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 چکیده
 از هدف دارد. یندها بستگیافر و کارکنان ها،فناوري راهبردها، به نسبت گوییپاسخ قابلیت به چابکی کسب ،تردیدیب

این  .باشدملی المپیک ایران می ۀکمیت در ثر بر آنؤسازمانی و بررسی عوامل م چابکی وضعیت تعیین ،حاضر ۀمطالع
نفر(  115) ملی المپیک ایران ۀکارکنان کمیت ۀرا کلی آنآماري  ۀجامع و توصیفی پیمایشی است از نوع مطالعات پژوهش

دهند ها نشان مییافتهصورت تصادفی انتخاب شدند. ها بهآناز نفر  86اساس جدول مورگان تعداد که بر دادندتشکیل 

بندي این عوامل نیز رتبه داري بر چابکی سازمانی دارند.اثیر معنأفناوري اطالعات، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی تکه 

وي انسانی ملی المپیک نیازمند نیر ۀکمیتهمچنین، مشخص شد که . باشدمینخست  ۀنشان داد که منابع انسانی داراي رتب

-هاي اطالعاتی و ارتباطی انعطاففناوري باال و سیستم ،کارآمد، فرهنگ سازمانی که خالقیت و نوآوري را تشویق کند

 ناپذیر عصر حاضر وفق دهد.بینیپذیري است تا از این طریق بتواند خود را با شرایط ناپایدار و پیش

 

 هنگ سازمانی، منابع انسانیچابکی سازمانی، فناوري اطالعات، فر کلیدی:واژگان 
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 مقدمه
 تغییرات و هابه چالش پاسخ در را 1مجدد مهندسی و بازسازي راهبرد هاشرکت غالب گذشته، ۀده در

 بسیاري امروزه اما نبودند، و ثمربخش موفق همواره رویکردها این گرچه. کردندمی انتخاب محیطی

 فناورانه، نوآوري ۀواسطبه که هستند مواجه و نامطمئنی پایدار یندافر رقابت با هاشرکت و هاسازمان از

موجب  بحرانی وضعیت این .است یافته شدت مشتریان تغییرحالدر و نیازهاي بازاري هايمحیط تغییر

 سنتی هايبازبینی مدل و کاروکسب هاياولویت سازمان، راهبردي اندازچشم در ايعمده اصطالحات

 هايحلراه و که رویکردها گفت توانمی دیگر،عبارتبه .است شده معاصر بتاًنس هايمدل حتی و

 از را معاصر بیرونی محیط و هاي سازمانیچالش با مقابله براي خود توانایی و قابلیت دیگر گذشته

 ايهراه از یکی رو،ایناز ؛شوند جایگزین جدید هايگاهو دید رویکردها با است بهتر و اندداده دست

 در پیشرفت و بقا توانمی را چابك تولید. ستا 2چابکی سازمانی، تحول و عوامل تغییر به گوییپاسخ

 سریع صورتبه که نمود تعریف است اطمینانعدم تغییر و آن اساسی ویژگی که رقابتی محیط یك

انشیدل و بر) دهدمی نشان العملعکس مشتري ۀخواست اساسبر تغییردرحال بازارهاي به مؤثر و

 استفاده به متمایل و اندیشندمی تغییرات با انطباق از چابك فراتر هايسازمان (.123، 2009، 3سورش

 هايشایستگی و هانوآوري براي ثابت موقعیت یك کسب و محیط متالطم یك در بالقوه هايفرصت از

تنها و  اندیشندمی دیگر ايهگونبه نیز مشتریان نیازهاي ارضاي ۀدربار هاسازماناین . هستند خود

 فروش را به مشتریان واقعی نیازهاي برآوردن هايحلراه بلکه رسانند،نمی فروش به را خود محصوالت

-سازي ارزشغنی منظوربه و نیست کامل هاآن محصوالت که ندهست معتقد هاسازمان این. رسانندمی

 خود محصول سازيغنی در سعی ،آنان براي فزودهاارزش ایجاد یا و محصول از مشتریان دریافتی هاي

 این،برعالوه. شودمی رقبا براي چابك هايسازمان موقعیت شدندسترسغیرقابل سبب امر این. دارند

 نیازهاي به ویژه، طوربه که شوندمی متمرکز محصوالتی ۀتوسع یا طراحی بر چابك هايسازمان

 در سنتی رویکرد که است معنابدین سریع و مؤثر طراحی به نیاز. دنده پاسخ مشتریان فردبهمنحصر

  (.43 ،1391پور و سالجقه، نیك) است خوردهشکست ،جدید محصوالت داشتن

-مورد که این مفهوم از شمولیجهان و مشترك تعریف ،است جدیدي نسبتاً مفهوم چابکی کهجاازآن

 عنوانبه را خاص تعریف یك تواندیگر نمی گیرفرا مفهوم هر مانند و ندارد وجود باشد همگان پذیرش

 تعریفی خود پژوهش نوع براساس پژوهشگري هر ،واقعدر. نمود معرفی چابکی شمولجهان تعریف

 اطمینانعدم و تغییر به نحويبه هاآن تمام متفاوت، بیان رغمکه علی است داده ارائه چابکی از خاص

                                                           
1. Re-engineering 

2. Agility 

3. Braunscheidel & Suresh  
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شماره  جدول در دانند.می چابکی شرط را هاآن با یافتنوفق در سرعت و کنندمیاشاره  کنونی دنیاي

 .(174 ،1391 آقازاده، باقري کراچی ،پورعباس) است آمده چابکی تعاریف از ايخالصه یك

 
 (1391 ،پور و همکارانعباسبرگرفته از ) تعاریف چابکی ـ1 جدول

 تعریف پژوهشگر

  1یا کاالن

(2005) 

 یا تهدیدها یا هافرصت تواندمی )که تغییرات اسایی()شن کشف براي سازمان یك توانایی

 مشتریان به تمرکزبا و سریع پاسخ یك دادن و خود تجاري محیط در باشد( دو آن از ترکیبی

 خود هاياستراتژي و فرایندها منابع، مجدد بنديشکل ۀوسیلهب دارانسهام و

 جعفرنژاد و شهائی

(20007) 

 و کاري محیط ۀسابقبی با تهدیدات مقابله براي غیرمنتظره هايچالش بر آمدنفائق توانایی

 پویا، تغییرات معنايبه باشد. چابکیمی هافرصت عنوانبه تغییرات از سود و مزیت کسب

ابی به یدست و بازار سهم در موفقیت متضمن که شودمی تلقی جسورانه و گراموقعیت

 است. انبوه مشتریان

 و همکاران 2مورتی

(2008) 

 موقعبه خلق و سریع طوربه موجود فرایندهاي مجدد طراحی براي مؤسسه یك توانایی

-غیرقابل و پویا بازاري موقعیت در شکوفایی و مزایا کسب به بودنقادر براي جدید فرایندهاي

 بینیپیش

 منور و همکاران

(2009) 
 و پذیريانعطاف توزیع، کیفیت هايقابلیت در زمانهم بودنسرآمد براي مؤسسه یك توانایی
 زمان(هم رفتن پیش )به هماهنگ طریق به هزینه

 و همکاران 3شارپ

(2012) 

-به دانشگاه توانایی":. کندمی تعریف صورت این به را دانشگاه در استراتژیك چابکی پرشا

 تغییر مداوم امواج از یادگیري و شدنشکوفا براي حیاتحالدر انسانی سیستم یك عنوان

 بخش یك نه ؛باشد سازمانی زندگی اجتنابقابلغیر و طبیعی ،بخش یك تغییر که طوريهب

 ." کنندهتهدید رویداد یك و جدا

 

 که است این دارد اهمیت که اينکته نیست. وابسته اطالعات تکنولوژي به اصلی خود شکلبه چابکی

 هاي سنگینهزینه صرف؛ لذا، ندیاب دست صحیح اطالعات به مناسب زمان در بتوانند اعضاي سازمان

شود. می سازمان به چابکی منجر نه و است ضروري نه ،اطالعات تکنولوژي ۀپیچید هايسیستم روي بر

 اجراي و گیريتصمیم قابلیت داشتن ،سازمان چابکی براي عامل ترینمهم مورد دیگر این است که

 و ممکنحدتا گیريتصمیم اختیار و درتق باید زمینه، این در سرعت افزایش منظوربه .است سریع

 ،همچنین .گردد مشخص وضوحبه گیريتصمیم هايقدرت تمام و شود منتقل پایین سطوح به مناسب

                                                           
1. Yakalan   

2. Moretti  

3. Sharp  
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 ارتباط در مشتریان با مستقیمطوربه که عملیاتی گشتنچابك ،سازمان چابکی منظور باالبردنبه

 انندم هاییبخش از ابتدا است بهتر کار شروع رايب ،ترتیبندیب .است عملیات سایر از ترمهم هستند

 (.4 ،2009 ،1لین، یانگ، مكژنگ) کرد استفاده بازاریابی و فروش

هاي مشتریان در شرایط گویی به خواستهها در واکنش به تغییرات سریع محیط و پاسختوانایی سازمان

حالی است که عوامل بسیاري امکان تطبیق آید. این درشمار میترین امتیازات بهرقابتی امروز، از مهم

آمده براي سازمان را به تهدید تبدیل هاي فراهمفرصت ،کرده ها با تغییرات محیط را محدودسازمان

-ها و متناسبرقابت را مشکل و پرهزینه ساخته است. عوامل ساختاري و فناوري سازمان ۀو ادامنموده 

ت و تحوالت داخلی و خارجی سازمان از موضوعات اساسی و هم و سازگاري با تغییرا بودن آن دو با

 .اندفشار قرار دادهرا تحت جانبه، ماطور همه. تغییرات موجود در اطراف ما، بهباشدمیهم  امرتبط ب

هاي باز ها را در جایگاه نظري سیستمواکنش مناسب و پاسخ آگاهانه به تحوالت پیچیده، سازمان

 . (119، 1392، ، زارعی متین، وزین و جندقیلیمیس) دهداجتماعی قرار می

 کهباشد کارکنان می 5و سرعت 4، شایستگی3پذیري، انعطاف2گوییپاسخ :عناصر چابکی سازمان شامل

همچنین . دارد ها اشارهآن از جوییبهره و سریع واکنش و تغییرات تشخیص توانایی به ،گوییپاسخ

 به دادنجریان براي توانایی از است عبارت که باشدمی سازگاري قابلیت همان ،پذیريانعطاف

 بر نیز شایستگی .تسهیالت یکسان و امکانات از استفاده با تفاوتم اهداف کسب و مختلف یندهايافر

 انجام توانایی از است عبارت سرعت درنهایت، .دارد داللت سازمان مقاصد و اهداف کسب توانایی

 (.15  ،1390ابراهیمیان جلودار، ) کنمم زمان کمترین در هافعالیت

( 1384) زارعی و جعفرنژاد ها اشاره خواهد شد.که در ادامه به آناند در این زمینه انجام شده مطالعاتی

 پذیري،مخاطره فرهنگ مشارکتی، را فرهنگ چابکی بر مؤثر سازمان درونی عوامل ايمطالعه در

 نیروي بهبود و توانمندسازي مسأله، حل توانایی گرا،هدفو  نگرآینده رهبري گرایی،مشتري فرهنگ

 و پژوهش واحد اثربخشی کارکنان، خالقیت و تیمی کار کارکنان، انگیزشی ۀمسأل به توجه انسانی،

 میزان سازمانی، تمرکز میزان سازمانی، ساختار رسمیت توسعه، و پژوهش واحد نحوۀ کارکرد توسعه،

-انعطاف فناوري اطالعات، یکپارچگی و انسجام اطالعات، فناوري اثربخشی اطالعات، فناوري از استفاده

 این عاملی تحلیل روش از با استفاده هاآن .کنندمی عنوان گوییپاسخ و شایستگی سرعت، پذیري،

 ساختار و اطالعات فناوري ،پژوهشی انسانی، نگرش نیروي کیفیت رهبري، متغیر 5 در را عوامل

                                                           
1. Zheng, Yang, McLean 

2. Responsiveness  

3. Flexibility 

4. Competency 

5. Quickness 
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 هايسازمان تبدیل بر مؤثر درونی عوامل تعیین دنبالبه پژوهشگران .کنندیم بنديطبقه سازمانی

 مورد اصلی متغییرهاي لیزرل، افزارنرم و ساختاري معادالت روش از استفاده با ،لذا ؛بودند چابك

و  الکترونیك صنایع در که پژوهش این نتایج از .گردید مشخص نیز هاآن اعتبار و قرار گرفت ارزیابی

 چابکی بر و غیرمستقیم مستقیم صورتبه سازمانی فرهنگ و رهبري که است این شد انجام ابراتمخ

 غیرمستقیم صورتبه تنها فناوري اطالعات و انسانی نیروي کیفیت سازمانی، ساختار و گذارندمی تأثیر

نقش مدیریت "در پژوهشی با عنوان (1388) حمیدي و همکاران ،راستاهمیندر .دارند اثر چابکی بر

هاي بنیادین ساختار )ارزش اهرم ایجاد چابکی سازمانی پنج به "چابکی سازمانیمنابع انسانی در 

پرداختند و بیان داشتند که این  فناوري اطالعات و کارکنان( و سازمانی، فرایندهاي محوري عملیاتی

ها، دیگر تغییر هریك از آنبایست با منظور اثربخشی بهینه میهم مرتبط باشند و به ها باید بااهرم

-هاي چابك ایجاد میوضعیتی را در سازمان ،هاي مشتركد. ارزشبازنگري قرار گیر عوامل نیز مورد

 مطالعات،این  ۀدر ادام توان تغییراتی در آن ایجاد کرد.زدن به کار سازمان میکنند که بدون لطمه

 "هاي چابکی سازمانیگیري شاخصی و اندازهشناسای"خود با عنوان پژوهش( در 1390) آذر و پیشدار

 بهبود با که داد قرار موضوع این حول توانمی نیز را پژوهش این اصلی ۀیافت چنین نتیجه گرفتند که

 نظربه چنین و رودنمی باال سازمانی چابکی سطح انفورماتیك، عالی نظر شوراي از سازمان ۀرتب

 عوامل برخی که شد عنوان چنین ،براینعالوه هستند. ریکدیگ از موضوع مستقل دو این که رسدمی

 که عواملی سایر و سازمان در کوچك تغییرات نیز و اساسی آسان تغییرات سازيپیاده توانایی مانند

به باشند. سازمانی موقعیت در تفاوت ساززمینه توانندمی شده است پرداخته هاآن به مقاله اصل در

 باعث توانندمی عوامل گونهاین در خود هايقابلیت با افزایش فورماتیكان هايسازمان ترتیب،این

دادن نقش فرهنگ بر نشان منظورهب ،همچنین مذکور گردند. صنعت در خود رقابتی موقعیت يارتقا

نقش فرهنگ یادگیري و مدیریت " ( در پژوهشی با عنوان1390) زاده و همکارانقربانیمدیریت دانش، 

تأثیر  یادگیري فرهنگ که خود را این چنین گزارش کردند پژوهشنتایج  ،"سازمانیدانش در چابکی 

 مدیریت اثر ،این پژوهش در کهحالیدر؛ دارد دانش مدیریت و سازمانی چابکی بر معناداري و مثبت
، اتمطالعاین  ۀادام در .نگرفت قرار تأیید مورد یادگیري فرهنگ نقش کنترل با سازمانی چابکی بر دانش

ثر بر افزایش سطح چابکی ؤشناسایی عوامل م"با عنوان  ( در پژوهشی1390) جوانمردي و همکاران

نتیجه گرفتند که عامل مدیریت  "پدافند غیرعامل يهت ارتقاج هاي عصبیسازمان با رویکرد شبکه

شایستگی هاي شاخص ،ثیر را بر سطح چابکی سازمانی دارند. همچنینأترین تو ساختار سازمانی، مهم

با توجه به  ،ثیرگذار باشند. همچنینأپیوسته بر افزایش سطح چابکی تشکل توانند بهگویی میو پاسخ

مقدار تواند سطح چابکی را بهتنهایی نمینمودار تحلیل عملکرد، شاخص تولید و طراحی محصول به

شاخص  دوشود. اما کاهش سطح این شاخص باعث کاهش سطح چابکی می ،توجه تغییر دهدقابل
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مورد در ثیر قرار دهند.أت تواند تغییرات سطح چابکی سازمانی را تحتپذیري و سرعت نیز میانعطاف

طراحی الگوي "( در پژوهشی با عنوان 1391) پور و همکارانعباس نیز هاچابکی سازمانی در دانشگاه

 چهار از هادانشگاه در چابکی که عنوان کردند "هایابی به چابکی سازمانی در دانشگاهمطلوب دست
 که است آن بیانگر هایافته این .است شده تشکیل پیامدها و توانمندسازها ها،قابلیت ها،محرك ۀمؤلف

 و تغییرات از ندهست عبارت که دارند وجود هادانشگاه محیط در چابکی و تغییر هايمحرك برخی
 انتظارات در مداوم تغییر مشتري، ترجیحات و انتظارات در مداوم تغییر فناوري، هايدگرگونی

 محیط، پیچیدگی و تغییر رقابت، مالی، هايمحدودیت نوآور، و باال کیفیت کار نیروي به نیاز دانشجویان،
 هاقابلیت از ايمجموعه به هامحرك این با رویارویی و مقابله براي چابك دانشگاه یك .دانش اقتصاد
 و بنیانمشتري، دانش به حلراه دادنارائه پذیري،انعطاف و سرعت ییر،تغ بر تسلط و هوشمندي مانند

 نیاز سازهاتوانمند تعدادي از به هاقابلیت این تحقق منظورهب هادانشگاه .دارد نیاز نوآوري و یادگیرنده
، ایتنهدر .شراکت و اطالعات فناوري فرهنگ، چابك، کار نیروي ساختار، :از ندهست عبارت که دارند

-مورد دانش تولید و صالحیتبا آموختگاندانش تولید ،سازهاتوانمند و هاقابلیت این کاربست پیامدهاي

 ( در پژوهشی با عنوان1391) پور و سالجقهنیك براین،عالوه .است جامعه مختلف هايبخش نیاز

که سطح چابکی  بیان داشتند "هاي دولتی شهر کرمانبررسی وضعیت چابکی سازمانی در سازمان"

به چابکی سازمانی  نیزدر مقاالت مروري  باشد.هاي دولتی کرمان باال میسازمانی کارکنان سازمان

چابکی سازمانی " با عنوان خود پژوهش( در 1391) پور و برکمنیك مثال،عنواناست؛ به پرداخته شده

 چابك، سازمان به ل نیازدالی موضوع، ادبیات مرورضمن  "یابی به یك سازمان چابكو مدل دست

 هايروش و چابکی هايچابك، قابلیت سازمان به یابیدست هايمدل چابك، سازمان هايویژگی

 سطح افزایش و بهبود از حاصل و مزایاي چابك سازمان طراحی ابزارهاي و اصول ها،قابلیت این بهبود

بررسی وضعیت " عنوان ر پژوهشی بادنیز ( 1392) سلیمی و همکاران را عنوان کردند. سازمانی چابکی

چابك  ،از نظر تمامی ابعاد این سازمانکه  کردند بیان "ثر بر چابکی سازمان صدا و سیماؤعوامل م

داراي  ،و منابع انسانی بوده داراي باالترین رتبه ،مینأت ۀفناوري اطالعات و زنجیر در آن است و

رمضانیان و پژوهش  است، که به این موضوع پرداخته يیکی از معدود موارد باشد.میترین رتبه پایین

باشد که می "هابررسی چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان"عنوان  ( با1392) همکاران

 عاملی اکتشافی تحلیل روش از ،نامهپرسش اصلی ابعاد تعیین منظوربه که گزارش کردندنتایج خود  در

 مدیریت کیفیت انسانی، منابع مدیریت عامل چهار و ه استشد ادهاستف متعامد چرخش با همراه

شناسایی  واریانس درصد 91/55با  سازمانی ارتباطات و اطالعات مدیریت و تغییر مدیریت جامع،

 مدیریتترین و قوي ،(18/3±64/0) جامع کیفیت مدیریت کارکنان، دیدگاه از همچنین د.گردیدن
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-سازمان مدیران .باشندمی بدنیتربیت ادارات چابکی ابعاد ترینضعیف ،(83/2 ±84/0) انسانی منابع

 هايسازمان بیشتر انطباق به توانندمی سازمانی چابکی هايشاخص و ابعاد از آگاهی با ورزشی هاي

 کمك امروزي پویاي هايمحیط در موجود هايفرصت از منديبهره و محیطی تغییرات با ورزشی

خارجی نیز به این موضوع مطالعات در  .بردارند گام ورزش جانبۀهمه توسعۀ و ارتقا جهت در و کنند

چندین  و آزمایشی نظرسنجی ،ادبیات مرور مبناي ( بر1999) 1ژانگ و شریفی و پرداخته شده است

 مشتمل که تنظیم کردند و تهیه چابکی از مفهومی یمدل و اولیه يساختار صنعتی، مدیران با مصاحبه

 و هستند کاروکسب محیط در موجود تغییرات که چابکی هايمحرك .1: دبو عمده قسمت سه بر

 ترغیب و تحریك رقابتی مزیت یافتن نیز کار ووکسب انجام در جدید جایگاه یافتن به را شرکت

 آن تعدیل یا اصالح و راهبرد مجدد بازبینی به را ها شرکتمحرك این ادبیات، اساسکنند. برمی

-قابلیت .2، گیرد قرار همگان مدنظر جدي طوربه شدنچابك آن صورت، در ات کرد خواهند تحریك

 سازدمی مجسم را به تغییرات واکنش براي الزم هايتوانایی اساسی هايسرفصل که چابکی هاي

 که چابکی توانمندسازهاي .3 و (گوییو پاسخ سرعت انعطافپذیري، شایستگی، چون هاییقابلیت)

همکاران  و 2لینتورنگ ،همچنین .کنندمی عمل چابکی هايقابلیت به یابیدستابزارهاي  عنوانبه

 ،مدل این در .اندکرده ارائه چابك سازمان برايمفهومی  یمدل جامع، ادبیات مرور مبناي ( بر2005)

-مالك مشتري، نیازهاي در عمدتاً را تغییر این توانمی و است تغییر چابکی، محرك عامل ترینمهم

 منظورهب چابك سازمان ،براینعالوه .کرد مشاهده اجتماعی هايمؤلفه و فناوري بازار، رقابتی، هاي

 شایستگی، پذیري،انعطاف که دارد نیاز هاقابلیت از ايمجموعه به، تغییرات این با رویارویی و مقابله

 ( براي2005) 3کونل و فارل ،در پژوهشی دیگرهمچنین،  .ندهست جمله آن از سرعت و گوییپاسخ

  دادند: قرار و بررسی توجه مورد را زیر الؤسدو  خدماتی هايدر سازمان چابکی مفهوم کاربرد

 کرد؟ تعریف را چابکی توانمی چگونه -

 میان هايشکل، شکاف چه به نمود؟ گیرياندازه را چابکی هايشاخص ترینمهم توانمی چگونه -

  کنیم؟ گیرياندازه را نیازمورد چابکی و چابکی واقعی سطح

 ۀهزین :دارد وجود چابکی مفهوم براي عملکردي ۀسنج پنج داشت ( اظهار2010) 4ورلی، درنهایت

 در تقریباً توانرا می عملکردي هايسنجه این. تغییر ۀدامن و تغییر ثبات و پایداري تغییر، زمان تغییر،

 تعدیل و اصالح نیازمند کاروکسب ۀآشفت محیط به واکنش براي که سازمان هايمؤلفه از یكهر

 .کرد گیرياندازه و گرفت کاربه هستند

                                                           
1. Sharifi & Zhang 

2. Torng Lin  

3. Farrell   & Connell 

4. Worley 
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 را زیادي توجه نیز هاي ورزشیورزش و سازمان صنعت در سازمان گشتنچابك و تغییر موضوع

 است تکاملحالدر همواره ،علوم سایر همانند علوم ورزشی که دانست باید است. جلب کرده خودبه

 به رسیدن براي الزم نیازهاي به و را پذیرفته جدید تغییرات صنعت، این در بقا براي باید همگان و

خود مشغول کرده هاي ورزشی را بهاي که ذهن مدیران سازمانرو، مسئلهایناز ؛دهند پاسخ چابکی

توان به چابکی سازمانی دست پیدا کرد؟ براي پاسخ به این که چگونه می باشدموضوع میاین  است

آگاهی کسب خود ،نیاز و میزان چابکی فعلی سازماناز میزان چابکی موردمدیران الزم است  الؤس

ملی المپیك باالترین نهاد ورزش  ۀکه کمیتجاآناز مستلزم بررسی چابکی سازمان است.این که  کنند

در زمان ید و المللی است، باید بتواند خود را با تغییرات سریع ورزش سازگار نماکشور در سطح بین

وضعیت موجود چابکی این نیاز است  ،بنابراین ؛ت به این تغییرات واکنش نشان دهدسرعبه ،مناسب

ان عملکرد این کمیته به مدیردر بهبود بتوان تا  گرددشناسایی  آنثر بر ؤنهاد بررسی شود و عوامل م

ملی المپیك  ۀزمانی کمیتبررسی وضعیت چابکی سا از انجام این پژوهش،هدف  ؛ لذا،آن یاري داد

 .باشدمیثر بر چابکی در این سازمان ؤشناسایی عوامل م نیز ایران و

 

 پژوهش شناسیوشر
 آنآماري  ۀ. جامعانجام گرفته استصورت پیمایشی به بوده وتوصیفی مطالعات حاضر از نوع  پژوهش

 86 ،اساس جدول مورگانرکه ب دادندتشکیل نفر(  115) ملی المپیك ایران ۀکارکنان کمیت ۀرا کلی

دهمرده  اي بود کهنامهرسشپ ،هاآوري دادهد. ابزار جمعگردیدنصورت تصادفی انتخاب ها بهآن از نفر

 ال بود وؤس 60نامه داراي . این پرسشخود از آن استفاده کرده بودند پژوهش( در 1390) و همکاران

 صوري و محتوایی روایی ،در این پژوهشساخته شده بود.  پژوهشمبانی نظري  اساسهاي آن برلفهؤم

بررسی  ،یید قرار گرفت. همچنینأت تن از اساتید مدیریت ورزشی مورد 11توسط  نامهپرسش این

مقدار  ،نامهاز طریق روش آلفاي کرونباخ صورت گرفت که براي این پرسشنیز نامه پایایی پرسش

 1ویلكشاپیرو از آزمون ،استنباطیها در سطح آمار تحلیل دادهتجزیه و  منظوربهدست آمد. هب 79/0

تی تك  ،هابودن توزیع دادهو با توجه به طبیعیاستفاده شد ها( بودن توزیع داده)جهت بررسی طبیعی

 .کار رفتبه  3مراتبیتحلیل سلسلهو  پیرسون بستگی، آزمون هم2اينمونه

 

 

                                                           
1. Shapiro-Wilk 

2. One Sample T Test 
3. Analytic Hierarchy Process 
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 نتایج
ها بودن توزیع دادهاز آزمون شاپیرو ویلك جهت بررسی طبیعی ،هاي آمارياز انجام آزمون پیش

 آورده شده است. شماره دونتایج این آزمون در جدول . استفاده شد
 

 نتایج آزمون شاپیرو ویلک ـ2جدول 

 df Sig آماره متغیرها

 96/0 86 989/0 چابکی سازمانی

 051/0 86 941/0 فناوري اطالعات

 39/0 86 936/0 ساختار سازمانی

 64/0 86 969/0 منابع انسانی

 43/0 86 947/0 فرهنگ سازمانی

 

؛ طبیعی استها توزیع دادهکه شود مشاهده می( شماره دوجدول )متغیرها داري اتوجه به میزان معن با

 هاي پارامتریك استفاده کرد. هاي بعدي باید از آزمونبراي آزمون لذا،

 گویاناساس نظر پاسخبرعیت چابکی سازمانی وض ۀدربارهاي توصیفی پژوهش یافته شماره سهجدول 

 دهد. نشان می را

 
 ملی المپیک ۀوضعیت چابکی سازمانی در کمیت ـ3 جدول

 تعداد انحراف معیار میانگین متغیرها

 86 79/0 77/2 گوییپاسخ

 86 03/1 27/3 شایستگی

 86 13/1 34/3 پذیريانعطاف

 86 81/0 23/2 سرعت

 86 94/0 90/2 چابکی سازمانی

 

ملی المپیك در  ۀشود که وضعیت جابکی سازمانی در کمیتمالحظه می سهشماره توجه به جدول  با

گویی، جمله پاسخ هاي چابکی سازمانی ازلفهؤتمامی م ،حد باالي متوسط قرار دارد، همچنین

 در حد باالي متوسط قرار دارند. ،پذیري و سرعتشایستگی، انعطاف

نشان اي تی تك نمونه  از طریق آزمونبر چابکی سازمانی  مختلف ثیر عواملأت شماره چهاردر جدول 

 .داده شده است
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 تی تک نمونه اي  آزمون ـ4جدول 

 (05/0)در سطح  داريامعن T انحراف معیار میانگین ثر بر چابکی سازمانیؤعوامل م

 0.00 23.13 0.28 3.26 فناوري اطالعات

 0.06 27.14 0.17 2.78 ساختار سازمانی

 0.00 49.25 0.21 3.29 منابع انسانی

 0.00 67.31 0.19 2.84 فرهنگ سازمانی

 

گویان، نقش فناوري اطالعات، منابع شود، از نظر پاسخمشاهده می شماره چهارجدول  در طور کههمان

ملی  ۀاما ساختار سازمانی بر چابکی کمیت ،دار استامعن انسانی و فرهنگ سازمانی در  چابکی سازمانی

 .داري نداشته استاثیر معنأتالمپیك 

بستگی پیرسون استفاده از آزمون هم ،ثر بر چابکی سازمانیؤبستگی بین عوامل ممه منظور تعیینبه

را نشان  ملی المپیك ۀچابکی سازمانی کمیتثر بر ؤبستگی بین عوامل مهم شماره پنجشد. جدول 

 دهد.می

 
 ثر بر چابکی سازمانیؤامل مبین عو ۀبستگی پیرسون جهت تعیین رابطهم ـ5جدول 

 فرهنگ سازمانی منابع انسانی ساختار سازمانی فناوري اطالعات ثر بر چابکی سازمانیؤعوامل م

    1 فناوري اطالعات

   310. 1 ساختار سازمانی

  470. 510. 1 منابع انسانی

 420. 540. 480. 1 فرهنگ سازمانی
  دار است.امعن 01/0در سطح   دار است.امعن 05/0سطح  در 

 

 ۀثر بر چابکی سازمانی رابطؤبین تمامی عوامل مشود، مشاهده می شماره پنجطور که در جدول همان

مستقیم و مثبت است؛ یعنی با تغییر در یکی از عوامل، دیگر  ،داري برقرار است که این رابطهامعن

 عوامل نیز دچار تغییر خواهند شد.

مورد  مراتبیتحلیل سلسله ،ملی المپیك ۀر بر چابکی سازمانی در کمیتثؤبندي عوامل مرتبه منظوربه

 دهد.این آزمون را نشان میافزار خروجی نهایی نرم شماره یكشکل . استفاده قرار گرفت
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 مراتبینتایج تحلیل سلسله ـ1 شکل

 

 ؛یکسان نیست زمانیچابکی ساثر بر ؤهاي ملفهؤدهد که اهمیت منشان می مراتبیتحلیل سلسلهنتایج 

هاي فناوري لفهؤو م (557/0) ترین میزان اهمیت بودهداراي بیش منابع انسانی ۀلفؤصورتی که مبه

هاي ترتیب در اولویتبه (068/0) ساختار سازمانی و (124/0) فرهنگ سازمانی ،(252/0) اطالعات

 بعدي قرار دارند. 

 

 گیریبحث و نتیجه
ملی  ۀکمیت ثر بر آن درؤعوامل م وضعیت چابکی سازمانی و شناسایی منظور بررسیبه مطالعه این

 یندهاافر طریق این از و کند پیدا راه ورزشی هايبه سازمان چابکی مفهوم تا شد انجام المپیك کشور

 مشخص گردید پژوهشدر این  .یابد بهبود ورزش جانبۀهمه امر توسعۀ در هاسازمان این هايفعالیت و

 اما در ،ملی المپیك در حد باالي متوسط قرار دارد ۀوضعیت چابکی سازمانی در کمیتلی، کطوربه که

 وضعیت بهبود ملی المپیك براي ۀالزم است کمیت ،اینبنابر؛ متوسط استحد تر از سرعت، پایینبعد 

. هدد ارقر کار دستور در را مفقوده هايقابلیت یافتن و هاي موجودقابلیت گیرياندازه سازمان، سرعت

 تحلیل و تجزیه نیز و سازمان محیطی فشارهاي و تغییرات بنديو طبقه کارشناسی ،این کار ۀالزم

فناوري اطالعات، منابع انسانی و فرهنگ  ها نشان دادند کهیافته .است سازمان تغییرات بر آن اثرات

ر چابکی د است که مانیساز رند و تنها عامل ساختارداري بر چابکی سازمانی دااثیر معنأت ،سازمانی

فرهنگ سازمانی ساختار سازمانی منابع انسانی فناوري اطالعات
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بندي این عوامل نیز نشان داد که منابع انسانی ملی المپیك ایران نقشی ندارد. رتبه ۀسازمانی کمیت

مشخص گردید  ،همچنین. باشدمیرین رتبه تپایینو ساختار سازمانی داراي  بوده نخست ۀداراي رتب

دیگر  ،های که با تغییر در یکی از آنمعنبدین ؛بین تمامی عوامل برقرار استداري امعن ۀرابطکه 

بایست به تمامی این عوامل منظور اثربخشی بهینه میبه ،بنابراین ؛متغیرها نیز دچار تغییر خواهند شد

 چابکی بر مؤثر عوامل توانندمی روابط این بهتر درك ملی المپیك با ۀمدیران ارشد کمیت توجه نمود.

 سرعت با توزیع دانش، و گذارياشتراك به ایجاد، هايهزینه کاهش بر عالوه و کنند شناسایی را

نتایج  حاضر هاي پژوهشیافته ،کلیطوربه .کنند حرکت چابك سازمان یك ایجاد سمت به بیشتري

جعفرنژاد و توان به موارد زیر اشاره کرد: می هاپژوهشاین  ۀکند. از جملیید میأپیشین را ت مطالعات

فناوري اطالعات، فرهنگ سازمانی و بهبود نیروي انسانی را از عوامل  پژوهشی در پ( 1384) همکاران

نقش منابع انسانی در چابکی  نیز( 1388) حمیدي و همکاران ثر بر چابکی سازمانی دانستند.ؤم

نقش فرهنگ یادگیري را ( 1390) زاده و همکارانقربانیهمچنین، دار عنوان کردند. اسازمانی را معن

در پژوهشی ابراز داشتند  نیز( 1392) دار گزارش کردند. سلیمی و همکاراناازمانی معنبر چابکی س

براین، عالوه. دارندداري بر چابکی سازمان صدا و سیما انقش معن ،فناوري اطالعات و منابع انسانی

ثیر أت ،اطالعات مدیریت و انسانی در پژوهشی گزارش کردند منابع( 1392) رمضانیان و همکاران

 گذارند.میداري بر چابکی سازمانی ادارات ورزش و جوانان اعنم

هاي گیري سازمانبا توجه به تغییرات سریع تکنولوژیك و کاري در دنیاي رقابتی امروز، نیاز به شکل

راستاي این رقابت تنگاتنگ،  در. شودخوبی احساس میهاي مجازي بهچابك و در سطح باالتر، سازمان

کسب مزایاي رقابتی براي سازمان است. ۀ الزم ،افزون و متغیر مشتريه نیازهاي روزگویی سریع بپاسخ

 خود ساختارهايبه تغییر فرایندها و زیر ملی المپیك ۀکمیت نیاز،در صورت  در این ارتباط الزم است

 .بپردازد

: را انجام دهدچابك باید اقدامات زیر  سازمان یك یابی به فرهنگراستاي دست ملی المپیك در ۀکمیت

 را و نواندیشی تفکر نوآورانه، هايایده و کند تشویق را کارآفرینانه و نوآورانه هايایده و خطرپذیري

 زیادي ارزش انرژيپر و بارپر گفتگوهاي به و گذارد احترام آن به  ،دهد ارزش تنوع به ،دهد قرار مبنا

 انجام هنگام را هاو آن دهند ارائه حلراه بینییشپقابلغیر مسائل براي کند تشویق را کارکناندهد، 

 تشویق جمعی همکاري و شراکت . همچنین، الزم استکند تشویق بینیپیشقابلغیر روش به کارها

 شود.  پرهیز تنهاییبه هاکار دادنانجام از و گردد

هاي بحرانی و یتمعرض موقع پذیري منابع انسانی در شرایطی که پیوسته درتوانمندي و انعطاف

 .چابك دارد يهاکلیدي در سازمان ینقش ،گیرندناپایدار قرار می
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 فرهنگ سازمانی بر چابکی نقش دارد،مشخص گردید  پژوهشکه در این  اینو با توجه به  راستاایندر

 :شودتوصیه می ملی المپیك ۀبراي بهبود فرهنگ سازمانی در کمیت اقدامات زیر

 اندیشی در سازماننو ایجاد فرهنگ تفکر و 

 هاي نوگذاري و تقدیر از ایدهسرمایه 

 ایجاد مکانیسم ارتباط نزدیك با مشتریان و گردآوري مداوم نظرات آنان 

 سازيافرازي الزم جهت پشتیبانی از مفهوم سفارشیایجاد بستر سخت 

تیارات بیشتري را بایست نیروي انسانی خود را درگیر تمامی امور کرده و اخملی المپیك می ۀکمیت 

ها ها در موارد مختلف نظرخواهی کند تا انگیزه و حس همکاري را در آنبه افراد تفویض کند و از آن

 ،هاي کاريها نیز سازمان و اجزاي آن را از خود بدانند و در ارتقاي سطح برنامهتقویت کرده و آن

 .طبیق دهندبیشتر تالش نمایند و خود را با تغییرات سریع محیط بیرونی ت

 یانسان نیروي پذیريتوانایی و انعطاف ،ستا روهدر سازمان چابك که با تغییرات مدام محیطی روب

منابع انسانی مشخص گردید  پژوهش که در این این توجه به بارابطه، ایندر .کندنقش مهمی را ایفا می

  باشد:مؤثر می ملی المپیك ۀبراي کارکنان کمیت اقدامات زیر بر چابکی نقش دارد،

 هاي گروهی و فرهنگ مشارکت تمرکز بر فعالیت 

 تفویض اختیار به پرسنل سازمان 

 عنوان ابزار مهم تکیه بر آموزش به 

 هاي مختلفآموزش پرسنل در مهارت تربیت و 

 براین،عالوهبودن محتواي اطالعاتی است. ها، باالهاي چابك با سایر سیستمیکی از تمایزات بین سیستم

و لزوم حفاظت از اطالعات کلیدي هر  بوده باال ،هاي همکارشده بین شرکتحجم اطالعات مبادله

هاي اطالعاتی و ارتباطاتی نیازمند سیستم ملی المپیك ۀکمیت ،بنابراین ؛سازدتر میسازمان را نمایان

به مشکالت  که هم جریان روان و مطمئن اطالعات را با توجه باشدمیپذیري پیشرفته و انعطاف

ملی المپیك نیازمند  ۀکمیت ،همچنین تضمین کند و هم قابلیت انطباق با شرایط متغیر را داشته باشد.

انتقال  نسبت بهپذیري است تا از این طریق هاي اطالعاتی و ارتباطی انعطاففناوري باال و سیستم

ناپذیر عصر حاضر وفق بینیدرست اطالعات اطمینان حاصل کند و خود را با شرایط ناپایدار و پیش

فناوري اطالعات بر چابکی نقش مشخص گردید  پژوهشکه در این  این بهو با توجه  راستاایندردهد. 

 باشد:می مؤثر ملی المپیك ۀبراي کارکنان کمیت اقدامات زیر  دارد،

 اطالعات بین سازمانی ۀهاي مناسب در مبادلاستفاده از استانداردها و پروتکل 

 هنگام هها و تکنولوژي اطالعاتی و ارتباطی مدرن با جهت ایجاد ارتباط مناسب و بده از سیستماستفا

 هاي همکاردر بین سازمان
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 هاي مجازيکنندگان و همکاران در سازمانمشتریان، تأمین :سازي اجزاي پراکنده شاملیکپارچه 

واکنش به تغییرات سریع محیط و ها در توانایی سازماندانستیم که پیش از انجام این پژوهش می

آید. این شمار میترین امتیازات بههاي مشتریان در شرایط رقابتی امروز، از مهمگویی به خواستهپاسخ

-و فرصت کرده ها با تغییرات محیط را محدودحالی است که عوامل بسیاري امکان تطبیق سازماندر

 رقابت را مشکل و پرهزینه ساخته است. ۀو ادامنموده  آمده براي سازمان را به تهدید تبدیلهاي فراهم

داري اثیر معنأفناوري اطالعات، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی تکه   مشخص شدپژوهش با انجام این 

 بر عالوه توانندملی المپیك می ۀاین موضوع، مدیران کمیت درك با؛ بنابراین بر چابکی سازمانی دارند

 یك ایجاد سمت به بیشتري سرعت با توزیع دانش، و گذارياشتراك به اد،ایج هايهزینه کاهش

 .کنند حرکت چابك سازمان
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Abstract 
 
Undoubtly, Achieving agility Depend on the Ability to Respond to Strategies, Technologies, 

Personnel and Processes. The aim of this Sudy was to Determine status of Organizational 

agility and Factors Affecting it in Iran's National Olympic Committee. This Study was a 

Descriptive survey. Population of this study made up all Employees of the National Olympic 

Committee of Iran's (N = 115) that According to Morgan chart, 86 People were randomly 

selected. The data Collection instrument was and its Content validity was approved by 11 

members of the faculty of sport Management. In this study were identified that information 

technology, human resources and organizational culture have a significant effect on 

organizational agility. Ratings of these also showed that Human resource is the first place. 

Iran's National Olympic Committee Requires Efficient human Resources, Organizational 

culture that Encourages Creativity, Innovation and high-Technology Communication and 

flexible Information systems to these means be able to Adapt to unstable and Unpredictable 

Ara. 
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