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 چکیده

 معادالت روش با ادارات ورزش و جوانان استان مازندران در سازمانی چابکی بر موثر عوامل بررسی پژوهش حاضر با هدف هدف:

 ساختاری انجام گرفت.

نفر از  250ا رروش پژوهش از نوع توصیفی بوده، به روش همبستگی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش  شناسی:روش

جه به تعداد کم جامعه ادارات ورزش و جوانان استان مازندران تشکیل دادند. با تو کارشناسان و کارمندان معاونین، کلیه مدیران،

حقق ساخته استفاده ری در نظر گرفته شد. جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه مآماری، تعداد نمونه برابر با تعداد جامعه آما

های آمار توصیفی و ها از آزمونمحاسبه گردید. برای تحلیل داده 96/0شد، پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

 م و تحلیل مسیر( استفاده شد.استنباطی )تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول، تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دو

عنا داری وجود مبر اساس تحلیل مسیر الگو، بین عوامل سازمانی، عوامل راهبردی و عوامل انسانی با چابکی رابطه  ها:یافته

 با چابکی رابطه معنا داری مشاهده نشد. فنآورانهداشت. ضمن اینکه بین عوامل 

 جمله از هاساخت یرز بهبود جدید، هایاستراتژی ایجاد توانند بامی مدیران ادارات ورزش و جوانان استان مازندران نتیجه گیری:

 انداز چشم ،منابع عیسر صیتخص ،یی سریعپاسخگو کارکنان، موثر آموزش کارکنان، به اریاخت ضیتفو منعطف، یسازمان ساختار

 و مهارته ندچ و توانمند کارکنان کارکنان، مشارکت سک،یر تیریمد تیقابل ،یمشتر به ارزش ارائه ت،یفیک بهبود ،یراهبرد

 .دنده افزایش خود در را چابکی هایقابلیت منعطف کارکنان

 فنآورانه.چابک سازی، راهبردی، سازمانی،  کلیدی: هایواژه

 E - mail: mohammadhami@yahoo.com 09123218709 * نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

 بسیار رقابتی با هاسازمان امروزه. کرد معرفی وکار کسب کنونی دنیای برای توانمی که است ایمشخصه ترین باثبات تغییر،

 رفتن سؤال زیر باعث وضعیت این. شودمی ناشی مشتریان تقاضای در تغییر و تکنولوژیکی تغییرات از که هستند رو به رو شدید

 و مستمر تغییرات بر مؤثر طور به باید هاسازمان  (.2201همکاران،  و 1دریس)است  شده مدیریت سنتی هایمدل صحت

 واکنش توانایی بنابراین، (.2010، 2آیند )کویین و نمبارد فایق اندك هزینه با مشتریان جدید هایچالش همچنین و غیرمنتظره

 چابک سازی واقع در. است شده جویی رقابت قطعی مشخصه مشتری، نیازهای تأمین و زمان بر مبتنی رقابت اثربخش، و سریع

 و کیفیت خدمات، و محصوالت سریع تحویل هایچالش با برخورد برای متغیر هایمحیط تحت رقبا، مقابل در بقا برای ضرورتی

 سازمان عملکرد بر بسیاری تأثیرات که است مهمی قابلیت چابکی بنابراین ؛(1395 همکاران، و بهار شعبانی)است  مشتری رضایت

 راهبرد از و اندکرده پیدا گرایش چابکی پارادایم سمت به رقابتی فشارهای به پاسخ در امروزی هایسازمان جهت، همین به. دارد

 طور به که دارند نیاز هاسازمان. (1394همکاران، کنند )جاللی فراهانی و می استفاده سازمانی چابکی به دستیابی جهت متنوعی،

 آن بهبود بر مؤثر عوامل و شوند آگاه آن سنجش طریق از پویا قابلیّت استراتژیک خود به عنوان کلید چابکی قابلیت از مستمر 

ین نتیجه پژوهش خود به ادر (، 1391همکاران ) و ضیایی(. 1392)خورشید و همتی،  بردارند گام آنها بهبود برای و شناسایی را

شود. نسانی و سپس چابک سازی سازمان میمنجر به چابک سازی سرمایه ا ،های فردی سرمایه انسانیرسیدند که توسعه قابلیت

 انتظارات افزایش و کار، کسب محیط در شدید رقابت توان،می را سازمان چابکی سمت به حرکت ضرورت و دالیل از برخی

 تغییرات و ابتکار و نوآوری اطالعات، فناوری ماهر، انسانی نیروی محدودیت اجتماعی، و فرهنگی مسائل شدن، جهانی مشتریان،

 و خطی تأثیر مدیریت کوانتومی بر ارتباطی هایمهارت دادند، نشان (1395)خسروی  و نظری (.1392 زند، و پورکیانی)دانست 

 سازمان چابکی در که است موضوعی نخستین اهداف .است موثر سازمان چابکی بر ارتباطی، هایمهارت همچنین داشته، مثبت

مورد  منابع سازمان باید بعدی مرحله در کنند. تدوین را سازمان هایاستراتژی اهداف، تناسب به باید مدیران و است اهمیت حائز

 ،رود باالتر آنها عمر هرچقدر چون هستند، سازمان آن انسانی منابع ،سازمانی هر منابع ارزشمندترین. کند مشخص را خود نیاز

 مشتریان ،است سازمان از بیرون در که سازمان دیگر منابع. بود خواهند سازمان برای مفیدتر و ترارزشمند و رفته باالتر آنها تجارب

 سازمان سازی چابک (.1393 همکاران، و امیرنژاد)باشد  داشته خود با را مشتری تجربه مدیریت باید سازمانی هر که هستند آن

 و وری بهره باعث در نهایت زیرا ؛گیرد قرار سازمانی هر مدنظر باید جهت همین به کند، آفرینیارزش هاسازمان برای تواندمی

 خواهدمی که سازمانی هر چابک برای سازمان اجرای و طراحی اصول (.2008همکاران،  و 3وینوده)شود می سازمان عملکرد بهبود

 طراحی اصل هفت (.2007و همکاران،  4است )رامش الزم کند، عمل رقبایش از بهتر تغییرات بینی پیش و پاسخگویی جهت در

 یکپارچگی و تعریف به که بوده تصمیمات از ایمجموعه: یابی منبع ( استراتژی1 :می باشد زیر شرح به چابک سازمان یک اجرای و

 به را افراد مسئولیت سپس و پرداخته شود انجام باید سازمان در که خدماتی تشخیص به ابتدا. پردازدمی خارجی و داخلی منابع

 دارد خود مناسب جای در هاشایستگی و هامهارت افراد، کارگیری به در موثری نقش: منابع ( مدیریت2 کرد خواهد واگذار آنان

 سازمانی عملکردهای بهترین تشخیص باعث که چیزی: ها( شایستگی3کرد  خواهد کمک منابع درست تخصیص در سازمان به و

 توجه هاشایستگی به چابکی سمت به حرکت با ولی داشتند، تکیه تکنیکی هایمهارت بر سنتی هایسازمان گذشته در ،است

 سازی، آماده روی بیشتر و است متمرکز دستوری کنترل روی کمتر رهبری، چابک، هایسازمان در ( رهبری:4است  شده بسیار

 توسط کار انجام چگونگی روی تاکید اینجا در: فرآیندها نوع (5دارد  تمرکز سازی متقاعد و اختیار تفویض اثرگذاری، هدایت،

                                                           
1. Dries 

2. Qin and Nembhard  

3. Vinodh 

4. Ramesh  
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 قابل و تکرار قابل گیری،اندازه قابل مشاهده، قابل: هستند کلیدی خصیصه چهار دارای هافرآیند تمامی کلی بطور. است سازمان

 سازمان یک. گیرند قرار هم کنار در چگونه سازمان اجزای اینکه و دارد تمرکز سازی ساختار به بیشتر: ( ساختار بندی6 تنظیم

 پیش قابل غیر تقاضاهای و تغییرات برابر در پاسخگویی در سهولت: تغییر ( آمادگی7است  انعطاف قابل ساختار دارای چابک

 همان) هادشواری از رهایی و( کار و در کسب چابکی همان) هافرصت کسب به موفق را هاسازمان تغییر، آمادگی. است بینی

 با بیشتر که ادارات ورزش و جوانان استان مازندران مانند هاییسازمان (.1392زند،  و پورکیانی)کند می( سازمانی جهندگی

 و داخلی شده انجام مطالعات طی. است ضروری بسیار سازمان چابک سازی ،است در ارتباط فعال و پویا ورزشکاران و جوانان

و  فرهنگی مشتریان، مسائل انتظارات بررسی مناسب، هایاستراتژی تعیین مناسب، انسانی منابع چون انتخاب عواملی خارجی،

 تاثیرگذار بسیار سازمان سازی چابک در تواندمی تغییرات و نوآوری اطالعات، فناوری ماهر، انسانی نیروی محدودیت اجتماعی،

 به ویژه انسانی، منابع مدیریت گوناگون هایرویه بکارگیری با توانندمی جوانان و ورزش وزارت مدیرانتحقیقات نشان داد، . باشد

 سازمانی عملکرد افراد، عملکرد ارزیابی همچنین و مستعد و توانمند انسانی نیروی ارتقاء و حفظ جذب، برنامه ریزی برای بخش در

چابکی سازمانی در برگیرنده ( بیان نمودند، الگوی مفهوم 1393(. آقایی و آقایی )1396بخشند )اسدی و همکاران بهبود را

 های اساسی شامل: عوامل سازمانی، عوامل راهبردی، عوامل انسانی و عوامل فنآورانه است.مولفه

 محققین توسط شده انجام مطالعات به ان،ادارات ورزش و جوانان استان مازندر در سازی چابک بررسی جهت پژوهش این در

 چابک بر راهبردی، سازمانی و انسانی ،فنآورانه عوامل تاثیر ی در زمینه بررسیاهای مشابهپژوهش شد. پرداخته خارجی و داخلی

است. در ادامه به برخی از  ادارات ورزش و جوانان استان مازندران چه داخل و چه خارج از کشور مشاهده نشده در سازی

رابطه مثبت و معنی داری بین متغیر ( نشان دادند که 2011) 1شود. تالون و پینسوتیالتهای دارای این متغیرها اشاره میپژوهش

 نقش عنوان بررسی با پژوهشی در( 2012) همکاران و . دریساستراهبردی و فناوری اطالعات با چابکی و عملکرد سازمانی 

 هاییشایستگی و هاتوانمندی دارای که است سیستمی سازمانی چابکی ،باال دریافتند پتانسیل توسعه و یادگیری و ازمانیس چابکی

 در کارکنان دانش مدیریت نحوه به توجهشود. می اطمینان عدم و رقابتی محیط یک در سازمان پیشرفت و بقا باعث که است

 هایسازمان جمله از و هاتمامی سازمان مدیران مدنظر سازمانی اثربخشی ارتقاء بر تأثیرگذار ایمؤلفه عنوان به تواندمی سازمان

 معناداری و مثبت تاثیر یادگیری سازمانی قابلیت که ( نشان داد1396سید عامری و همکاران ) تحقیق نتایج .گیرد قرار ورزشی

 بایست می خود سازی چابک برای هایی است که، یکی از سازمانمازندرانادارات ورزش و جوانان استان   دارد. سازمانی چابکی بر

 بهره با بتواند تا سازد تقویت و داده پرورش خود درون را هاقابلیت این امکان حد تا و کند عمل پذیری انعطاف با و سرعت به

 بعد در دادن نشان واکنش نیازمند امر این شدن پذیر امکان. نماید استفاده رقابتی هایظرفیت از سازی، چابک از گیری

 پویایی، بخش، حیات عوامل از یکی مردمی ادارات مشارکت این در دیگر سوی از. است فرآیندها و افراد ها،تکنولوژی ها،استراتژی

 از سازمان تا شودمی سبب جمعی عمل و فکر از استفاده با و ایشبکه ارتباطات ایجاد با که هاستسازمان در وری بهره و طراوت

 آن ،باشدتحقیق مطرح می این انجام مهمی که در پرسش شده بیان مبانی به توجه با. نماید حرکت مطلوب وضع به موجود وضع

 کدامند؟  ادارات ورزش و جوانان استان مازندران در سازمانی اجرای چابکی بر موثر عوامل است که

 روش شناسی

 دسته در هدف لحاظ از و است ساختاری معادالت بر مبتنی که بود همبستگی مطالعات نوع از و توصیفی حاضر پژوهش روش

 شاملنفر بوده که  250 ،پژوهش آماری جامعه. است شده انجام میدانی شکل به اجرا، نظر از و گیردمی قرار کاربردی هایپژوهش

                                                           
1.  Tallon and Pinsonneault 
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 به و جامعه تعداد با برابر نمونه تعدادباشند. می مازندرانادارات ورزش و جوانان استان  کارمندان و کارشناسان ،معاونین مدیران،

. برای تهیه شد استفاده ساخته محقق پرسشنامه از ،اطالعات و هاداده آوریجمع منظور به. شد گرفته نظر در شمار تمام شکل

ترنت( و تحقیقات نتخصصی و ایهای ای )مقاالت، کتابسازمانی در ابتدا بر اساس مطالعات کتابخانه پرسشنامه چابک سازی

سازی و نهایتا پرسشنامه چابک مناسب پرداخته شدهای آوری مقیاس اطالعات مورد نیاز گرداوری شد. سپس به جمعمیدانی 

و  شناختی جمعیت و کلی اطالعات ،شامل سواالت عمومی. تخصصی بود و عمومی سوال 46 تدوین شد که شامل سازمانی

 این و سازمانی بوده است. در ، انسانیفنآورانههای راهبردی، چابکی سازمانی شامل شاخصه در خصوص تخصصی سواالت

 سنجش شد. برای ( استفاده5بسیار زیاد،  ؛4زیاد  ؛ 3تا حدودی، ؛  2کم،  ؛1)خیلی کم،  لیکرت ایگزینه 5 طیف از پرسشنامه

پایایی پرسشنامه  مورد تایید قرار گرفت. ،ارشناسان و اساتیدروایی، روایی صوری مورد استفاده قرار گرفت که توسط ده نفر از ک

 محاسبه گردید.  96/0  با استفاده از روش آلفای کرونباخ

راهبردی، عوامل سازمانی، عوامل انسانی  عوامل تاثیرگذاری ( در نظر گرفته شد تا1هایی )جدول جهت انجام تحقیق ابعاد و مولفه 

برای  کرونباخ همچنین میزان آلفای ؛ادارات ورزش و جوانان استان مازندران بررسی شود در سازی چابک ورانه برآفن و عوامل

عوامل پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم به تفکیک هر یک از عوامل  متغیرها در جدول نشان داده شد.

  ار مورد تأیید قرار گرفت.و گویه های مربوطه مورد بررسی قرار گرفتند و روایی سازه ابز

 ابعاد و مولفه های تحقیق. 1جدول 

 آلفای کرونباخ عوامل   ابعاد

 تفویض اختیار به کارکنان( 2  ساختار سازمانی منعطف (1 عوامل سازمانی

                                                   ( پاسخگویی سریع4  آموزش موثر کارکنان (3
845/0 

  چشم انداز راهبردی  (2   تخصیص سریع منابع (1 راهبردیعوامل 

 بهبود کیفیت (4  ارائه ارزش به مشتری (3
873/0 

 سازگاری و پذیرش فنآوری (2 (دسترسی و دانش کارکنان به اطالعات 1 فنآورانهعوامل 

 ( فنآوری مناسب4   به اشتراك گذاشتن اطالعات شفاف (3
872/0 

 مشارکت کارکنان (2  مدیریت ریسک قابلیت (1 عوامل انسانی

 (کارکنان منعطف4  کارکنان توانمند و چند مهارته (3
872/0 

 اساسپیاس افزار نرم کمک به ،هاداده تحلیل و تجزیه .شد استفاده استنباطی آمار و توصیفی آمار از پژوهش این انجام برای

 مورد مدل برازشسازی معادالت ساختاری، از طریق مدل ،هاداده تحلیلدر ادامه روند  .گردید انجام 8 نسخه لیزرلو  19 نسخه

، سپس به اثرات متغیر مستقل )عوامل انسانی، عوامل سازمانی، عوامل فنآورانه و عوامل راهبردی( و متغیر گرفت قرار سنجش

 وابسته )چابک سازی( در قالب مدل پرداخته شد.

 یافته ها

 همچنین. باشندمی مرد( درصد 6/69)نفر  174 و زن( درصد 4/30)نفر  76ه ک داد نشان هانمونه فردی هایویژگی فراوانی توزیع

 30 تا 20بین آماری هاینمونه سن از درصد 18. هستند متاهل( درصد 6/77)نفر  194 مجرد و آماری نمونه از( درصد 4/22)

 2/29همینطور . داشتند سن سال  50ز ا بیشتر درصد 8/6 و سال 50 تا 41 بین درصد 2/25 سال، 40تا 31بین درصد 50 سال،

 کارشناسی تحصیالت دارای درصد 4/36 کارشناسی، تحصیالت دارای درصد 50 ،کاردانی تحصیالت دارای آماری نمونه از درصد

از ضریب چولگی و  ،برای بررسی چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش. باشند می دکتری تحصیالت دارای درصد 4/4 و ارشد

  کشیدگی استفاده شده است و بر این اساس متغیرهای موجود در تحقیق دارای توزیع نرمال بودند.
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نام ه و عوامل انستتانی و یک متغیر وابستتته ب فنآورانههای عوامل ستتازمانی، عوامل راهبردی، عوامل متغیر مستتتقل به نام چهار

آمده است. جهت برآورد از روش حداکثر   2و  1ل شده است که نتایج آن در شکل چابکی سازمانی در فضای نرم افزار وارد مد

 استفاده شده است. 1درست نمایی

 

 
 ضرایب مسیر استاندارد شده در مدل مفهومی پژوهش. 1 شکل

                                                           
1. Method of Maximum Likelihood 
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 ضرایب معناداری تی در مدل مفهومی پژوهش .2شکل 

های مدل شاخصکنید، می مشاهده 2در جدول اکنون باید از مناسب بودن و برازش مطلوب اطمینان حاصل نمود. همانطور که 

 در حد مطلوب قرار دارند، پس مدل برازش خوبی را نشان داده و مورد تایید است.پژوهش 

 های برازش مدل مفهومی پژوهشنتایج شاخص. 2جدول 

/df<32x RMSEA<0.08 NFI>0.9 AGFI>0.8 CFI>0.9 IFI>0.9 GFI>0.8 

12/2 067/0 97/0 85/0 98/0 98/0 89/0 

 یریگ جهینت و بحث

اسخگو ها پازمانهای قدیمی جهت بهینه سازی سابزار رقابتی فراوانی روبرو هستند. هایچالش و تغییرات با هاسازمان امروزه

به یک سازمان  . برای تبدیل شدناستهای سازمانی برای مقابله با این تغییرات، سازمان چابک نیست. یکی از جدیدترین شکل

و سازمانی ، ، راهبردیانسانی پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل چابک، نیاز به شناسایی عوامل موثر بر چابکی است.

وامل مورد برسی از این ع که به تفکیک، هر یک نجام گرفتبر چابک سازی در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران  افناوری 

 گیرد.قرار می

شود. بر همین اساس مدیریت منابع از مهمترین سرمایه در هر سازمانی محسوب میمنابع انسانی بی تردید  عوامل انسانی:

با مولفه  یانسان عوامل از ارکان اساسی و مهم در ایجاد چابکی سازمانی است. طبق نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر، ،انسانی

ادارات  یساز چابک بر( منعطف کارکنانو  مهارته چند و توانمند کارکنان ،کارکنان مشارکت ،سکیر تیریمد تیقابلهایش )

نتایج  های انجام شده مانند:پژوهش نتیجه این فرضیه پژوهش با بخشی از نتایج .است موثرورزش و جوانان استان مازندران 
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، سام خانیانی (1395و همکاران ) میرزازاده(، 1396(، فخرانی و همکاران )2015، امیرنژاد و همکاران )(2017و همکاران )1ساها

 .استهمسو  (1392عباس پور و همکاران )(، 1396و همکاران )

ند. این محققان عنوان ( رابطه مثبت و معناداری بین منابع انسانی و چابکی را مورد تایید قرار داد2017همکاران ) نتایج ساها و

( الویت عوامل 2015)امیرنژاد و همکاران  شود.های رقابتی مینمودند که منابع انسانی باعث توسعه عملکرد سازمانی و توانمندی

ولفه مشترك با موب را تعین نمودند . انعطاف پذیری کارکنان و پاسخگویی کارکنان، دو موثر بر چابکی سازمانی شرکت نفت جن

حقیق، شامل مشارکت ت( به دو  متغیر این 1396سام خانیانی و همکاران ) .تحقیق حاضر، به ترتیب در الویت اول و دوم قرار گرفت

ارکنان عنوان ودند. در خصوص مشارکت در تصمیم گیری کو ریسک پذیری بعنوان مولفه های تاثیرگذار بر چابکی نیز اشاره نم

صوص مولفه خگردید که مدیران و مسئوالن برای بهتر شدن وضعیت این مولفه، کارکنان را در تصمیم گیری دخالت دهند. در 

ته باشد. فخرانی اشریسک پذیری نیز بیان شد تا به کارکنان تا حدودی اجازه اشتباه و خطا در کار را دهند و حالت مچ گیری ند

ن تا حدودی با جه آابکی سازمانی پرداختند که نتی( از زاویه دیگری به بررسی تاثیرگذاری عوامل انسانی بر چ1396و همکاران )

داشت،  وجود ناداری مع و مثبت ارتباط ،چابکی سازمانی و انسانی سرمایه روانی ابعاد بیننها دریافتند: آاین تحقیق همسو است. 

 سرعت، و پذیری انعطاف شایستگی، هوشمندی،(های  مؤلفه توسعه به نسبت پیش از بیش که نمودند اساس پیشنهادبر همین 

 گذاری رمایهها، س ریزی برنامه در کارکنان )عاطفی ارتباطی های و مهارت فراشناختی های شایستگی شناختی، های توانمندی

 ازمانس عنوان به جوانان ورزش و وزارت سیاست گذاران و مسئوالن همچنین .نماید توجه خود منابع تخصیص و اقتصادی

 و انسانی سرمایه افزایش برای وخالق نو هایشیوه ارائه و کارکنان انسانی سرمایه به توجه خاصی توانندمی کل اداره باالدستی

و  میرزازاده اتمطالع بخشی از نتایج باحاضر  پژوهش هاییافته .باشند داشته چابک سازمان یک به نیل درجهت سازمان عملکرد

ط با تاثیرگذاری در ارتبا المپیک ایران، ملی درکمیتۀ سازمانی چابکی بر مؤثر عوامل بندی الویتعنوان با  ،(1395همکاران )

 بیان شد کهتحقیق  در این.می باشد منابع انسانی بر چابکی همسو و در ارتباط با تاثیرگذاری فناوری اطالعات بر چابکی ناهمسو

 داد نشان عوامل نیز این دارند. رتبه بندی سازمانی چابکی بر تأثیر معناداری سازمانی، فرهنگ و انسانی اطالعات، منابع فناوری

 پیوسته که ایطیشر در انسانی منابع انعطاف پذیری و توانمندی است. در همین راستا بوده نخست رتبۀ دارای انسانی منابع که

پور و همکاران  نتایج عباس .دارد چابک هایسازمان در کلیدی نقشی گیرند،می قرار و ناپایدار بحرانی هایموقعیت معرض در

زمه پاسخگویی که البا عنوان تبیین نقش چابکی سرمایه انسانی در توسعه چابکی استراتژیک بیانگر این موضوع است  ،(1392)

ابکی استراتژیک است که این بستر الزم )چابک سازی سرمایه انسانی( برای توسعه چها، فراهم کردن ها و چالشمناسب به تحول

 نتیجه تا حدودی با تحقیق حاضر همخوانی دارد.

هایش بر چابکی ولفهمان کرد که عوامل انسانی با توان بیوامل انسانی بر چابکی سازمانی میبه طور خالصه در بخش تاثیرگذاری ع

ها و هدف گذاری مناسبی را انان ضروری است بتوانند استراتژیمدیران ادارات ورزش و جودارد.  عناداریسازمانی تاثیر مثبت و م

ها ا برای غلبه بر ریسکسازمانی رهای مرتبط با آن تعادل مناسبی ایجاد کنند و منابع سکبه کار بندند تا میان اهداف سازمان و ری

. استو منعطف  ن ریسکی، مشارکت کارکنان چند مهارته، با فرهنگ پذیرش تغییریا تقویت اثرات آن به کار بندند. ارکان چنی

اد ماهر و مسلط به و این هدف نیازمند اموزش و تربیت افر استبرای پاسخگویی سریع به تغییرات، نیاز به کارکنان چند مهارته 

بتی و جهت های ورزشی باید در عرصه رقا. همچنین سازماناستاز ابزار انعطاف پذیری  امور سازمان است که یک بخش مهمی

ک مزیت یهای سازمانی به خصوص مشارکت کارکنان استفاده نمایند که این عامل خود بهره وری از تمامی ظرفیتافزایش 

 رقایتی است.

 

                                                           
1. Saha 
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از ارکان ن با تغییرات و تحوالت داخلی و خارجی یکی امل و ساختار سازمانی و سازگاری آمتناسب بودن عو عوامل سازمانی:

نقش عوامل سازمانی در فراهم نمودن چابکی بسیار حائز اهمیت است. در  ،اساسی سازمان های ورزشی است. در این تحقیق نیز

های عوامل سازمانی: ساختار سازمانی منعطف، تعویض اختیار، اموزش موثر به کارکنان و پاسخگویی حقیق حاضر، رابطه مولفهت

 چابک رب یسازمان عواملمعناداری  ریتاثها ه است. نتایج تجزیه و تحلیل دادهد کنکاش قرار گرفتسریع با چابکی سازمانی مور

، (1395) همکاران و بهار یشعبانرا نشان داده است. این نتیجه با بخشی از نتایج  ادارات ورزش و جوانان استان مازندران یساز

و اژدری  امیرنژاد . این در حالی است که با دیدگاه نتایجاست(، همسو 2014) 1دوگرلیگلو و باسول (،1394نظری و علی پناه )

  ناهمسو است.( 1395(، میرزازاده و همکاران )1395

 بین روابط این نبیشتری و نیز دارد وجود معناداری رابطه ،سازمان چابکی و سازمانی ساختار بین که میدهد نشان تحقیق نتایج

 (.1393و رضایی،  )باباییان .است 94/0و  93/0 چابکی ُبعد در پذیری انعطاف و گویی پاسخ ابعاد با سازمانی ساختار متغیرهای

عنادار مورد تایید های عوامل سازمانی با چابکی به صورت مثبت و مبعنوان یکی از مولفه تفویض اختیاردر تحقیق حاضر، رابطه 

ارکت کارکنان های اموزش و مش( همراستاست، ضمن اینکه به مولفه1394این نتیجه با تحقیق نظری و علی پناه ) ؛قرار گرفت

ر سازمان ورزشی دانی دریافتند، تفویض اختیار عامل مهمی برای پیش بینی اثربخشی سرمایه انس نیز اشاره نمودند. این محققان

 به محوله یفوظا و نقش سازی شفاف به اقدام ورزشی باید هاید. بر همین اساس عنوان گردید، مدیران سازمانشومحسوب می

 که هندد اجازه کارکنان به و نمایند کارکنان وظایف زمینۀ در مستمر تخصصی آموزشی هایبرگزاری دوره نیز و کارکنان

 پایه دانش عۀتوس و کار محیط بهتر شرایط درك زمینۀ ایجاد بر عالوه عمل، این باشند، با داشته مشارکت هادرتصمیم گیری

 ،سریع نیز پاسخگویی .نمود تسهیل را ورزشی هایسازمان اهداف سازمانی به دسترسی و تحقق امکان توانمی حوزه، این در

ن با اداری آ، رابطه معنیکی دیگر از ارکان مهم چابکی و اثربخشی سازمانی است که در مطالعات مختلف از جمله این تحقیق

 سازمانی اختارس که داده شد اثربخشی نشان و سازمانی ساختار ابعاد عنوان با چابکی تایید شده است. در همین راستا پژوهشی

 ظر گرفته شده استهای عوامل سازمانی در این تحقیق در نپاسخگویی سریع یکی از مولفه د.گذارمی تأثیر سازمانی اثربخشی بر

 و همکاران شعبانی بهار پژوهش نتایج از با بخشی حاضر پژوهش از آمده بدست همچنین نتایج(. 2014 ،دوگرلیگلو و )باسول

 زشیتدوین مدل معادالت ساختاری مدیریت مشارکتی و چابکی سازمانی در فدراسیون های مختلف ور با عنوان (1395)

ست. مدیران اساختار سازمانی  ،یکی از مهمترین تغییری که الزمه ایجاد محیطی چابک است ،همسوست. این محققین دریافتند

تی، نواوری و خالقیت باید از ساختار سازمانی پویا، انعطاف پذیری باال، تعویض اختیار، مشتری محوری، مدیریت مشارک و کارکنان

 .و پاسخگویی سریع اگاهی داشته باشند

دانشگاه  در زمانیسا چابکی بر سازمانی ساختار تأثیر با عنوان بررسی (1395امیرنژاد و اژدری )نتایج تحقیق حاضر با پژوهش  

 بر مؤثر عوامل دیبن اولویت ( با عنوان1395)و میرزازاده و همکاران  (اساتید دیدگاه از) خوزستان 6 منطقه اسالمی های آزاد

تاثیر  آن ابعاد و یسازمان ساختار که ه شدداد همخوانی ندارد. در این تحقیقات نشان المپیک ایران ملی درکمیتۀ سازمانی چابکی

مرکز بیشتر تدر تحلیل علت این ناهمخوانی شاید بتوان به پیچیدگی، رسمیت،  .دارند سازمانی چابکی بر معناداری و منفی

 ساختار دانشگاه ازاد اسالمی در مقایسه با ادارات ورزش و جوانان اشاره نمود.

زمانی با مولفه هایش بر توان بیان کرد که عوامل ساامل سازمانی بر چابکی سازمانی میبه طور خالصه در بخش تاثیرگذاری عو

توان بیان کرد که مدیران ادارات ورزش و جوانان ضروری دارد. در همین خصوص می چابکی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری

های تخصصی انان را اش کارکنان شرکت کننده، توانمندیهای آموزشی مختلفی را برگزار نمایند و با تشویق و پاد، کالساست

                                                           
1. Basol and Dogerlioglu  
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توانند با داشتن کارکنان متخصص و . مدیران ورزشی میباشندها میهمین کالس کارکنان چند مهارته حاصلافزایش دهند، 

 موجبات چابک سازی سازمان را فراهم نمایند. ،چند مهارته و با تفویض اختیار و ایجاد گردش شغلی مناسب

نتایچ تحقیق  .عوامل راهبردی یکی دیگر از ابزارهای مهم و اساسی برای دستیابی به چابکی سازمانی است عوامل راهبردی:

ی )با مولفه های: تخصیص سریع منابع، چشم انداز راهبردی، بهبود کیفیت و اراِئه راهبرد عواملحاکی از ان است که  ،حاضر

( 1389باقرزاده و کبری دیباور )های نتیجه این فرضیه با با یافته د.ارزش به مشتری( با چابکی سازمانی رابطه معناداری دار

همخوانی  (1395و امیرنژاد. ) چرم و (2011و همکاران )2چن(، 2010) 1دوز و کاستوننهای ؛ اما با نتایج پژوهشهمخوانی ندارد

 دارد. 

دست نیامد. در ب معناداری رابطه سازمانی چابکی با راهبردی انداز چشم ( شاخص1389باقرزاده و کبری دیباور ) هایدر یافته

 یاستراتژ و انداز چشم و دهد وفق محیطی تغییرات با را خود باید چابک سازمان تحلیل این موضوع محقق بیان نمود که یک

 بلند اهدافی و برنامه که تعاریف متداول با راهبردی انداز چشم وجود لذا ؛دهد تغییر محیطی تغییرات با مطابق را خود های

 نیز آن اهداف و پویاست سازمانی چابک سازمان زیرا ؛نیست چندان تأثیرگذار سازمان چابکی در میکند، تعیین قبل از را مدت

 بینی پیش محیط غیرقابل یک با تعامل در همیشه چابک سازمان یک لذا .بود خواهد پویا محیطی با تغییرات سازگاری برای

 ،است عقالییغیر سازمانی چنین برای معین هایو استراتژی انداز چشم تدوین با محیط بینی پیش بنابراین ؛بیند می را خود

 .دارد پویا هایبه استراتژی نیاز سازمان این بلکه

ابکی را تایید کرده چبررسی پیشینه تحقیقات حاکی از ان بود که پاره ای از تحقیقات رابطه مثبت و معناداری عوامل راهبردی با 

د کردند و بیان های چابک تاکیر ایجاد سازمان( بر اهمیت و نقش تصمیمات استراتژیک د2010دوز و کاستونن ) از جمله، ؛است

ستراتژیک ایابی به چابکی ها، کسب و کار موجود در جهت دستهدفمندتر و استراتژیک تر فعالیت نمودند، از طریق پژوهش

های غیر منتظره به منظور ها باید قادر به غلبه بر چالشبیان نمودند که سازمان( 2011ان )کند. همچنین چن و همکارحرکت می

ن چابکی هم ایبنابر ؛به عنوان عامل رشد باشندیابی به مزیت و سود ناشی از آن  مقابله با تهدیدات بی سابقه محیط و دست

نهایتا یافته های چرم و امیرنژاد  .استمناسب های های رقابتی و هم شروع فعالیتهایی برای فعالیتتوانایی شناسایی فرصت

 و معناداری مثبت تأثیر ،کار و کسب هایاستراتژی که( که تا حدودی با تحقیق حاضر همخوانی دارد، حاکی از ان است 1395)

 دارد. سازمانی چابکی بر

ا مولفه هایش بر توان بیان کرد که عوامل راهبردی بامل راهبردی بر چابکی سازمانی میبه طور خالصه در بخش تاثیرگذاری عو

مل راهبردی(، های پژوهش در این حوزه )عوابر اساس یافتهچابکی سازمانی تاثیر و مثبت و معناداری دارد. در همین خصوص 

معه سر و کار امحقق معتقد است که مدیران و کارکنان اداره ورزش و جوانان ضمن توجه به این موضوع که با طیف وسیعی از ج

رویدادهای مهم  عکس العمل سریع در برابر ضروری است که با تخصیص منابع مناسب و برنامه ریزی استراتژیک، توانایی ،دارند

عکس  ،متغیر انان وهای روز مره عین و بهبود کیفیت خدمات به نیازها و تهدیدها را داشته باشند و ضمن احترام به مراج، فرصت

 ن دهند.العمل مناسب نشا

، قابلیت مدیریت ریسک، مشارکت کارکنانهای:  لفهاما در بخش دیگر پژوهش، تاثیرگذاری عوامل فناوری )با مو :فنآورانهعوامل 

رد شده  ادارات ورزش و جوانان استان مازندران بر چابک سازی سازمان در  (کارکنان منعطف، ارکنان توانمند و چند مهارتهک

                                                           
1.  Doz and Kosonen 

2.  Chen 
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 1راشک، (1393امیرنژاد و خسروی پور ) هایپژوهش( همسو و با نتایج 1388های الفت و زنجیرچی )یافتهاست. این نتایج با 

 .استناهمسو  (1396یزدان پناه و همکاران )( و 1393رضوی و همکاران )(، 1395سرلک و همکاران )، (2010)

ن نمودند که یا( که به نتیجه مشابهی با تحقیق حاضر دست یافته بودند، در خصوص علت این نتیجه ب1388الفت و زنجیرچی ) 

ولین علت اهای مناسب سخت افزاری و نرم افزاری و عدم وضع قوانین مناسب در این حوزه، به عنوان عدم وجود زیر ساخت

ا این تحقیق ب (2010راشک )رزشی مد نظر است. این در حالیست که نتیجه پژوهش کارکرد دور از انتظار فناوری در سازمان و

 می کاری یفرایندها چابکی باعث ،اطالعات ساخت فناوریو  پذیری انعطاف که در این پژوهش عنوان گردید .همخوانی ندارد

همچنین  .شودمی خروجی محصوالت کیفیت افزایش و هم خروجی فرایند بخشی اثر باعث هم ،کاری فرایندی و چابکی شود

ل در قابلیت ن نشان دادند که دومین عاما( با تحقیق حاضر همخوانی ندارد. این محقق1395سرلک و همکاران )نتایج تحقیق 

وری و چابکی، به ناعوامل ف( در تایید رابطه معناداری 1393)رضوی و همکاران  .استچابکی سازمان، مربوط به فناوری اطالعات 

انی در بعد فناوری های بزرگ ورزشی مانند وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد دادند که به منظور ایجاد چابکی سازمان سازمانمدیر

یزدان  تحقیق ایج، صمیمیت و عالقمندی، پویایی و نفوذ داشته باشند. همچنین نته گروهیاطالعات، توجه زیادی به ابعاد روحی

 حد در انیچابکی سازم هایمولفه برکلیه اطالعات فناوری ورزش، تاثیر وزارت در که ددهمی نشان (1396پناه و همکاران )

 بیرونی و خلیدا ( بین عوامل1393بر اساس نتایج تحقیق امیرنژاد و خسروی پور ) .است مطلوب حد از بیشتر بسیار یا مطلوب

 بر چابکی بیشتری ثرا بیرونی عوامل همچنین و دارد وجود ه معنادار و مثبترابط ،سازمانی با چابکی اطالعات فناوری بر اثرگذار

 .است داشته سازمانی

با  فنآورانه بر چابکی سازمانی نشان داد که عوامل فنآورانهبه طور خالصه نتیجه تحقیق حاضر درخصوص تاثیرگذاری عوامل 

. هر تغییری ییر استفناوری، توسعه فرایند تغمحقق معتقد است هایش بر چابکی سازمانی تاثیر و مثبت و معناداری ندارد. مولفه

نمند دارند که های ورزشی نیاز به مدیران و کارکنان متخصص و توا، بر همین اساس سازمانهایی را در پی خواهد داشتچالش

مدیران براین این امر مستلزم نگرش فرهنگی مناسب نسبت به این موضوع است. بنا .های فناوری نو و جدید را بپذیرندشچال

ها و فرایندهای حمایتی و به این موضوع داشته باشند و گام بایستی عنایت خاصی ،ادارات ورزش و جوانان به هنگام برنامه ریزی

 اموزشی الزم را بردارند تا از این طریق کارکنان بتوانند از عهده تغییرات بر ایند.

دارات ورزش و ا در یساز چابک بری انسان عوامل و یراهبرد عوامل ،یسازمان عوامل یرگذاریتاثدر مجموع در تحقیق حاضر، 

های تحقیق، موارد زیر لذا محقق با مالحظه به دستاورد .است شده رد فنآورانه عوامل یرگذاریتاث و دییتا جوانان استان مازندران

 نماید:ادارات ورزش و جوانان پیشنهاد میرا جهت توسعه چابک سازی 

ها، الیتای چرخش شغلی، برون سپاری فعهای اموزشی، اجررکنان در تصمیم گیری، تشکیل کالسارکت کاتعویض اختیار، مش

ی مناسب مدیریت بحران، تخصیص سریع منابع، بهبود کیفیت خدمات، تسریع در تخصیص بودجه و امکانات، ایجاد محیط کار

ان پرورش کارکن قابلیت مدیریت ریسک، مشارکت کارکنان، برای کسب تجربه، ارائه ارزش به مشتری، ترسیم چشم انداز راهبردی،

موزشی مرتبط آهای فرهنگ تغییر پذیری و تشکیل کالس توانمند، چند مهارته و منعطف، توسعه زیرساخت های فناوری، پذیرش

  .با فناوری جدید

 منابع 

 دیدگاه از یسازمان عملکرد با انسانی منابع مدیریت (. رابطه1396) .و زارعی، علی اسدی، فریده؛ مظفری، سید امیر احمد

 .30-23، 13ورزش،  مدیریت در معاصر هایپژوهش .ایران جوانان و ورزش وزارت ستادی کارشناسان

                                                           
1. Raschke  
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 .37-43(، 39)10زمانی. فصلنامه رشد و فناوری، (. ارائه الگوی مفهوم چابکی سا1393قایی رضا. )آقایی، میالد و آ

 6های آزاد اسالمی منطقه ر چابکی سازمانی در دانشگاهثیر ساختار سازمانی بأ(. بررسی ت1395) .پرستونژاد، قنبر و اژدری،  امیر

 .165-188(، 1)11فصلنامه توسعه اجتماعی،  .خوزستان

وزارت های دولتی ایران )مورد مطالعه (. الگوی چابک سازی سازمان1393) .نژاد، فاطمه امیر و پور، الهامنژاد، قنبر؛ خسروی امیر

نفت جمهوری اسالمی ایران(. کنفرانس مدیریت، تحول و نوآوری در توانمندسازی مدیریت، شیراز، شرکت پندار اندیش 

 .رهپو

 فصلنامه. انتظامی خدمات ارائه سازمان در چابکی با ناجا سازمانی ساختار ارتباط تحلیل(. 1393باباییان، علی و رضایی، انسیه. )

 .28-7، 9، انتظامی مدیریت مطالعات

کار،  و کسب مدیریت . فصلنامهسازمانی چابکی با سازمانی هوش ارتباط تبیین (.1389دیباور، احمد. ) کبریو باقرزاده، مجید 

2(5 ،)121-103. 

نسانی با چابکی سازمان در های اطالعات منابع ا(. بررسی رابطه بین میزان بکارگیری سیستم1392) .زند، ندا و پورکیانی، مسعود

 .اصفهان ،های اجرایی شهرستان کرمان. مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایداردستگاه

 آذرماه. 21و  20دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان، 

ادگیری (. تبیین رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و ی1394) .جاوید، مجید و مجید؛ صابری، علی؛ حیدری، محمد جاللی فراهانی،

فصلنامه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش،  .سازمانی با چابکی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

2(8) ،44-35. 

 دولتی هایدانشگاه در سازمانی بر چابکی ارتباطات و اطالعات فناوری تأثیر بررسی(. 1393. )نژاد، قنبر امیر و پور، الهامخسروی

 .47-66(، 4)8اجتماعی،  توسعه فصلنامهاهواز(.  چمران دانشگاه شهید: مطالعه خوزستان )مورد استان

فرآیند  فصلنامه .سمنان شهر یتولید صنایع استراتژیک در چابکی تطبیقی (. مطالعه1392) .مریم همتی،و  صدیقه خورشید،

 .29-60، (1)26، مدیریت و توسعه

 استان شهرسازی و راه ادارات در سازمانی چابکی بر کار و کسب هایاستراتژی ثیرتأ بررسی (.1395)نژاد، قنبر.  ، امیر و امیرچرم

 .162-149، 43خوزستان. مدیریت شهری، 

(. تعدیل عاملی موانع کاربرد 1393منوچهری نژاد، محمد ابراهیم. ) ورزاقی، محسن  ؛لقمانی، حسین ؛حسین رضوی، سید محمد

 .115-126(، 2)3های کاربردی در مدیریت ورزشی، فناوری اطالعات در درس تربیت بدنی مدارس دوره ابتدایی. پژوهش

 بر چابک هایسازمان ایجاد بر مؤثر عوامل بررسی(. 1395. )کاکه برایی، اسماعیلو  دل انگیزان، سهراب ؛علی سرلک، محمد

 .10-1، 24، تحول و توسعه مدیریت مجله .ناگل و گلدمن الگوی اساس

 سازمانی چابکی و سازمانی یادگیری قابلیت بین رابطه (.1396) .خانیانی، یاسر سام و فریده هادوی، سیده میرحسن؛ سیدعامری،

-109(، 15)3ورزش،  در سازمانی رفتار مدیریت مطالعات .استخدامی وضعیت گرینقش تعدیل با جوانان و ورزش ادارات

118. 

(. تدوین مدل معادالت ساختاری 1395) .هنری، حبیبو  شعبانی بهار، غالمرضا؛ مقصودی ایمن، حمیدرضا؛ گودرزی، محمد

(، 16)4های کاربردی در مدیریت ورزشی، پژوهش .های مختلف ورزشیمدیریت مشارکتی و چابکی سازمانی در فدراسیون

24-11. 

ه تبیین مدل سرمای. (1391). حسین محمد زهی، یاراحمد و پور، طهمورثعباس؛ حسنقلی عباسپور، صادق؛ ضیایی، محمد

 .27-46، (15)5های مدیریت عمومی، فصلنامه پژوهش. های کوچک و متوسطانسانی با هدف چابک سازی بنگاه
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(. تبیین نقش چابکی سرمایه انسانی در توسعه 1393مرادی، کیوان. ) و امیری، حسام ؛میرکمالی، سید محمد ؛عباسپور، عباس

 .1-24(، 4)2چابکی استراتژیک. فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی، 

 مدیریت علوم نامه فصل ایران، صنعت الکترونیک در سازمانی چابکی برای (. مدلی1388زنجیرچی، سیدمحمود ) ا؛الفت، لعی

 .74-47(، 13) 4 ایران،

 و انسانی سرمایه روانشناختی هایمولفه بین ارتباط (. بررسی1396) حسن و عباسی، محسن. زندی، غرایاق؛ فخرانی، عباس

 .99-89، 41ورزش،  در سازمانی رفتار مدیریت مطالعاتشمالی.  خراسان وجوانان اداره کل ورزش سازمانی چابکی

 ملی درکمیتۀ سازمانی چابکی بر مؤثر عوامل بندیاولویت .(1395حسین. ) ،عبدالملکی وکریمی، حامد  ؛سادات زاده، زهرا میرزا

 .131-136، 36 ورزشی، مدیریت مطالعات .المپیک ایران

 بر آن نقش و مدیران کوانتومی مدیریت الگوی بر ارتباطی هایمهارت اثر مدل ارائه (.1395) سهیال. خسروی، و  رسول نظری،

 .70-61، 4 ورزش، در انسانی منابع مدیریت نشریه اصفهان. ورزشی هایسازمان موردی مطالعه :چابکی سازمانی

 انسانی سرمایه اثربخشی و توانمندسازی ارتقای ساختاری معادالت مدل (. ارائه1394) .نوش آفرین پناهیان، علی و رسول نظری،

 .4-35(، 1)3ورزش،  در انسانی منابع مدیریت نشریه .یورزش هایسازمان در اختیار تفویض از طریق

 مدل تدوین(. 1396محمد مهدی. ) کشاورز، ؛شرفی، روح اهلل ؛اعظم نظامی، نرگس ؛محمدی، فروغ ؛یزدان پناه، عنایت اهلل

مطالعات  .جوانان و ورزش وزارت کارکنان در اطالعات فناوری گریمیانجی با رقابتی هوش و سازمانی چابکی ارتباطی

 .81-93(، 15)3ورزش، مدیریت رفتار سازمانی در 
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to study the factors affecting the organization agility in the 

Youth and Sport office in the Mazandaran Province by the structural equation model methodology. 

Methodology: This research work was descriptive with a correlation analysis based on the structural 

equation model. The statistical society in this work included all the managers, assistants, experts, and 

employees (n = 250) in the Youth and Sport office in the Mazandaran Province. Considering the small 

number of statistical society, the number of samples were equal to the number of the statistical society. 

A researcher-made questionnaire was used to collect information. The reliability of the questionnaires 

was calculated using the alpha’s Chronbach coefficient of 0.96. In order to analyze the data, the 

descriptive and inferential statistics tests were applied (first order confirmatory factor analysis, second 

order confirmatory factor analysis, path analysis).  

Results: Based on the path analysis model, there was a meaningful relationship between the Oragation 

agility and the organizational factors, strategic factors, and human factors. Meanwhile, no meaningful 

relationship was seen between the organization agility and the technological factors.   

Conclusion: According to the findings  of this work, the managers of the Youth and Sport office in the 

Mazandaran Province are able to increase its agility capacities with the generation of new strategies and 

improvement of the sub-structures including the reflexive organizational structure, devolution, effective 

training of personnel, quick replication, quick devotion of resources, strategic vision, quality 

improvement, cost offering to customers, risk management capacity, personnel involvement, 

authoritative staffs with diverse proficiencies, and reflexive personnel. 
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