوع، توصیفیازلحاظتحقیق حاضر 

گیري از پارادایم کمی، به با استفاده از فن پیمایش و با بهره
بررسی وضعیت اصالح ساختاري در مراکز تحقیقاتی و 

هاي سازي و ادغام و بر اساس مؤلفهآموزشی از طریق کوچک
یی، افزاهم، همکاري و هایستگیشاسازمان چابک (توجه به 

و ي فرآیندهاسازکپارچهسرعت انجام امور، یشرایط کاري، 
پردازد. اعضاي جامعه آماري در این عملکرد سازمان) می

از مدیران و معاونان مراکز تحقیقاتی و اندعبارتتحقیق 
=N1آموزشی در چهار استان قم، مرکزي، فارس و یزد ( 40 (

ها از سابقه که فرآیند اصالحات ساختاري، در مراکز آن
شامل اعضاي طورنیهمتري برخوردار بوده است؛ طوالنی

و کارکنان (در سه سطح پژوهشی، آموزشی و یعلمئتیه
=N2پشتیبانی) مراکز مذکور ( . نمونه آماري باشدیم) 523

وش در این تحقیق، در سطح مدیران با استفاده از رازیموردن
تمام شماري و در سطح کارکنان با استفاده از جدول 

,Krejcie & Morganکرجسی و مورگان ( و به روش ) 1970
است که بر این اساس، تعداد شدهانجاماي گیري طبقهنمونه
تیدرنهانمونه تحقیق، انتخاب شدند که عنوانبهنفر 220
درصد) از طریق 75پرسشنامه در بخش کارکنان (165

ي و مورد تحلیل قرار آورجمعمصاحبه و مراجعه حضوري، 
,Hamiltonنظر همیلتون (بنا برگرفت.  ) و شاقنسی و 2003

,Shaughnessy & Zechmeisterزچمیستر ( )، در 1990
ها با مصاحبه گردآوري تحقیقات حوزه علوم انسانی که داده

منظوربهها نمونهدرصد از 70- 80شوند، نسبت بازگشت می
به کل جامعه آماري، مناسب آمدهدستبهتعمیم نتایج 

اي است در این تحقیق، پرسشنامهمورداستفادهابزار باشد. می
روایی ظاهري و است. شدهیطراحکه در قالب چهار بخش، 

محتواي پرسشنامه، توسط کمیته مستقر در دفتر نوسازي و 
ازمان تحقیقات کشاورزي تحول اداري و تعدادي از مدیران س

مشخص نمودن پایایی ابزار تحقیق نیز منظوربه.بررسی شد
از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آن براي 

به دست85/0–91/0هاي مختلف پرسشنامه بین بخش
هاي بخش اول پرسشنامه، مربوط به شناسایی ویژگیآمد. 

کز تحقیقاتی و مراو مدیران اي کارکنان فردي و حرفه
ها سازي در مرکز آنکه فرآیند کوچکباشدیمآموزشی 
. بخش دوم، مرتبط با بررسی دیدگاه استدرآمدهمورداجرا

درشدهشناختههاي از مؤلفههرکدامکارکنان نسبت به 
ی کارکنان یافزاسازي اداري (همکاري و همي چابکهنیزم

ها در محیط اداري پس نسبت به همدیگر، توجه به شایستگی
آمدهعملبهي و تغییرات کارطیشرااز اصالحات ساختاري، 

در آن پس از اصالحات ساختاري، سرعت انجام امور اداري و 
ي فرآیندها و پرهیز از سازکپارچه، یکارکنانامور مربوط به 

تایج و عملکرد سازمان بر اساس نموازي کاري اداري
بخش سوم مرتبط . پس از اصالحات ساختاري)آمدهدستبه

سازي در مراکز آمده از کوچکبه وجودبا بررسی تبعات 
یی در جوصرفهتحقیقاتی و آموزشی (استفاده بهینه از منابع، 

و بهبود تعامالت) از دیدگاه ها، اثربخشی و ارتقاء کیفیهزینه
بخش چهارم تیدرنهااست و مذکورکارکنان و مدیران مراکز 

،هاي مختلف کارکنانمرتبط با سنجش میزان رضایت گروه
سازي در و مدیران مراکز از اجراي کوچکیعلمئتیهاعضاي 

سؤال) در 32بسته (سؤاالتمرکزشان می باشد که از طریق 
ی کمتر از قبل، بدون تغییر، بیشتر از چهارقسمتقالب طیف 

گرفت.ی قرار بررسمورد، نظریبو قبل
مستقیم و راتیتأثمنظور بررسی در این تحقیق، به

سازي در مراکز تحقیقاتی و آموزشی کوچکمیرمستقیغ
ي فردي، هاجنبهوابسته به سازمان تحقیقات کشاورزي، بر 

ي معادالت ساختاري سازمدلي کارکنان، از احرفهمحیطی و 
منظور حذف متغیرهاي استفاده شد. براي این منظور، ابتدا به

، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، قیردقیغیا تیاهمکم
) 5/0(داراي بارهاي عاملی کمتر از تیاهمکمهاي گویه

، وارد ماندهیباقشدند. متغیرهاي ، حذف لیزرلافزارنرمتوسط 
ت ساختاري شده و در قالب تحلیل دستگاه مدل معادال

ي متغیرها داریمعنی قرار گرفتند و موردبررسي، دییتأعاملی 
هایشان مورد ارزیابی واقع نسبت به هم و نسبت به گویه

ذکرشدهمنظور دستیابی به سایر اهداف . همچنین بهندشد
در تحقیق (بررسی میزان دستیابی به اهداف ناشی از 

حقیقاتی و آموزشی و میزان رضایت سازي در مراکز تکوچک
سازي در مراکز) از طیف وسیعی از کارکنان نسبت به کوچک

است. براي تعیین شدهاستفادهآمارهاي توصیفی و استنباطی 
منظور تعیین روایی پرسشنامه نیز از روش روایی تشخیصی به

شدهاستفاده) AVE(شدهاستخراجشاخص میانگین واریانس 
این است که چه درصدي از دهندهنشاناست. این ضریب 

ی، تحت تأثیر متغیرها (نشانگرها) بررسموردواریانس سازه 
هایی که بار عاملی باالي بوده است. براي این منظور، گویه

داشتند در نظر گرفته شدند. همچنین در این تحقیق با 5/0
اینکه براي ازجملههاي روش آلفاي کرونباخ، توجه به نارسائی

شود، از روش میقائلهاي یک سازه ارزش یکسانی گویههمه
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است. براي این منظور، شدهاستفادهپایایی مرکب، نیز 
ها آنی یباشد، پایا6/0ها باالتر از آنCRهایی که سازه

).1قرار گرفت (جدول رشیموردپذ
و بحثهاافتهی

اي کارکنان و مدیران مراکز هاي فردي و حرفهویژگی
و آموزش کشاورزيتحقیقات 

درصد پاسخگویان 87در تحقیق، آمدهدستبهمطابق نتایج 
درصد کارکنان 68به سؤاالت تحقیق، مرد بودند. حدود 

53ها (ت علمی بودند که اکثریت آنأپاسخگو، غیر هی
درصد) در حوزه تحقیقات مشغول به فعالیت بودند. مدرك 

بود. به درصد از کارکنان، کارشناسی 58تحصیلی حدود 
درصد 80درصد کارکنان و 60لحاظ سابقه کار، بیش از 

سال سابقه کار داشتند. اکثریت 30تا 20مدیران، بین 
درصد) بیان نمودند که میزان رضایتشان 44کارکنان (حدود 

سازي در مراکزشان در حد متوسط بوده از ادغام و کوچک
ان ) بیسومکاکثریت مدیران (بیش از یکهیدرحالاست 

سازي و ادغام در مراکزشان، نمودند که از وضعیت کوچک
تمامی مدیران مراکز تحقیقاتی و باًیتقررضایت کامل دارند. 

فیزیکی و ساختاري، فرآیند ازنظرآموزشی بیان نمودند که 
طورنیهمها اتفاق افتاده است. سازي در مرکز آنکوچک

حدود نیمی از مدیران نیز اعتقاد داشتند که پس از 
هاي سازي در مرکزشان، تغییر محسوسی در دریافتیکوچک

کارکنانشان روي نداده است این در حالی است که حجم کار 
کارکنان به نسبت قبل، کمی بیشتر شده بود. همچنین 

درمدیران اعتقاد داشتند پس از ادغام، تغییر محسوسی 
هاي سازمانی، اتفاق افتاده است.اهش پستکينهیزم

سازي دیدگاه تحقیقات پس از کوچکوضعیت چابکی مراکز
کارکنان

در تحقیق مشخص نمود که پس از آمدهدستبههاي یافته
سازي و اصالحات ساختاري در مراکز تحقیقات و کوچک

آموزش وزارت جهاد کشاورزي، کارکنان اعتقاد داشتند که 
از سوي مدیران، تغییر شانیهایستگیشاتوجه به ي ینهدرزم

نیامده به وجودمحسوسی به نسبت شرایط قبل از ادغام، 
ها اعتقاد سرعت انجام امور، آنيدر زمینه). M= 13/2است (

داشتند که پس از ادغام، امور اداري با سرعت بیشتر و 
). شرایط کاري و محیطی M= 00/3(شودیمي انجام ترروان
ید کارکنان پس از ادغام تغییر محسوسی به نسبت از د

). عملکرد مراکز M= 18/2شرایط قبل از ادغام، نکرده است (
نیز از دید کارکنان پس از ادغام تغییر محسوسی نکرده است 

)93/1=M ،از دید کارکنان مراکز پس از ادغام .(
ي روند انجام امور به نسبت قبل وضعیت بهتري سازکپارچهی
). M= 78/2(شدیمانجام ترهماهنگبود و کارها هداکردیپ

یی بین کارکنان پس از ادغام به افزاهمهمچنین همکاري و 
بودکردهدایپنسبت قبل از ادغام، وضعیت بهتري 

)84/2 =M از دید مدیران مراکز پس از ادغام، 2)، (جدول .(
)، شرایط M= 40/2ي کارکنان (هایستگیشامیزان توجه به 

ي مرکز هاتیفعال)، اثربخشی M= 31/2کاري و محیطی (
)28/2 =M( افزاهمو همکاري و) 49/2یی در مراکز =M (

تغییر محسوسی به نسبت شرایط قبل از ادغام نداشته است 
) و M= 13/3ي سرعت انجام امور (نهیزمدرولیکن 

ها اعتقاد داشتند که ) آنM= 06/3ي فرآیندها (سازکپارچهی
است (جدول دادهرختغییرات مطلوبی به نسبت قبل از ادغام 

3.(

)n=165(تحقیق همراه نشانگرها موردمطالعهي هاسازهنتایج روایی و پایایی -1جدول 
)CRپایایی مرکب (ضریب )AVE(شدهاستخراجضریب میانگین واریانس موردمطالعهي مکنون هاصفت

88/095/0هایستگیشاتوجه به 
81/095/0سرعت روند انجام امور

94/095/0شرایط کاري و محیطی
93/098/0عملکرد کارکنان

93/097/0ي فرآیندهاسازکپارچهی
91/094/0همکاري و تعامالت درونی و بیرونی مراکز

90/093/0هانهیهزدر ییجوصرفه
89/091/0از منابعاستفاده بهینه 

93/087/0هااثربخشی و ارتقاء کیفی فعالیت
87/089/0بهبود همکاري و تعامالت
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)n=165سازي از دیدگاه کارکنان (وضعیت چابکی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی پس از کوچک-2جدول 
رتبهانحراف معیار*میانگینمتغیر

هایستگیشا

ي کارکنان پس از هاشنهادیپي نو و هادهیاها، میزان توجه به نوآوري
ادغام

20/292/01

مهارتی شـغلی کارکنـان   -هاي علمی میزان توجه به توسعه آموزش
پس از ادغام

13/287/02

هاي علمی و مهارتی کارکنـان در واگـذاري   میزان توجه به شایستگی
وظایف شغلی

08/288/03

13/284/0مجموع

سرعت انجام امور

49/386/01در مراکز پس از ادغامرجوعاربابپاسخگویی به تقاضاهاي ذینفعان و 
25/300/12سرعت روند انجام امور پژوهشی در مراکز پس از ادغام
17/302/13سرعت روند انجام امور آموزشی در مراکز پس از ادغام

59/287/04اداري پس از ادغامسرعت انجام مکاتبات 
49/285/05هاي کارکنان پس از ادغامسرعت و پاسخگویی به درخواست

00/384/0مجموع
49/277/01حجم کاري به نسبت قبل از ادغام

شرایط کاري و 
محیطی

انجام امور پژوهشی مراکز با دقت و کیفیت بیشتر به نسـبت قبـل از   
ادغام

45/202/12

انجام امور آموزشی مراکز با دقت و کیفیت بیشتر به نسـبت قبـل از   
ادغام

43/202/13

هـاي نیـروي انسـانی پـس از     ها و پتانسـیل میزان استفاده از ظرفیت
ادغام در مراکز

26/289/04

میزان رضایت از بهبود کیفیت فضاهاي فیزیکی و اداري پس از ادغام 
در مراکز

22/277/05

21/282/06میزان تجهیز و نوسازي واحد مربوطه در مرکز پس از ادغام
انجام امور پشتیبانی در مراکز با دقت و کیفیت بیشتر به نسبت قبـل  

از ادغام
17/285/07

07/273/08میزان سازگاري و تطبیق با محیط پس از ادغام
05/272/09میزان تفویض اختیار به کارکنان پس از ادغام

03/277/010میزان امکان پیشرفت شغلی در شرایط جدید به نسبت قبل از ادغام
96/153/111میزان تسهیالت رفاهی در دسترس براي کارکنان پس از ادغام

دریـافتی در  رمسـتمر یغتغییر در میزان حقوق و مزایـاي مسـتمر و   
مرکز

89/179/012

18/279/0مجموع

يسازکپارچهی
07/271/01هاي کارکنان پس از ادغاممیزان نظارت و ارزشیابی منظم بر فعالیت

فراهم کردن منابع و ابزار الزم براي بهبود روند انجام امـور کارکنـان   
پس از ادغام

90/174/02

82/173/03هاي کاري کارکنان پس از ادغامتقویت انگیزه
93/172/0مجموع
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2ادامه جدول 
رتبهانحراف معیار*میانگینمتغیر

عملکرد

14/314/11استفاده مناسب از منازل سازمانی در مرکز
96/288/02کاهش تمرکز و بروکراسی اداري در مرکز پس از ادغام

85/276/03ي امور پرسنلیسازروانتسریع و 
آموزش و تحقیقات پـس از  هاي میزان حضور رئیس، معاون در حوزه

ادغام
62/285/04

58/291/05ي امور مالی مرکزسازروانتسریع و 
51/268/06میزان همدلی بیشتر بین کارکنان در مرکز

78/281/0مجموع

همکاري

میزان حجم تعامالت با واحـدها و مراکـز بیرونـی پـس از ادغـام بـه       
نسبت قبل

97/207/11

82/202/12و گروهی در مرکزرمتمرکزیغهاي گیريتصمیمانجام
75/287/03ترغیب به مشارکت و همکاري بین کارکنان

84/291/0مجموع
.نظریب= 4= بیشتر از قبل؛ 3= بدون تغییر؛ 2= کمتر از قبل؛ 1*

)n=40مدیران مراکز (سازي از دیدگاه وضعیت چابکی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی پس از کوچک-3جدول 
رتبهانحراف معیار*میانگینمتغیر

هایستگیشا

ي سازمانی پـس از  هاتیمسئولو هاپستتخصیص مناسب افراد به مجموعه 
ادغام

57/281/01

35/277/02ي کارکنان پس از ادغامهایستگیشامیزان توجه به 
کارکنـان پـس از   مهـارتی شـغلی   -ي علمیهاآموزشمیزان توجه به توسعه 

ادغام
30/269/03

40/279/0مجموع

سرعت انجام امور
50/390/01سرعت دسترسی به اهداف و راهبردهاي سازمان

42/396/02سرعت روند انجام امور پژوهشی پس از ادغام
82/282/03سرعت روند انجام امور آموزشی پس از ادغام

77/288/04جدیدسرعت رفع مشکالت در ساختار 
13/387/0مجموع

شرایط کاري و محیطی

49/260/01ي مراکز پس از ادغامهارساختیزتجهیز و نوسازي 
44/284/02ي نیروي انسانی پس از ادغامهالیپتانسو هاتیظرفاستفاده بهینه از 

40/280/03میزان تفویض اختیار به کارکنان پس از ادغام
35/295/04امور آموزشی مراکز با دقت و کیفیت مطلوب پس از ادغامانجام 

25/286/05حجم فعالیت کارکنان در مقایسه با قبل از ادغام
20/204/16انجام امور پژوهشی مراکز با دقت و کیفیت مطلوب پس از ادغام

05/281/07انجام امور پشتیبانی در مراکز با دقت و کیفیت مطلوب پس از ادغام
31/286/0مجموع

عملکرد
15/364/01ي کارکنانهاتیفعالنظارت و ارزشیابی منظم بر 

65/281/02فراهم کردن امکانات و شرایط الزم براي بهبود روند انجام امور کارکنان
59/291/03ي کاري کارکنان پس از ادغامهازهیانگتقویت 

80/279/0مجموع
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3ادامه جدول 
رتبهانحراف معیار*میانگینمتغیر

همکاري در انجام امور

68/378/01ها در مرکزمتمرکز شدن فعالیت
تجمیــع و اصــالح فرآینــدهاي کــاري اداري، مــالی، اتوماســیون، پشــتیبانی،  

، منابع انسانی و تجهیزات پس از ادغامهاعرصهخدماتی، بودجه، 
52/380/02

ي در واداربودن نحوه حضور رئـیس، معـاونین و مـدیران مـالی     بخشتیرضا
ي آموزش و تحقیقات پس از ادغامهاحوزه

38/381/03

87/287/04ي موجود در مرکز پس از ادغامهابخشهمدلی بیشتر بین کارکنان و 
55/277/05امور مالی پس از ادغاميسازروانتسریع و 
40/272/06امور پرسنلی پس از ادغاميسازروانتسریع و 

06/383/0مجموع

يسازکپارچهی
48/223/11بردارانبهرهي آموزشی در مرکز به لحاظ وضعیت آموزش هاتیفعالبهبود 

33/256/02ارائه خدمات در بعد کیفی آموزش به کارکنان پس از ادغام
18/286/03دانشجویان پس از ادغامارائه خدمات در بعد کیفی آموزش به 

13/295/04پس از ادغامآزادشدهاستفاده بهینه از نیروهاي 
28/284/0مجموع

ییافزاهمهمکاري و 
68/275/01ي تحقیقاتی پس از ادغامهاتیفعالاستفاده از فضاهاي آموزشی براي 

66/283/02تحقیقاتی پس از ادغامي هاپروژهاستفاده از نیروهاي آموزشی براي اجراي 
38/262/03ي آموزشی پس از ادغامهابخشاستفاده از نیروهاي پژوهشی در 

24/203/14ي پژوهشی پس از ادغام در مرکزهاپروژهبهبود روند انجام 
49/279/0مجموع

.نظریب= 4= بیشتر از قبل؛ 3= بدون تغییر؛ 2= کمتر از قبل؛ 1*

پیامدهاي حاصل از ادغام از دیدگاه مدیران و کارکنان 
تحقیقاتی و آموزشی وزارت جهاد کشاورزيمراکز

، مدیران مراکز 4در جدول آمدهدستبهمطابق نتایج 
اعتقاد موردنظرتحقیقاتی و آموزشی در چهار استان 

داشتند که پس از ادغام، اثربخشی و ارتقاء کیفی 
ها ). همچنین آن=76/2M، بهتر شده است (هاتیفعال

اعتقاد داشتند که پس از ادغام، از منابع موجود در مراکز 
شودیم(تجهیزاتی، آزمایشگاهی و غیره) استفاده بهتري 

)69/2M= ي سازمان هم به نسبت قبل از هانهیهز) و در
). =64/2Mشود (یی بیشتري اعمال میجوصرفهادغام، 

مراکز نیز اعتقاد داشتند که پس از ادغام، در کارکنان 
) =69/2Mاست (آمدهعملبهیی جوصرفهي مرکز هانهیهز

آید و از منابع موجود در مراکز استفاده بهتري به عمل می
)56/2M=.(

بررسی تفاوت دیدگاه مدیران و کارکنان نسبت به ادغام 
در مراکز تحقیقات و آموزش

منظور مشخص نمودن تفاوت دیدگاه بین مدیران و به
سازي در مراکز کارکنان نسبت به ادغام و کوچک

ي قم، مرکزي، فارس و یزد، هااستانتحقیقاتی و آموزشی 

من ویتنی استفاده شد. نتایج این کینا پارامتراز آزمون 
ي بین دیدگاه داریمعنبررسی مشخص نمود که تفاوت 

ي و ادغام در سازکوچکرکنان نسبت به مدیران مراکز و کا
مراکز تحقیقاتی و آموزشی، وجود نداشت. به عبارتی 

ي بین دیدگاه داریمعنبیان نمود که تفاوت توانیم
مدیران و کارکنان مراکز تحقیقاتی و آموزشی کشاورزي با 

ي ناشی از ساختاري اداري و اصالحات سازکوچکاصل 
).5آن، وجود ندارد (جدول 

ي در سازکوچکبررسی رابطه بین چابکی سازمانی و 
مراکز تحقیقاتی و آموزشی کشاورزي

هاي سازمان منظور مشخص نمودن اینکه آیا مؤلفهبه
ي در سازکوچکي با داریمعنرابطه دنتوانیمچابک، 

ی داشته باشد، از ضریب آموزشمراکز تحقیقاتی و 
نتایج این . )6(جدول همبستگی اسپرمن استفاده شد

درشدهشناختهيتحلیل مشخص نمود که هر شش مؤلفه
، سرعت هایستگیشاچابک سازي اداري (توجه به يزمینه

ي) رابطه مثبت سازکپارچهو یعمل، شرایط کاري، عملکرد
داري در سطح یک درصد با متغیر وابسته و معنی
. به اندداشتهي در مراکز تحقیقاتی و آموزشی سازکوچک



...اصالحدر زمینهکشاورزيآموزشوتحقیقاتو کارکنان مراکزمدیراندیدگاه

140

سازي در توان بیان نمود که با اجراي کوچکتی میعبار
توان انتظار ایجاد یک مراکز تحقیقاتی و آموزشی، می

که به شایستگی کارکنان خود را داشتسازمان چابک
دهد، سرعت انجام آموزش مطلوب است، اهمیت می

آورد، ي مطلوبی براي کارکنان فراهم میکارطیشرا
صورتبهو امور را داردعملکرد خوبی را در طول زمان 

.دهدیکپارچه و هماهنگی انجام می

ي در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزي از دیدگاه مدیران و کارکنانسازکوچکپیامدهاي حاصل از ادغام و -4جدول 
رتبهانحراف معیار*میانگینمتغیر

مدیران

76/289/01هااثربخشی و ارتقاء کیفی فعالیت
69/283/02استفاده بهینه از منابع

64/273/03هایی در هزینهجوصرفه
45/269/04بهبود تعامالت

63/276/0مجموع

کارکنان

69/289/01هایی در هزینهجوصرفه
56/283/02استفاده بهینه از منابع

38/273/03هااثربخشی و ارتقاء کیفی فعالیت
31/269/04بهبود تعامالت

48/258/0مجموع
.نظریب= 4= بیشتر از قبل؛ 3= بدون تغییر؛ 2= کمتر از قبل؛ 1*

)=205Nسازي در مراکز (تفاوت دیدگاه مدیران و کارکنان نسبت به ادغام و کوچک-5جدول 
.ZUSigمیانگینفراوانیرسطوح متغی

4081/103مدیران
097/0 -500/3267923/0 16580/102کارکنان

)n=165(يکشاورزي در مراکز تحقیقاتی و آموزشی سازکوچکرابطه بین چابکی سازمانی و -6جدول 
يداریمعنسطح ضریب همبستگی اسپیرمنمتغیر

347/0000/0**شایستگی
377/0000/0**سرعت عمل
527/0000/0**شرایط کاري

611/0000/0**عملکرد
727/0000/0**يسازکپارچهی

380/0000/0**همکاري و تعامالت
P≤0.01



1397/ 1/ شماره 14و آموزش کشاورزي ایران / جلدعلوم ترویج 

141

سازي در مراکز تحقیقاتی و کوچکپیامدهاي يریگاندازهمدل 
ي سازمان چابکهامؤلفهآموزشی بر اساس 

يهامؤلفهشودیممشاهده ،2که در نگاره طورهمان
سازمان يهامؤلفهيریگاندازهدر تحقیق در مدل موردمطالعه

چابک در کنار یکدیگر، نشانگرهاي مربوط به خود را با توجه 
توسط محققان تحقیق، شدهگرفتهبه ساختار در نظر 

زیرا که مدل حاضر با استفاده از اندنمودهدیتائیدرستبه
است و تداخل اجراشدهیدرستبهيدییتأروش تحلیل عاملی 

با توجه به اینکه مقدار ریشه . شودینممشاهده یتوجهقابل
) براي مدل RMSEAدوم برآورد واریانس خطاي تقریب (

استفاده منظوربهبه دست آمد، 1/0اولیه باالتر از يریگاندازه
از قبیل در طراحی مدل ساختاري، اصالحاتی هازهسااز این 

جهت ،بین نشانگرهايهاانسیکووارآزاد نمودن مقدار 
در مدل اولیه انجام ی به بهترین ماتریس کوواریانس دستیاب

پذیرفت. مبناي انجام اصالحات در مدل بر اساس کاهش 
بود که با استفاده از يداریمعنمقدار کاي اسکویر و تفاوت 

پس از انجام ،انجام پذیرفت. بر این اساسD2آزمون 
اصالحات الزم طی چند مرحله و مشاهده عدم کاهش مقدار 

استفاده در منظوربهمناسب عاملی يربنایزکاي اسکویر، 
يدییتأمدل ساختاري به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی 

يریگاندازهظورمنبهنشان داد که نشانگرهاي انتخابی 
چرا که براي اندبودهمتغیرهاي پنهان، از دقت الزم برخوردار 

باالتر به دست 96/1از حد بحرانی tتمام نشانگرها مقدار 
آمد.

يسازکوچکدر مورد پیامدهاي يدییتأنتایج تحلیل عاملی 
و آموزشی سازمان تحقیقات کشاورزي تحقیقاتی در مراکز 

استفاده بهینه از (موردمطالعهحاکی از آن بود که ابعاد نیز
و ، اثربخشی و ارتقاء کیفیهانهیهزدر ییجوصرفهمنابع، 
مربوط به يهامؤلفهیدرستبه، )3(نگاره تعامالت)بهبود 

، معرف نتایج 7جدول ). t≥1/96(ندینمایمدیتائراخود
يسازکوچکتحلیل عاملی مرتبه دوم در ارتباط با پیامدهاي 

سازمان يهامؤلفهدر مراکز تحقیقات و آموزش بر اساس 
سرعت جدول، در اینشدهارائه. مطابق نتایج باشدیمچابک 

فرآیندها، توجه يسازکپارچهیانجام امور، عملکرد کارکنان، 
و کارکنان، شرایط کاري و محیطیيهایستگیشابه 

آمدهدستبههمکاري و تعامالت، بر اساس بارهاي عاملی 
چابک سازي را به خود يهامؤلفهاول تا ششم يهارتبه

نیز يسازکوچکپیامدهاي ياختصاص دادند. در زمینه
، اثربخشی و ارتقاء امور، استفاده از هانهیهزدر ییجوصرفه

آمدهدستبهبر اساس بارهاي عاملی تو بهبود تعامالمنابع
اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند.يهارتبه

ي از دییتأارزیابی مدل تحلیل عاملی منظوربهدر این تحقیق، 
، کاي اسکویر بر درجه آزادي، میانگین X2ي هاشاخص

،AGFI))، شاخص برازندگی ((RMRماندهاپسمجذور 
)، شاخص نرم نشده NFIشاخص نرم شده برازندگی (

)، شاخص IFI)، شاخص برازندگی فزاینده (NNFIبرازندگی (
و شاخص مهم ریشه دوم برآورد )CFIبرازندگی تطبیقی (

است. در شدهاستفاده)، RMSEAواریانس خطاي تقریب (
ي برازش براي هر دو مدل هاشاخص، نتایج 8جدول 

ئه شده ي اراسازکوچکسازي و پیامدهاي هاي چابکمؤلفه
براي هر X2شاخص دهدیمکه نتایج نشان طورهماناست. 

براي مدل چابک سازي و 09/2(است داریمعندو مدل 
ي هاشاخصي). سایر سازکوچکبراي مدل پیامدهاي 08/2

که هادادهبررسی باقیمانده کوواریانس و واریانس در بافت 
دهندهنشانباشدیمGFHو RMR ،SRMRشامل 

ي هاشاخصمطلوبیت براي هر دو مدل است. در مورد 
) نیز CFIو NFI ،NNFI ،IFI(ي جایگزینهامدلبررسی 

براي هر دو هاشاخصکه مقادیر این دهدیمنتایج نشان 
شاخص تیدرنهااست. شدهمحاسبه9/0از باالترمدل

RMSEA ي در هر دو ریگاندازهکه خطاي دهدیمنشان
است.شدهکنترلمدل 

مدل تحلیل مسیر
ي هامؤلفهي مکنون (هاصفتآزمون روابط علی بین منظوربه

ي) سازکوچکچهارگانهچابک سازي و پیامدهاي گانهشش
اساس ). بر4نگاره شد (از مدل تحلیل مسیر استفاده 

ي شرایط کاري هامؤلفه،9در جدول آمدهدستبهي هاافتهی
نشانگرهاي اندتوانستهي فرآیندها، سازکپارچهو محیطی و ی

) و رابطه t≤96/1ی تأیید نمایند (درستبهمربوط به خود را 
چابک برریتأثي هامؤلفهي ي را در زمینهداریمعنمثبت و 

برقرار نمایند. در مورد پیامدهاي سازي سازمانی
و اثربخشی و ارتقاء هانهیهزیی در جوصرفهي نیز سازکوچک

پیامدهاي عنوانبهي داریمعنجام امور اثرات کیفی در ان
به 96/1بیشتر از هاآنtي داشتند زیرا مقدار سازکوچک

هاي برازش مدل شاخصمعرف 9دست آمد. جدول 
سازي مراکز آموزشی و تحقیقاتی بر اساس ساختاري کوچک

از دیدگاه کارکنان این مراکز، هاي سازمان چابکمؤلفه
همچنین مقادیر مربوط به بارهاي عاملی، سطح باشدیم

و انحراف از استاندارد، در ي متغیرها، مقادیر النداداریمعن
است.شدهارائه10جدول 
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Chi-square= 1227/92, df= 585, P-value= 0/00000, RMSEA= 0/08

ي سازمان چابکهامؤلفهمدل تحلیل عاملی مرتبه دوم - 2نگاره 

71/0

79/0

02/0

V18

00/0

01/0

65/0

72/0
69/0

00/0

16/0
94/0

91/0

76/0

10/0

79/0

72/0

86/0

88/0
82/0

71/0
81/0

62/0

81/0

70/0
70/0

51/0

13/0
71/0

97/0
72/0

61/0
91/0

70/0

64/0
46/0

27/0

20/0

12/0

12/0

V1

V2

65/0

39/0
45/0

32/0
96/0
41/0
44/0
55/0
04/0

V2

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

V13

V14

V15

V16

V17

V19

V20

55/0
61/0

59/0

49/0
47/0
53/0

54/0
32/0
70/0
53/0

63/0

V21

V22

V23

63/0

V24

77/0
57/0
62/0

V25

V26

V27

V28

V29

38/0
61/0

77/0
44/0
27/0

V30

V31

V32

61/0
65/0

هاشایستگی

عملکرد

ادغام

سرعت

کاريشرایط

سازيیکپارچه

همکاري و تعامالت
60/0

82/0

33/1

79/0

89/0

85/0

75/0
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Chi-square= 428/64, df= 206, P-value= 0/00000, RMSEA= 0/0

يسازکوچکمدل تحلیل عاملی مرتبه دوم پیامدهاي -3نگاره 

ي سازمانیسازکوچکي سازمان چابک و پیامدهاي هامؤلفهي بندرتبه-7جدول 
انحراف ي سازمان چابکهامؤلفه

استاندارد
انحراف يسازکوچکپیامدهاي tیبار عامل

استاندارد
tیبار عامل

10/142/7**148/0هانهیهزیی در جوصرفه33/165/6**200/0سرعت روند انجام امور
91/026/5**173/0اثربخشی و ارتقاء کیفی امور89/098/4**178/0عملکرد کارکنان

90/035/5**168/0استفاده از منابع85/087/5**145/0ي فرآیندهاسازکپارچهی
32/067/4**068/0بهبود تعامالت82/016/4**197/0هایستگیشاتوجه به 

79/056/7**104/0شرایط کاري و محیطی
75/051/5**136/0همکاري و تعامالت

)t≤96/1درصد اطمینان (99ي در سطح داریمعن**

استفاده از منابع

هاجویی در هزینهصرفه

اثربخشی و ارتقا کیفی

بهبود تعامالت

V33

V34

V35

V36

V37

پیامدهاي ادغام

V38

V39

V40

V41

V42

V43

V44

V45

V46

V47

V48

V49

V50

V51

44/0

16/0

68/0

64/0

23/0

69/0

75/0

71/0
46/0

26/0

35/0

65/0

61/0

80/0

55/0

55/0

43/0

99/0

73/0

90/0

10/1-

91/0

32/0

81/0

97/0

54/0

60/0

95/0

52/0

44/0

49/0

79/0

94/0

85/0

57/0

64/0

26/0

68/0

70/0

82/0

21/0

47/0

15-/0

17/0

15/0
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يسازکوچکي سازمان چابک و پیامدهاي هامؤلفهي ریگاندازههاي هاي برازش مدلشاخص- 8جدول 
براي مدل شدهگزارشمقدار حد مطلوبشاخص

ي سازمان چابکهامؤلفه
براي مدل شدهگزارشمقدار 

يسازکوچکپیامدهاي 
097/0083/0نزدیک صفر)RMR(ماندهاپسمیانگین مجذور 
SRMR(08/0≤076/0052/0(استانداردشدهي اماندهپسمیانگین مجذور 

GFI(≤90/091/090/0شاخص برازندگی (
NFI(≤90/090/092/0شاخص نرم شده برازندگی (

NNFI(≤90/090/091/0نشده برازندگی (شاخص نرم 
IFI(≤90/090/091/0شاخص برازندگی فزاینده (
CFI(≤90/091/091/0شاخص برازندگی تطبیقی (

RMSEA(08/0≤08/008/0ریشه دوم برآورد واریانس خطاي تقریب (
χ2/d3≤09/208/2کاي اسکویر/درجه آزادي

Chi-Square= 1280.99;   df= 546;   Pvalue= 0.0000;   RMSEA= 0.08
سازمان چابک در مراکز تحقیقاتی و آموزشی از دیدگاه کارکنان يهامؤلفهسازي بر اساس کوچکمدل ساختاري پیامدهاي-4نگاره 

مراکز

توجه به شایستگی ها

سرعت روند انجام امور

شرایط کاري و محیطی

عملکرد کارکنان

سازي فرآیندهایکپارچه

همکاري و تعامالت

استفاده از منابع

هاجویی در هزینهصرفه

اثربخشی و ارتقا کیفی

بهبود تعامالت

یامدهاي کوچک پ
سازي بر اساس 

هاي سازمان مؤلفه
چابک

69/0

20/0-

45/1

10/0

87/1

20/0

74/0

59/0

76/0

39/0
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)n=165چابک (هاي سازمان سازي مراکز آموزشی و تحقیقاتی بر اساس مؤلفههاي برازش مدل ساختاري کوچکشاخص-9جدول 
شدهگزارشمقدار حد مطلوبشاخص

096/0نزدیک صفر)RMR(ماندهاپسمیانگین مجذور 
SRMR(08/0≤078/0(استانداردشدهي اماندهپسمیانگین مجذور 

GFI(≤90/091/0شاخص برازندگی (
NFI(≤90/090/0شاخص نرم شده برازندگی (
NNFI(≤90/091/0شاخص نرم نشده برازندگی (

IFI(≤90/091/0شاخص برازندگی فزاینده (
CFI(≤90/093/0شاخص برازندگی تطبیقی (

RMSEA(08/0≤082/0دوم برآورد واریانس خطاي تقریب (ریشه
χ2/d3≤35/2کاي اسکویر/درجه آزادي

P-value= 0.00000
Chi-Square= 1280.9

)n=165آموزشی (مراکز تحقیقاتی و يسازکوچکهاي چابک سازي بر تأثیر مؤلفه-10جدول 
انحراف استانداردمقدار النداهاگویهtمقدار بار عاملیعوامل مؤثر

يسازکوچکپیامدهاي  69/092/0V1شایستگی 

V2

V3

63/0
60/0
62/0

75/0

يسازکوچکپیامدهاي  V4-66/0- 20/0سرعت     

V5

V6

V7

V8

V9

69/0
16/0
24/0 -
42/0 -
45/0 -
82/0

30/0

يسازکوچکپیامدهاي  شرایط کاري     

45/197/1V10

V11

V12

V13

V14

V15

V16

V17

V18

V19

V20

V21

37/0
09/1
89/0
65/0
73/0
68/0
45/0
28/0
43/0
38/0
44/0
87/0

74/0

يسازکوچکپیامدهاي  10/014/0V22عملکرد

V23

V24

91/0
54/0
34/0

71/0

يسازکوچکپیامدهاي  87/148/3V25سازي       یکپارچه

V26

V27

V28

V29

87/0
91/0
62/0
53/0
48/0

54/0

يسازکوچک 20/067/0V30همکاري و تعامالت پیامدهاي 

V31

V32

48/0
44/0
56/0

30/0
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هاگیري و پیشنهادنتیجه
نتایج این تحقیق در بخش آمار توصیفی مشخص نمود که 
میـــزان رضـــایت اکثریـــت مـــدیران از اجـــراي فرآینـــد 

اجراشـده که ایـن طـرح   یزمانمدتطول سازي در کوچک
در حد مطلوب و خوبی بوده اسـت ولـیکن اکثریـت    است، 

سـازي و  کارکنان مراکز، رضایت نسـبی از اجـراي کوچـک   
از دیـدگاه کارکنـان مراکـز،    ادغام در مراکز خود داشـتند.  

=Mسازي، سرعت روند انجـام امـور (  پس از کوچک ؛ 3.00
SD= ) به نسبت قبل بهتر شده بود و کارها به نسبت 0.84

. شـد یمـ ي انجـام  ترکوتاهقبل با سرعت بیشتر و در زمان 
ي انجام امور در مراکز پـس  سازکپارچههمچنین وضعیت ی

=Mســازي و ادغــام (  از کوچــک  =SD؛ 2.78 ) و 0.81
؛ M=2.84(گریهمـد همکاري و تعامل کارکنان نسـبت بـه   

SD= )، بهتر شـده بـود. مـدیران مراکـز تحقیقـات و      0.91
سـازي،  آموزشی نیز اعتقـاد داشـتند کـه پـس از کوچـک     

=M=3.12; SDسرعت روند انجـام امـور (   )؛ عملکـرد  0.87
=Mمراکز به لحـاظ کمـی و کیفـی (    2.80; SD= ) و 0.79

=Mي فرآینـدها و پرهیـز از مـوازي کـاري (    سازکپارچهی

3.06; ســازي، ) بــه نســبت شــرایط قبــل از کوچــک0.83
اسـت. نتـایج تحقیـق طبیبـی و     داکردهیپوضعیت بهتري 

) پیرامـون  1388) و رضائیان و سبحانی فرد (1391دادفر (
سازي در مراکز دولتی نیز مشخص نمود کـه  تبعات کوچک
ي سـاز کپارچـه ت انجام امـور و ی سازي، سرعپس از کوچک

ــهفرآینــدها،  ــبهبــود طورمعمــولب ــدییم و بســیاري از اب
.شودیم، حذف درگذشتهيروندهاي اداري غیر ضرور

نتایج آزمون همبستگی در این تحقیق مشخص نمـود کـه   
یـک سـازمان چابـک (شایسـتگی،     گانـه شـش ي هـا مؤلفه

و سرعت، عملکرد، شرایط کاري، یکنواختی در انجام امـور 
ي بـا اجـراي   داریمعنـ همکاري و تعامالت) رابطه مثبت و 

ي اداري و دولتی، داشـتند. بـه   هاسازمانسازي در کوچک
سـازي در  بیان نمود که با اجـراي کوچـک  توانیمعبارتی 
آمـدن یـک   بـه وجـود  ظار انتتوانیمي دولتی، هاسازمان

را داشت. شدهیمعرفگانهششهاي سازمان چابک با مؤلفه
زاده و همکـاران،  در تحقیـق (ایـران  شدهارائهمطابق نتایج 

ــور خطیــر و همکــاران،  1395 ــی پ ؛ احمــدي و 1394؛ ول
ــاران،  ــر،  1389همکـ ــی و دادفـ ــایج 1391؛ طبیبـ )، نتـ

ســازي در صــورتی در یــک ســازمان تحقــق پیــدا کوچــک
چابـک سـازي بـه    ٔنـه یدرزمکـه سـازمان بتوانـد    دینمایم

یی دست یابد.هاتیموفق

هـاي مکنـون   در مدل ساختاري تحقیق، روابط بین صـفت 
سـازي در  کوچـک ) و چابـک سـازي  گانـه ششي هامؤلفه(

ی قـرار گرفـت تـا    موردبررسـ ، مراکز تحقیقاتی و آموزشـی 
ي مکنـون  هـا صفتمشخص شود که آیا روابط موجود بین 

قـرار  دییـ تأاسـت مـورد   شدهاستخراجکه بر اساس نظریه 
ي حاصل از ایـن بررسـی مشـخص    هاافتهیا نه؟ یرندیگیم

در شـده انتخـاب ، نشانگرهاي شدهارائهنمود که طبق مدل 
شرایط کاري و محیطی و یکپـارچگی در انجـام   ي هامؤلفه
دییتأی توانستند توسط نشانگرهاي خود مورد درستبهامور 

). همچنین نتایج تحلیل مسـیر نشـان   t≥1/96(قرار گیرند
ادغام، یکپارچگی در انجام امور داد که اولین عامل مؤثر بر 

ــود   ــز ب ــدها در مراک ــه). t= 48/3(و فرآین ــارتب ــریدعب ، گ
گـام مهمـی در   یکپارچه شدن امور تحقیقاتی و آموزشـی، 

نظـام اداري در مراکـز تحقیقـاتی و آموزشـی    جهت تحول 
ي تحقیـق  هـا افتـه . این نتیجـه بـا ی  شودیممحسوب ایران 

ــاکتر ( ــارك شـ ــن 1384مـ )؛ ,1997Gunneson()؛ گانسـ
,Sharifi & Zhangشـریفی و ژانـگ (   )؛ و اسـمیت  2001

)Smit, هماهنگی دارد.)2006
ــل  ــین عام ــذاریتأثدوم ــر رگ ــز کوچــکدر ام ســازي مراک

کـه  تحقیقاتی و آموزشـی، شـرایط کـاري و محیطـی بـود      
سـازي کوچـک اثـر معنـاداري بـر    شدهمیترسمطابق مدل 

فراهم کردن شـرایط مناسـب   ). به عبارتی t= 97/1داشت (
کاري به لحاظ تقسیم وظـایف محـول و پرهیـز از مـوازي     

ضمن چابک سـازي یـک   تواندیمکارهاي در مراکز اداري 
دسترسی به اهـداف، نشـانه موفـق عمـل     ٔنهیدرزمسازمان 

ایـن  جینتـا سازي در مراکز نیز باشد. کردن فرآیند کوچک
ــف    ــگ و یوس ــق مادلین ــل از تحقی ــایج حاص ــا نت ــه ب یافت

)Madelling & Youssef, بـر ایـن   مطابقـت دارد.  ) 2003
توان از این تحقیق میآمدهدستبهاساس با توجه به نتایج 

تسهیل و تسـریع کـردن امـر    پیشنهادهاي زیر را در جهت 
تحول در نظام ترویج کشـاورزي ایـران بـدین شـرح بیـان      

نمود:
ــه نقــش کوچــک - ــا توجــه ب ــاراســازي در بهبــود ب ییک

يسازفراهممنظوربهشود هاي دولتی، پیشنهاد میسازمان
سـازي، تجـارب کشـورهاي    هاي الزم بـراي کوچـک  زمینه

و يسـاز کوچـک هاي مختلف در خصوص استفاده از روش
مقایسه پیامدهاي آن انجام پذیرد.

ي انجـام امـور اداري، پرهیـز از    سازکپارچههماهنگی و ی-
و مــوازي کــاري، تعیــین دقیــق وظــایف کــاري کارکنــان
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و ي در انجام امـور ریپذانعطافانجام امور، رونددرسرعت 
امـر چابـک   توانـد یمـ جـاي اداري،  بپرهیز از بروکراسی نا

ي دولتی ایران هر چه بیشتر تسریع هاسازمانسازي را در 
نماید.

در تحقیـق  شـده ییشناسـا با اسـتفاده از عوامـل مـؤثر    -
ي یک سازمان چابک، بایـد بـه اسـتقبال    هامؤلفهعنوانبه

آینده رفت و با بازنگري علمی در ارکان درونـی و بیرونـی   
چارچوب نظري، اهـداف و  هایمشخطي کشور (ادارنظام 

ي هـدف،  هـا گـروه ساختار اداري و تشـکیالتی،  کارکردها،
، پیوند بـا سـایر مراکـز دولتـی و بودجـه و      هابرنامهتدوین 

پیشرفت نظام اداري کشور را اندازچشممنابع مالی)، سند 
ي آینده ترسیم نمود.هاسالبراي 

منابع
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Abstract
One of the most important areas where the implementation of economic Jihad seems necessary is the transformation
of the administrative system. This is due to the fact that managers of organizations cannot provide a desirable
environment for the clients and the citizens without having an agile, flexible and efficient office system.
Accordingly, the purpose of this research was to study the viewpoint of managers and employees of agricultural
research and education centers on improving administrative structure based on the agile organization components.
This research was done using a descriptive correlation method. The statistical population of this research consisted
of three groups of managers of educational and research centers in Qom, Markazi, Fars and Yazd provinces
(N1=40), faculty members and staff of centers (N2=523). Among them, 220 people were selected using a stratified
random sampling method and finally, 165 questionnaires were collected and analyzed. The data were collected using
a questionnaire as an instrument of study which its face and content validity was assessed by a group of managers in
agricultural research organizations. To determine the reliability of the research instrument, Cranach’s alpha
coefficient was used and its value for different parts of the questionnaire was obtained between 0.85 – 0.91. The
results of this research in the descriptive statistics section indicated that while the degree of satisfaction was high for
the majority of managers, it was in the intermediate level for the case of employees. Also, the employees and
managers believed that after the reformation, the speed of doing works, integrating processes, and collaborating
among employees had been improved significantly in comparison with the conditions before the merger.
Accordingly, a meaningful correlation was found between the six affecting variables (attention to employee
competencies, the speed of the process, employee performance, level of interaction and cooperation, working
condition, and integration in the centers. The results of structural equations model also indicated that the two
components of working conditions and integration in doing things could have a significant and direct effect on the
merger of research and educational centers.

Keywords: Administrative Structure Reformation, Agile Organization, Agricultural Research Centers,
Agricultural Educational Centers.
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