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   چکیده

 

وری و اذیری رردی و سنننازمانی، کاهه ب رهها، تقلیل چابکی ذهن، عدم انعطافعدم شننننارت ررتار اارادوک زمینه و هدف: 

شنارتی اارادوک  بر چابکی نیروی  استراتژی کاهه ح  وحدت منابع انسانی را در بر دارد. بنابراین هدف از اژوهه حاضر تأثیر   
 انسانی بود.

های اسننتان مازندران در سننال در این اژوهه آمیخته، در بخه کیفی، انتخاب جامعه آماری از بین اسنناتید دانشننگاه روش کار:

ر گررتن قانون اشنن ا   های نیمه سننارتار یارته با در ن نفر صننورت گررته و اعالعات از عریا اجرای محنناح ه 10به تعداد  1399
شکده     سا واحدها، دان شکل از رو ضای هیات علمی و  ن ری گردآوری گردید. در بخه کمی جامعه آماری مت ها، معاونین واحدها، اع

اند. روایی  نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شننده 181نفر که براسنناف ررمول کوکران تعداد  341کلیه مسننئونین اداری به تعداد 
سشنامه    سارته به ار سشنامه      محقا  سازه تأیید و اایایی ار و برآورد و مورد   91/0ها نیز از عریا آنفای کرون اخ صورت محتوی و 

 تجزیه و تحلیل شد. 8.8lisrelو  21spss تأیید قرار گررت. داده ها با استفاده از نرم ارزار 

شنارتی اارادوک  بر چابکی       ها:یافته ستراتژی  شان داد که ا سانی تأثیرگذاری مث ت و معناداری دارد. همچنین   نتایج ن نیروی ان

صر و مؤنفه    شان داد که عنا سانی      نتایج ن شنارتی اارادوک  در چابکی نیروی ان ستراتژی  شگاه    38های ا صد در دان های آزاد  در
 مازندران مؤثر است.

ها را اذیررته، درک کرده و از  اارادوک  توان اذعان داشنننت که نیروی انسنننانی در دانشنننگاه باید به عور کلی می گیری:نتیجه

 شود رودداری کند.های دراعی که مانع از چابکی سریع و سازگار نیروی انسانی میاتانسیل اضطراب در ج ت تقویت ااسخ
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Abstract   

 

Background & Aims: Educational organizations are one of the main pillars in human 

society and the development and survival of societies depends on the good performance 

of these organizations. Universities are among the social systems. In which real power 

arises from recognizing patterns of change, measuring and seizing opportunities. In this 

type of environment, human resources need many competencies for survival, because 

they operate in an atmosphere of confusion, uncertainty and instability due to the 

complexities of the environment. What is defined as situations of multiplicity and 

contradiction is pressure, anxiety, unhappiness, or responding to difficult situations and 

ultimately responding appropriately to difficult choices in order for the organization to 

grow and prosper. In these circumstances, identifying cognitive strategies leads to 

increased organizational performance. And while reducing the emotions caused by 

dealing with paradoxical phenomena, tensions and ambiguities arising from thinking and 

expressing organizational experiences, manpower agility by creating a balance between 

influential factors such as Cognitive abilities, an emotion that reinforces a positive 

attitude in employees to confront the organization with a turbulent environment to 

increase productivity and consequently a competitive advantage. Therefore, the aim of 

this study was to investigate the effect of paradoxical cognitive strategy on human 

resource agility. 

Methods: In this mixed research (qualitative-quantitative), in the qualitative section, the 

statistical population was selected from among the professors of universities in 

Mazandaran province in 2020 and the information was obtained through purposeful 

sampling and interviews. Semi-structured items were collected considering the theoretical 

saturation law. In a small part of the statistical population consisting of heads of units, 

faculties, deputy heads of units, faculty members and all administrative, educational, 

research, financial and student officials, 341 people using stratified random sampling 

method and based on Cochran's formula 181 people were selected as a statistical sample. 

Also, the validity of the researcher-made questionnaire in this section was confirmed by 

the content and structure and the reliability of the questionnaires was estimated and 

confirmed by Cronbach's alpha 0.91 and 0.94, respectively. Data were analyzed using 

SPSS and lisrel 8.8 software. 

Results: The results showed that paradoxical cognitive strategies have a positive and 

significant effect on human resource agility. The results also showed that the elements 

and components of the paradoxical cognitive strategy are effective in manpower agility 

of 38% in the free universities of Mazandaran. 

Conclusion: In general, it can be acknowledged that the human resources in the 

university should accept the paradoxes, understand and avoid the potential for anxiety in 

order to strengthen the defensive responses that prevent the rapid and adaptable agility of 

the human resources. Slowly Educational organizations are one of the main pillars in 

human society and the development and survival of societies depends on the good 
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performance of these organizations. Universities are among the social systems. In which 

real power arises from recognizing patterns of change, measuring and seizing 

opportunities. In this type of environment, human resources need many competencies for 

survival, because they operate in an atmosphere of confusion, uncertainty and instability 

due to the complexities of the environment. Organizational complexity shows the degree 

of differentiation within the different elements of the organization, and in the current 

situation, unprecedented, dynamic and nonlinear changes in the environment of 

organizations have increased. Changes that have led to unexpected, unforeseen and 

surprising issues. Organizations have to increase their internal complexities to cope with 

these complexities. Increasing internal complexities create the ground for the emergence 

of puzzles, multiplicities and contradictions in the organization that can not be eliminated 

due to external and internal dynamics of organizations. In addition, organizations pursue 

contradictory results in order to survive and maintain themselves in the competitive arena. 

What is defined as situations of multiplicity and contradiction is pressure, anxiety, 

unhappiness, or responding to difficult situations and ultimately responding appropriately 

to difficult choices in order for the organization to grow and prosper. Paradoxes are 

paradoxical yet interconnected elements that exist simultaneously and persist over time; 

These elements are logical when considered individually, but seem irrational, 

inconsistent, and tolerable when put together. Theorists have turned their attention to how 

to withstand the stresses hidden in paradoxes, because it is very difficult to constantly 

balance or create the desired level that relieves stress. Practical perspectives on conflicting 

stresses show that stresses are created at the micro level where individuals face stresses 

over identity, conflicting roles, and performance expectations. What is defined as stressful 

situations is the stress caused by physical, emotional, and psychological conditions 

resulting from prolonged engagement with difficult emotional conditions that gradually 

accumulate over time and, as a combination of unstable emotions, the inability to cope. 

Relaxation, feelings of discomfort, loneliness, sleep problems, excessive smoking, high 

blood pressure and gastrointestinal disorders are experienced. In these situations, 

identifying cognitive strategies with the ability to understand and express emotions as 

much as possible, self-regulation, self-awareness, spontaneity and social ability all lead 

to increased organizational performance. And while reducing the emotions caused by 

dealing with paradoxical phenomena, tensions and ambiguities created by thinking and 

expressing organizational experiences, manpower agility by creating a balance between 

influential factors such as capabilities Cognitive, the emotion that strengthens the positive 

attitude of employees to confront the organization with the turbulent environment to 

increase productivity and consequently provides a competitive advantage. In other words, 

the role of psychological beliefs allows people with high levels of perception of emotional 

abilities to be able to deal with paradoxical stress, report less perceived stress, and job 

satisfaction, feelings. They should be more successful and motivated. So, the cognitive 

strategy of paradox can be considered from social, psychological and medical 

dimensions, because in recent years in the country, there are moves to pay attention to the 

effect of psychological therapies in reducing stress. And a number of occupational 

counselors, psychologists, psychotherapists and psychiatrists in counseling clinics use 

coping techniques.  
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        و همکاران ینموک یق اد الین                    

 مقدمه
ی که از سننح   به افرادنقش باورهای روان شننخای   

یت     قابل ند،    باالی ادراک  جان  بری ردار کان    های هی ام
هد م  با      د خد  پارادوکس  تخشکه ب  ان نه های  روبرو  گ 

، تخش ادراک شننندم کی ری را گشاره دهخد و  شننن ند 
هیچخین رضننا ت شنن ل ، ا مننای م فقیت و ان یشم    

ت ان اسنن رات ی  م  پس .(1)بیشنن ری را داشنن ه باشننخد 
را از ابعاد اج یاع ، روانشننخاسنن  و  شننخای   پارادوکس

های اییر در سننا داد چرا که  پششننک ، م رد ت جه قرار
ش ر،  رک ها   در جهت ت جه  های  به تأثیر درمان در ک

شخای   در کاهش   ص رت گرف ه و تعدادی    هاتخشروان
سان، روان        شخا ش ل ، روان  شاوران  گرا ان و درماناز م

های  های مشننناورم از تکخی پششنننکان در کلیخی روان
س فادم   های آم زش    سازمان . (2)کخخد م مقابله با آن ا
ر جامعه انمان  هم خد و پیشرفت      ک  از ارکان اصل  د 

ها است. و بقای ج امع در گرو عیلکرد ی ب ا ن سازمان
که در  . های اج یاع  همنن خدها از جیله نظامدانشنن ام

قدرت واقع  از تشخیص ال  های ت ییر، سخجش و  هاآن
صرف فرصت   در ا ن ن ع محیط  . (3) آ دوج د م ه ها بت

مان   م      نیروهای ان شا  میاری برای بقا نیاز   به  های ب
ند، ز را در فضنننا   یت و    دار عدم قحع ی سنننردرگی  و 

های م ج د در محیط عیل    ثبات  به دلیل پیچیدگ     ب 
سازمان  میشان تیا ش م ج د در    .(4) کخخدم  پیچیدگ  

شکیل    صر م فاوت ت شان      درون عخا سازمان را ن دهخدم 
سنننابقه، پ  ا و در شنننرا ط فعل  ت ییرات ب و دهخد م 

ها افشا ش  اف ه اسنننت.     غیریح  در محیط سنننازمان 
به، پیش     غل غیرم رق که ممنننا نشننندم و بیخ ت ییرات  

ها برای انحباق  سازمان . دنبا  داش ه است  آور را به یرت
های درون  ی د  ها ناچارند تا پیچیدگ       با ا ن پیچیدگ   

ای  های درون  زمیخه  را افشا ش دهخد. افشا ش پیچیدگ   
ها و تخاقضننها در سننازمان  برای ظه ر معیاها، چخدگان  

به       ا جاد م   ها  یل پ  ا    کخد که امکان  ذف آن های   دل
ها  وم سازمانالعرد. بهها وج د ندابیرون  و درون  سازمان
صننحخه رقابت، ن ا م م ضنناد و  برای بقا و  فظ ی د در

با  م     خاقض را دن خد  م  یت   . (5)کخ چه از م قع های   آن
عخ ان فشنننار،  شننندم به ها تعر فتخاقضو ها چخدگان  

شرا ط سخت و در      سخ     در  ضحراب، نارا   ،  ا پا   ا
سخت به       نها ت شرا ط ان خاب  سب در  سخ     مخا  پا

ها  پارادوکس. مخظ ر رشنند و پیشننرفت سننازمان اسننت  

صر م خاقض و در عین  ا  مرتبط به هم که به ط ر   عخا
 ابخد؛    هم زمان وج د داشننن ه و در ط   زمان تداوم م     

ا ن عخاصنننر زمان  که به صننن رت مخفرد در نظر گرف ه  
م خد اما زمان  که در کخار هم قرار     م  ش ند، مخحق  ه
رسخد   گیرند غیرمخحق ، ناسازگار و محیل به نظر م  م 

پردازان، ت جننه ی د را بننه نح م تحیننل          نظر ننه   .(6)
اند، چرا که    ها جلب کردم  های نهف ه در پارادوکس   تخش

تعاد  مداوم  ا ا جاد سنننحط محل ب که تخش را از بین      
برد، بمنننیار دشننن ار اسنننت. د دگام عیل  در م رد    م 

شان  تخش سح     دهد که تخشم های م خاقض ن ها در 
های ناشننن  از ه  ت، نقش     یرد جا   که افراد با تخش   

شنن ند  م خاقض و ان ظارات عیلکرد م اجهخد سننای ه م 
زا تعر ف شنندم اسنن ری  های تخشآنچه از م قعیت. (7)

ناشنن  از شننرا ط جمننی ، عاطف  و روان  ناشنن  از      
ست         سخت ا س   ما شرا ط ا  درگیری ط الن  مدت با 

صنن رت که به تدر م در ط   زمان انباشنن ه شنندم و به 
ترکیب  از ا منناسننات ناپا دار، عدم ت انا   در برقراری  

، مشنننکالت ی اب، آرامش، ا منننای نارا   ، تخها    
شار ی ن و تجربه      شیدن بیش از  د، افشا ش ف سی ار ک

 . در ا ن شنرا ط (8)شن د  ای الالت گ ارشن  تجربه م  

س رات ی شخای   با ت انا   درک       ا ماسات    شخاسا   ا
گاه ،            ها، ی د تخظیی ، ی دآ یان آن کان و ب تا  د ام
ی دان یخ    و ت انننا   اج ینناع  هی   مخجر بننه            

شننن د. و ضنننین کاهش  افشا ش عیلکرد سنننازمان  م 
سات ناش  از بری رد با پد دم     گ نه،  های پارادوکسا ما

های پد د آمدم با تفکر و بیان تجربیات          ها و ابهام  تخش
نیروی انمننان  را با ا جاد    تعاد     سننازمان ، چابک 

خد ت انش         مان گذار  تأثیر مل  یان ع ا خای  ،     م های شننن
خان برای           کارک بت در  به تق  ت ن ره مث که  جان   هی
تقابل سنننازمان با محیط م الطم برای افشا ش بازده  و 

س رات ی  . (9)کخد به دنبا  آن مش ت رقاب    فراهم م  ا
شننخای   پارادوکس با پروره نهخیت م خاقض، افراد را  
مجب ر به ورود در فضنناهای مخ لف  برای تفکر و  اف ن  

پذ ری،   ها کردم تا ضنننین ا جاد یالقیت و انعحاف     تخش
باال را در محیط    قاب       چابک  و عیلکرد  های ف ق ر

و  .(10) عخ ان    تعهد پا دار در سازمان ا جاد نیا د به
شدن زمان، م جبات       سپری  درص رت عدم مد ر ت و با 

ه فراهم  به وج د آمدن چریه مخف  و اضننیحال  سننامان
شرا ط پارادوکس  .(11) ی اهد شد   نه  ا   اضر،   گدر 
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یانسان یروین یچابک بر اارادوک  کنترل یمنطق و یشنارت هاییاستراتژ مدل ارائه  

های اج یاع  به دنبا  بهب د عخ ان سازمان ها بهدانش ام 
کیفیت مخابع انمان  در تیام  ابعاد آم زش ، پ وهش ،     

 های اداری و مال  همنن خد تا بافخاوری، پشنن یبان ، رو ه
ض ر هیشمان        سب در مهار و   س رات ی مخا بکارگیری ا

مبب    ت ییر ک چ     دوگان   سازمان م ب دم و ها در 
ها   از چابک  در مخابع انمنننان ،   با تشر ق پ  ا   و فرم

شه   قابلیت سیع و ر  ای  ها و جر ان عادی ام ر ت ییرات و
به دنبا   رو محقق از ا ن .(12) در سیم م را پد د آورند  

شننخای     آن اسننت که در ابد که اراغه مد  اسنن رات ی
ش ام    مان  در دان های آزاد  پارادوکس بر چابک  نیروی ان

 اسالم  اس ان مازندران چ  نه است؟

 
 کارروش 
ست که با کد      پ وهش ضر از نظر هدف، کاربردی ا  ا

یالق   ی ننه        IR.IAU.SARI.REC.1400.091ا ی ک در 
  م  وا د ساری تص  ب گرد د.  ایالق دانش ام آزاد اسال  

و از نظر روه ت صیف  از ن ع پییا ش  ب دم است که با    
شننند. جامعه آماری   انجام  )کیف  و کی ( آمیخ ه  روه 

ها، روسنننای          پ وهش  عاونین وا د یه روسنننا، م از کل
ها، ممئ الن ام ر )اداری، مال ،   ها، مد ران گرومدانشکدم 

وا نند  13آم زشننن ، دانشنننج    و پ وهشننن ( در   
های آزاد اسنن ان مازندران در سننا  تحصننیل    دانشنن ام

شدم که تعداد آنها برابر     1399 شکیل  نفر ب دم و  341ت
و  95/0با اسنن فادم از فرم   ک کران با سننحط اطییخان 

گیری نفر به شننی م نی نه 181تعداد  05/0مقدار یحای 
برای  ان خاب شدند،  با نمبت درجات دانش اه   ای طبقه

های اسنن ان مازندران بر مننب ر اب دا دانشنن اما ن مخظ 
سط       5اندازم به  میار بشرگ، بشرگ، م   ش ام جامع، ب دان

وا د    7ها تعداد   و ک چ  تقمنننیم شننندم و از بین آن  
ای ان خاب شدند.   گیری تصادف  طبقه دانش اه  با نی نه 

به نکر اسنننت که در بخش کیف  نی نه     ها از بین  الزم 
رای مدرک دک را  ا دانشج ی   اساتید و م خصصان که دا   

دک رای مد ر ت آم زشنن  و عل م تربی   ب دم و  داقل  
سابقه مد ر ت ب دند به    5دارای  ط ر هدفیخد و در  سا  

نفر ب دم  10 د اشنننباع ان خاب شننندند که تعداد آنها         
ها به مخظ ر  اسننت. در ا ن پ وهش جهت گردآوری دادم

ادوکس از  شنخای   پار  های اسن رات ی شنخاسنا   مفلفه  

ها  ها، مقاالت، رساله ک ابشامل:  بررس  مح  ای مرتبط  
 اب  به ها و جم ج ی کامپی تری جهت دست  و پ وهش

روه مصننا به   وهای یارج از کشنن ر مقاالت و رسنناله
سا   گ  ه      شخا ض ری جهت  شخامه محقق       س ها و پر
گ  ه با مقیای پخم   50سننای ه اسنن فادم شنند. که اب دا 

به ترتیب از      ای لیکرت گش خه   5تا   1طرا   گرد د که 
س  روا   مح  ا   گ  ه   نیرم شد. برای برر های  گذاری 

اس فادم   پرسشخامه، از شایص ضر ب نمب  روا   مح  ا 
جهت تعیین پا ا    ا قابلیت اع یاد روه برآورد شننند، 

س فادم قرار گرفت، که  ک       ضر ب آلفای کرانباخ م رد ا
هیمنننان  درون  ابشار  های محاسنننبه پا ا   و      از روه

گیری است. برای ا ن مخظ ر پس از مشخص کردن  اندازم
روا   مح  ا  ؛ پرسنننشنننخامه اولیه فراهم و در ای یار       

صل  قرار گرفت و دادم نفر از نی نه 30 داقل  های  های ا
بررس  و پا ا   آن   21spss اصل با اس فادم از نرم افشار   

شد. که برای    سبه  س ا     38از طر ق آلفای کرانباخ محا
شد. هیچخین برای تجش ه و تحلیل دادم      91/0 شاهدم  م

شد که ا ن آزم ن از جیله      س فادم  ها از تحلیل عامل  ا
های چخد م  یرم است که در آن م  یرهای مم قل  روه

سع  م      مت و با کی  آن  م ه محر  نی   ش د که و واب
شدم      صه  تعداد ز ادی م  یر در چخد عامل  ا مفلفه یال
و اع بار اب  شنن ند. به بیان  د  ر، ا ن روه به بررسنن   

پردازد و هیبمننن    درون  تعداد ز ادی از م  یرها م    
ها ت، آن    حدود           در ن مل م عدادی ع ا لب ت قا ها را در 

ای اسننت که  کخد. عامل، سننازمبخدی و تبیین م دسنن ه
شنن د. بخابرا ن ه بارهای عامل  تعر ف م عیالً به وسننیل

کخد تا  جم ز ادی از  تحلیل عامل  اک شنناف  کی  م 
ها کاهش  ابد و هم      م  یرها به تعداد محدودی از عامل      

ها را به طرز محل ب  کخ ر   پ شننن  بین عاملچخین هم
 کخد.م 

بعد از انجام مر له کیف  تحقیق و اعیا  ن ا م  اصل  
هر های مفلفهبرای تعیین ه پیشخهادی،  بر روی مد  اولی

سای      هاگ  ه   از م  یرها و  شخامه برا س در طرا   پر
شدم و از مد  ثان  ه،  شخامه    تحقیقات محالعه  س های  پر

؛ اراغه گرد د، بهرم تحقیقاتاس انداردی که بر اسای ا ن 
، اراغه پرسننشننخامه بخش کی  شنند و در نها ت  گرف ه

 گرد د.  
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س رات      شخامه ا س ضر  پر شامل   ی پارادوکس محالعه  ا
 بعد شخای   با چهار مفلفه بشر  ز ر ب د:

: بشر   گ  ه 14 دارای ،« ه ه هیجان »  مفلفه -الف
نات،   1 جا یت         2 . درک هی خا عدم شننن گاه  و  . ی دآ

. آگاه  از هیجانات و ا منناسننات ی د و 3ا منناسننات، 
قدرت ی د،      4د  ران،  قاط ضنننعف و  گاه  از ن . 5. آ

نات،       6، ارز اب  رف ار    جا هارت درک هی نا   و م . 7. ت ا
نات،      جا کارگیری محل ب هی یت و    8کخ ر  و ب خا . شننن

. بکارگیری ه ه 10. ا منناسننات،  9فقدان شننخایت، 
با اسننن ری،      جان  در رو ارو    با     11هی مدن  خار آ . ک

ها،  . ت انا    ل و فصننل تخش12م قعیت اسنن ری زا، 
با د  ران و    13 یاج فرد  . 14. ا منننای تخش بین ا  

 .باشدم  ت ییر دادن رف ار م خاسب با اس اندارها
ش ل   »  مفلفه -ب شت  شر   گ  ه سه  دارای ،«بهدا : ب

ندگ ،    . 1 ب  ز های     . 2 ت ییر در سننن گاه  از ال   آ
 .  باشدهای عی م  سالمت م ارزه. 3 بهداش  ،

شر   سه گ  ه  دارای ،«تخیدگ » مفلفه -ج س ء  . 1: ب
  های سننازمان تخش .3 . پیچیدگ  سننازمان ،2. مد ر ت

   .باشدم 
فه   -د . 1: بشنننر  سنننه گ  ه   دارای ،«فرد ت »مفل

حات فردی و گروه      یاهخ   ترجی یاهخ      2. ناه ناه  .
ناهیاهخ     .3 های فردی،بین کخ ر  سننازمان  و آزادی

 .باشدم  های شخصی  بین تقاضای ش ل  و و  گ 
   باشد:ا ن پرسشخامه شامل دو بخش م 

الف( سنننفاالت عی م : شنننامل اطالعات دم گرافی   
میت،  شامل آزم دن   سابقه   میشان سن،  جخ صیالت،    تح
   .ها و وضعیت اس خدامآزم دن  ش ل  سیت یدمت،

گ  ه در م رد  38 ب( سنن االت تخصننصنن : شننامل   
  مد   ها گ  ه 'ها و  مفلفه سنننخجش وضنننعیت هر    از   

 . ب دتحقیق، 
 

 هایافته
به         عامل ،  یل  با تحل له او   در ا ن پ وهش در مر 

س  کفا ت دادم  شد. ها برر ا ن آزم ن اطالعات    پردای ه 
های مخ لف  ها و ماتر سدر م رد ت ان عامل  شدن دادم 

گیری، آزم ن مقدار وار انس   دهد، اندازم کفا ت نی نه م 
ت اند ت سنننط ع امل تبیین شننن د. و  دادم اسنننت که م 

س  برای ت انا   عامل  ب دن مقدار کفا ت   به عخ ان مقیا
اسننت اما بیشنن ر از آن قابل   ضننعیف 6/0ها برابر با دادم

تر باشد   پذ ره است و هر چه  ا ن مقدار به    نشد   
جدو     نه     1به ر اسنننت.  فا ت نی  گیری برای میشان ک

م    جشغ  بین م  یرها را به کی     ک چ  ب دن هیب
 ما ر و اولکین نشان داد. -آزم ن تخاسب کا شر

قدار سنننحط معخ         جدو  م به  جه  با  با ت  داری برابر 
و مقدار شنننایص تخاسنننب   0/0 5و ک چک ر از  000/0
درصد    95باشد، لذا با  م  84/0میر و اولکین هم  -کا شر

خان  که دادم  م  اطیی ها دارای ت ان  ت ان قضننناوت کرد 
نشنننان دادکه    2عامل  شننندن همننن خد. ن ا م جدو       

شهای بشرگ ر از   سخد که روی هم    مفلفه م  8به  1ارز ر
صد وار انس کل ع ام  27/67 س رات های  در ل مرتبط با ا

 کخخد.پارادوکس را تبیین م 

 ها در تبیین اس رات یسهم وار انس هر    از شایص
درصد،   70/19پارادوکس در بعد شخای  ، ه ه هیجان  

درصنند و   08/6درصنند، تخیدگ  7 /65سننالمت شنن ل  
شد.     71/5فرد ت شاهدم  و نظر به  3با ت جه به جدو  م

م در کلیه م  یرها )به جش ا ن که میشان ت  محاسبه شد  
اسنننت، بخابرا ن هیه   2   مفلفه شنننخای  ( بشرگ ر از 

م خد و     تخیین شدم از لحاظ آماری معخادار ه های اراغه 
ت ان از مد  تدو ن شننندم به عخ ان ال  ی مخاسنننب  م 

برای تأثیر اسننن رات ی شنننخای   پارادوکس بر چابک        
تأ ید   نیروی انمننان  اسنن فادم کرد. هیچخین با ت جه به

مد  سنننای اری اراغه شننندم، میشان تأثیر اسننن رات ی        
شننخای   مد ر ت پارادوکس بر چابک  نیروی انمننان    

شان دادم شد. به عبارت  م    38/0 ت انیم قضاوت کخیم   ن
که با افشا ش    وا د بر اسنن رات ی شننخای   مد ر ت  

های  بر چابک  نیروی انمننان  دانشنن ام 38/0پارادوکس 

 های اارادوک شارص تعیین حد کفایت نمونه استراتژیمیزان  -1جدول 

 میزان آماره بارتلت گیری برای تعیین کفایت نمونهمیزان شارص کفایت نمونه

 معناداری درجه آزادی تخمین کای اسکوئر 840/0
736/4222 703 000/0 
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یانسان یروین یچابک بر اارادوک  کنترل یمنطق و یشنارت هاییاستراتژ مدل ارائه  

 افشودم ی اهد شد.آزاد مازندران 

 
 بحث

شخای   پارادوکس با    پ وهش  اضر با اراغه اس رات ی  
فرد ت، سنننالمت شننن ل ، تخیدگ  و  های معرف  مفلفه

( Gilliganگلی ان )  های ه ه هیجان  با ن ا م پ وهش   
کاران )  کاران   Crossکروی )، (13) (2021و هی ( و هی

ست      (14)( 2022) ش ه ا مان  دا ش ام،  .ن ا م  ک  به دان
م م    عخ ان    مان   سی در محیح   در  ا   یات،  ان

، تقاضنناهای  ت ییرات مداوم ،آشنن ب، پیچیدگ میل  از 
ها، دانش و ابشارهای  و چ  ن   درگیری با ا دم م ضنناد،

های میان ن آوری تدر ج  و بخیادی و  مانخد: تخش جد د 
سازمان       ت ییرات دورم سحط  م یر و در باالتر ن  ای و م

شارهای پارادوکمیکال  از قبیل بیشیخه     س د/    با ف سازی 
س دآوری مال /مام ر ت اج یاع ،    بهب د رفام اج یاع ، 

لذا کخارآمدن  . (15)تعهد باال/ عیلکرد باال و ... روبروست 
ها به به ر ن شنننی م برای   ها و مد ر ت آن   با پارادوکس  

  سنننازمان، عخ ان    به دانشننن ام کل  انمنننجام  فظ

مهیل  م ر  ا جاد ها،بخش و افراد بین روابط ت سب  ب   مخا
  و نها  اً  ادگیری مشننارکت، یالقیت، بروز و ظه ر برای

  با سازگاری  و بقا زمیخه هاپ  ا   و ت ییرات با سازگاری 
ها ت   در و های درون  و بیرون  محیط یاب   ن  به  دسننن 
هداف  هاد  ا ن ا یاع   ن هد کرد   را فراهم اج  .  (16)ی ا

خابرا ن   به  ن دانشننن ام   المد ران و ممنننئ ب کارگیری   با 
س رات ی  شخای   مد ر ت پارادوکس با ا جاد قدرت و    ا

افشا ش ی دآگاه  کارکخان     ه ب های نهخ   نف ن هیجان 
ضربه       عخ  ت انا شارها و  سات، ف ما های     نظارت بر ا 

لحظه برای به دسننت آوردن   ا منناسنن  و عاطف  در هر
نان م   به ت ییرات       بیخش و ادراک، آ جه  خد در م ا ت ان

م    و با انعحاف     شا  سرعت،    پذ ری در   محیح  با 
چابک  بیشننن ری عکس  الک خد و     م  یل نشننننان ده الع

هیچخین با  . (17) ی دشننان را کخ ر  و مد ر ت نیا خد
قدرت           نا  یا که ه قدرت ی دتخظیی   افشا ش و تق  ت 

شان م      سات ی د ما شد به تخظیم ا  شی یری   با ط ر چ
به از بین بردن تهد دات محیح  و غلبه بر ضنننعفهای        

افراد برای انجام هر کاری   .(5) دخنیا شننان کی  درون 

 های تأثیرگذارنتایج تحلیل عاملی اکتشاری ج ت تعیین تعداد عامل -2جدول 

ها
یر
متغ

 

 مجمو  مجذور بارهای چرره یارته مجمو  مجذور بارهای استخراجی های ویژه آغازینارزش

مقدار کل
 

صد 
در

 
واریان

 

صد 
در

ی
تراکم

مقدار کل 
 

صد 
در

 
واریان

 

صد 
در

ی
تراکم

 

مقدار
 

ل
ک

 

صد 
در

 
واریان

 

صد 
در

ی
تراکم

 

1 79/10 40/28 40/28 79/10 40/28 40/28 48/7 70/19 70/19 

2 06/4 69/10 09/39 06/4 69/10 09/39 99/2 87/7 57/27 

3 74/2 22/7 31/46 74/2 22/7 31/46 90/2 65/7 23/35 

4 94/1 12/5 44/51 94/1 12/5 44/51 71/2 13/7 37/42 

5 74/1 58/4 02/56 74/1 58/4 02/56 54/2 68/6 05/49 

6 60/1 21/4 23/60 60/1 21/4 23/60 44/2 42/6 48/55 

7 36/1 60/3 83/63 36/1 60/3 83/63 31/2 08/6 56/61 

8 30/1 43/3 27/67 30/1 43/3 27/67 17/2 71/5 27/67 

 

 داریمعنی نتیجه بررسی مدل  با استفاده از آماره مقدار سطح -3جدول 

 نام متغیر t آماره  نتیجه

 استراتژی  بعد شنارتی 2همه گویه ها بزرگتر از  معناداری مونفه ها تایید می شود

 چابکی  منابع انسانی 2همه گویه ها بزرگتر از   معناداری مونفه ها تایید می شود
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با منننت دارای ان یشه باشنننخد و چخانچه کارکخان          م 
دارای مهارت ی د ان یششننن ، تمنننلط به نفس و م جد  
صت فراهم      شخد، برای آنان ا ن فر ت لید نیروی درون  با

ها را در دسنننت گرف ه و در        م  جان تا رهبری هی گردد 
ص  و ناآرام  الطما تم اجه ب شخ وارد عیل   اًهای محیح  

را تحبیق دادم تا نیل   انشدم و هی ام با ت ییرات، ی دش
مخابع  . (13) به اهداف سننازمان  دانشنن ام  اصننل آ د  

م  الغ  بری ردار باشنننخد به عال که از هیدل  باانمنننان  
شان  س ه  اج یاع  ظر ف  که ن های  دهخدم نیازها  ا ی ا

دهخد. ا ن یصیصه  د  ران است ت جه بیش ری نشان م 
ت اج یاع    امالها را در م اجه با د  ران و تع    ت انا   آن 

ش     و  ا در مرتفع کردن نیازهای م خ ع و گ ناگ ن آم ز
تر برای بروز چابک  در م اجه با ت ییرات روزافشون م فق   

 .(6) سازدم 
حدود ت     له م های پ وهش  اضنننر سنننخ       از جی

هیاهخ   و برقراری ارتباط با مشننارکت کخخدگان بخش 
که ز  حدود ت د  ر       کیف  ب د  له م مان بر ب د، از جی

ا خکه تحقیق  اضننر در ا ن مقحع زمان  و مکان  انجام  
شنندم اسننت شننا د اگر در مقحع زمان   و مکان  د  ر   

 .انجام ش د ن ا م م فاوت  بدست آ د
با ت جه به ا ن که اسنن رات ی شننخای   پارادوکس بر  

  از شنن د،چابک  نیروی انمننان  تأثیر دارد، پیشننخهاد م 
مد ران و رهبران با تفکر پارادوکمننیکا  در دانشنن ام به 
س یاب  به چابک  نیروی    مهیل کخخدم در د مثابه عامل ت

های  انمنننان  اسننن فادم گردد. هیچخین برگشاری کارگام
آم زشنن  برای مد ران و کارکخان و اراغه آم زه الزم در  
زمیخه کخ ر  ی د و محیط، تق  ت عشت نفس و آم زه 

ای از د  ر پیشنننخهادات پ وهشننن ر   قابله  های م مهارت 
 .باشدم 
 

 گیرینتیجه
از اهداف کالن  ت ان انعان داشننت که به ط ر کل  م 

دانشنن ام، انعحاف پذ ری و افشا ش ت ان نیروی انمننان   
برای انحبنناق بننا محیط پیچینندم، در  ننا  ت ییر و                

باشننند. لذا ت جه به سنننازمانده   های جد د م فخاوری 
برای دسنن یاب  به سننازوکارهای انعحاف پذ ری و کخ ر   
ت سنننعننه فهم                فکر پننارادوکمنننیکننا  و  ت از طر ق 

ت ان آن پارادوکمننیکا ، و تبد ل آن به عادت  مفید م 
با        عادی م ش برای رو در رو    یت  به عخ ان وضنننع را 

د ل   ها و اسننن فادم از قدرت نهف ه در آنها تب       پارادوکس 
 .کرد
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