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چکیده
ازهدفدارد.فرایندها بستگیوکارکنانها،فناوريراهبردها،بهنسبتگوییپاسخقابلیتبهچابکیکسبتردید،بی

این .باشدکمیتۀ ملی المپیک ایران میدرسازمانی و بررسی عوامل مؤثر بر آنچابکیوضعیتتعیینحاضر،مطالعۀ
نفر) 115ماري آن را کلیۀ کارکنان کمیتۀ ملی المپیک ایران (پژوهش از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی است و جامعۀ آ

دهند ها نشان میصورت تصادفی انتخاب شدند. یافتهها بهنفر از آن86اساس جدول مورگان تعداد تشکیل دادند که بر
بندي این عوامل نیز رتبهکه فناوري اطالعات، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی تأثیر معناداري بر چابکی سازمانی دارند.

باشد. همچنین، مشخص شد که کمیتۀ ملی المپیک نیازمند نیروي نشان داد که منابع انسانی داراي رتبۀ نخست می
هاي اطالعاتی و ارتباطی انسانی کارآمد، فرهنگ سازمانی که خالقیت و نوآوري را تشویق کند، فناوري باال و سیستم

ناپذیر عصر حاضر وفق دهد.بینیبتواند خود را با شرایط ناپایدار و پیشپذیري است تا از این طریق انعطاف

چابکی سازمانی، فناوري اطالعات، فرهنگ سازمانی، منابع انسانیکلیدي:واژگان 

Email: z.mirzazadeh@um.ac.irنویسنده مسئول                 *



132... سازمانیبر چابکیبندي عوامل مؤثر اولویت

مقدمه
وهابه چالشپاسخدررا1مجددمهندسیوبازسازيراهبردهاشرکتغالبگذشته،ۀدهدر

امروزهامانبودند،و ثمربخشموفقهموارهرویکردهااینگرچه. کردندمیانتخابمحیطیتغییرات
ۀواسطبهکههستندمواجهو نامطمئنیپایداریندافررقابتباهاشرکتوهاسازمانازبسیاري
این.استیافتهشدتمشتریانتغییرحالدرو نیازهايبازاريهايمحیطتغییرفناورانه،نوآوري
وکاروکسبهاياولویتسازمان،راهبردياندازچشمدرايعمدهموجب اصطالحاتبحرانیوضعیت

که گفتتوانمیدیگر،عبارتبه.استشدهمعاصرنسبتاًهايمدلحتیوسنتیهايبازبینی مدل
وسازمانیهاي چالشبامقابلهبرايخودتواناییوقابلیتدیگرگذشتههايحلراهورویکردها

جایگزینجدیدهايگاهو دیدرویکردهابااستبهتروانددادهدستازرامعاصربیرونیمحیط
تولیدست. ا2چابکیسازمانی،تحولوعوامل تغییربهگوییپاسخهايراهازیکیرو،ایناز؛شوند
اطمینانعدمتغییر وآناساسیویژگیکهرقابتیمحیطیکدرپیشرفتوبقاتوانمیراچابک
مشتريۀخواستاساسبرتغییردرحالبازارهايبهمؤثروسریعصورتبهکهنمودتعریفاست

باانطباقازچابک فراترهايسازمان).123، 2009، 3برانشیدل و سورش(دهدمینشانالعملعکس
یککسبومحیط متالطمیکدربالقوههايفرصتازاستفادهبهمتمایلواندیشندمیتغییرات
نیازهايارضايةدربارهاسازماناین . هستندخودهايشایستگیوهانوآوريبرايثابتموقعیت
-راهبلکهرسانند،نمیفروشبهراخودتنها محصوالتو اندیشندمیدیگرايگونهبهنیزمشتریان

کهندهستمعتقدهاسازماناین. رسانندمیفروشرا بهمشتریانواقعینیازهايبرآوردنهايحل
یاومحصولازمشتریاندریافتیهايسازي ارزشغنیمنظوربهونیستکاملهاآنمحصوالت

- غیرقابلسببامراین. دارندخودسازي محصولغنیدرسعی،آنانبرايافزودهارزشایجاد

برچابکهايسازماناین،برعالوه. شودرقبا میبرايچابکهايسازمانموقعیتشدندسترس
مشتریانفردبهمنحصرنیازهايبهویژه،طوربهکهشوندمیمتمرکزمحصوالتیۀتوسعیاطراحی

محصوالتداشتندرسنتیرویکردکهمعنا استبدینسریعومؤثرطراحیبهنیاز. دندهپاسخ
). 1391،43پور و سالجقه، نیک(استخوردهشکست،جدید
-موردکهاین مفهومازشمولیجهانومشتركتعریف،استجدیدينسبتاًمفهومچابکیکهجاازآن

- بهراخاصتعریفیکتواندیگر نمیفراگیرمفهومهرمانندونداردوجودباشدهمگانپذیرش

خودپژوهشنوعبراساسپژوهشگريهر،واقعدر. نمودمعرفیچابکیشمولجهانتعریفعنوان

1. Re-engineering
2. Agility
3. Braunscheidel & Suresh
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وتغییربهنحويبههاآنتماممتفاوت،بیانرغمکه علیاستدادهارائهچابکیازخاصتعریفی
دردانند.میچابکیشرطراهاآنبایافتنوفقدرسرعتوکنندمیاشاره کنونیدنیاياطمینانعدم

،1391کراچی پور، آقازاده، باقري است (عباسآمدهچابکیتعاریفازايخالصهشماره یکجدول 
174(.

)1391پور و همکاران، برگرفته از عباس(ـ تعاریف چابکی 1جدول 
تعریفپژوهشگر

1یا کاالن

)2005(

یاتهدیدهایاهافرصتتواندمی(کهتغییرات(شناسایی)کشفبرايسازمانیکتوانایی
بهتمرکزباوسریعپاسخیکدادنوخودتجاريمحیطدرباشد)دو آنازترکیبی

هاي خوداستراتژيوفرایندهامنابع،مجددبنديشکلوسیلۀبهدارانسهامومشتریان

جعفرنژاد و شهائی 
)20007(

وکاريمحیطسابقۀبیبا تهدیداتمقابلهبرايغیرمنتظرههايچالشبرآمدنفائقتوانایی
پویا،تغییراتمعنايبهچابکیباشد. میهافرصتعنوانبهتغییراتازسودومزیتکسب

ابی به یدستوبازارسهمدرموفقیتمتضمنکهشودمیتلقیجسورانهوگراموقعیت
است.انبوهمشتریان

و همکاران 2مورتی
)2008(

موقعبهخلقوسریعطوربهموجودفرایندهايمجددطراحیبرايمؤسسهیکتوانایی
وپویابازاريموقعیتدرشکوفاییومزایاکسببهبودنقادربرايجدیدفرایندهاي

بینیپیشغیرقابل

منور و همکاران 
)2009(

وپذیريانعطافتوزیع،کیفیتهايقابلیتدرزمانهمبودنسرآمدبرايمؤسسهیکتوانایی
زمان)همرفتنپیش (به هماهنگطریقبههزینه

و همکاران 3شارپ
)2012(

-دانشگاه بهتوانایی":. کندمیتعریفصورتاینبهرادانشگاهدراستراتژیکچابکیشارپ

تغییرمداومامواجازیادگیريوشدنشکوفابرايحیاتحالدرانسانیسیستمیکعنوان
بخشیکنهباشد؛سازمانیزندگیاجتنابقابلغیروطبیعیبخش،یکتغییرکهطوريبه

."کنندهتهدیدرویدادیکوجدا

کهاستایندارداهمیتکهاينکتهنیست.وابستهاطالعاتتکنولوژيبهاصلی خودشکلبهچابکی
هاي هزینهیابند؛ لذا، صرفدستصحیحاطالعاتبهمناسبزماندربتواننداعضاي سازمان

چابکیبه منجرنهواستضرورينهاطالعات،تکنولوژيپیچیدةهايسیستمرويبرسنگین
قابلیتداشتنسازمان،چابکیبرايعاملترینمهمشود. مورد دیگر این است کهمیسازمان

1. Yakalan
2. Moretti
3. Sharp



134... سازمانیبر چابکیبندي عوامل مؤثر اولویت

اختیاروقدرتبایدزمینه،ایندرسرعتافزایشمنظوربهاست.اجراي سریعوگیريتصمیم
- بهگیريتصمیمهايقدرتتماموشودمنتقلپایینسطوحبهمناسبوممکنحدتاگیريتصمیم

- طورکه بهعملیاتیگشتنچابک،سازمانچابکیمنظور باالبردنبههمچنین،گردد.وضوح مشخص

کارشروعبرايترتیب،بدیناست.عملیاتسایرازترمهمهستندارتباطدرمشتریانبامستقیم
،2009، 1لینژنگ، یانگ، مککرد (استفادهبازاریابیوفروشمانندهاییبخشازابتدااستبهتر

4.(
هاي مشتریان در گویی به خواستهها در واکنش به تغییرات سریع محیط و پاسختوانایی سازمان

حالی است که عوامل بسیاري آید. این درشمار میترین امتیازات بهشرایط رقابتی امروز، از مهم
آمده براي سازمان را به هاي فراهمها با تغییرات محیط را محدود کرده، فرصتامکان تطبیق سازمان
و ادامۀ رقابت را مشکل و پرهزینه ساخته است. عوامل ساختاري و فناوري تهدید تبدیل نموده 

بودن آن دو با هم و سازگاري با تغییرات و تحوالت داخلی و خارجی سازمان از ها و متناسبسازمان
جانبه، ما را طور همهف ما، بهباشد. تغییرات موجود در اطراموضوعات اساسی و مرتبط با هم می

ها را در جایگاه اند. واکنش مناسب و پاسخ آگاهانه به تحوالت پیچیده، سازمانفشار قرار دادهتحت
. )119، 1392دهد (سلیمی، زارعی متین، وزین و جندقی، هاي باز اجتماعی قرار مینظري سیستم

باشد کارکنان می5و سرعت4، شایستگی3يپذیر، انعطاف2گوییعناصر چابکی سازمان شامل: پاسخ
دارد. ها اشارهآنازجوییبهرهوسریعواکنشوتغییراتتشخیصتواناییگویی، بهپاسخکه

دادنجریانبرايتواناییازعبارت استکهباشدسازگاري میقابلیتهمانپذیري،همچنین انعطاف
شایستگی تسهیالت یکسان. وامکاناتازاستفادهبامتفاوتاهدافکسبومختلففرایندهايبه

تواناییازاستعبارتسرعتدارد. درنهایت، داللتسازمانمقاصدواهدافکسبتواناییبرنیز
).1390،15ابراهیمیان جلودار، (ممکن زمانکمتریندرهافعالیتانجام

زارعیوجعفرنژادها اشاره خواهد شد. اند که در ادامه به آنمطالعاتی در این زمینه انجام شده
-مخاطرهفرهنگمشارکتی،را فرهنگچابکیبرمؤثرسازماندرونیعواملايمطالعهدر) 1384(

وتوانمندسازيمسأله،حل تواناییگرا،و هدفنگرآیندهرهبريگرایی،مشتريفرهنگپذیري،
اثربخشیکارکنان،خالقیتوتیمیکارکارکنان،مسألۀ انگیزشی بهتوجهانسانی،نیرويبهبود
تمرکزمیزانسازمانی،ساختاررسمیتتوسعه،وپژوهشواحدنحوة کارکردتوسعه،وپژوهشواحد

1. Zheng, Yang, McLean
2. Responsiveness
3. Flexibility
4. Competency
5. Quickness
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فناوري یکپارچگیوانسجاماطالعات،فناورياثربخشیاطالعات،فناوريازمیزان استفادهسازمانی،
روشازبا استفادههاآن.کنندمیعنوانگوییپاسخوشایستگیسرعت،پذیري،انعطافاطالعات،

فناوريپژوهشی،انسانی، نگرشنیرويکیفیترهبري،متغیر5درراعواملاینعاملیتحلیل
برمؤثردرونیعواملتعییندنبالبهپژوهشگران.کنندمیبنديطبقهسازمانیساختاراطالعات و

لیزرل،افزارنرموساختاريمعادالتروشازبا استفاده،لذا؛بودندچابکهايسازمانتبدیل
کهپژوهشایننتایجاز.گردیدمشخصنیزهاآناعتباروقرار گرفتارزیابیمورداصلیمتغییرهاي

مستقیمصورتبهسازمانیفرهنگورهبريکهاستاینشدانجامو مخابراتالکترونیکصنایعدر
فناوري اطالعاتوانسانینیرويکیفیتسازمانی،ساختاروگذارندمیتأثیرچابکیبرو غیرمستقیم

در )1388راستا، حمیدي و همکاران (همیندر.دارندچابکی اثربرغیرمستقیمصورتبهتنها
اهرم ایجاد چابکی پنجبه "نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی سازمانی"پژوهشی با عنوان

هاي بنیادین ساختار سازمانی، فرایندهاي محوري عملیاتی و فناوري اطالعات و سازمانی (ارزش
منظور اثربخشی بهینه ها باید با هم مرتبط باشند و بهکارکنان) پرداختند و بیان داشتند که این اهرم

هاي مشترك، د. ارزشگري قرار گیربازنها، دیگر عوامل نیز موردبایست با تغییر هریک از آنمی
توان تغییراتی زدن به کار سازمان میکنند که بدون لطمههاي چابک ایجاد میوضعیتی را در سازمان

شناسایی ") در پژوهش خود با عنوان1390در آن ایجاد کرد. در ادامۀ این مطالعات، آذر و پیشدار (
نیزراپژوهشایناصلییافتۀتیجه گرفتند کهچنین ن"هاي چابکی سازمانیگیري شاخصو اندازه

سطحانفورماتیک،عالینظر شورايازسازمانرتبۀبهبودباکهدادقرارموضوعاینحولتوانمی
هستند. یکدیگرازموضوع مستقلدواینکهرسدمینظربهچنینورودنمیباالسازمانیچابکی
نیزواساسیآسان تغییراتسازيپیادهتواناییمانندعواملبرخیکهشدعنوانچنینبراین،عالوه

توانندشده است میپرداختههاآنبهمقالهاصلدرکهعواملیسایروسازماندرکوچکتغییرات
-قابلیتبا افزایشانفورماتیکهايسازمانترتیب،اینبهباشند.سازمانیموقعیتدرتفاوتساززمینه

مذکور گردند. صنعتدرخودرقابتیموقعیتارتقايباعثتوانندمیعواملگونهایندرخودهاي
) در 1390زاده و همکاران (دادن نقش فرهنگ بر مدیریت دانش، قربانیمنظور نشانهمچنین، به

، نتایج پژوهش خود "نقش فرهنگ یادگیري و مدیریت دانش در چابکی سازمانی"پژوهشی با عنوان 
مدیریتوسازمانیچابکیبرمعناداريوتأثیر مثبتیادگیريفرهنگکهرش کردندرا این چنین گزا

فرهنگنقشکنترلباسازمانیچابکیبردانشمدیریتاثراین پژوهش،درکهحالیدارد؛ دردانش
) در پژوهشی 1390جوانمردي و همکاران (ادامۀ این مطالعات، در.نگرفتقرارتأییدمورد یادگیري
هت جهاي عصبی شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش سطح چابکی سازمان با رویکرد شبکه"با عنوان 

ترین تأثیر را بر نتیجه گرفتند که عامل مدیریت و ساختار سازمانی، مهم"ارتقاي پدافند غیرعامل
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-شکل توانند بهگویی میهاي شایستگی و پاسخسطح چابکی سازمانی دارند. همچنین، شاخص

پیوسته بر افزایش سطح چابکی تأثیرگذار باشند. همچنین، با توجه به نمودار تحلیل عملکرد، 
توجه تغییر دهد، مقدار قابلتواند سطح چابکی را بهتنهایی نمیشاخص تولید و طراحی محصول به

پذیري و سرعت شاخص انعطافدوشود. اما کاهش سطح این شاخص باعث کاهش سطح چابکی می
مورد چابکی سازمانی در تأثیر قرار دهند. درتواند تغییرات سطح چابکی سازمانی را تحت نیز می
یابی طراحی الگوي مطلوب دست") در پژوهشی با عنوان 1391پور و همکاران (عباسها نیز دانشگاه

ها،محركمؤلفۀ چهارازهادانشگاهدرچابکیعنوان کردند که"هابه چابکی سازمانی در دانشگاه
هايمحركبرخی کهاستآنبیانگرهایافتهایناست.شدهتشکیلپیامدهاوتوانمندسازهاها،قابلیت
فناوري،هايدگرگونیتغییرات وازندهستعبارتکهدارندوجودهادانشگاهمحیطدرچابکیوتغییر
کارنیرويبهنیازانتظارات دانشجویان،درمداومتغییرمشتري،ترجیحاتوانتظاراتدرمداومتغییر

دانشگاهیکدانش.اقتصادپیچیدگی محیط،وتغییررقابت،مالی،هايمحدودیتنوآور،وباالکیفیت
برتسلطوهوشمنديمانندهااز قابلیتايمجموعهبههامحركاینبارویاروییومقابلهبرايچابک
نیازنوآوريیادگیرنده ووبنیانمشتري، دانشبهحلراهدادنارائهپذیري،انعطافوسرعتتغییر،
عبارت هستندکهدارندنیازسازهاتوانمندتعدادي ازبههاقابلیتاینتحققمنظوربههادانشگاهدارد.

اینکاربستپیامدهاي، نهایتدرشراکت.وفناوري اطالعاتفرهنگ،چابک،کارنیرويساختار،از:
مختلفهايبخشنیازمورددانشتولیدوصالحیتباآموختگانتولید دانش،سازهاتوانمندوهاقابلیت
بررسی وضعیت چابکی ") در پژوهشی با عنوان 1391پور و سالجقه (براین، نیکاست. عالوهجامعه

نان بیان داشتند که سطح چابکی سازمانی کارک"هاي دولتی شهر کرمانسازمانی در سازمان
باشد. در مقاالت مروري نیز به چابکی سازمانی پرداخته شده است؛ هاي دولتی کرمان باال میسازمان

یابی چابکی سازمانی و مدل دست") در پژوهش خود با عنوان 1391پور و برکم (مثال، نیکعنوانبه
سازمانهايویژگیچابک،سازمانبهدالیل نیازموضوع،ادبیاتمرورضمن "به یک سازمان چابک

ها،قابلیتاینبهبودهايروشوچابکیهايچابک، قابلیتسازمانبهیابیدستهايمدلچابک،
را سازمانیچابکیسطحافزایشوبهبودازحاصلو مزایايچابکسازمانطراحیابزارهايواصول

بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر ") نیز در پژوهشی با عنوان 1392عنوان کردند. سلیمی و همکاران (
که این سازمان از نظر تمامی ابعاد، چابک است و در آن بیان کردند"چابکی سازمان صدا و سیما

-ترین رتبه فناوري اطالعات و زنجیرة تأمین، داراي باالترین رتبه بوده و منابع انسانی، داراي پایین

پرداخته است، پژوهش رمضانیان و همکاران باشد. یکی از معدود مواردي که به این موضوع می
باشد که در نتایج می"هابررسی چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان") با عنوان 1392(

همراهعاملی اکتشافیتحلیلروشازنامه،پرسشاصلیابعادتعیینمنظورگزارش کردند که بهخود 
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جامع،مدیریت کیفیتانسانی،منابعمدیریتعاملچهاروشده استاستفادهمتعامدچرخشبا
واریانس شناسایی گردیدند.درصد91/55با سازمانیارتباطاتواطالعاتمدیریتوتغییرمدیریت

منابعمدیریتترین و )، قوي18/3±64/0(جامعکیفیتمدیریتکارکنان،دیدگاهازهمچنین
هايسازمانمدیران.باشندمیبدنیتربیتاداراتچابکیابعادترینضعیف)، 83/2±84/0انسانی (
هايسازمانبیشتربه انطباقتوانندمیسازمانیچابکیهايشاخصوابعادازآگاهیباورزشی
کمکامروزيپویايهايدر محیطموجودهايفرصتازمنديبهرهومحیطیتغییراتباورزشی

در مطالعات خارجی نیز به این موضوع .بردارندورزش گامجانبۀهمهتوسعۀوارتقاجهتدروکنند
چندین وآزمایشینظرسنجیادبیات،مرورمبناي) بر1999(1ژانگوشریفیپرداخته شده است و 

کهتنظیم کردندوتهیهچابکیازمفهومیمدلیواولیهساختاريصنعتی،مدیرانبامصاحبه
کاروکسبمحیطموجود درتغییراتکهچابکیهايمحرك.1: بودعمدهقسمتسهبرمشتمل
وتحریکرقابتیمزیتیافتننیزکار ووکسبانجامدرجدیدجایگاهیافتنبهراشرکتوهستند
تعدیلیااصالحوراهبردمجددبازبینیبهراها شرکتمحركاینادبیات،اساسکنند. برمیترغیب

.2، گیردقرارهمگانمدنظرجديطوربهشدنچابکآن صورت،درتاکردخواهندتحریکآن
-میمجسمرابه تغییراتواکنشبرايالزمهايتواناییاساسیهايسرفصلکهچابکیهايقابلیت

چابکیتوانمندسازهاي.3و)گوییو پاسخسرعتانعطافپذیري،شایستگی،چونهاییقابلیت(سازد
و2لینتورنگهمچنین، .کنندمیعملچابکیهايقابلیتبهیابیدستابزارهاي عنوانبهکه

در.اندکردهارائهچابکسازمانمفهومی برايمدلیجامع،ادبیاتمرورمبناي) بر2005همکاران (
نیازهايدرعمدتاًراتغییراینتوانمیوتغییر استچابکی،محركعاملترینمهم،مدلاین

سازمان،براینعالوه.کردمشاهدهاجتماعیهايمؤلفهفناوري وبازار،رقابتی،هايمالكمشتري،
-انعطافکهداردنیازهاقابلیتازايمجموعهبه، تغییراتبا اینرویاروییومقابلهمنظوربهچابک

وفارل. همچنین، در پژوهشی دیگر، هستندجملهآنازسرعتوگوییشایستگی، پاسخپذیري،
توجه و موردرازیرسؤالدو خدماتیهايدر سازمانچابکیمفهومکاربرد) براي2005(3کونل

دادند:قراربررسی
کرد؟تعریفراچابکیتوانمیچگونه-
میانهايشکل، شکافچهبهنمود؟گیرياندازهراچابکیهايشاخصترینمهمتوانمیچگونه-

کنیم؟ گیرياندازهرانیازموردچابکیوچابکیواقعیسطح

1. Sharifi & Zhang
2. Torng Lin
3. Farrell & Connell
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هزینۀ:داردوجودچابکیمفهومبرايعملکرديسنجۀپنجداشت) اظهار2010(1درنهایت، ورلی
تقریباًتوانرا میعملکرديهايسنجهاین. تغییردامنۀتغییر وثباتوپایداريتغییر،زمانتغییر،

تعدیلواصالحنیازمندکاروکسبآشفتۀمحیطبهواکنشبرايکهسازمانهايمؤلفهازیکهردر
.کردگیرياندازهوگرفتکاربههستند
- بهرازیاديتوجهنیزهاي ورزشیورزش و سازمانصنعتدرسازمانگشتنچابکوتغییرموضوع

واستتکاملحالدرهمواره،علومسایرهمانندعلوم ورزشیکهدانستبایداست.جلب کردهخود
بهرسیدنبرايالزمنیازهايبهورا پذیرفتهجدیدتغییراتصنعت،ایندربقابرايبایدهمگان
خود مشغول کرده هاي ورزشی را بهاي که ذهن مدیران سازمانرو، مسئلهایناز؛دهندپاسخچابکی

این توان به چابکی سازمانی دست پیدا کرد؟ براي پاسخ به که چگونه میباشدموضوع میاین است
آگاهی کسب خود،نیاز و میزان چابکی فعلی سازماناز میزان چابکی موردمدیران الزم است الؤس

که کمیتۀ ملی المپیک باالترین نهاد جاآنازمستلزم بررسی چابکی سازمان است.این که کنند
در المللی است، باید بتواند خود را با تغییرات سریع ورزش سازگار نماید و ورزش کشور در سطح بین

وضعیت موجود ، نیاز است بنابراینسرعت به این تغییرات واکنش نشان دهد؛زمان مناسب، به
چابکی این نهاد بررسی شود و عوامل مؤثر بر آن شناسایی گردد تا بتوان در بهبود عملکرد این 

بررسی وضعیت چابکی سازمانی از انجام این پژوهش،هدف آن یاري داد؛ لذا،کمیته به مدیران 
.باشدمیثر بر چابکی در این سازمان ؤشناسایی عوامل منیزملی المپیک ایران وۀکمیت

شناسی پژوهشروش
آماري ۀ. جامعانجام گرفته استصورت پیمایشی بهبوده وتوصیفی مطالعات حاضر از نوع پژوهش

- ،اساس جدول مورگانکه بردادندنفر) تشکیل 115(ملی المپیک ایرانۀکارکنان کمیتۀرا کلیآن

اي بود کهنامهرسشپ،هاآوري دادهد. ابزار جمعگردیدنصورت تصادفی انتخاب ها بهآنازنفر86
60داراي نامه ) در پژوهش خود از آن استفاده کرده بودند. این پرسش1390دهمرده و همکاران (

روایی در این پژوهش، ساخته شده بود. پژوهشاساس مبانی نظري هاي آن برلفهؤال بود و مؤس
یید قرار گرفت. أتتن از اساتید مدیریت ورزشی مورد11نامه توسط پرسشاینصوري و محتوایی

ي این از طریق روش آلفاي کرونباخ صورت گرفت که برانیز نامه پایایی پرسشبررسی ،همچنین
از ،ها در سطح آمار استنباطیتجزیه و تحلیل دادهمنظوربهدست آمد. هب79/0مقدار ،نامهپرسش

1. Worley
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بودن و با توجه به طبیعیاستفاده شد ها) بودن توزیع داده(جهت بررسی طبیعی1ویلکآزمون شاپیرو
کار رفت.به3مراتبیبستگی پیرسون و تحلیل سلسله، آزمون هم2ايتی تک نمونه،هاتوزیع داده

نتایج
ها بودن توزیع دادهاز آزمون شاپیرو ویلک جهت بررسی طبیعی،هاي آمارياز انجام آزمونپیش

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

ـ نتایج آزمون شاپیرو ویلک2جدول 

سطح درجه آزاديآمارهمتغیرها
معناداري

989/08696/0سازمانیچابکی 
941/086051/0فناوري اطالعات
936/08639/0ساختار سازمانی

969/08664/0منابع انسانی
947/08643/0فرهنگ سازمانی

Pمعنادار است.05/0کمتر از

طبیعی ها توزیع دادهکه شود مشاهده می) شماره دوجدول (متغیرها داري اتوجه به میزان معنبا
هاي پارامتریک استفاده کرد. هاي بعدي باید از آزمونبراي آزمون؛ لذا،است

- اساس نظر پاسخبروضعیت چابکی سازمانی ةدربارهاي توصیفی پژوهش یافتهشماره سهجدول 

دهد. نشان میراگویان
ـ وضعیت چابکی سازمانی در کمیتۀ ملی المپیک3جدول 

تعدادمعیارانحراف میانگینمتغیرها
77/279/086گوییپاسخ

27/303/186شایستگی
34/313/186پذیريانعطاف
23/281/086سرعت

90/294/086چابکی سازمانی
Pمعنادار است.05/0کمتر از

1. Shapiro-Wilk
2. One Sample T Test
3. Analytic Hierarchy Process



140... سازمانیبر چابکیبندي عوامل مؤثر اولویت

ملی المپیک در ۀشود که وضعیت جابکی سازمانی در کمیتمالحظه میشماره سهتوجه به جدول با
گویی، جمله پاسخهاي چابکی سازمانی ازلفهؤتمامی م،حد باالي متوسط قرار دارد، همچنین

در حد باالي متوسط قرار دارند.،پذیري و سرعتشایستگی، انعطاف
نشان اي تی تک نمونهاز طریق آزمونبر چابکی سازمانی مختلفثیر عواملأتشماره چهاردر جدول 
است.داده شده 

ايتی تک نمونهـ آزمون4جدول 
)05/0معناداري (در سطح تیانحراف معیارمیانگینعوامل مؤثر بر چابکی سازمانی

3,260,2823,130,00فناوري اطالعات
2,780,1727,140,06ساختار سازمانی

3,290,2149,250,00منابع انسانی
2,840,1967,310,00فرهنگ سازمانی

Pمعنادار است.05/0کمتر از

گویان، نقش فناوري اطالعات، شود، از نظر پاسخمشاهده میشماره چهارطور که در جدول همان
اما ساختار سازمانی بر چابکی ،دار استاچابکی سازمانی معنمنابع انسانی و فرهنگ سازمانی در

داري نداشته است.اثیر معنأملی المپیک تۀکمیت
بستگی پیرسون استفاده از آزمون هم،ثر بر چابکی سازمانیؤبستگی بین عوامل ممهتعیینمنظور به

ملی المپیک را نشان ۀثر بر چابکی سازمانی کمیتؤبستگی بین عوامل مهمشماره پنجشد. جدول 
دهد.می

بستگی پیرسون جهت تعیین رابطۀ بین عوامل مؤثر بر چابکی سازمانیهمـ5جدول 
فرهنگ سازمانیمنابع انسانیساختار سازمانیفناوري اطالعاتمؤثر بر چابکی سازمانیعوامل 

1فناوري اطالعات
0,311ساختار سازمانی

0,470,511منابع انسانی
0,420,540,481فرهنگ سازمانی

 معنادار است.01/0در سطح معنادار است.05/0در سطح
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بین تمامی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی شود، مشاهده میشماره پنجطور که در جدول همان
رابطۀ معناداري برقرار است که این رابطه، مستقیم و مثبت است؛ یعنی با تغییر در یکی از عوامل، 

دیگر عوامل نیز دچار تغییر خواهند شد.
مراتبی تحلیل سلسلهکمیتۀ ملی المپیک، بندي عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی در منظور رتبهبه

دهد.افزار این آزمون را نشان میخروجی نهایی نرمشکل شماره یکمورد استفاده قرار گرفت. 

مراتبیـ نتایج تحلیل سلسله1شکل

ثر بر چابکی سازمانی یکسان ؤهاي ملفهؤدهد که اهمیت ممراتبی نشان مینتایج تحلیل سلسله
هاي لفهؤو م)557/0(ترین میزان اهمیت بودهمنابع انسانی داراي بیشۀلفؤصورتی که مبه؛نیست

ترتیب در به)068/0(و ساختار سازمانی)124/0(، فرهنگ سازمانی)252/0(فناوري اطالعات
هاي بعدي قرار دارند. اولویت

گیريبحث و نتیجه
کمیتۀ ملی عوامل مؤثر بر آن درو شناساییمنظور بررسی وضعیت چابکی سازمانی بهمطالعهاین

طریقاینازوکندپیداراهورزشیهايبه سازمانچابکیمفهومتاشدانجامالمپیک کشور
در این پژوهش .یابدبهبودورزشجانبۀهمهامر توسعۀدرهاسازماناینهايفعالیتوفرایندها
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سازمانی در کمیتۀ ملی المپیک در حد باالي متوسط کلی، وضعیت چابکی طورمشخص گردید که به
این، الزم است کمیتۀ ملی المپیک تر از حد متوسط است؛ بنابرقرار دارد، اما در بعد سرعت، پایین

دررامفقودههايقابلیتیافتنوهاي موجودقابلیتگیرياندازهسازمان،سرعتوضعیتبهبودبراي
وسازمانمحیطیفشارهايوتغییراتبنديو طبقهکارشناسین کار،ایالزمۀ. دهدقرارکاردستور

ها نشان دادند که فناوري اطالعات، یافته.استسازمانتغییرات برآناثراتتحلیلوتجزیهنیز
منابع انسانی و فرهنگ سازمانی، تأثیر معناداري بر چابکی سازمانی دارند و تنها عامل ساختار

بندي این عوامل ملی المپیک ایران نقشی ندارد. رتبهۀدر چابکی سازمانی کمیتاست کهسازمانی
-میترین رتبه و ساختار سازمانی داراي پایینبودهنخستۀنیز نشان داد که منابع انسانی داراي رتب

معنی که با بدین؛داري بین تمامی عوامل برقرار استامعنۀمشخص گردید که رابط،همچنین. باشد
منظور اثربخشی بهینه به،بنابراین؛دیگر متغیرها نیز دچار تغییر خواهند شد،هایر در یکی از آنتغی
روابطاینبهتردركملی المپیک باۀبایست به تمامی این عوامل توجه نمود. مدیران ارشد کمیتمی
- اشتراكبهایجاد،هايهزینهکاهشبرعالوهوکنندشناساییراچابکیبرمؤثرعواملتوانندمی

- طوربه.کنندحرکتچابکسازمانیکایجادسمتبهبیشتريسرعتباتوزیع دانش،وگذاري

- میهاپژوهشاین ۀکند. از جملیید میأپیشین را تمطالعاتنتایج حاضرهاي پژوهشیافته،کلی

فناوري اطالعات، فرهنگ پژوهشدر پی ) 1384(توان به موارد زیر اشاره کرد: جعفرنژاد و همکاران
حمیدي و همکارانثر بر چابکی سازمانی دانستند.ؤسازمانی و بهبود نیروي انسانی را از عوامل م

زاده و قربانیهمچنین، دار عنوان کردند. انقش منابع انسانی در چابکی سازمانی را معننیز) 1388(
دار گزارش کردند. سلیمی و امعننقش فرهنگ یادگیري را بر چابکی سازمانی ) 1390(همکاران
داري بر انقش معن،در پژوهشی ابراز داشتند فناوري اطالعات و منابع انسانینیز) 1392(همکاران

در پژوهشی گزارش ) 1392(رمضانیان و همکارانبراین، عالوه. دارندچابکی سازمان صدا و سیما 
داري بر چابکی سازمانی ادارات ورزش و جوانان اثیر معنأت،اطالعاتمدیریتوانسانیکردند منابع

گذارند.می
هاي گیري سازمانبا توجه به تغییرات سریع تکنولوژیک و کاري در دنیاي رقابتی امروز، نیاز به شکل

راستاي این رقابت در. شودخوبی احساس میهاي مجازي بهچابک و در سطح باالتر، سازمان
کسب مزایاي رقابتی براي ۀ الزم،افزون و متغیر مشترينیازهاي روزگویی سریع به تنگاتنگ، پاسخ
- به تغییر فرایندها و زیرملی المپیکۀکمیتنیاز،در صورت در این ارتباط الزم استسازمان است. 

.بپردازدخودساختارهاي
انجام چابک باید اقدامات زیر راسازمانیکیابی به فرهنگراستاي دستملی المپیک درۀکمیت
و تفکرنوآورانه،هايایدهوکندتشویقراکارآفرینانهونوآورانههايایدهوخطرپذیري: دهد
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انرژيپروبارپرگفتگوهايبهوگذارداحترامآنبه،دهدارزشتنوعبه،دهدقرارمبنارانواندیشی
هاو آندهندارائهحلراهبینیپیشقابلغیرمسائلبرايکندتشویقراکارکناندهد، زیاديارزش

همکاريوشراکت. همچنین، الزم استکندتشویقبینیپیشقابلغیرروشبهکارهاانجامهنگامرا
شود. پرهیزتنهاییبههاکاردادنانجامازوگرددتشویقجمعی

هاي بحرانی و معرض موقعیتپذیري منابع انسانی در شرایطی که پیوسته درتوانمندي و انعطاف
هاي چابک دارد.کلیدي در سازمانینقش،گیرندناپایدار قرار می

فرهنگ سازمانی بر چابکی نقش این که در این پژوهش مشخص گردید و با توجه به راستاایندر
:شودتوصیه میملی المپیکۀبراي بهبود فرهنگ سازمانی در کمیتاقدامات زیردارد،

اندیشی در سازمانایجاد فرهنگ تفکر و نو
هاي نوگذاري و تقدیر از ایدهسرمایه
ایجاد مکانیسم ارتباط نزدیک با مشتریان و گردآوري مداوم نظرات آنان
سازيافرازي الزم جهت پشتیبانی از مفهوم سفارشیایجاد بستر سخت

رات بیشتري را بایست نیروي انسانی خود را درگیر تمامی امور کرده و اختیاملی المپیک میۀکمیت
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
بیشتر تالش نمایند و خود را با تغییرات سریع محیط بیرونی تطبیق دهند.

یانساننیرويپذیريتوانایی و انعطاف،ستاروهدر سازمان چابک که با تغییرات مدام محیطی روب
منابع این که در این پژوهش مشخص گردید توجه بهبارابطه، ایندر.کندنقش مهمی را ایفا می

باشد:مؤثر میبراي کارکنان کمیتۀ ملی المپیکاقدامات زیرابکی نقش دارد،انسانی بر چ
هاي گروهی و فرهنگ مشارکت تمرکز بر فعالیت
تفویض اختیار به پرسنل سازمان
عنوان ابزار مهم تکیه بر آموزش به
هاي مختلفآموزش پرسنل در مهارتتربیت و

-عالوهبودن محتواي اطالعاتی است. ها، باالسایر سیستمهاي چابک با یکی از تمایزات بین سیستم

و لزوم حفاظت از اطالعات کلیدي بودهباال،هاي همکارشده بین شرکتحجم اطالعات مبادلهبراین،
هاي اطالعاتی و نیازمند سیستمملی المپیکۀکمیت،بنابراین؛سازدتر میهر سازمان را نمایان

که هم جریان روان و مطمئن اطالعات را با توجه به باشدمیپذیري فارتباطاتی پیشرفته و انعطا
ملی ۀکمیت،همچنینمشکالت تضمین کند و هم قابلیت انطباق با شرایط متغیر را داشته باشد.

پذیري است تا از این طریق هاي اطالعاتی و ارتباطی انعطافالمپیک نیازمند فناوري باال و سیستم
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ناپذیر بینیاطالعات اطمینان حاصل کند و خود را با شرایط ناپایدار و پیشانتقال درستنسبت به
فناوري این که در این پژوهش مشخص گردید و با توجه بهراستاایندرعصر حاضر وفق دهد. 

باشد:میمؤثربراي کارکنان کمیتۀ ملی المپیکاقدامات زیراطالعات بر چابکی نقش دارد،
 اطالعات بین سازمانیۀهاي مناسب در مبادلاستانداردها و پروتکلاستفاده از
هها و تکنولوژي اطالعاتی و ارتباطی مدرن با جهت ایجاد ارتباط مناسب و باستفاده از سیستم -

هاي همکارهنگام در بین سازمان
مجازيهايکنندگان و همکاران در سازمانمشتریان، تأمین:سازي اجزاي پراکنده شاملیکپارچه

ها در واکنش به تغییرات سریع محیط و توانایی سازماندانستیم که پیش از انجام این پژوهش می
آید. شمار میترین امتیازات بههاي مشتریان در شرایط رقابتی امروز، از مهمگویی به خواستهپاسخ

و کردهرا محدودها با تغییرات محیطحالی است که عوامل بسیاري امکان تطبیق سازماناین در
رقابت را مشکل و پرهزینه ۀو ادامآمده براي سازمان را به تهدید تبدیل نموده هاي فراهمفرصت

ساخته است.
ثیر أفناوري اطالعات، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی تبا انجام این پژوهش مشخص شد که

- ع، مدیران کمیتۀ ملی المپیک میاین موضودركبا؛ بنابراین داري بر چابکی سازمانی دارندامعن

سمتبهبیشتريسرعتباتوزیع دانش،وگذارياشتراكبهایجاد،هايهزینهکاهشبرعالوهتوانند
.کنندحرکتچابکسازمانیکایجاد
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Abstract

Achieving agility depend on the ability to respond to strategies, technologies, personnel
and processes. The aim of this study 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 area.

Keywords: Organizational Agility, Information Technology, Organizational Culture,
Human Resources.
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