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مقدمه

آنهتتا عبارتنتتداز :پاستتخگویی ،انعطتتاف پ تذیری وستتریع بتتودن

از اواخر  1814تا اواسط  1884در پی تحوالت گستترده

(شهایی  ،رجب زاده .)1310 ,در پژوهشتی کته زنجیتر چتی و

اقتصادی و سیاسی در سرتاسر جهان ،سازمان هتای مختلتا از

همکارانش ()1318در خصوص چتابکی ستازمانی و متدیریت

سوی مشتریان خود تحت فشارهای گسترده ای بترای رستیدن

کیفیت فراگیر در کتابخانه ها انجام دادند ،مؤلفته هتای چتابکی

به انعطاف بیشتر ،زمان ارائه کوتاه تر و تنوع بیشتر محصتوالت

سازمانی در کتابخانه ها را با توجته بته متد شتریفی و انت

و خدمات قرار گرفتند .لذا از همان زمان تالش هتا و اقتدامات

( )1888و با استفاده از نظرات خبرگان این حوزه به شرح زیتر

زیادی برای شناخت ،ریشه ها و عوامتل متؤ ر بتر نظتام هتای

دسته بندی :

جدید کسب و کار جهانی آغاز گردید .در پتی ایتن تتالش هتا

پاسخگویی شامل :حل مشکل ارباب رجوع در اولتین بتار

سرانجام در ستا  1881در پتی نشستت متخصصتان علمتی و

مراجعه؛ دسترسی اعضای کتابخانته بته جدیتدترین کتتاب هتا؛

اجرایی صنعت ،برای اولین بار پارادایمی جدید در گزارشی دو

پاسخ بته تیییترات سیاستی ،اقتصتادی واجتمتاعی در جامعته؛

جلدی تحت عنوان "راهبرد بنگاه های تولیدی در قترن بیستت

سفارش کتابهای کتابخانه بر اساس درخواست اعضتا؛ وجتود

ویکم :دیدگاه متخصصان صنعتی" منتشر شد و از همتان زمتان

برنامه ای برای تشخیص و شناسایی نیازهای اعضا؛ پاسخگویی

نام چابک

1

بر روی آن قرار گرفت(کید .)1881 ،2چتابکی بته

کتابهای کتابخانه بر اساس عالقه مندی تمامی اعضای خود.

عنوان پارادایم انکار ناپذیر و غالب کسب و کار در هزاره ستوم

شایستتگی شتامل :موفقیتت کتابخانته در جتذب اکثتر

و به مثابه تنها گزینه بقا بترای ستازمانها ،امتروزه متورد توجته

مخاطبان؛ تالش کارکنتان در جهتت افتزایش ستطح دانتش و

عموم سازمانهای تولید و خدماتی قرار گرفته است .به تبع ایتن

مهارتهای خود؛ عالقه مندی کارکنان کتابخانه به انتقا دانش و

توجه ،تالش های قابل توجهی در راستای دستتیابی بته ستطح

مهارتهای کسب شده خود به دیگران؛ دسترسی کامل کارکنان

مطلوب و مناسبی از آن در این سازمان ها جریتان یافتته استت

به دانش و اطالعات مورد نیاز خود؛ در نظر گرفتن تستهیالتی

(زنجیرچی ،حاتمی نسب ،دره زرشکی.)1318 ،

رفاهی برای کارکنان کتابخانه؛ امکانات مطالعته روزنامته هتا و

چابکی سازگاری موفق مبتنی بر رقابتت پتذیری – در
معیارهایی مانند سرعت ،انعطاف پتذیری ،نتوآوری و کیفیتت-

مجله های به روز و یا خارجی؛ همکاری با کتابخانه های دیگر
برای ارتقای خدمات خود.

است که به وسیله یکپارچگی منابع ،قابلیتت انستجام مجتدد و

قابلیت انطباق شتامل :افتزایش تعتداد جلتد کتابهتایی کته

وجود عملگرهای مناسب در محیط غنتی از دانتش و تیییترات

خوانندگان بیشتری دارند؛ تا چه حتد بته ایتده هتای خلّتاق و

ستتریع ایجتتاد متتی شتتود و تتتالش دارد تتتا کاالهتتا و ختتدمات

نوآور توجته و پتاداش داده متی شتود؛؛ توانتایی پاستخگویی

رابراستتاس نیازمنتتدیهای مشتتتریان تتتأمین نمایتتد( .یوستتا،3

همزمان کارمندان به چندین عضتو؛ برگتزاری جلستاتی بترای

سرحدی 0و کانسکاران .)1888 ،5هرسازمانی که بخواهد چابک

تجدید نظر در فرایندهای پاسخگویی به اعضا؛ آیا کتابخانه بتا

باشد نیازمند کسب توانمندی هایی است .سازمان هتای چابتک

انتشارات مختلا در ارتباط است؛؛ توانایی انطباق کارکنان بتا

برای رسیدگی به تیییر ،عدم اطمینان و عدم قابلیت پتیش بینتی

محیط کار جدید هنگام تیییر مسئولیت یا ورود به محتیط کتار

در محیط کاری خود به توانمندی هایی نیاز دارند که مهم ترین

جدید؛ توانایی انطباق کارکنان با فناوریهای جدید؛ عالقه مندی
کارکنان به پذیرش مسئولیتهای جدید.

1 . Agile
2 . Kidd
3 .Yusuf
4 .Sarhadi
5.Gunasekaran
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سرعت شامل :وجود سیستم یکپارچته در ارتبتاط بتا ستایر
کتابخانه ها؛ امکان جستتجو ،رزرو یتا تمدیتد کتتاب از طریتق
اینترنت؛ آشنایی و به کارگیری فناوری اطالعات و فناوریهتای
فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطالع رسانی و فناوری اطالعات)
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به روز؛ سرعت تهیه و در اختیار قرار دادن منابع جدیتد متورد

(سید حسینی ،رجب زاده ،البرزی ،رضوی و رمضتانی،)1381 ،

نیاز متقاضیان؛ توانایی کتابخانه در حتل ستریع مستئله و ارائته

محتتیط کتتار و پیشتترفت شتتیلی (بتتدفورد )2412،8را نتتام بتترد.

واکنش سریع به مشکالت ناگهانی.

امابررسی آذر و پیشدار ( )1384مشخص نموده که رتبه بنتدی

بررسی پیشینه های پژوهش نشان متی دهتد کته مؤلفته

سازمان بر چابکی آن تأ یری ندارد.

های پاستخگویی  ،شایستتگی و انعطتاف پتذیری مؤلفته هتای

مطالعات کتاممی و ستلطانی فستقندیس ( ) 1382نیتز

اصلی و تأ یر گذار بر چابکی سازمانی در سازمان ها و شترکت

نشتتان داده استتت کتته در حتتوزه صتتنایع تبتتدیلی و تکمیلتتی

های صنعتی و تولیدی هستند(ودادی ،امتامی کوشتا و کوشتان،

کشاورزی سطح سه مؤلفه پاسخگویی ،انعطاف و سرعت باالتر

 ،1382زنجیرچی ،جوانمرد و اولیا ،1384 ،خوش سیما ،محقتر،

از متوسط است ولی سطح مؤلفته شایستتگی از متوستط کمتتر

جعفر نژاد و کارو .)1318،از دیگر عوامل تأ یرگذار بتر چتابکی

است .در همین راستا مطالعه ودادی ،امتامی کوشتا و کوشتان

سازمانی می توان بته ایتن متوارد اشتاره نمتود :هتوش رقتابتی

( )1382بر روی شناسایی و اولویت بندی قابلیت های چابکی

(صتتتتتلواتی  ،خستتتتتروی و امتتتتتانی ،)1382 ،فراموشتتتتتی

در دانشگاه هتای استالمی (مطالعته متوردی در دانشتگاه هتای

سازمانی(صادقیان ،یعقوبی و اعزازی ،)1381 ،برختی از ابعتاد

تهران) نشان داد که بیشترین ا ر گذاری بر چابکی ستازمان در

مدیریت کیفیت شامل رهبری ،افراد ،مشتری مداری بر چتابکی

دانشگاه های مورد بررسی مربوط است به قابلیت رهبری بصیر

خدمات کتابخانه ها(زنجیرچی ،حاتمی نسب ،نجاتیتان قاستمیه

ستازمانی ،شایستتگی هتای

و فرهن

و قابلیت های ارزش ها و فرهنت

نژاد  ،)1384،وضتع هتدف هتای کمتی و شتفاف از

اساسی ،نوآوری ،کیفیت بتاال ،پاستخگویی ،انعطتاف پتذیری و

سوی مدیر ،بته روز رستانی اطالعتات کارکنتان کتابخانته هتا،

سرعت ویکپارچگی و رهبری هزینه در اولیت های بعدی قترار

تفویض اختیار مناستب بته کارمنتدان (زنجیرچتی و دیگتران ،

دارند .باقری کراچتی ،عباستپور ،آقتازاده ،رحیمیتان و مهرگتان

 ،)1318متتدیریت و ستتاختار ستتازمانی (زنجیرچتتی و دیگتتران،

( )1383نیز در مطالعه خود برروی دانشگاه های استتان فتارس

 ،)1384ستتتنجش و پاستتتخ (روبتتترتس 1و گتتتراور،)2412 ،2

به این نتیجه رسیدند که سطح چابکی سازمانی در این دانشتگاه

زیرستاختارهای فنتتیوری اطالعات(فینتک 3ونیتتومن )2442 ،0و

ها درسطح متوسط است.

پتتتتذیرش فنتتتتیوری اطالعتتتتات(زاین ،5رز ،1عبتتتتداه 2و

کتابخانه ها نیز در روند تیییرات رو به پیشرفت ناشی

مستتروم. )2445،1همچنتتین در مطالعتته فارستتیجانی( )1382در

از مهور فناوری اطالعتات ،تحتوالت اجتمتاعی – فرهنگتی و

خصوص چابکی سازمانی دردانشتگاه شتهید بهشتتی مشتخص

اقتصادی ،از جمله سازمان های اجتماعی هستند که دستتخوش

گردید که سطح این متییر در این دانشگاه از اکثتر مؤلفته هتای

تیییر شده اند و در راستای تحقق اهداف اجتماعی – فرهنگی

مورد بررسی از متوسط پایین تر است.

و اطتتالع رستتانی ختتود بتتا استتتفاده از ستتخت افزارهتتا و نتترم

از عواملی که چابکی سازمانی بر آنها تأ یر دارد می توان

افزارهای اطالعاتی به پیشرفت های قابل توجهی در سا های

رضایت شیلی (نیک پور ،سالجقه )1318 ،و عوامل محیطتی

اخیر دست یابند .در این راستا از آن جایی که کتابخانه هتا بته
عنوان سازمان هایی اجتمتاعی – ختدماتی شتناخته شتده انتد،

1. Roberts
2. Grover
3. Fink
4. Neuman
5. Zain
6. Rose
7. Abdullah
8. Masrom
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برخورد و مواجهه آنها با تیییرات فنیورانه این مسأله را بوجود
می آورد که کتابخانه ها تا چته حتد توانستته انتد چابکانته بتا
تیییرات همسو شده و شترایط مناستب تتری را بترای ختود و
9. Bedford
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کاربران شان به لحاظ خدمات دهی و دریافت ختدمات فتراهم

 .1وضتتعیت هریتتک از مؤلفتته هتتای چتتابکی ستتازمانی
درکتابخانه های مورد بررسی چگونه است؛

آورند .با توجه به این مهم مسأله این پتژوهش ایتن استت کته

 .2وضعیت چتابکی ستازمانی در کتابخانته هتای متورد

کتابخانه های دانشگاه های آزاد اسالمی منطقه  3در مواجهه بتا

بررسی چگونه است؛

چهار مؤلفه چابکی سازمانی (پاستخگویی ،انطبتاق یتا انعطتاف
پذیری ،شایستگی و سرعت) به تنهایی و در مقایسه با یکتدیگر
از چه موقعیتی برخوردارند  .به این منظور در پتژوهش حاضتر

ب .فرضیهها

نظرات کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه آزاد منطقته 3

فرضیه اوّ  :بین کتابخانه های مورد بررسی از نظر چابکی

در خصوص هریک از مؤلفه های مورد نظتر بررستی و ستپس

سازمانی تفاوت معنی دار وجود دارد.

تأ یر مشخصه های جمعیت شناختی آنان بر دیدگاه ارائه شتده
در این مورد بررسی قرار می گیرد.
با توجه به اهمیت برخورد منطقی با تیییترات در کتابخانته
ها با مطالعه مؤلفه هتای چتابکی ستازمانی در کتابخانته هتای
دانشگاه های مورد مطالعته ایتن امکتان فتراهم متی شتود کته

فرضیه دوّم :بین کتابخانه هتای متورد بررستی از نظتر بته
کارگیری مؤلفه های چابکی سازمانی تفاوت معنتی دار وجتود
دارد.
فرضیه سوّم :بین کتابخانه های مورد بررسی از نظتر رتبته
بندی مؤلفه های چابکی سازمانی تفاوت معنی دار وجود دارد

مسئوالن در جریان توانمندی کتابداران در مواجهه بتا تیییترات
نوین قرا رگرفته و با تعیین سطح این توانمندی ها ،زمینه برای

روش پژوهش

برنامه ریزی های آتی به منظتور مقابلته و پتیش بینتی عوامتل

روش پژوهش از نظر گردآوری و تجزیه و تحلیل

ناشناخته ناشی از تیییرات بخصوص درحتوزه نیتروی انستانی

اطالعات از نوع پیمایشی – تحلیلی و از نظر هدف از نوع

فراهم می آید .همچنین با تعیین نقاط قوت و ضعا کارکنان و

کاربردی است .جامعه پژوهش 11کتابخانه مستقر در دانشگاه

سازمان در برختورد بتا تیییترات روزافتزون کتابخانته ای ایتن

های آزاد اسالمی منطقه  3است .شرکت کنندگان در پیمایش را

امکان فراهم خواهد آمد که مدیران بتوانند نسبت بته تثبیتت و

کتابداران کتابخانه های مذکور به تعداد  04نفر تشکیل می

گستتترش متتوارد موفتتق و رفتتع نقتتاط ضتتعا در راستتتای

دهند .نمونه گیری به روش سرشماری انجام شده است .ابزار

پاسخگویی بهینه به کاربران کتابخانه و گسترش و بهبود شرایط

پژوهش پرسشنامه محقق ساخته براساس مد ارائه شده در

سخت افزاری و نرم افزاری کتابخانه های تحت بررستی گتام

مقاله زنجیرچی  ،حاتمی نسب  ،نجاتیان قاسمیه  ،فرهن

نژاد،

بردارند.

( )1384است که روایی صوری آن با مراجعه و نظر سنجی از

هدف اصلی پتژوهش حاضتر تعیتین وضتعیت چتابکی

اساتید علم اطالعات و دانش شناسی و نیز مدیریت مورد تأیید

سازمانی در کتابخانه های دانشگاه های آزاد استالمی منطقته 3

قرار گرفت .پایایی پرسشنامه براساس آزمون آلفای کرونباخ

است .به منظور رسیدن به این هدف ،پرسش ها و فرضیه هتای

 4/1تعیین شد .تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از آمار

پژوهش به شرح زیر مطرح شده اند:

توصیفی(شاخص های پراکندگی) و تحلیلی (آزمون های تی
استیودنت تک نمونه ،دو نمونه مستقل ،تحلیل واریانس یک

الا .پرسش ها:
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یافته های پژوهش
جدول  .7توزیع فراوانی – درصد مؤلفه های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
تحصیالت
دکترا

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کاردانی

دیپلم

زیر دیپلم

جمع کل

رشته تحصیلی

جمع

کتابداری

غیر کتابداری

تعداد
درصد (تحصیالت)

0

1

1

0/0%

100.0%

100.0%

درصد (رشته تحصیلی)

0/0%

4.5%

2.5%

جمع درصد

0/0%

2.5%

2.5%

تعداد

5

4

9

درصد (تحصیالت)

55/6%

44.4%

100.0%

درصد (رشته تحصیلی)

27/8%

18.2%

22.5%

جمع درصد

12/5%

10/0%

22/5%

تعداد

13

13

26

درصد (تحصیالت)

50/0%

50/0%

100/0%

درصد (رشته تحصیلی)

72/2%

59/1%

65/0%

جمع درصد

32/5%

32/5%

65/0%

تعداد

0

1

1

درصد (تحصیالت)

0/0%

100/0%

100/0%

درصد (رشته تحصیلی)

0/0%

4/5%

2/5%

جمع درصد

0/0%

2/5%

2/5%

تعداد

0

2

2

درصد (تحصیالت)

0/0%

100/0%

100/0%

درصد (رشته تحصیلی)

0/0%

9/1%

5/0%

جمع درصد

0/0%

5/0%

5/0%

تعداد

0

1

1

درصد (تحصیالت)

0/0%

100/0%

100/0%

درصد (رشته تحصیلی)

0/0%

4/5%

2/5%

جمع درصد

0/0%

2/5%

2/5%

تعداد

18

22

40

درصد (تحصیالت)

45/0%

55/0%

100/0%

درصد (رشته تحصیلی)

100/0%

100/0%

100/0%

جمع درصد

45/0%

55.0%

100.0%

چنان که از یافته های جدو  1دریافت می شود ،بیشتترین
تعداد کتابداران پاسخ دهنتده دارای تحصتیالت کارشناستی در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال دهم ،شماره  ،93زمستان 6931

رشته های کتابداری و غیر کتابداری (هر کدام  13نفتر) معتاد
 21درصد کل پاسخ دهندگان هستتند .کمتترین تعتداد مربتوط
07
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است به درجه تحصیلی دکترای غیر رشته کتابتداری (1نفتر) و

کتابداران دارای تحصیالت کتابداری  11نفر معتاد  05درصتد

کاردانی غیر رشته کتابدرای (1نفر) ونیز زیر دیتپلم (1نفتر) .در

کل پاسخ دهندگان را به خوداختصاص داده اند 8 .نفتر معتاد

مجموع یافته ها نشان می دهد که تعداد کتابداران با تحصیالت

 22/5درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند( 5نفر دارای

غیر کتابداری  22نفر معاد  55درصد کتل پاستخ دهنتدگان و

مدرک کارشناسی ارشد کتابداری و  0نفر غیر کتابداری)

بررسی نرمال بودن متغیر ها
در ایتتن پتتژوهش از آزمتتون معتبتتر کلومتتوگروف –
اسمیرنوف( 1تک نمونه) برای بررسی فتر

نرمتا بتودن هتر

یک از مؤلفه های پژوهش های استفاده شده است.
 :H0دادهها دارای توزیع نرما نیستند.
 :H1دادهها دارای توزیع نرما هستند.
در جدول  7نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن هر یک از 7
مؤلفه چاابیی ساازمانی و چاابیی ساازمانی در کا آورده شاده
است.

1. Kolmogorov-Smirnov
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جدول  .7آزمون آزمون کلموگروف – اسمیرنوف تک نمونه به تفییک مؤلفه های چابیی سازمانی و چابیی سازمانی
پاسخ گویی

شایستگی

انعطاف و انطباق

تیییر پذیری

چابکی سازمانی

تعداد

40
2/9375

40
2/9464

40
3/0469

40
3/0000

40
2/9827

/62211

/55157

/51398

/69577

/50896

آمارة اسمیرنوف -کولموگروف

/748

/960

/926

1/107

/779

سطح معنیداری آزمون

/630

/316

/358

/172

/579

نتیجه آزمون

نرمال است

نرمال است نرمال است

نرمال است

نرمال است

پارامتر های توزیع نرما

میانگین
انحراف معیار

همان طور که از نتیجه آزمتون بررستی وضتعیت نرمالیتته
کلمتوگروف – استمیرنوف مشتخص استت ،ستطح معنتاداری
تمامی مولفته هتا بیشتتر از  4/45استت و بنتابراین فتر

H1

پذیرفته میشود .در نتیجه دادههای موجود از توزیع نرمتا یتا
طبیعی نرما پیروی می کند لذا می توان در این تحقیق از آمتار
پارامتریک استفاده نمود.

پاسخ پرسش اول :وضعیت هریک از مؤلفه های چتابکی
سازمانی درکتابخانه های مورد بررسی چگونه است؛
جتتدو  3در پاستتخ بتته پرستتش او

پتتژوهش ارائتته

گردیده است.
فر

یک ( فر

پتژوهش) بتین ستطح متوستط متورد

مشاهده برای مؤلفه هتای چتابکی ستازمانی و ستطح متوستط

برای سنجش تفاوت میزان مؤلفه ها بتا ستطح متوستط از
آزمون پارامتریک  Tاستیودنت تک نمونه ای 1استفاده می شود.

مورد انتظار تفاوت معنی دار و جود دارد.
فر

صفر بین سطح متوسط مورد مشاهده بترای مؤلفته

همچنین جهت بررسی رابطه بین دانشتگاه هتا از نظتر چتابکی

های چابکی سازمانی و سطح متوسط مورد انتظار تفاوت معنی

سازمانی از آزمون واریانس یک طرفه 2استفاده شده است.

دار و جود ندارد.

1. T-Student sample one
2.
. ANOVA

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال دهم ،شماره  ،93زمستان 6931
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جدول  .7آزمون تی استیودنت تک نمونه :وضعیت مؤلفه های چابیی سازمانی در کتابخانه های مورد بررسی
t

درجتته

ستتتتطح

نتیجتتتته

میتتتتانگین

میتتتتتانگین

تفتتتتاوت

آزادی

معنتتتتی

آزمون

متتتتتتورد

مشتتتتتاهده

میانگین

انتظار

شده

3

2/9375

داری

پاسخگویی

/635

39

529/

انعطاف پتذیری

577/

39

567/

معنتتتتی

-/06250

دار

95%بتتازه اطمینتتان
تفاوت
ستتتتطح

ستتتطح

پایین

باال

/2615

1365/

نیست

و انطباق پذیری

معنتتتتی

3/0469

3

04688/

دار

/1175

2113/

نیست
پذیرش تیییرات

/000

39

1/000

شایستگی

/614

39

543/

3

معنتتی دار 4444

-/2225

000

2225/

نیست
معنتتی دار 3

2/9464

نیست

با توجه به یافته هتای جتدو  3مشتخص متی شتود کته
بیشترین میانگین کسب شده متعلق به مؤلفه انعطتاف و انطبتاق
پذیری بتا  3/40استت و کمتترین میتانگین مربتوط بته مؤلفته
پاسخگویی با  2/83است .از سوی دیگر بتا توجته بته ستطوح
معنی داری بدست آمده برای مؤلفه هتای چتابکی ستازمانی بتا
اطمینان  85درصد فر

-/05357

پژوهش در همه مؤلفه ها رد و فر

صفر پذیرفته می شود به عبارت دیگر بین سطح متوسط متورد
انتظار و سطح متوسط کسب شده برای هتر یتک از مؤلفته هتا
تفاوت معنی دار وجود ندارد.

/2300

1228/

پرسش دوم  :وضعیت چاابکی ساازمانی در کتابناناه
های مورد بررسی چگونه است؟
 0در پاسخ به پرسش دوم پژوهش ارائه گردیتده

جدو
است.
فر

یک ( فر

پژوهش) بتین ستطح متوستط متورد

مشاهده برای چابکی ستازمانی و ستطح متوستط متورد انتظتار
تفاوت معنی دار و جود دارد.
فر

صفر بین سطح متوسط مورد مشاهده برای چابکی

سازمانی و سطح متوسط مورد انتظار تفاوت معنتی دار و جتود
ندارد.

جدول  .7آزمون تی استیودنت تک نمونه :وضعیت چابیی سازمانی در کتابخانه های مورد بررسی
t
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درجه

سطح

نتیجتته

میتتتانگین

میتتتتتانگین

تفتتتتاوت

آزادی

معنی

آزمون

متتتتتتورد

مشتتتتاهده

میانگین

95%بازه اطمینان تفاوت
ستتتتطح

سطح باال
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داری
-/215

چتتتتابکی

39

/831

معنتتی

سازمانی

پایین

انتظار

شده

3

2/9827

_/01730

_/1801

/1455

دار
نیست

آزمون فرضیههای پژوهش

همان طور که جدو  0نشان می دهد با توجته بته اینکته
 sig. = 4/131 < 4/45است متی تتوان گفتت بتا  85درصتد
صفر پذیرفتته شتده و فتر

اطمینان ،فر

فرضیه او بین کتابخانه های مورد بررسی از نظر چتابکی
سازمانی تفاوت معنی دار وجود دارد.

پتژوهش رد متی

فر

شود .به عبتارت دیگتر بتین میتانگین متورد انتظتار از چتابکی
سازمانی در کتابخانه های مورد بررسی و میانگین مشاهده شده

صتفر :بتین کتابخانته هتای متورد بررستی از نظتر

چابکی سازمانی تفاوت معنی دار وجود ندارد.

تفاوت معنی دار وجود نتدارد .همچنتین میتانگین بهتره منتدی

به منظور آزمون این فرضتیه از آزمتون تحلیتل واریتانس

کتابخانه های مورد بررسی از چتابکی ستازمانی (بتا توجته بته

یک طرفه استفاده شده است که نتیجه آن در جدو  5متنعکس

طیا پنج گزینه های لیکترت متورد استتفاده)  2/81استت کته

گردیده است.

سطح کم و نزدیک به متوسط (عدد  )3را نشان می دهد
جدول  .7آزمون واریانس یک طرفه :مقاسیه چابیی سازمانی در کتابخانه های مورد بررسی
آمار توصیفی

آزمون واریانس یک طرفه

تعداد

40

میانگین

2/9827

میانه

2/8536

نما

3/35

انحراف معیار

/50896

واریانس

/259

حداقل

1/98

حداکثر

4/30

درجه آزادی

38

F

نتیجه آزمون

سطح معنی داری

1/110

144/

معنی دار نیست

براساس یافته های مندرج در جدو  5مشخص می شتود

فرضیه دوم  :بین کتابخانه های متورد بررستی از نظتر بته

که به دلیل ایتن کته  0/00 > Sig. = 0/411و = 4/441

کارگیری مؤلفه های چابکی سازمانی تفتاوت معنتی دار وجتود

 Fاست ،پس با  85درصد اطمینان می توان گفت فر
پذیرفته و فتر

صتفر

پتژوهش رد متی شتود .باتوجته بته میتانگین

دارد.
فر

صفر :بین کتابخانه هتای متورد بررستی از نظتر بته

( ،)2/81میانه ( )2/15و نما ( )3/35میزان چتابکی ستازمانی در

کارگیری مؤلفه های چابکی سازمانی تفتاوت معنتی دار وجتود

کتابخانه های مور بررسی در سطح متوسط است.

ندارد.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال دهم ،شماره  ،93زمستان 6931
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چابکی سازمانی درکتابخانه های مورد بررسی است.

جدو  8حاوی اطالعات مربوط تفاوت کاربست مؤلفته هتای

جدول  . 7آزمون تحلی واریانس یک طرفه :سنجش کارکرد مؤلفه های چابیی سازمانی در کتابخانه های مورد بررسی
مؤلفه های چابکی سازمانی

درجتتتتتته

میانگین

F

سطح معنی داری
.

آزادی
پاسخگویی

بین گروه ها

14

درون گتتتروه

25

نتیجه آزمون

2/93

1/421

215/

معنی دار نیست

ها

شایستگی

جمع

39

بین گروه ها

14

درون گتتتروه

25

2/94

2/079

054/

معنی دار نیست

ها
جمع

39

انعطتتتتاف پتتتتذیری

بین گروه ها

14

وانطباق

درون گتتتروه

25

3/04

1/706

118/

معنی دار نیست

ها

پذیرش تیییر

کل

39

بین گروه ها

14

درون گتتتروه

25

2/98

1/762

105/

معنی دار نیست

ها
جمع

39

مطالب مندرج در جدو  1نشان می دهد که چون مقدار

بررسی دارا است و مؤلفته انعطتاف پتذیری وانطبتاق بتا 3/40

معنی داری تمامی مولفه های چابکی ستازمانی بیشتتر از 4/45

بیشترین میانگین را دارد .از نظر همبستگی بتین نظترات پاستخ

است لذا رابطه معنی داری بین کتاربرد هریتک از مولفته هتای

دهندگان بیشترین ستطح همبستتگی در مؤلفته پاستخگویی بتا

چابکی سازمانی و دانشگاه محل کار وجود ندارد یعنی کاربرد

سطح معنی دار ی  4/215و کمترین سطح همبستگی در مؤلفته

هر یک ازمولفه های مورد نظر در بین کتابخانه هتای دانشتگاه

شایستگی با سطح معنی داری  4/450مشاهده می شود.

های آزاد اسالمی منطقه  3با یکدیگر تفتاوت معنتی دار نتدارد.
بررسی میانگین و سطوح معنی داری مشخص متی کنتد مؤلفته

فرضیه سوم :بین کتابخانه های مورد بررسی از نظر رتبته
بندی مؤلفه های چابکی سازمانی تفاوت معنی دار وجود دارد

شایستگی کمترین میانگین ( )2/80را در بین مؤلفه هتای متورد
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فر

صفر بین کتابخانه های مورد بررسی از نظر رتبته

بندی مؤلفه های چابکی سازمانی تفاوت معنی دار وجود ندارد

جدول  .0نتایج آزمون فریدمن  :رتبه بندی مؤلفه های چابیی سازمانی در کتابخانه های موردبررسی
مؤلفتتتته هتتتتای

تعداد

میانگین

چابکی سازمانی

انحتتتتراف

حداقل

معیار

حتتداک

رتیه

ر

رتبتتتتته درجتتته آمتتاره کتتای سطح معنی
میانگین

پاسخگویی

40

2/9375

62211/

1/67

4/33

4

2/25

شایستگی

40

2/9464

55157/

2/14

4/00

3

2/29

انعطاف پذیری و

40

3/0469

51398/

2/13

4/50

1

2/83

آزادی

3

اسکور

5/586

داری

134/

انطباق
پذیرش تیییر

40

3/0000

69577/

1/60

براساس یافته های مندرج در جدو  2مشخص می شتود
که بین مؤلفه های مختلا از نظر رتبه های کسب شتده بتا 85

4/80

2

2/64

از یافته های پژوهش به تفکیک پرسش ها و فرضیه های
پژوهش ارائه می شود.

درصد اطمینان بته دلیتل ایتن کته  Sig. = 0/431استت و

نتایج مربوط به پرسش او پژوهش درخصوص چگونگی

مقدار آن از  4/45بزرگتر استت ،تفتاوت معنتی داری مشتاهده

سطح چابکی سازمانی در کتابخانه های مورد بررسی نشان متی

نمی شود .همچنین جدو نشان می دهد کته بتاالترین رتبته از

دهد که سطح چابکی سازمانی در کتابخانه های متورد بررستی

این نظر متعلق است به مؤلفه انعطاف پذیری و انطبتاق ()3/40

در سطح متوسط قرار دارد زیرا میانگین حاصله بترای چتابکی

و کمترین متعلق است به مؤلفه پاسخگویی (.)2/83

سازمانی معاد  2/81بوده که با میانگین مورد انتظار یعنی  3بتر
اساس آزمون تی استیودنت تک نمونه بته عمتل آمتده تفتاوت

بحث و نتیجه گیری

معنی داری(سطح معنی داری )4/131را نشان نمتی دهتد .از

چابکی سازمانی در کتابخانه ها به عنوان سازمان های

سوی دیگر این نتیجته مشتخص متی کنتد کته ستطح چتابکی

اطالع رسان به معنی توان کتابخانه در پاسخگویی به هنگام و

سازمانی در کتابخانه های مورد بحث تا سطح خوب و بته تبتع

صحیح ،شایستگی در ارائه خدمات مناسب و روزآمد به

آن سطح عالی فاصله دارد.

کاربران ،داشتن قابلیت انعطاف و انطباق با وقایع روز در حوزه

در پاسخ به پرسش دوم پژوهش مبنی بتر ایتن کته ستطح

های مختلا اطالعاتی ،ارتباطاتی و فنیوری است که همه اینها

هریک از مؤلفه های چابکی سازمانی در کتابخانه های متورد

نیازمند توانمندی کتابخانه در مواجه با تیییرات روز افزون در

بررسی چگونه است ،یافته ها این گونه نشان دادند که میتانگین

حوزه های نام برده است .در این بخش از مقاله ،نتایج برگرفته

های بدست آمده برای مؤلفه های چابیک ستازمانی بته ترتیتب
برای پاسخگویی(  ) 2/83که اگر چه بتا میتانگین متورد انتظتار

تفاوت معنی دار ندارد (ستطح معنتی داری بدستت آمتده

وضعیت مؤلفه انعطاف پذیری وانطباق نیزمشخص گردید کته

 ، )4/528اما در سطح مطلوبی هم نیستت و تتا ستطح زیتاد و

میانگین حاصله برای این مؤلفته نیتز در کتابخانته هتای متورد

خیلی زیاد فاصتله قابتل تتوجهی دارنتد .همچنتین در بررستی

بررسی  3/40است که از سطح متوسط مورد انتظار  4/40باالتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال دهم ،شماره  ،93زمستان 6931
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مطالعه وضعیت چابکی سازمانی از نگاه کتابداران شاغل…

است .اما براساس آزمون تی استیودنت تک نمونه این مؤلفه بتا

و ارتباطات شهرداری شیراز از متوسط باالت تر استت ،همستو

سطح معنی داری  ،4/512با ستطح متوستط تفتاوت معنتی دار

نیست .نتایج پتژوهش فارستیجانی ( )1382نیتز بتا نتتایج ایتن

نشان نمی دهد و اگر چه به مقدار کمی از سطح متوستط بتاال

پژوهش همسو نیست زیرا سطح چابکی ستازمانی در دانشتگاه

تر است و نسبت به مؤلفه قبلی وضعیت بهتری دارد اما هنوز تا

شهید بهشتی در سطح متوسط بوده است.

سطح زیاد و خیلی زیاد به لحاظ مطلوبیت فاصله دارد.

مقایسه هتای فتوق نشتان متی دهنتد کته ستطح چتابکی

در همین راستا بررسی وضعیت مؤلفه تغییر پذیری نشتان

سازمانی در سازمان های متفاوت بنا به اهتداف و ومتائفی کته

می دهد که میانگین بدست آمده برای ایتن مؤلفته در کتابخانته

دارند می تواند متفتاوت باشتد .امتا تنهتا در حتوزه فتن آوری

های مورد بررسی در سطح متوسط  3قرار دارد یعنتی بته طتور

اطالعات است که سطح چابکی از متوسط باالتر بوده است کته

کامل بدون هیچ انحرافی در سطح متوسط قرار گرفته استت .از

اگر این امر را با نتایج پژوهش های انجام شتده در حتوزه فتن

این نظر می توان چنین امهتار نمتود کته قترار گترفتن تیییتر

آوری اطالعات

پینستالت2

پذیری در این سطح با توجه به این که ایتن مؤلفته یکتی ای از

( )2442و زاین و همکاران( ) )2445مقایسه نماییم متوجه متی

ارکان اصلی چابکی سازمانی است ،قابل تعمل بتوده و نیتاز بته

شویم که حضور عنصر مهم فن آوری اطالعات می تواند عامل

توجه ویژه دارد زیرا دیگر مؤلفه های چابکی ستازمانی نیتز بته

این امر باشد.

(تالون1

و

( ،)2411فینتک و نیتومن

منظور بقا باید از تیییرات محیطی ،اجتماعی ،فرهنگتی ،علمتی،
تکنولو یکی ،سیاسی ،اقتصادی و  ...در جامعه متأ ر گردیتده و

نتایج حاصل از آزمون فرضیه او در خصتوص ایتن کته بتین

خود را با آنها وفق دهند .از این رو شتاید بتتوان گفتت کته در

چابکی سازمانی درکتابخانه هتای دانشتگاه هتای آزاد استالمی

سطح متوسط قرار داشتن سایر مؤلفه ها نیز می تواند ناشتی از

منطقه  3تفاوت معنی دار وجود دارد ،نشان دادند که ،با توجته

سطح متوسط تیییر پذیری در کتابخانه های مورد بحث باشد.

به این که سطح معنتی داری بدستت آمتده برابتر بتا > 4/100

در بررسی آخرین مؤلفه یعنی شایستگی ،می تتوان چنتین

 4/45است ،این فرضیه رد شده و فر

خالف آن یعنتی عتدم

بیان داشت که این مؤلفه نیتز ماننتد دیگتر مؤلفته هتا بتا اختذ

وجود تفاوت معنی دار بین کتابخانته هتای متورد نظتر از نظتر

میانگین  2/80و سطح معنی داری  4/503که مقدار آن از 4/45

سطح چابکی سازمانی پذیرفته می شود .از آنجایی که براستاس

بزرگتر است ،با سطح متوسط متورد انتظتار تفتاوت معنتی دار

یافته های توصیفی مشخص شد که سطح چتابکی ستازمانی در

ندارد .به عبارت دیگر میزان کاربست این مؤلفه نیز در کتابخانه

کتابخانه های مورد بحث ،متوسط است ،پس از مقایسه ایتن دو

های مورد بررسی درسطح متوسط قرار گرفته است .لذا درایتن

آزمون می توان بتا اطمینتان بیتان داشتت کته  :ستطح چتابکی

مؤلفه نیز کتابخانه های دانشگاه آزاد اسالمی منطقه  3تا سطوح

سازمانی در همه کتابخانه های مورد بررسی درسطح متوسط

کیفی زیاد و خیلی زیاد فاصله دارند.

قرار دارد .این امر اگر چه ضعا محسوب نمی شود اما نشان

نتایج حاصل از یافته های پژوهش حاضر با نتایج حاصل

می دهد که کتابخانه های مورد نظر وضعیت مطلوبی از نظر

از پژوهش زنچیرچی ،حاتمی نسب ،نجاتیان قاسمیه و فرهنت

چابکی سازمانی ندارند .این نتایج با نتایج پژوهش فارستیجانی

نژاد( )1318که نشان می دادند در کتابخانه های یزد نیتز ستطح

( )1382همسو اما با نتایج پژوهش صادقیان ،یعقوبی و اعتزازی

انعطاف پذیری در سطح متوسط است همخوانی دارد .همچنین

( )1381میایرت دارد.

با نتایج پژوهش صادقیان ،یعقوبی و اعزازی ( )1381کته نشتان
دادندسطح چابکی سازمانی در سازمان های فن آوری اطالعات
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در خصوص آزمون فرضتیه دوم مبنتی بتر ایتن کته باین

 4/45 >4/130است و بین کتابخانه های مور د بررسی از نظتر

کتابنانه های مورد بررسی از نظتر بته کتارگیری مؤلفته هتای

کاربست این مؤلفه ها تفتاوت معنتی داری و جتود نتدارد ،امتا

چابکی سازمانی تفاوت معنی دار وجود دارد ،مشخص گردیتد

بررستتی ستتطوح معنتتی داری مشتتخص متتی کنتتد کتته مؤلفتته

که اگر چه به دلیتل ایتن کته ستطح معنتی داری بدستت آمتده
شایستگی با سطح معنی داری  4/450کمترین سطح معنتی

این خصوص تقریبا نزدیک به هتم بتوده استت .براستاس ایتن

داری را در بین مؤلفته هتا بته ختود اختصتاص داده استت بته

آزمون رتبه او را دربین مؤلفته هتا از لحتاظ میتانگین ،مؤلفته

عبارت دیگر کتابخانه های مورد بررسی درخصوص این مؤلفته

انعطاف پذیری وانطباق ( )3/40کستب کترده و پتس از آن بته

نسبت به یکتدیگر تفتاوت بیشتتری نشتان داده انتد .ایتن امتر

ترتیتتب مؤلفتته هتتای تیییرپتتذیری (،)3شایستتتگی ( )2/28و

درحالی است که بیشتری ستطح معنتی داری متعلتق استت بته

پاسخگویی ( )2/5قرار دارند .در این رابطه پژوهش مشابهی که

مؤلفه پاسخگویی با مقدار  4/215و ایتن امتر بیتان کننتده ایتن

اقدام به دسته بندی مؤلفه ها بر اساس کاربست آنها در سازمان

نتیجه است که کتابخانه های مورد بررسی در خصتوص مؤلفته

یا سازمان های مطبوع نموده باشد یافت نشد .نتایج این آزمتون

پاسخگویی دارای عملکرد همسو تری نسبت به دیگر مؤلفه ها

با نتایج بدست آمده از پتژوهش ودادی،امتامی کوشتاو کوشتان

بوده اند .نتایج این آزمون با نتایج پژوهش زنچیرچتی ،حتاتمی

( )1382مقایرت دارد زیرا در پژوهش آنتان اولویتت بتارهبری

نسب ،نجاتیان قاسمیه و فرهن

نژاد( )1384همخوانی دارد.

است.

مقایسه نتایج حاصله از آزمون فرضیه های پتژوهش بتا
نتایج حاصل از پرسش های او و دوم کته حتاکی از متوستط

با توجه به یافته های پتژوهش پیشتنهاد متی شتود جهتت

بودن سطح چابکی سازمانی و مؤلفه های آن در کتابخانه هتای

ارتقای سطح شایستگی کتابخانه های مورد نظر از طریق انجتام

موردبحث است مشخص می کند کته از نظتر کتابتداران پاستخ

تبلییات ،برگزاری همایش های دوره ای متنظم ،ایجتاد زمینته

دهنده کلیه کتابخانه های مورد بحتث نتوانستته انتد بته ستطح

های الزم برای تولید دانش توسط کتابداران ،ونیز فراهم نمودن

مطلوبی به لحاظ چابکی سازمانی برسند .این امر می توانتد بته

امکانات رفاهی بیشتر برای کتابدارن به منظتور افتزایش انگیتزه

این دلیل باشد که شرایط کلی و عمومی کتابخانه های دانشتگاه

های کاری ایشان اقدام شود.

های آزاد اسالمی منطقه  3به لحاظ بهره مندی از امکانات مالی

همچنین الزم است در کتابخانه هتای متورد پتژوهش بته

و دیگر ملزومات الزم برای رسیدن به چابکی سازمانی مطلوب

منظور انعطاف و انطباق آنها با شرایط روز نستبت بته تشتویق

در یک سطح قرار دارد .همچنین می توانتد بته دالئتل شترایط

کتابداران خالق ،فراهم آرودن امکتان پاستخگویی همزمتان بته

اجتماعی و فرهنگی مشابه در منطقه نیز باشد چرا کته یکتی از

چند کاربر از طریق تهیه امکانات نترم افتزاری و تکنولتو یکی

عوامل عدم توجه به چابکی سازمانی یا مؤلفه ها آن متی توانتد

الزم ،برگتتزاری جلستتاتی بتترای تجدیتتد نظتتر در فرآینتتدهای

ریشه در مبانی فرهنگی و اجتماعی محیطی که کتابخانته در آن

پاسخگویی به اعضا ،توانمندنمودن کتابخانه در برقرار ی ارتباط

قرار گرفته است ،باشد .البته به منظتور تحکتیم ایتن ادعتا بایتد

با انتشارات مختلا به منظور فراهم سازی منابع اطالعتاتی روز

پژوهشی مستقل دراین خصوص انجام گیرد و نتایج آن با نتایج

آمد درکمترین زمان ممکن ،آموزش مستمرکتابداران بته منظتور

حاصل از این پژوهش مقایسه و همبستگی آنها تعیین شود.

انطباق با فنیوری های جدید صورت پذیرد .همچنین از ستوی

نتیجه آزمون فریدمن در رابطه با فرضیه سوم نیز نشان داد

دیگتر الزم استت کتابخانتته هتا از طریتق ایجتتاد سیستتم هتتای

که بین مؤلفه ها تفاوت معنی داری از نظر سطح کاربردی شتان

یکپارچه ارتباط با سایر کتابخانه ها به منظتور تبتاد اطالعتات

در کتابخانه ها وجود ندارد و رتبه میانگین های بدست آمده در

خود را برای شرایط در حا تیییر کتابخانته هتای نتوین آمتاده
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مطالعه وضعیت چابکی سازمانی از نگاه کتابداران شاغل…

نمایند . .البته درحتا حاضتر از طریتق استتفاده از نترم افتزار

برمبنای رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانه های

سیمرغ تا حدودی این امکان در کتابخانته هتای دانشتگاه هتای

عمومی شهرستان یزد .تحقیقات اطالع رسانی و کتابخانه های

آزاد اسالمی فراهم آمده است امتا بته دلیتل ایتن کته برختی از

عمومی.82-21،)1(12 ,

کتابخانه ها هنوز به این سیستم نپیوسته اند ،مشتکالتی در ایتن

زنجیرچی ،م.؛ جوانمردی ،م.؛ اولیا ،م .ص)1384( .

زمینه وجود دارد که باید متورد توجته قترار گرفتته و برطترف

شناسایی تواناسازهای چابکی و بررسی ارتباط آنها با توانمندی

شوند.

و پیش بینی سطح چابکی با رویکرد شبکه عصبی ،پایان نامه

با توجه به پیشنهادات فوق انجام پتژوهش هتای زیتر بته

کارشناسی ارشد ،دانشگاه یزد.
زنجیرچی ،م.؛ حاتمینسب ،ح.؛ درهزرشکی ،ن.)1318( .

دیگر پژوهشگران پیشنهاد می شود:
 .1سنجش مقایسه ای چابکی سازمانی در کتابخانه هتای

مسیر یابی چابکی خدمات کتابخانه در بستر مدیریت کیفیت.

دانشگاه های کشور به تفکیک آزاد اسالمی  ،دولتی و غیر

کتابداری واطالع رسانی. 280-252،)2(13 ،
سید حسینی ،م.؛ رجبزاده ،ع.؛ البرزی ،م.؛ رضوی ،م.؛

انتفاعی
 .2بررسی همبستگی بتین ستطح چتابکی ستازمانی بتا

رمضانی ،ع .)1381( .شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤ ر بر

مهارت های حرفه ای و علمی کتابداران در کتابخانه هتای

شکلگیری قابلیتهای چابکی سازمان (بررسی موردی شرکت

دانشگاهی در سطح منطقه ای و ملی

های خودروساز تجاری) .نشریه مدیریت صنعتی-15 ،)1(0 .

 .3بررستتی همبستتتگی بتتین ستتطح چتتابکی ستتازمانی و

.31

تجهیزات سخت و افزاری و نرم افزاری در کتابخانه های
دانشگاهی در سطح منطقه ای و ملی

شهایی ،ب.؛ رجبزاده ،ع .)1310( .بررسی ابعاد ارزیابی
چابکی سازمانی در سازمانهای دولتی با رویکرد فناوری

اطالعات .دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری
اطالعات و ارتباطات .تهران.

منابع
آذر،ع.؛ پیشدار ،م .)1384( .شناسایی و اندازه گیری
شاخص های چابکی سازمانی .مجله پژوهشهای مدیریت .
.24-5 ،)11(0
باقریکراچی ،الا.؛ عباسپور ،ع.؛ آقازاده ،الا.؛
رحیمیان ،الا.؛ مهرگان ،م .)1383( .میزان کاربست مؤلفههای

چابکی سازمانی در دانشگاهها .دوماهنامه راهبردی آموزش در
علوم پزشکی.31-25 ،)1(2 ،
خوشیما ،غ.؛ محقر،ع.؛ جعفرنژاد ،ا.؛ کارو.)1315( . ،
بررسی چابکی سازمان های تولیدی در صنعت الکترونیک

ایران با استفاده از منطق فازی .نشریه بین المللی علوم مهندسی
.1-8 ،)5(12 .
زنجیرچی ،م.؛ حاتمی نسب ،ح.؛ نجاتیان قاسمیه؛
فرهن
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نژاد ،م .)1384( .تبیین الزامات چابکی کتابخانه ها

صادقیان ،ر.؛ یعقوبی ،ن.؛ اعزازی ،م .)1381( .بررسی

رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی .پژوهش
های مدیریت عمومی.124-143 ،)12(5 ،
صلواتی،ع.؛ خسروی ،ا.؛ امانی ،س .)1382( .چابکی
سازمانی و هوش رقابتی در بانکهای خصوصی و دولتی.
پژوهش های مدیریت عمومی114-101 ،)21(1 .
فارسیجانی ،ح .)1382( .تبیین و شناسایی مؤلفههای

ا رگذار بر چابکی سازمانی در دانشگاهها .چشم انداز مدیریت
بازرگانی.22-13 ،10 .
نیک پور ،ا.؛ سالجقه ،س .)1318( .بررسی رابطه بین
چابکی سازمانی و رضایت شیلی کارکنان سازمانهای دولتی
شهر کرمان .پژوهشهای مدیریت.118-110 ،)2(3 ،
ودادی ،ا.؛ امامیکوشا ،م.؛ کوشان ،ن .)1382( .شناسایی
اولویت بندی قابلیتهای چابکی در دانشگاه اسالمی(مطالعه
فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطالع رسانی و فناوری اطالعات)
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