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 های تولیدی ورزشی در شرکت سازمانی عملکرد برچابکی سازمانی اثر مدل  ۀارائ

 

 4دارمحمد کشتی ،3محمد احسانی، 2چیانهاشم کوزه، 1ش ویسیوکور
 

  *استاديار مديريت ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج .1

 مدرس تهران دانشگاه تربیتمديريت ورزشي . استاد 3و2

 ريت ورزشي دانشگاه بیرجنددانشیار مدي .4
 

 07/06/1394: پذیرش تاریخ                     29/05/1393: دریافت تاریخ
 

 چکیده
یابی به چابکی های تولیدی ورزشی، دستواکنش مؤثر به تغییرات محیطی و کسب مزیت رقابتی در شرکت ۀالزم

های تولیدی ورزشی و در شرکت سازمانی عملکرد برچابکی سازمانی اثر حاضر، تعیین  پژوهشسازمانی است. هدف از 

پژوهش را  آماری ۀ. جامعاجرا شده استصورت میدانی بهو  بوده بستگیهم این پژوهش، توصیفی ـمدل بود. روش  ۀارائ

تعداد . ، تشکیل دادندعنوان نمونه انتخاب شدندهب شمارصورت تمامههای تولیدی ورزشی شهر تهران که بشرکت ۀکلی

و فروش( نفر )مدیر شرکت، مدیر بازاریابی و مدیر سه ،مورد بود که از هر شرکت 70های تولیدی ورزشی تشرک

که بین چابکی سازمانی و ابعاد آن با عملکرد  دهدمینتایج نشان . گردیدندعنوان نمونه انتخاب هنفر ب 210 درمجموع،

که  بیانگر آن استای نیز نمونهحاصل از آزمون تی تک معناداری وجود دارد. نتایج ۀهای تولیدی ورزشی رابطشرکت

نتایج  ،همچنین .باشدمیهای تولیدی ورزشی از وضعیت مطلوبی برخوردار میزان چابکی سازمانی و ابعاد آن در شرکت

 بوده واز برازش خوبی برخوردار  های تولیدی ورزشیاثر چابکی سازمانی بر عملکرد شرکت که مدل دهدمینشان 

 بینی نماید.پیشهای تولیدی ورزشی را تغییرات عملکرد شرکت درصد از 38طور مناسبی هتواند بمیبکی سازمانی چا

 ۀکنندایجادهای عوامل و زمینه بایستمیمنظور افزایش عملکرد سازمانی های تولیدی ورزشی بهشرکت ،کلیطورهب

 د. نو تقویت نمای چابکی سازمانی را فراهم

 

 ورزشی های تولیدیچابکی سازمانی، عملکرد، شرکت :دیکلی واژگان

                                                           
    Email: koroshveisi@yahoo.com                                                     مسئول نويسندۀ *
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 مقدمه
ابعاد اجتماعي و اقتصادی با اثرات  ۀعنوان عاملي مؤثر در رشد و توسعصنعت ورزش به ،امروزه

ترين که از بزرگطوریبه ؛کندها ايفا ميدر اقتصاد کشوررا نقش مهمي  ،مستقیممستقیم و غیر

های ای از فعالیتصنعت ورزش به مجموعه ،ترتیبينبدآيد. شمار ميبه 21 ۀدسدرآمد در صنايع پر

شود که در ارتقای ارزش افزوده نقش مي اطالقمرتبط با تولید و بازاريابي کاالها و خدمات ورزشي 

(. يکي از 98، 1392شريفیان و نورايي،  ،میني روشن؛ ا111، 1385زاده، محرمداشته باشند )

های شرکتگان تجهیزات و لوازم ورزشي هستند. کنندصلي صنعت ورزش، تولیدهای اساختزير

برای کسب درآمد از طريق فروش کاالها و  "های خصوصيسازمان"عنوان تولیدی ورزشي تحت

های صنعت ورزش مطرح بوده و کسب ساختعنوان يکي از زيربه وکنند خدمات ورزشي فعالیت مي

 . (42، 1387)سجادی،  باشدآن مي ۀمزيت رقابتي از اهداف ويژ

های مديريت است و بحث در پژوهشموردمفاهیم ترين عملکرد سازماني يکي از مهم، ديگرسویاز

، 1997، 1جیمز و ساتون) شودمحسوب ميها ترين معیار سنجش موفقیت در سازمانمهم ،شکبي

مسائلي چون  ۀبرگیرندکرد درعمل که ندهست نظران مديريت منابع انساني معتقدصاحب (.699

تحلیل در سطح وتجزيهبه سازماني و رضايت فردی بوده و های درونموفقیت سازمان، عملکرد گروه

 ،های گوناگون نشان داده است که عملکردو بررسي مطالعاتفردی، گروهي و سازماني اشاره دارد. 

ای از ترکیب گسترده که( 43، 1389فیاضي، ) باشدميای اجتماعي بعدی و سازهای چندپديده

های عیني و ملموس همچون بخش نیزملموس همچون افزايش دانش سازماني و های غیربخش

 2کاپالن و نورتون همچنین،(. 93، 1389عالمه و مقدمي، ) شودرا شامل مينتايج اقتصادی و مالي 

 بايستمي يک شرکت ردعملک جامع متوازن ارزيابي سنجش برای که کنندمي پیشنهاد (2004)

 بررسي قرار داديادگیری مورد و و رشد داخلي فرايندهای مشتری، عملکرد را از چهار منظر مالي،

های تجاری کنوني که با تغییرات سريع سازمان ،حالعیندر .(9، 2004)کاپالن و نورتون، 

توانند ، ديگر نميندهست سازی مواجهانتظارات و خصوصيشدن، تکنولوژی، ريسک فزاينده، جهاني

 بايستميهای گذشته هدايت و کنترل نمايند و طور سنتي و با روشدر چنین محیطي عملکرد را به

های يکي از راه رو،ايناز ؛(390، 2003، 3کريکتو و يوسف) اتخاذ کنند را رويکردهای جديدی

ها، های حاصل از آنتعوامل تغییر و تحول سازماني و کسب مزيت رقابتي از فرصبه گويي پاسخ

 های چابکي است.يابي به قابلیتدست

                                                           
1. James & Sutton 
2. Kaplan & Norton 
3. Crocitto & Youssef 
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که از  ایگونههب ؛اندرو شدهههای اساسي زيادی روبشلهای تولیدی با چاسازمانهای اخیر، در سال

اند و ها را معرفي کردههای جديد تولید، نوع جديدی از سیستمها و فلسفهتکنولوژی سويک

تر، جريان های زماني پاسخ کوتاهخدمات جديد و بیشتر، دوره محصوالت/تقاضا برای  ،ديگرسویاز

 ،هالذا، جهت رفع اين چالش ؛تر شده استپوياتر و آشفته ،کارومحیط کسب و تراطالعات سريع

جهت تحقق اين های رقابتي هستند. دراساس موقعیتنیازمند پاسخ سريع بر های تولیدیسازمان

وانکي، والبا ) مطرح شده است 1"چابکي سازماني"ته، پارادايم جديدی به نام گذش ۀروند در طول ده

گام ساخته هم ،يندها و افراد سازمان را با تکنولوژی پیشرفتهافر ،سازمان چابک (.1، 2008، 2و کای

کیفیت خود و در يک قالب زماني نسبتاً کوتاه اساس محصوالت و خدمات باو نیازهای مشتريان را بر

 عنوان پاراديم جديدیچابکي به ،بنابراين ؛(551، 2008، 3گوناسکاران، الی و ادوين) کندع ميرف

 (. 17، 1389جعفرنژاد و شهائي، گويي به عوامل تغییر و تحول سازماني است )های پاسخيکي از راه

صورت توانايي حرکت به" ،"فعال و حرکت سريع، چاالک" معنایچابک در فرهنگ لغت به ۀواژ

کار گرفته شده به "صورت سريع و با يک روش هوشمندانهبودن به تفکر بهقادر"و  "سريع و آسان

ها و ای از توانمندیبودن مجموعه(. چابکي عبارت است از دارا22، 2000، 4هورن بای) است

 شودکار ميوهای تولیدی در محیط کسبها و شرکتها که باعث بقا و پیشرفت سازمانشايستگي

اين  که تاکنون تعاريف متعددی برای چابکي ارائه شده است (.18، 1389جعفرنژاد و شهائي، )

بودن دهند. با توجه به جديدکار را نشان ميوسرعت تغییر در محیط کسب ۀايد)عموماً(  تعاريف،

؛ 773 ؛2001، 5شريفي و ژانگ) تأيید همگان باشد، وجود نداردبحث چابکي، تعريف جامعي که مورد

چابکي  (،2001) (. به باور شريفي و ژانگ14، 2011، 6؛ آلگاما77، 2010ده مرده،  يعقوبي و راحت

بیني تغییرات موجود در محیط کاری برای احساس، ادراک و پیش معنای توانايي هر سازمانبه

تغییر مداوم و چابکي را توانايي رونق و شکوفايي در محیط دارای  نیز (2001) 7ماسکل .باشدمي

يک  ،سازمان چابک (2000) 8. به زعم کید(6، 2001)ماسکل،  کندبیني تعريف ميپیشقابلغیر

کار با سرعت، سازگار و آگاهانه است که قابلیت سازگاری سريع در واکنش به تحوالت و وقايع وکسب

. (67، 2000)کید،  دارد را های مشتریهای بازار و نیازمندیفرصت و نشدهبینيپیش ۀمنتظرغیر

                                                           
1. Organizational Agility 
2. One-Ki, Vallabah & Kai 

3. Gunasekaran, Lai & Edwin 
4. Hornby 
5. Sharifi & Zhang 
6. Algama 
7. Maskell 

8. Kidd 
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کننده برای واکنش های تولیدعنوان تواناييچابکي را به( 2001) 1ون اسن و همکارانبراين، عالوه

، 2001، 2ون اسن، هانس و وانده) اندبیني تعريف کردهپیشقابلسريع به تغییرات ناگهاني و غیر

های ويژگي ۀترکیبي از انداز ،ند که چابکيهست معتقد ( نیز2004) و همکاران يوسف. (17

و  لوهمچنین،  .(380، 2004، 3)يوسف، گوناسکاران، آدلیه و سیوای جاناتان باشدميتوانمندساز 

که اساس موفقیت و  انددانستهچابکي را گويي سريع به تغییرات بازار توانايي پاسخ (2004) همکاران

 . (193، 2004، 4)لو، ژو و چن باشدها در بازار ميبقای شرکت

شود که معمواًل چندين قابلیت اساسي در نظر گرفته مي يبرای چابکي در هر سازمان ،کليطوربه

گويي که به توانايي برای شناسايي تغییرات، پاسخ سريع و کسب بهره از ند از: پاسخهست عبارت

 پذيرید؛ انعطافکه به توانايي کسب اهداف و مقاصد سازمان اشاره دار ها اشاره دارد؛ شايستگيآن

با استفاده از امکانات  گوناگونيندهای مختلف و کسب اهداف ادادن به فرکه حاکي از توانايي جريان

 ،بنابراين ؛باشدها در کمترين زمان ممکن ميمعنای توانايي انجام فعالیتيکسان است و سرعت که به

نظر ها را مدها و قابلیتن تواناييايکه کند دنبال نیل به چابکي است، ايجاب مياگر سازماني به

 ؛38، 1382سیما، خوشقويت کند )درون خود پرورش داده و ت ها راممکن آن حد و تا باشد داشته

، 2009، 7؛ بوتاني336، 2007، 6؛ بارامیچاني، زيمرز و مارانگوس184، 2007، 5رامش و داويدسان

 در (1387سیما )خوش (.412، 2009، 9ار؛ گانگونلي، نیلچیاني و ف410، 2009، 8؛ کتونن382

بستگي متعارف چابکي، مزيت رقابتي و عملکرد استراتژيک تحلیل هموتجزيه" خود با عنوان پژوهش

به اين نتیجه رسید که بین متغیرهای چابکي و عملکرد استراتژيک  "های تولیدی ايرانسازمان

در  (1389سالجقه )پور و نیک ،همچنین .(117، 1387سیما، خوش) معناداری وجود دارد ۀرابط

های دولتي شهر بین چابکي سازماني و رضايت شغلي کارکنان سازمان ۀرابط" با عنوان پژوهشي

مثبت و معناداری وجود  ۀرابط ،که بین چابکي و ابعاد آن با رضايت شغلي نداظهار داشت "کرمان

بین  ۀخود رابط پژوهشدر  نیز (2007) 10راويچاندران. (169، 1389پور و سالجقه، نیک) دارد

های عملکرد شرکتها بر وری اطالعات، میزان نوآوری و چابکي سازماني و نیز تأثیر آنافن ۀتوسع

                                                           
1. Van Assen  

2. Van Assen, Hans & Van de 

3. Yousef, Gunasekaran, Adeleye & Sivayoganathan 

4. Lou, Zhou & Chen 

5. Ramesh & Devadasan 

6. Baramichani, Zimmers & Marangos 

7. Bottani 

8. Kettunen 

9. Ganguly, Nilchiani & Farr 

10. Ravichandran 
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پويايي محیطي مورد مطالعه و بررسي قرار  ۀکنندتولیدی اياالت متحده را در حضور متغیر تعديل

مثبت و  ۀزان نوآوری و چابکي سازماني رابطوری اطالعات، میافن ۀکه بین توسع و عنوان کرد داد

 پژوهش( در 2013سواری و همکاران )براين، عالوه .(1، 2007راويچاندران، ) معناداری وجود دارد

به اين  "ارزيابي عوامل چابکي سازماني در ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان"خود با عنوان 

گويي، )قابلیت پاسخ بین فاکتورهای چابکي نتیجه رسید که ادارات کل ورزش و جوانان در

يستگي از وضعیت مطلوبي برخوردار پذيری و شالحاظ انعطافبهپذيری و سرعت(، شايستگي، انعطاف

 بايستميتر بوده و از حد متوسط پايین ،گويي و سرعتهای قابلیت پاسخاما در فاکتور باشند،مي

 . (646، 2013)سواری، مهديپور و آزمشاه،  دنتقويت شو

 زيرا، ؛دنبال چابکي باشندبه 21ند برای رقابت در قرن هست ها ناچارتولیدکنندگان و ساير سازمان

های جديد رقابت کارآمد در بازار پويايي جهاني های مدرن با فشار فزاينده جهت يافتن راهسازمان

با کیفیت باال را ارتقا داده محصوالت و خدمات  ۀتوانايي سازمان برای عرض ،. چابکيباشندمواجه مي

(. تحوالت 35، 2003)يوسف،  شودمي محسوب عامل مهمي برای اثربخشي سازمان ،نتیجهو در

های گرايي از ويژگيمشتری به شدن و انتظارات مربوطافزون، جهانيسريع تکنولوژيکي، ريسک روز

، 1999، 1)نارسیمهان و داسد باشنميها مواجه های تجاری معاصر با آنمحیطي هستند که سازمان

توان با کند که ميايجاد ميرا رقابتي  يمزيت ،(. برای کسب موفقیت در اين محیط، چابکي684

يندها و افر ،(. سازمان چابک2، 2007)راويچاندران،  آن را حفظ نمود ،شهرت در نوآوری و کیفیت

اساس محصوالت و ی مشتريان را برگام ساخته و نیازهاافراد سازمان را با تکنولوژی پیشرفته هم

 (.2، 2008، لي، والبا و کای) کندکیفیت خود و در يک قالب زماني نسبتاً کوتاه رفع ميخدمات با

های کیفیت، زمانهزينه، باای از محصوالت کمگسترده ۀآمیز دامنچابکي به توانايي تولید موفقیت

د که برای مشتريان متعدد و مشخصي از راه تولید کنها اشاره ميآن ۀتأخیر کوتاه و تنوع انداز

واقع، چابکي يک توانايي اساسي است که کند. درايجاد ارزش مي ،انبوه مشتری ۀمبتني بر خواست

بتواند تغییرات موجود در محیط تجاری خود را احساس، دريافت، بايد کند سازمان ايجاب مي

 را مفهومي است که سازمان عملکرد شرکت ديگر،سوی. ازنمايدبیني تحلیل و پیشومالحظه، تجزيه

 (2004کاپالن و نورتون ) .نمايدميآگاه  خود هایشکست در اجرای برنامه يا موفقیت کسب از

را از چهار منظر  آنبايست مي عملکرد جامع متوازن ارزيابي سنجش برای که کنندمي پیشنهاد

 ،کارت امتیازدهي متوازنبررسي قرار داد. ادگیری موردي و و رشد داخلي فرايندهای مشتری، مالي،

با  ،آنبرگیرد و عالوهميدر بر  باشد،ميهای گذشته نتايج فعالیت ۀدهندهای مالي را که نشانشاخص

 ،نیازها و محرک عملکرد مالي آينده هستندعنوان پیشمالي که بههای غیرگرفتن شاخصنظردر

                                                           
1. Narasimhan & Das 
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ند که با کسب اطالع از اين چهار جنبه، مشکل هست معتقد نون و نورتکاپالکند. ها را کامل ميآن

مديران  و روداستفاده از بین ميهای موردکردن شاخصافزايش و انباشت اطالعات از طريق محدود

های حیاتي و بحراني تمرکز داشته باشند. تعداد محدودی از شاخصتنها بر مجبور خواهند شد 

کند )کاپالن يسازی بخشي جلوگیری ممختلف عملکرد، از بهینه ۀه از چندين جنباستفاد همچنین،

 (.3، 2004و نورتون، 

کنندگان، )تأمین تأمین ۀهای تولیدی ورزشي در ايران دارای زنجیرکه شرکتبا توجه به اين 

ای صنعت هساختعنوان يکي از زيربه ،لذا ؛استفروشان( کنندگان و خردهتولیدکنندگان، توزيع

. باشدمي های تولیدیاين شرکت ۀورزش مطرح بوده و کسب مزيت رقابتي در آن از اهداف ويژ

شناختي، اقتصادی، اجتماعي، عدم اطمینان و تغییرات محیطي ناشي از عوامل جمعیتهمچنین، 

ر تأثیر خود قراهای تولیدی ورزشي را تحتشرکت ،سیاسي، تکنولوژيک، فیزيکي، حقوقي و رقابتي

مورد  های تولیدی ورزشيعملکرد شرکتموضوع چابکي سازماني و اثر آن بر  کهاست داده و الزم 

های چابکي تولید بر عملکرد که اثر توانمندی زماني تا ،بنابراين ؛گیردبازبیني و بررسي قرار 

های شرکتتوان باشد، نمينکار ايران روشن وويژه در محیط کسبهب ،های تولیدی ورزشيشرکت

 ،کليطورهای تولید چابک و بهسازی سیستمگذاری در پیادهتولیدی ورزشي داخلي را به سرمايه

 مدتويژه در کوتاههها بحلي برای مشکالت آنو آن را راه نمود های چابکي تشويقايجاد توانمندی

ای تولیدی ورزشي، آثار هاساس وضع موجود چابکي در شرکتبرالزم است  رو،ايناز ؛شمار آوردبه

های تولیدی بودن نتايج، شرکتصورت مثبتدرها سنجید و چابکي تولید را بر عملکرد تولیدی آن

در نظر دارد با  پژوهشگر ،لذا ؛سازی چابکي سازماني راهنمايي نمودريزی و پیادهورزشي را در برنامه

 برچابکي سازماني  اثریدی ورزشي، های توليک مدل مفهومي از چابکي سازماني در شرکت ۀارائ

ديگر با طراحي ابزار الزم، سویو از موردسنجش قرار دهدهای تولیدی ورزشي را عملکرد شرکت

 تحلیل نمايد.وگیری و تجزيههای تولیدی ورزشي را اندازهمیزان چابکي سازماني شرکت
 

 پژوهش شناسیروش
. ه استانجام گرفتصورت میداني هکه ب باشدميستگي بهمتوصیفي و  از نوع مطالعات ضرحا پژوهش

های کنندگان و شرکتتولید ۀ)اتحادي های تولیدی ورزشيشرکت ۀکلی پژوهش را آماری ۀجامع

صورت هکه ب تشکیل دادندفروش و مدير بازاريابي( شهر تهران تولیدی ورزشي شامل: مدير، مدير

تعداد ذکر است که شايان. شدندعنوان نمونه انتخاب هآماری( ب ۀنمون =آماری ۀ)جامع شمارتمام

ها توزيع نامه در بین نمونهپرسش 210 ،لذا ؛مورد بود 70های تولیدی ورزشي شهر تهران شرکت

 آوری اطالعات ازبرای جمعپاسخ دادند.  پژوهشهای نامهپرسشنفر به  199 ،نهايتو در گرديد
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 استفاده شد( 2004عملکرد کاپالن و نورتون )نامۀ نیز پرسشساخته و پژوهشگرچابکي  ۀنامپرسش

 جهت بهره گرفته شد. ناها از نظرات متخصصنامهمحتوايي پرسشـ  برای تعیین روايي صوری و

و برای تعیین پايايي دروني  استفاده شد از روش تحلیل عاملي تأيیدینیز تعیین روايي سازه 

 ۀعنوان نمونهنامه بپرسش 35تعداد  ،منظوربدين. قرار گرفتمورداستفاده آلفای کرونباخ  ،االتؤس

نتايج حاصل از آزمون آلفای  .آوری گرديدو جمعشده های تولیدی ورزشي توزيع اولیه بین شرکت

 ترتیبو عملکرد سازماني به های چابکي سازمانينامهکه میزان پايايي کل پرسش دادکرونباح نشان 

 . باشدمي( 92/0( و )95/0)

ها از دو روش آمار توصیفي و آمار استنباطي استفاده شد. برای تحلیل دادهوبرای تجزيهبراين، عالوه

آوردن روابط دستهو برای بکار رفت بهف واسمیرنـ  آزمون کلوموگروف ،هاتعیین توزيع طبیعي داده

 منظورهبمچنین، مورداستفاده قرار گرفت. هبستگي پیرسون آزمون ضريب هم ،پژوهشمتغیرهای 

برای  و ای استفاده شدنمونهسنجش وضعیت متغیرهای چابکي و ابعاد آن از آزمون تي تک

 ،نهايتدر بهره گرفته شد. آزمون رگرسیون خطي از بیني متغیر وابسته از روی متغیر مستقلپیش

 ۀنسخ 2زرلافزار لیبا استفاده از نرم 1معادالت ساختاری از روش مدل پژوهشبرای سنجش مدل 

 استفاده گرديد.  8/8

 
 

 نتایج

های نمرات چابکي سازماني و عملکرد در شرکتمیانگین و انحراف استاندارد  ،شمارۀ يکدر جدول 

 امتیازی لیکرت نشان داده شده است.   پنجتولیدی با توجه به مقیاس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Structural Equation Model  

2. Liserel 
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های تولیدی در شرکت هاو ابعاد آن تو عملکرد شرک چابکی سازمانیمتغیرهای تحلیل توصیفی  ـ1جدول 

 ورزشی

های پژوهشمتغیر ردیف  انحراف استاندارد میانگین 

44/3 چابکي سازماني 1  48/0  

گوييقدرت پاسخ 2  71/3  52/0  

42/3 میزان شايستگي 3  56/0  

پذيریمیزان انعطاف 4  36/3  52/0  

24/3 میزان سرعت 5  58/0  

59/0 27/3 عملکرد شرکت 6  

مالي وجه 7  24/3 60/0  

70/0 49/3 وجه مشتری 8  

 70/0 16/3 وجه فرايندهای داخلي 9

 75/0 21/3 وجه رشد و يادگیری 10

 و پذيریگويي، شايستگي، انعطاف، قدرت پاسخچابکي برای سنجش و توصیف وضعیت متغیرهای

 .(شمارۀ دو )جدول ها از آزمون تي استیودنت استفاده شدبودن آنبا توجه به نرمال ،سرعت
که میزان چابکي  دهدميای نشان نمونهتحلیل آزمون تي استیودنت يا تي تکونتايج حاصل از تجزيه

است. های تولیدی ورزشي از وضعیت مطلوبي برخوردار ( در شرکت=001/0Pو  =73/12tسازماني )

گويي و اغنای مشتريان مورد ساير ابعاد چابکي سازماني از قبیل قدرت پاسخاين آزمون در ،همچنین

(51/19t=  001/0وP =( میزان شايستگي ،)67/10t=  001/0وP=میزان انعطاف ،)93/9) پذيریt= 

از وضعیت مطلوبي  اين ابعاد که دهدمينشان  (=001/0Pو  =941/5t) ( و میزان سرعت=001/0Pو 

 انجام گرفته است. سهاساس میانگین فرضي اين آزمون برذکر است که شايانبرخوردار هستند. 
 

 های تولیدی ورزشیودنت برای سنجش وضعیت چابکی و ابعاد آن در شرکتیآزمون تی است ـ2جدول 

 میانگین ردیف
انحراف 

 استاندارد

آزمون تی  ۀآمار

 استیودنت
آزادی ۀدرج  

سطح 

 معناداری

73/12 48/0 44/3 چابکي سازماني  198 0/001** 

گوييقدرت پاسخ  71/3  52/0  51/19  198 0/001** 

42/3 میزان شايستگي  56/0  67/10  198 0/001** 

پذيریمیزان انعطاف  36/3  52/0  93/9  198 0/001** 

24/3 میزان سرعت  58/0  94/5  198 0/001** 

 (≥05/0Pسطح معناداری )
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    بین دو متغیر چابکي سازماني و عملکرد ،بستگي پیرسوناساس نتايج حاصل از آزمون همبر

(72/0r=) و (001/0P=در شرکت )خوب و معناداری در سطح ۀهای تولیدی ورزشي رابط      

(01/0P≤وجود دارد. همچنین )، ۀهای آن رابطبین ابعاد چابکي سازماني با عملکرد شرکت و مؤلفه 

 مثبت و معناداری وجود دارد. 
 

 یورزش یدیتول یاهشرکت عملکرد زانیم و یسازمان یچابک ابعاد نیب ارتباطـ 3 جدول

 مقادیر ردیف
چابکی 

 سازمانی

میزان 

 گوییپاسخ

میزان 

 شایستگی

میزان 

 پذیریانعطاف

میزان 

 سرعت

عملکرد 

 شرکت

 چابکي سازماني
ضريب 

 بستگيهم
1      

میزان 

 گوييپاسخ

ضريب 

 بستگيهم
**85/0 1   

  

  

میزان 

 شايستگي

ضريب 

 بستگيهم
**89/0 **68/0 1  

  

  

میزان 

 پذيریانعطاف

ضريب 

 بستگيهم
**91/0 **72/0 **74/0 1   

 میزان سرعت
ضريب 

 بستگيهم
**89/0 **65/0 **73/0 **79/0 1  

 عملکرد شرکت
ضريب 

 بستگيهم
0/72** **59/0 **60/0 **70/0 **67/0 1 

  (≥ 01/0P)داری ا**سطح معن

 

 تحلیل عاملی تأییدی نامه با استفاده از سؤاالت پرسش ۀروایی ساز

های مستقل و وابسته از روش تحلیل عاملي تأيیدی متغیر ۀدر اين پژوهش برای سنجش روايي ساز

های . تحلیل عاملي تأيیدی يکي از عناصر اصلي مدل معادالت ساختاری است. شاخصاستفاده شد

 3نیکويي برازش ۀکنند، شاخص تعديل2شاخص نیکويي برازش و 1کای اسکوارمناسب مدل از قبیل 

 ۀکه نسبت کای اسکوار به درج از برازش مناسب برخوردار استصورت که مدلي بدين ؛باشندمي

شاخص و  شاخص نیکويي برازش چه مقدار. همچنین، هرباشد سهتر از آزادی آن کوچک

توجه به با  ها برازش بهتری دارد.مدل داده ،تر باشدبه يک نزديککنندۀ نیکويي برازش تعديل

و مقدار کای دو عملکرد ( 52/469) دو متغیر چابکي سازماني برابر است بامقدار کای ،خروجي لیزرل

های پژوهش که حاکي از تفاوت اندک میان مدل مفهومي با داده باشدمي( 36/258) معادلنیز 

                                                           
1. Chi-Sqare 

2. Goodness of Fit Index 

3. Adjusted Goodness of Fit Index 
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مقدار مقدار  و( 074/0)متغیر چابکي برابر با  1میانگین مجذور خطاهای مدلمقدار  ،است. همچنین

است که اين مقدار نیز نشان از ( 081/0)متغیر عملکرد برابر با  میانگین مجذور خطاهای مدل

شاخص تعديل کننده و  های شاخص نیکويي برازشبرازش خوب دارد. برازندگي مدل شاخص

مشترک  ۀگونها است که بهها و کواريانسای از مقدار نسبي واريانسی اندازهمعنابه نیکويي برازش

تر ها مناسبتر باشد، برازش دادهچه اين مقادير به يک نزديکشود و هرمدل توجیه مي ۀوسیلهب

ذکر است که اين شاخص به حجم نمونه بستگي ندارد. اين مقادير در اين پژوهش بهخواهد بود. الزم

و  87/0) ترتیب برابر باهو برای متغیر عملکرد ب( 79/0و  83/0) ترتیب برابر بابرای متغیر چابکي به

نشان داده  شمارۀ چهاراين اطالعات در جدول  .که نشان از برازندگي خوب مدل دارد است( 82/0

 شده است.
 

 

 و عملکرد شرکت یسازمان یچابک ابعاد یریگاندازه مدل برازش یهاشاخص جینتاـ 4 جدول

 ابعاد عملکرد شرکت ابعاد چابکی سازمانی عامل

 87/0 83/0 برازش شاخص نیکويي

 82/0 79/0 شاخص تعديل کننده نیکويي برازش

 08/0 074/0 میانگین مجذور خطاهای مدل

 001/0 001/0 سطح معناداری

 113 224 درجه آزادی

 36/258 52/469 کای اسکوار

 

شمارۀ  ساختاری استفاده شد. در نموداراز آزمون مدل معادالت  پژوهشبرازش مدل  برای آزمون

 شکلطور که در ماناول نشان داده شده است. ه ۀمرتب اين نتايج در حالت تخمین استاندارد ،يک

و  =039/0RAMSEA) نظرهای مورد، شاخصشوده ميظمالح شمارۀ پنج نیز جدول مذکور و

97/0=GFI، 94/0AGFI=)  است که مدل معادالت ساختاری متغیرهای چابکي  آنحاکي از

 ديدگاه براساس .هستندهای تولیدی ورزشي از برازش خوبي برخوردار شرکتسازماني و عملکرد در 

 بسیار مدل باشد، برازندگي( 1/0) تر ازکوچک شاخص اين مقدار اگر ،(1996) و همکاران 2کالوم مک

 ،باشد( 8/0و  5/0) و اگر بین باشدمي خوب مدل باشد، برازندگي( 5/0و  1/0) اگر بین ،است عالي

میانگین که مقدار شاخص جاييآن. از(10، 1390حبیبي، )به نقل از  متوسط است برازندگي مدل

توان نتیجه گرفت که مدل مي ،لذا ؛باشدمي( 039/0معادل ) حاضر پژوهشدر  مجذور خطاهای مدل

                                                           
1. RAMSEA 
2. Mac Callum 
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و  های نیکويي برازششاخصذکر است که شاياناز برازندگي خوبي برخوردار است.  پژوهشنهايي 

 حجم به )که اندکرده پیشنهادها را آن (1989) 1سوربوم و جارزکاگ که یکويي برازشتعديل کننده ن

 باشندمي ساختاری معادالت هایمدل برازندگي هایآزمون ترينمهم از ،(ندارند بستگي نمونه

که  کندمي تعیین برازش يينیکو آزمون ،شودمي طراحي مدل يک کهزماني .(10، 1390حبیبي،)

 برازش، مقدار يينیکو شاخصبراين، عالوهدارد.  مطابقت تجربي با مدل يمیزان چه نظری به مدل

تغییرات  ۀدامن .کندمي ارزيابي مدل طريق از مشترک ۀگونبه را هاو کوواريانس هاواريانس نسبي

 باشد.( 9/0) تر ازبايد برابر يا بزرگ آنيک است که مقدار  و صفر بیننیز  شاخص نیکويي برازش

 شاخص اين باشد.مي ديگر برازندگييافته، يک شاخص يلدتع برازش يينیکو شاخصهمچنین، 

شاخص نیکويي در صورت و مخرج  مجذورات مجموع جایبه مجذورات میانگین کاربرد با معادل

(. 11، 1390حبیبي، ) باشدمي يک و صفر بین نیز شاخص اين مقدار ذکر است کهقابل .استبرازش 

در  نیکويي برازش و شاخص تعديل يافته نیکويي برازش که شاخصجاييآن، ازبه نکات فوقبا توجه 

توان نتیجه گرفت که مدل نهايي مي ،لذا ؛باشدمي( 94/0) و (97/0) ترتیب برابر باحاضر به پژوهش

 پژوهش از برازش خوبي برخوردار است.
 

 
 
 

 

                                                           
1. Joreskog & Sorbom 

 ی چابکی سازمانی و عملکرد در حالت تخمین استاندارد مرتبۀ اولآزمون مدل معادالت ساختاری متغیرهاـ 1 شکل
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 عملکرد و یچابک یرهایمتغ یریگاندازه مدل برازش یهاشاخص جینتاـ 5 جدول

 ابعاد چابکی سازمانی عامل

 97/0 شاخص نیکويي برازش

 94/0 شاخص تعديل يافته نیکويي برازش

 039/0 میانگین مجذور خطاها

 001/0 سطح معناداری

 19 درجه آزادی

 75/24 کای اسکوار

 

(، متغیر چابکي =619/0Beta) و (2R=38/0آزمون رگرسیون خطي ) با توجه به نتايج حاصل از

 ؛بیني نمايدهای تولیدی ورزشي را پیشمعناداری متغیر عملکرد شرکت صورتهتواند بسازماني مي

های تولیدی از تغییرات متغیر عملکرد شرکت درصد 38ضريب تعیین،  ۀاساس آماربر که ایگونههب

 ،با توجه به مقدار بتای استاندارد شود و نیزورزشي توسط تغییرات متغیر چابکي سازماني تبیین مي

در ( 61/0) ۀتواند به اندازدر متغیر چابکي سازماني صورت گیرد ميافزايش يک واحد  کهصورتيدر

شمارۀ شش و های تولیدی ورزشي افزايش ايجاد نمايد )جداول میزان عملکرد سازماني شرکت

 (.هفت
 

 سازمانی و عملکرد سازمانیمدل رگرسیون خطی متغیرهای چابکی  ۀخالص ـ6 جدول

بستگیضریب هم مدل شدهضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین   خطای استاندارد برآورد 

1 61/0  38/0  38/0  51/0  

aبین: چابکي سازماني: متغیر پیش 

 
های ب مدل رگرسیون متغیرهای چابکی سازمانی و عملکرد سازمانی شرکتاینتایج مربوط به ضر ـ7دول ج

 شیتولیدی ورز

 مدل
شدهنضرایب استاندارد شدهضرایب استاندارد  ۀ آمار 

 تی

سطح 

 بتا خطای استاندارد بتا معناداری

1 
78/0 (ثابت)  20/0   76/3  001/0  

69/0 چابکي سازماني  06/0  619/0  01/11  001/0  

:aعملکرد سازمانيمتغیر وابسته : 
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  گیریو نتیجه بحث
ابعاد آن ( و 42/3دهد که میانگین متغیر چابکي سازماني )مي نتايج حاصل از آمار توصیفي نشان

میزان  (،42/3) معادل میزان شايستگي (،71/3) معادل گويي به مشتريانترتیب میزان پاسخبه

توان نتیجه گرفت مي، لذا ؛دست آمدهب( 24/3)معادل  و میزان سرعت( 36/3) معادل پذيریانعطاف

 (2011) و همکاران زوبي برند. الحدی از چابکي سازماني بهره مياهای تولیدی ورزشي تکه شرکت

، میانگین "تولید ۀتأثیر عوامل چابکي سازماني بر توسع"خود با عنوان  پژوهشدر  1در دانشگاه پترا

دهد میزان که نشان ميآوردند دست هامتیازی لیکرت ب پنجاس از مقی( 72/3) چابکي سازماني را

)ال زوبي، ال  ها از وضعیت مطلوبي برخوردار استهای تولیدی آنسازمان چابکي سازماني در

شناسي روش" با عنوان يپژوهشدر  ( نیز2001) (. شريفي و ژانگ514، 2011، 2اوتومي و ال بتاني

شرکت در سه بخش صنعتي  1000پس از بررسي  "های تولیدیيابي به چابکي در سازماندست

از  (8/2) معادلها را فضا و صنعت تولید خودرو، میانگین چابکي آن واالکتريکي و الکترونیکي، ه

سه اين نشان داد که بین  هاهای آنيافته ،امتیازی لیکرت محاسبه نمودند. همچنین پنجمقیاس 

صنعت ذکر است که شايان صنعت مختلف از نظر میزان چابکي سازماني تفاوت معناداری وجود دارد.

 براين،عالوه .(18، 2001شريفي و ژانگ، ) ( برخوردار بود9/1میانگین چابکي ) خودرو از کمترين

های خصوصي و بین کار تیمي و چابکي سازماني در بانک ۀخود رابط پژوهشدر  (1390) لحافي

های دولتي و که میانگین چابکي سازماني در بانک بود آنبیانگر نتايج  .بررسي قرار دادمورد را دولتي

اين میزان حاکي از وضعیت متوسط رو . وی معتقد است که است پنجاز ( 82/2) ه میزانخصوصي ب

 پژوهشدر  ( نیز1390) دار. آذر و پیش(145، 1390)لحافي،  باشدميبه پايین چابکي سازماني 

 سه سازمان مختلف )سازماني ،"سازماني چابکي هایشاخص گیریاندازه و شناسايي"خود با عنوان 

و نیز دو  عنوان سازمان مبناسفارشي به افزارهاینرم تولید ۀرست در خاص سهامي با کانفورماتی

و  ندمقايسه نمود يکديگرهای انفورماتیک( را از نظر میزان چابکي سازماني با سازمان ديگر از سازمان

 برابر و ودهب ديگر باالتر سازمان دو از ،دو سازمان سوی از شدهکسب که امتیاز ندبه اين نتیجه رسید

( 11/101)آن  امتیاز که يک سازمان و سازمان اين چابکي میزان ،ترتیب. بدينباشدمي( 86/112) با

 با برابر امتیازی تنها که سازمان مبنا چابکي سطح اما ،گرديد تعیین باال بسیار حد در است بوده

 سازمان در چابکي میزان ،حالاينبا ؛باشدمي ترپايین هاسازمان ساير از ،آورد دستبهرا ( 62/99)

 . (14، 1390دار، )آذر و پیش است باال نیز مبنا

                                                           
1. Petra University 

2. Alzouby, Al-otoum & Albatainh 
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های دهد که شرکتتولیدی ورزشي نشان ميهای شرکترسد که شرايط علي حاکم بر نظر ميبه 

عنوان توان تحتها را مياين چالشرو هستند. ههای فراواني روبتولیدی ورزشي ايران با چالش

سازماني )عوامل عوامل برون :ند ازهست عبارت که گذاری کردنام "حاکم بر آن يشرايط عل"

)عوامل انساني، عوامل  سازمانيقانوني( و عوامل درون ـ فرهنگي و سیاسيـ  اقتصادی، اجتماعي

سازماني مورد عوامل برونمالي(. درـ  راهبردی، عوامل تکنولوژيکي و عوامل اداری بازاريابي، عوامل

که  اشاره کرد ها مواجه هستندهای تولیدی ورزشي با آنکه شرکت يهای فراوانچالشوان به تمي

بودن مواد های اقتصادی، گران: وجود تحريمدر بخش عوامل اقتصادی شرح است:ها بدينبرخي از آن

ا، مواد اولیه، عدم ثبات اقتصادی در بازار ارز و کاال، میزان قدرت خريد مشتری، فعالیت ساير رقب

در بخش  ؛قاچاق کاالهای ورزشي و کاالهای مشابه داخلي ۀرويپايین، واردات بي با کیفیت هاولی

دادن کاالهای با برند فرهنگي: تفاوت بین ورزش همگاني و قهرماني، ترجیح ـ عوامل اجتماعي

میزان قدرت اساس سلیقه و خارجي نسبت به داخلي، افزايش توقعات روزافزون مشتريان، انتخاب بر

قانوني:  ـ های دولتي و در بخش عوامل سیاسيها و سازمانگرايي در باشگاهرابطه و هاخريد آن

نوع، جنس و کیفیت هستند،  ۀکنندهای جهاني و المپیک که تعیینقوانین و مقررات فدراسیون

دارای برند  های سیاسي، فعالیت نامشروع رقبای داخليقانوني، تحريمهای غیردالالن و واسطه

 .عدم نظارت دولتو  خارجي

در بخش عوامل انساني: نبود  .های زير اشاره نمودبه چالش توانمينیز سازماني مورد عوامل دروندر

مهارته، نبود امنیت شغلي کارکنان، عدم تأکید بر تخصص و شايستگي کارکنان توانمند و چند

خش عوامل بازاريابي: نداشتن روابط عمومي و در ب؛ عدم وجود فرهنگ سازماني مشخص و کارکنان

 ؛ترويج برند محصوالت و های مناسب بازاريابي از جمله تبلیغاتفعالیت عدم و های رسميسايتوب

ضعف  و مدت، عدم فروش نقد و اقساطي محصوالتراهبرد بلند در بخش عوامل راهبردی: نداشتن

گیری از تکنولوژی پیشرفته و عدم بهرهدر بخش عوامل تکنولوژی: عدم  ؛خدمات پس از فروش

کافي،  ۀمالي: نبود سرمايـ  در بخش عوامل اداری ،نهايتکارگیری فناوری اطالعات و درهب

منعطف )ويسي، کیفیت، نبود امور مالي قوی، ساختار رسمي و غیربا ۀنداشتن مواد اولیاختیاردر

1393 ،148.) 

  بین دو متغیر چابکي سازماني و عملکرد ،پیرسون بستگياساس نتايج حاصل از آزمون همبر

(72/0r=) و (001/0P=در شرکت )معناداری در سطح  ۀهای تولیدی ورزشي رابط(01/0P≤)  وجود

 دارد. 
اساسي  يهايهای اخیر با چالشهای تولیدی در سالسازمانرسد نظر مياشاره شد، بهطور که همان

ها را معرفي های جديد تولید، نوع جديدی از سیستمها و فلسفهیکنولوژت سو،يک اند. ازبودهرو هروب
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های زماني پاسخ ، دورهبیشتر و خدمات جديد تقاضا برای محصوالت/ ،ديگرسویاز است وکرده 

تر شده است. جهت رفع اين تر و آشفتهپويا ،کارومحیط کسب و ترتر، جريان اطالعات سريعکوتاه

های رقابتي هستند. در اساس موقعیتهای تولیدی امروز نیازمند پاسخ سريع برازمانها، سچالش

گذشته، پارادايم جديدی به نام چابکي مطرح شده است  ۀجهت تحقق اين روند در طول ده

رويکرد  ويژهبه ،مطالعات مکاتب مختلف استراتژيک ،(. همچنین551، 2008گوناسکاران و ادوين، )

های سازمان باعث افزايش عملکرد سازمان ها و توانمندیدهد که شايستگينشان ميمبتني بر منابع 

 (. 194، 2007رامش و داويدسان، ) و کسب مزيت رقابتي شده است
 با عنوان (1387) سیماخوش پژوهشحاضر در اين فرضیه با نتايج  پژوهشنتايج براين، عالوه

 کامالً "های تولیدیکرد استراتژيک سازمانبستگي متعارف چابکي و عملتحلیل هموتجزيه"

بستگي بین عملکرد خود به اين نتیجه رسید که میزان هم پژوهشدر  ویهمخواني دارد. 

بستگي میزان باالی هم ۀدهنداست که نشان( 58/0معادل )های تولیدی و چابکي سازماني سازمان

درصد از  34 دهداست که نشان مي( 34/0) برابر بانیز بستگي مجذور هم باشد.ميبین اين دو متغیر 

 پژوهشنتايج  ،همچنین شود.های تولیدی توسط چابکي تبیین ميتغییرات در عملکرد سازمان

بررسي "خود با عنوان  پژوهشدر  وینیز همخواني دارد. ( 1392) نجارزاده هایيافتهحاضر با 

به اين نتیجه رسید که  "رقابتي سازمان جهت افزايش توانتأمین در ۀارتباط چابکي و عملکرد زنجیر

بین چابکي و عملکرد  معنا کهبدين ؛دار استاتأمین معن ۀبستگي چابکي و عملکرد زنجیرضريب هم

 .وجود دارد یدارامعن ۀرابط ،تأمین ۀزنجیر

در  هاآنهمخواني دارد.  کامالً  نیز (2012) پور و همکارانابراهیم پژوهشحاضر با  پژوهشنتايج 

 "های تولیدی ايرانرابطه بین چابکي سازماني و عملکرد سازماني در شرکت"خود با عنوان  هشپژو

پذيری و گويي، شايستگي، انعطافهای آن )پاسخبه اين نتیجه رسیدند که بین چابکي و قابلیت

مقايسه با رقبا، جذب مشتری، افزايش مشتری، فروش درهای تولیدی )سرعت( با عملکرد شرکت

مثبت و  ۀسود حاصل از شبکه(، رابط و ی مشتری، محصوالت جديد، میزان بازگشت سرمايهبقا

 در بخش پژوهشاين  ،درصد اطمینان وجود دارد. همچنین 99در سطح  (=62/0r) معناداری

 دارد. چن همسويي کاملي( 2007) و راويچاندران (2003) 1چن پژوهشخارجي نیز با  هایپژوهش

بین منابع فناوری اطالعات، چابکي و عملکرد  ۀدرک رابط"با عنوان خود  پژوهشدر ( 2003)

به اين نتیجه رسید که تقويت منابع فناوری اطالعات موجب تقويت چابکي سازماني  "سازماني

 راويچاندران ،همچنین. داردعملکرد سازماني تأثیر مثبت و معناداری و چابکي نیز بر  شودمي

وری اطالعات، میزان نوآوری و چابکي سازماني و نیز افن ۀبین توسع ۀبطخود را پژوهشدر  (2007)

                                                           
1. Chen 



 1395 آذر و دی ،93شماره یورزش تیریمد مطالعات                                                                                32 
 

پويايي  ۀکنندهای تولیدی اياالت متحده را در حضور متغیر تعديلعملکرد شرکتها بر تأثیر آن

وری اطالعات، میزان افن ۀکه بین توسع بیانگر اين بودمطالعه و بررسي قرار داد. نتايج محیطي مورد

بین چابکي سازماني با عملکرد . مثبت و معناداری وجود دارد ۀبکي سازماني رابطنوآوری و چا

 .مشاهده شدمثبت و معناداری  ۀرابطنیز  های تولیدیشرکت

های تولیدی های چابکي سازماني و عملکرد شرکتبرای سنجش برازش مدل بین متغیربراين، عالوه

نظر های موردد. نتايج حاصل از شاخصورزشي از آزمون مدل معادالت ساختاری استفاده ش

(039/0RAMSEA=  97/0و= GFI94/0 و=AGFI حاکي از )است که مدل معادالت ساختاری  آن

های تولیدی ورزشي از برازش خوبي برخوردار متغیرهای چابکي سازماني و عملکرد در شرکت

های تولیدی ورزشي اثر عملکرد شرکتهای آن بر میزان چابکي سازماني و مؤلفه ،بنابراين؛ باشدمي

معنا بدين ؛دهدقوی و معناداری بین چابکي و عملکرد را نشان مي ۀاين مدل رابطهمچنین، دارد. 

های چابکي سازماني را در خود تقويت های تولیدی ورزشي بتوانند ابزارها و محرکاگر شرکت که

های بخشي و کارايي برنامهمیزان اثر ،د شرکتتوانند عملکرد خود را افزايش دهند. عملکرمي نمايند

تواند موجب تقويت مي ،اگر شرکتي بتواند عملکرد خود را بهبود بخشد ،بعتهدهد. بآن را نشان مي

های ديگر موفق ظاهر کسب جايگاه مناسبي در بازار ورزشي شود و در رقابت با شرکت برند خود و

اما  ،عملکرد يک شرکت تأثیر بگذارند برعوامل زيادی رد که براين، اين امکان وجود داعالوه. گردد

چابکي  ،سازیگذار بر عملکرد پیادهيکي از عوامل تأثیر ،شکبيو نتايج آن نشان داد که  پژوهشاين 

 حاضر پژوهشهای در ارتباط با متغیر پژوهشي ۀبا توجه به نبود پیشین ،نهايتدرسازماني است. 

بودن يا نبودن آن را با نتايج توان همخوانتولیدی ورزشي، نميهای شرکت ورزش و ۀعرص ويژه درهب

 . باشدمياهمیت زئحا ،زمینهاينبیشتر در هایپژوهشلذا، انجام  ؛سنجید هاپژوهشساير 

طور معناداری هنشان داد که متغیر چابکي سازماني بآزمون رگرسیون خطي  حاصل از تحلیلوتجزيه

که میزان ضريب  ایگونههب ؛بیني نمايدهای تولیدی را پیشملکرد شرکتتواند میزان عمي

 ،. همچنینباشدمي هاآنبستگي باال میان ( حاکي از هم=61/0rبستگي بین دو متغیر مذکور )هم

تغییرات عملکرد شرکت را  درصد از 38دهد که نشان مياست ( 38/0) میزان ضريب تعیین برابر با

 ،در آزمون آنوای رگرسیوني ،ديگرسویات ناشي از چابکي سازماني نسبت داد. ازتوان به تغییرمي

خوبي میزان عملکرد هدهد متغیر چابکي سازماني ببود که نشان مي( 001/0) برابر با F ۀويژه آمارهب

ويژه ضريب بتای آزمون هب ،بخش ضرايب مدلنمايد. در های تولیدی ورزشي را تبیین ميشرکت

 ،نیز مشخص شد که اگر يک واحد در متغیر چابکي سازماني افزايش صورت گیرد (61/0) رگرسیون

. ايجاد نمايدهای تولیدی ورزشي افزايش در میزان عملکرد سازماني شرکت( 61/0ۀ )تواند به اندازمي
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 های چابکي سازماني ومدل رگرسیوني متغیر کهتوان اذعان داشت های مذکور ميبا توجه به شاخص

 شود. های تولیدی ورزشي تأيید ميعملکرد شرکت

های تولیدی شرکت ۀيابي به موفقیت آينددست ۀحاضر، الزم پژوهشبا توجه به مباني نظری 

به مديران  اول ۀلذا، در درج ؛ورزشي و کسب مزيت رقابتي در محیط متغیر، چابکي سازماني است

ی خود اهمیت هاسازی شرکتچابک ۀلأمس رایشود که بهای تولیدی ورزشي پیشنهاد ميشرکت

مديران وزارت صنعت، معدن  نیزبه مديران وزارت ورزش و جوانان و  براين،عالوهبیشتری قائل شوند. 

و با  ايندهای تولیدی ورزشي توجه بیشتری نمنسبت به چابکي شرکتکه  گرددتوصیه ميو تجارت 

 شدن کمک نمايند.جهت چابکدر هاآن به ،زشيهای تولیدی ورکارهای الزم به شرکتراه ۀارائ

ها به شدن شرکتهای تولیدی ورزشي به چابکي، مجهزرسیدن شرکت ۀالزمذکر است که شايان

به  ،، لذا؛عوامل توانمندساز محتوايي و ساختاری هستند :شامل که باشدعوامل توانمندساز مي

سازی اين عوامل توانمندساز در پیاده شود که نسبت بههای تولیدی توصیه ميمديران شرکت

 اقدام نمايند. هاشرکت

های تولیدی معنادار بین چابکي و عملکرد، به مديران شرکت ۀرابط وجود با توجه به ،نهايتدر

های تولیدی ورزشي هستند، دنبال عملکرد بهینه در شرکتشود که اگر بهورزشي پیشنهاد مي

  لیدی ورزشي اقدام نمايند.های توسازی شرکتنسبت به چابک

ورزشي انجام گرفته های تولیدی غیرچابکي سازماني بیشتر در شرکت هایپژوهشکه جاييآناز

تواند به هايي تولیدی ورزشي ميچابکي سازماني در شرکت ۀزمینحاضر در پژوهشلذا، انجام  ؛است

 هایپژوهشکه انجام  رودن ميآ نمايد و امیددانش چابکي سازماني در ورزش کمک شاياني  ۀتوسع

 . شود منجر های تولیدی ورزشيشرکتسازی به چابک ،زمینهاينبیشتر در

، یهمانطور که در بخش مقدمه تحقیق نیز اشاره شد، امروزه چابکي سازماني در شرکت هايي تولید

کي سازماني در اکثر در فرآيند تولید شده است. چاب عظیم بعنوان يک پارادايم جديد منجر به تحولي

مطالعات دارای ابعاد پاسخگويي، شايستگي، انعطاف پذيری و سرعت مي باشد. تحقیق حاضر به طور 

. از آنجايي که شده استمتمرکز  و عملکرد سازماني آنها خاص بر روی شرکت های تولیدی ورزشي

ر نظر گرفتن ابعاد فوق لذا سعي بر آن شد تا ضمن د است،چابکي بر روی فرآيند تولید تأثیر گذار 

الذکر برای چابکي سازماني، تأثیر اين متغیر بر عملکرد سازماني شرکت های تولیدی ورزشي مورد 

بر عملکرد سازماني شرکت  سازماني نتايج حاکي از اثر معنادار چابکيدر نهايت و  گیردبررسي قرار 

 های تولیدی ورزشي بود. 
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Abstract 
Requirement for effective response to environmental changes and gaining a competitive 

advantage in sports manufacturing corporations is achieving to organizational agility. 

The purpose of present study is to determine the effects of organizational agilitiy on 

organizational performance in sports manufacturing companies. The number of sports 

manufacturing companies was 70, of each one 3 persons (manager, marketing manager, 

and sales manager) were selected as sample. The results of data analysis indicated that 

there was a significant relationship between enterprise agility and its dimensions and 

performance of sports manufacturing corporations. One-sample t test results also showed 

that the organizational agility and its dimensions have desirable situation in sport 

manufacturing corporations. The results showed that the model for the effect of 

organizational agility on organizational performance in sports production companies 

enjoys a good fitness. Also, the results showed that organizational agility can 

appropriately predict 38% of the variations of organizational performance in sport 

manufacturing corporations. Generally, sports manufacturing companies should improve 

the components of organizational agility in order to enhance organizational performance.  

 

Keywords: Organizational Agility, Performance, Sport Manufacturing Corporations 

 

 
 

                                                           
*  Corresponding Author                                              Email: koroshveisi@yahoo.com 

           

 


