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 21/20/32تاریخ پذیرش:  20/22/32تاریخ دریافت: 

 چکیده

 های استان بدنی تربیت اداراتبررسی ابعاد چابکی سازمانی در قیق حاضر هدف اصلی تح

کشور و  های استانورزش و جوانان کارکنان ادارات کل  ۀکلیشامل  تحقیق ۀ. جامعاستکشور 

گیالن، زنجان، فارس و چهارمحال و  های استاندر  ها سازمانآن کارکنان این  آماری ۀنمون

%( در این پژوهش شرکت کردند. 02/89نفر ) 009 ها آنمیان  نفر( بود که از 900بختیاری )

 تاداننفر از اس 22سؤالی بود که روایی صوری و محتوایی آن را  00 ایپرسشنامه ابزار تحقیق

 آلفای همبستگی ضریبدانشگاهی تأیید کردند و ثبات درونی آن نیز با استفاده از  نظر صاحب

 عاملی تحلیلابعاد اصلی پرسشنامه از روش  عیینت برایمحاسبه شد.  r= 38/2کرونباخ، 

عامل مدیریت منابع انسانی، مدیریت  چهاراکتشافی همراه با چرخش متعامد استفاده شد و 

 واریانس% 32/11کیفیت جامع، مدیریت تغییر و مدیریت اطالعات و ارتباطات سازمانی با 

و  ترین قوی( 28/9±02/2امع ). ضمناً از دیدگاه کارکنان، مدیریت کیفیت جنددششناسایی 

بودند.  بدنی تربیتابعاد چابکی ادارات  ترین ضعیف( 89/0±82/2مدیریت منابع انسانی )

به  توانند میچابکی سازمانی  های شاخصورزشی با آگاهی از ابعاد و  های سازمانمدیران 

موجود در  های فرصتاز  مندی بهرهورزشی با تغییرات محیطی و  های سازمانانطباق بیشتر 

 ورزش گام بردارند. ۀجانبهمه ۀدر جهت ارتقاء و توسعکمک کنند و  پویای امروزی های محیط
 

 چابکی، تغییر، اطالعات، مدیریت کیفیت جامع. :واژگان کلیدی

 Email: m8mallaei@gmail.com)نویسندۀ مسئول(                                                                                   *
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 مقدمه

است. اگرچه این تحوالت در  نشدنی بینی پیشو جهان در عصر حاضر، در حال تحوالت سریع 

 سابقه بیآن تمام دوران وجود داشته است، امروزه چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ سرعت 

انی تا عوامل از محیط داخلی تا محیط خارجی، از عوامل انس ها سازماناست. تمامی ابعاد 

ند. در تغییر از حالتی به حالت دیگر در حال کننده خیرهشتابی  اغیرانسانی و غیره همگی ب

و برای اینکه بتوانند خود را در محیط  کنند میبرای بقاء تالش  ها سازمان موقعیتی،چنین 

یطی تا با تهدیدات مح شوند میپویا خارج  های قالباز  هموارهپرتالطم کنونی حفظ کنند، 

ورزشی نیز در  های سازمان ،(. امروزه1-3کنند ) برداری بهرهاحتمالی  های فرصتمقابله و از 

با عوامل مختلفی مانند  ها سازمان(. ارتباط و تعامل این 1،4،1معرض تغییرات مداوم قرار دارند )

غیره  و تماشاگران ورزشی و طرفداراندولت، بخش خصوصی، حامیان مالی، ورزشکاران، مربیان، 

و  ها خواستهبا  شود میاز همه عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی موجب  تر مهمو 

عنوان به ها استانورزش و جوانان  اداراتبنابراین  ؛انتظارات متفاوت و گوناگونی مواجه باشند

ن برای پاسخگویی به ای ها سازمانسازمان ورزشی در هر استان باید مانند سایر  ترین بزرگ

موقع و و واکنش به گیری تصمیممبهم و ناشناخته  ۀتغییرات چابک باشند تا بتوانند برای آیند

 مناسب داشته باشند.

به مفهوم کارا بودن در تغییرات و دادن پاسخ اثربخش به تغییر و عدم اطمینان  1چابکی ۀواژ

صنایع این  پذیری رقابترکود آمریکا و از دست دادن  ۀچابکی به دور ۀمحیطی است. تاریخچ

 1881چابکی سازمانی برای نخستین بار در سال  ۀو واژ گردد میباز 1891 ۀکشور در طول ده

 2(. تعاریف متعددی برای مفهوم چابکی ارائه شده است. از نظر شریفی و ژانگ6مطرح شد )

هدیدات ت رناخواسته برای فائق آمدن ب های چالشبا  رویارویی( چابکی سازمانی، توانایی 1888)

عنوان محیط کسب و کار و کسب مزایای تغییرات و تحوالت به ۀجدید و غیرمنتظر

( چابکی را توانایی رونق و شکوفایی در محیط دارای 2111) 3ماسکل رایانب(. 7) هاست فرصت

نباید از تغییرات  ها سازمانو معتقد است  کند میتعریف  نشدنیبینی پیشتغییر مداوم و 

داشته باشند، بلکه باید تغییر را فرصتی برای کسب مزیت رقابتی در محیط محیطی خود هراس 

( نیز چابکی سازمانی را توانایی سازمان برای بقاء و 1396(. کرمی )6بازار تصور کنند )به نقل از 

طور کلی، (. به9) کند میمعرفی  نشدنیبینی پیشپیشرفت در محیطی با تغییرات مداوم و 
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از تغییر مداوم و سریع آن برای  برداری بهرهمحیطی و  های چالش بهپاسخی است  چابکی

و اساس آن همسو کردن  پسند مشتریکیفیت عالی، عملکرد عالی و خدمات یا محصوالت 

 است.  پذیر انعطافهمگن و  یهای کاری در نظامفرآیندفناوری اطالعات، کارکنان و 

پاسخگویی )توانایی  :که شامل گیرد یبرمچابکی در هر سازمان معموالً چند قابلیت را در 

که  ها تواناییاز  ای مجموعه، شایستگی )1از آن( گیری بهرهشناسایی تغییرات، واکنش سریع و 

)توانایی  پذیری انعطاف، 2(کند میرا در جهت اهداف و مقاصد سازمان فراهم  ها فعالیت وری بهره

و سرعت  3ف با همان امکانات(پردازش محصوالت و خدمات متفاوت و نیل به مقاصد مختل

(. اگر سازمانی به دنبال 7) است 4زمان ممکن( ترین کوتاهو عملیات در  ها فعالیت)توانایی انجام 

را در درون خود  ها آنرا مد نظر داشته باشد و تا جای ممکن  ها قابلیتباید این  ،چابکی است

فراوانی شده است و منظور  ۀاستفاد توانمندسازها ۀ(. در ادبیات چابکی از واژ2،8پرورش دهد )

 ها آنبرای برقراری چابکی به  ها شرکتیا  ها سازمانو امکاناتی است که  ها توانایی ها آناز 

( ده توانمندساز را برای 1888) 6( و شارپ، ایرانی و دیسای1889) 1نیازمندند. گاناساکاران

طور مشترک در به توان میرا  ها آنتولیدی معرفی کردند که بخشی از  های سازمانچابکی در 

مجازی، تجارت  های بنگاه اند از:عبارت عاملکار برد. این ده خدماتی نیز به های سازمان

اولیه، توانمندسازی کارکنان، بهبود مستمر، افراد  ۀالکترونیک، ابزارهای ساخت سریع نمون

و سیستم اطالعات  خطرمنعطف و چندمهارته، کار تیمی، مهندسی همزمان، مدیریت تغییر و 

 (.6یکپارچه )به نقل از 

 های سازمان( چهار قابلیت مهم 1888شریفی و ژانگ ) ،چابکی ۀتحقیق در زمین ترین مهمدر 

به  یابی دست روشو سرعت را شناسایی و  پذیری انعطافیعنی پاسخگویی، شایستگی،  ؛چابک

( 1888) 7ف، سرحدی و گاناساکاران(. یوس7چابکی از طریق این چهار قابلیت را معرفی کردند )

، کیفیت، تغییر، همکاری، فناوری، سازی تیمچابک را ادغام، شایستگی،  های سازمان های ویژگی

در گرو یکپارچگی منابع و  ها سازمانبازار، آموزش و رفاه مشخص و بیان کردند که موفقیت 

( نیز 2112) 9و واالوانیس(. تزورولودیس 11متغیر محیطی است ) وضعیتکارگیری دانش در  به
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چهار بُعد ساختار محصول یا خدمات، ساختار بازار، ساختار افراد و کارکنان و ساختار اطالعات 

( نیز از روش 2111) 1(.  لین، چیو و چو11گرفتند ) رچابکی سازمانی در نظ گیری اندازهرا برای 

چابکی استفاده کردند  ۀهای ویژپارامتر گیری اندازهکیفی و  های ویژگیمنطق فازی برای تعیین 

معیار(،  هشتشاخص و  چهارچابکی سازمانی را مدیریت سازمانی چابک )در  های شاخصو 

معیار(، تولید و ساخت محصول  هشتشاخص و  سهطراحی محصول یا خدمات چابک )در 

 (.12معیار( معرفی کردند ) هشتشاخص و  سهچابک )در 

شمول جهان های ویژگی( 2117) 2هدانا، والدمار و الیردر جدیدترین مطالعات این زمینه بُ

، پاسخگویی، سرعت، فرهنگ تغییر، یکپارچگی و پیچیدگی پذیری انعطافچابک را  های بنگاه

اساسی معرفی کردند.  های شایستگیمحصوالت و خدمات و تحرک  خوب اندک، کیفیت

و چابکی در مورد  پذیری انعطاف، پذیری انطباق، بیان کردند که اخیراً هر سه اصطالح همچنین

و  اند رفتهکار نشده بهبینی پیشسازمان  با محیط پویا و رو به تغییر و  گی رویاروییاینکه چگون

جامع  یچارچوب (2111) 3(. ورلی و اللر13تمییز قائل شدن بین این سه مفهوم دشوار است )

استفاده کردند. نتایج این  ها سازمانبرای چابکی ارائه کردند و از آن برای تشخیص قابلیت 

 ؛ زیرا احتمال گذار ازاست برانگیز چالشمطالعه نشان داد تبدیل شدن به سازمان چابک 

ثابت به وضعیت دیگر بسیار دشوار است. عالوه بر این، چابکی قابلیت پویای طراحی  یوضعیت

منابع خارجی احساس نیاز به تغییر را هم از منابع داخلی و هم از  تواند میسازمان است که 

راستا کردن ساختارها، اصلی هم ۀکند و عملکرد باالی حد متوسط خود را حفظ کند. مسئل

 (. 14) هاست آنصورت پویا برای حفظ به ها سیستمها و فرآیند

سازمانی مانند ساختار، رهبری، ( نقش عوامل درون1394در کشور نیز جعفرنژاد و زارعی )

صنایع الکترونیک و  های سازماننگرش تحقیقاتی را در تبدیل فرهنگ سازمانی و داشتن 

 های سیستمعنوان به ها سازمانچابک بررسی کردند و نتیجه گرفتند  هایی سازمانمخابرات به 

و ساختارهای داخلی خود را با توجه به اصل تنوع ایجابی متناسب  ها سازوکارباز اجتماعی باید 

و در تعامل پیوسته با محیط، هم در عناصر اصلی  کننده با پیچیدگی محیط، متنوع و پیچید

، رفتارها و اهداف( و هم در بعضی از ها نقشخود )مانند ساختارها، کارکردها،  ۀدهندتشکیل

( با استفاده از 1391، خوش سیما )همچنین(. 11وجود آورند )عناصر محیطی تغییراتی به

نائل شدن  برایکرد و نشان داد هر سازمان  تولیدی را بررسی های سازمانمنطق فازی چابکی 
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سریع(  سازی نمونه( و یک شایستگی )پذیری انعطافبه چابکی باید دو توانمندی )پاسخگویی و 

شکسته  ها شاخصبه تعدادی ابعاد و  و شایستگی ها توانمندیداشته باشد که هر یک از این 

 (. 6)به نقل از  شود می

با استفاده از تحلیل پوششی  ،(1398ه الفت و زنجیرچی )در جدیدترین مطالعات این زمین

را از لحاظ چابکی بررسی کردند. در این مدل توانمندسازهای چابکی  ها سازمانیی آکار ها داده

اطالعات و مدیریت  فناوری)استراتژی، منابع انسانی، مدیریت کیفیت فراگیر، تولید به موقع، 

ندی چابکی خروجی مدل در نظر گرفته شدند و مشخص عنوان ورودی مدل و توانم( بهفناوری

(. باقرزاده، بالوئی و 16دلیلی برای چابکی آن باشد ) تواند نمیشد سطح باالی توانمندی سازمان 

یوسف  ۀکل پست مازندران از چهار قابلیت مطالع ۀ( در بررسی موردی ادار1398معافی مدنی )

مطلوب چابکی  های قابلیتدارای  ادارهند این ( استفاده کردند و نتیجه گرفت1888و ژانگ )

(. 17چابکی شکاف وجود دارد ) ۀنیست و بین وضعیت مطلوب و موجود این اداره در زمین

را در چهار  ها آن( نیز موانع استقرار چابکی را در صنایع گیالن بررسی کرد و 1398البرزی )

برابر تغییر و عدم استقرار مدیریت سازمانی، مقاومت در -اطالعاتی، مدیریتی-موانع فنی ۀدست

مانع  ترین مهماطالعاتی -شان داد در صنایع گیالن بعد فنیکرد و ن بندی طبقهکیفیت جامع 

 (.6استقرار چابکی است )

 اداراتچابکی سازمانی در سازمان ورزش و جوانان یا  ۀدر زمین ای مطالعهتاکنون در کشور 

 های سازمانت. در ذیل به بررسی برخی مطالعات در انجام نشده اس ها استانورزش و جوانان 

 های شایستگیو  ها مهارت( 1391. مظفری، مشرف جوادی و نادریان )پردازیم میمتولی ورزش 

مدیران سطوح عالی، میانی و عملیاتی ادارات تربیت بدنی را بررسی و الگویی برای آن ارائه 

استان آذربایجان غربی نشان داد  بدنی ربیتت( با بررسی ادارات 1399(. سید عامری )1کردند )

حاکم در  ، روابط انسانی و جوّگیری تصمیممدیریت مشارکتی )مشارکت در  های مؤلفهبین 

(. اسدی، قنبرپور، 19دارد )وجود و مثبت  دار معنی ۀسازمان( با انگیزش شغلی کارکنان رابط

را  بدنی تربیتکارشناسان سازمان یادگیری و عملکرد سازمانی  ۀ( رابط1399قربانی و دوستی )

بررسی و بر اهمیت ابعاد یادگیری سازمانی )یادگیری تیمی، توانمندسازی، ارتباطات در سیستم 

عنوان یکی از عوامل مؤثر در و رهبری راهبردی( و سطوح آن )فردی، تیمی و سازمانی( به

 گردی دستیزی، ابوترابی، (. گودر1افزایش سطح عملکرد کارشناسان این سازمان تأکید کردند )

( در بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش مدیران ستادی 1399) گردی دستیو 

، وجود فرهنگ تسهیم دانش و آموزش و یادگیری مستمر مدیران را گامی بدنی تربیتسازمان 

، کاشف و (. اشراقی18) دانند میکارگیری مدیریت دانش مؤثر در جهت خلق و انتقال دانش و به
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رسمی است و آزادی عمل در  بدنی تربیت( نشان دادند ارتباطات در ادارات 1399) زاده محرم

 (.2مؤثر وجود ندارد ) رسانی اطالعبرقراری ارتباط و 

ویژه واحدهای تولیدی خصوصی و به های بخشچابکی اغلب در  موجود در زمینۀتحقیقات 

دولتی نیز اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا نتایج و  های سازماناما چابکی در  ،انجام شده است

است. مشخص شده است که نرخ  برانگیز تحسیندولتی جالب توجه و  های سازمان های موفقیت

همتایان خود در اجرای اقدامات تحولی، رقمی قابل توجه  در مقایسه با ها سازمانموفقیت این 

 های سازمان ءجز ها شهرستانو  ها اناست بدنی تربیت(. ادارات 17درصد( است ) 21 )تقریباً

خصوصی در  های بخشو  ها سازمانمتفاوت با  ها آن ۀها و بودجفرآیندو ساختارها،  انددولتی

 پویا و چابک تبدیل نمود.  هایی سازمانرا به  ها سازماناین  توان میبنابراین  ؛ورزش است ۀحوز

سه  «دولتی چابک های بخشوی به س»( در کتاب خود به نام 2113) 1پروفسور ووندهوسن

دولتی چابک برشمرده است. سه اصلی که در  های سازماندر  را اصل و چهارده ویژگی

رویدادها، درک تغییرات مورد  بینی پیشند از: اقرار گیرد عبارت مد نظردولتی باید  های سازمان

؛ توانایی یادگیری اه شبکهبهتر از  ۀنیاز و تجدید ساختار خدمات رسانی آن بر اساس و استفاد

یی و اثربخشی در منابع در دسترس ؛ افزایش کارآها چالشو مقابله با  ها فعالیتانجام بهتر ۀ شیو

دولتی به  های سازماندر را ویژگی چابکی  14بخش دولتی. براساس این اصول، ووندهوسن 

 (:17)به نقل از  کند میشرح ذیل معرفی 

 ؛هروندانمتغیر ش های خواستهو درک  بینی پیش .1

 ؛طراحی مجدد عملیات به موازات تغییرات در تقاضای شهروندان و قوانین دولتی .2

 ؛داشتن تعامالت گسترده با کارکنان و شهروندان .3

 ها؛فرآیندکاهش تعداد مراحل انجام  .4

 ؛برای شهروندان تر مناسبارتباطی بیشتر و  های کانالتدارک  .1

 ؛و ملیفردی، محلی  های بحرانهمدردی با شهروندان در  .6

 ؛در دسترس قرار دادن اطالعات مورد نیاز شهروندان .7

 ؛حاصل های بینش سازی نهادینهاز تجربیات،  آموزی عبرتاندیشیدن به پیشرفت،  .9

 ؛بهتر به شهروندان در تمام نقاط رسانی خدمات .8

 ؛ها داراییپیگیری وضعیت و ارزش تمامی منابع و تبدیل هرچه بیشتر اطالعات به  .11

با  توأمدر مقیاس،  جویی صرفهافزایش آمادگی و  برایرک کاالها، خدمات ، تداسپاری برون .11

 وابستگی به تأمین کنندگان کمترین

                                                                                                                                            
1. Woudhusen 
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 ؛خاص های زمانبرای استفاده در  ها تواناییو  ها مهارت ۀ، توسعمحوری شایستگیحفظ  .12

اطالعات و گسترش و ابالغ  فناوریاخذ و اجرای تصمیم جمعی و مناسب به کمک  .13

 ؛ارتباطی مناسب های کانالبار از طریق اطالعات و اخ

 ؛موجود های روشترین آدولتی با استفاده از کار های فعالیتترغیب شهروندان به انجام  .14
 

( انجام 2111) 1چابکی در ورزش و رویدادهای ورزشی توسط فارل و کانل ۀتنها مطالعه در زمین

 ۀی کردند. این پرسشنامه در زمینطراح 2با نام چابکی سازمانی المپیک ای پرسشنامه ها آنشد. 

 ۀ( و دارای ابعاد انداز2111المپیک زمستانی ونکور کانادا ) های بازیچابکی در برقراری امنیت 

 ها آنو نیاز به تخمین پیچیدگی محیط بود.  پذیری انعطافسازمان، مقاومت در برابر تغییر، 

، 1، خاصیت ارتجاعی4، قدرت3یلویژگی سازمانی مرتبط با چابکی را داشتن پتانس 12 همچنین

، دادن 11، پذیرش و مقاومت در برابر تغییر8، اندازه9پذیریی انعطاف، 7، خالقیت6پذیری مسئولیت

 ؛(21معرفی کردند ) 14یادگیری های روشو  13پذیری انطباق، 12کردن بینی پیش، 11پاداش

ورزشی و  های ازمانسچابکی  ۀبنابراین با توجه به محدودیت مطالعات داخلی و خارجی در زمین

به این موضوع  پرداختندولتی،  های سازماننیز مؤثر بودن چابکی سازمانی در بهبود عملکرد 

 بدنی تربیت اداراتهدف از این مطالعه یافتن ابعاد چابکی در  همچنین. رسد میضروری به نظر 

 بدنی تتربی اداراتدن اولویت هر یک از این ابعاد است. مدیران و مشخص کر ها استان

این مطالعه و آگاهی از معیارهای چابکی در  های یافتهاز  گیری بهرهبا  توانند میکشور  های استان

و ساختارهای خود را به سمت پویایی و چابکی  فرآیند، بدنی تربیتورزش و  ۀحوز های سازمان

ام مردمی گ های حمایتورزش در کشور و جلب توجه و  ۀبیشتر پیش ببرند تا در جهت توسع

 بردارند.

                                                                                                                                            
1. Farrell & Connell 
2. Olympics Organizational Agility    
3. Configuration potential  
4. Robustness  
5. Resilience  
6. Responsiveness  
7. Innovation  

8. Flexibility  
9. Size  
10. Resistance/willingness to change 
11. Compensatory  
12. Anticipatory   
13. Adaptive  
14. Learning methods  
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 پژوهش روش

کارکنان ادارات کل  ۀکلی، شامل تحقیق ۀاین تحقیق از توصیفی و از نوع همبستگی است. جامع

کشور بود. با توجه به اینکه قصد بر این بود  های استانو ادارات شهرهای مرکزی  بدنی تربیت

تحقیق  های نمونهد حاضر از روش تحلیل عاملی استفاده شود و در این روش تعدا ۀکه در مطالع

 های استان، ها استانبرابر تعداد متغیرها باشد، از میان تمامی  11و حداکثر  2باید حداقل 

 ها استانعنوان نمونه در نظر گرفته شدند. این گیالن، زنجان، فارس و چهارمحال و بختیاری به

بنابراین  ؛ب شدندبه این علت که در دسترس محققان قرار داشتند، برای انجام مطالعه انتخا

 تربیت اداراتو  بدنی تربیتنفر از کارکنان ادارات کل  326آماری این مطالعه شامل  ۀنمون

نفر( و چهارمحال و  112نفر(، فارس ) 94نفر(، زنجان ) 91گیالن ) های استانمراکز  بدنی

مذکور  های استان بدنی تربیت اداراتصورت حضوری در به ها پرسشنامهنفر( بود.  61بختیاری )

 6شد و تعداد  آوری جمعپرسشنامه  278توزیع شد و در مجموع  ها آنکارکنان  میانو در 

سؤال از مطالعه حذف شدند. در  3به بیش از  پاسخ ندادنمختلف از جمله  دالیلبه پرسشنامه

 .شدتجزیه و تحلیل  %( پرسشنامه74/93) 273 نهایت

 برایو ورزش،  بدنی تربیت ۀچابکی سازمانی در حوزمحدود بودن مطالعات مربوط به  دلیلبه

، با ها استانمراکز  بدنی تربیت اداراتو  بدنی تربیتکل  اداراتابعاد چابکی سازمانی  بررسی

مصاحبه با  همچنینو ( 6،7،11،11،12،16،17،21) ابزارهای موجود های گویهاستفاده از 

شد.  تهیهسؤالی  62 ای پرسشنامهورزشی، مدیریت و مدیریت  تاداناین حوزه و اس نظران صاحب

)کامالً  یکاز  پیوستاریدر  لیکرت ارزشی پنج مقیاسسؤاالت اصلی پرسشنامه با استفاده از 

 11 اختیار، در محتواییو  صوری روایی تأییدشد و برای  طراحی)کامالً موافقم(  1مخالفم( تا 

خود را در  تخصصیگرفت تا نظرات مدیریت و مدیریت ورزشی قرار  ۀرشت نظران صاحبنفر از 

و  ها گزینهپرسشنامه، ارتباط سؤاالت با  محتوای، تعداد سؤاالت، ها سؤالنگارش  چگونگیمورد 

و لحاظ کردن نظرات و  بررسی. پس از نماینداعالم  تحقیقسؤاالت با اهداف  هماهنگی

 و تأیید شد.  تنظیم نهایی ۀ، پرسشنامپیشنهادها

و  شناختی جمعیت های ویژگیو از نوع همبستگی است. برای ارزیابی  توصیفیحاضر ۀ مطالع

آمار توصیفی )فراوانی، میانگین و انحراف  های روش( از ها گویهتعیین میزان اهمیت متغیرها )

اکتشافی همراه با چرخش  عاملی تحلیلمشخص کردن ابعاد چابکی سازمانی، از  برایمعیار( و 

از  ای پیچیده های مجموعهبرای خالصه کردن  ای شیوهملی استفاده شد. تحلیل عا 1متعامد

                                                                                                                                            
1. Varimax Rotation   
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 اصلی آن مجموعه است. های سازهآن کشف ابعاد یا  ۀو کارکرد عمد هاست داده

 نتایج
%( از کارکنان 6/38نفر ) 112نشان داد  تحقیق های آزمودنی شناختی جمعیتمشخصات  بررسی

 ۀرشت همچنینو  هندد می تشکیلدان %( را مر4/61نفر ) 171را زنان و  بدنی تربیت ادارات

 ±13/9) اداراتبود. متوسط سن کارکنان این  بدنی تربیت%( 8/66) ها آزمودنیتحصیلی اغلب 

=SD،89/41=xکار  %( بودند و متوسط سابقۀ4/61ناسی )دارای مدرک کارش ها آن اغلب ،( بود

تحقیق، از دیدگاه کارکنان  های یافتهبر اساس  چنینهم( بود. SD،87/13=x= ±14/7)  ها آن

 «وجود کارکنان توانمند و متخصص»چابکی سازمانی  ۀگوی ترین پراهمیت بدنی تربیت ادارات

(82/1± =SD،99/3=x و )دادن پاداش به کارکنان متناسب عملکرد » ها آن ترین اهمیت کم

 (. 1( بود )جدول SD،13/2=x= ±18/1) «ها آن
 

 چابکی سازمانی های گویه ترین اهمیت کمو  ترین پراهمیتاز  ای خالصه. 2جدول 

میزان 

 اهمیت
 میانگین مربوط به چابکی سازمانی های گویه

انحراف 

 معیار

ت
می

اه
پر

 
ن

ری
ت

 

 ±82/1 99/3 وجود کارکنان توانمند و متخصص

 ±93/1 62/3 و مطلوب کارکنان با ارباب رجوعارتباط مناسب 

 ±87/1 19/3 مشتریان جدید های خواستهو  نیازهاو پاسخگویی به  شناسایی

م 
ک

ت
می

اه
 

ن
ری

ت
 

 فرآیندو مشارکت کارکنان در  غیرمتمرکز گیری تصمیم

  گیری تصمیم
49/2 84/1± 

 ±14/1 41/2  انسانیمنابع  روی گذاری سرمایه

 ±18/1 13/2  ها آنارکنان متناسب عملکرد دادن پاداش به ک

 

برای شناسایی ساختار داخلی ابزار و عوامل مربوط به آن از تحلیل عاملی اکتشافی همراه با 

آمد. اولین  دست بهچرخش متعامد استفاده شد. چهار عامل با استفاده از ترکیب چندین معیار 

، در این 2. با استفاده از معیار کیسرشد می مربوط 1ویژهبر اساس ارزش  ها عاملمعیار به تعیین 

بودند. دومین معیار شامل  2از  تر بزرگ ۀانتخاب شدند که دارای ارزش ویژ هایی عاملمطالعه 

ویژه  های ارزشبود. در این آزمون نموداری از  3بر اساس بررسی نمودار اسکری ها عاملانتخاب 

                                                                                                                                            
1. Eigen value  

2. Keiser  
3. Scree plot  
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جایی  ها عاملای چرخش و تعیین تعداد پرش بر ۀو نقط شود میاصلی تشکیل  های مؤلفهو 

(.  معیار دیگر مربوط به استفاده از معیار توصیف 1 شکل) کند میاست که شیب خط تغییر 

را  واریانس% از  81/11عامل مشخص شده در این تحقیق  هشتواریانس بود که با توجه به آن، 

 کرد.  تبیین

 اصلی های مؤلفهنمودار اسکری مربوط به تحلیل  .2 شکل
 

و آزمون کرویت  ( برای کفایت حجم نمونهKMOلکین )آنتایج آزمون کیسر، میر و  همچنین

کرویت  ها همبستگیبارتلت نشان داد حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی مناسب و ماتریس 

 (.2)جدول  الزم را دارد
 KMOنتایج آزمون بارتلت و  .0جدول 

944/1  (KMOآزمون کفایت حجم نمونه ) 

 آزمون کرویت بارتلت 

116/17981  مجذور کای 

 آزادی ۀدرج 1981

111/1  داریسطح معنی 

 

متغیر بود  76/1تا  41/1مربوط به این مطالعه از  های گویهشده برای مشخص های عاملیبار 

دست آمد و میزان به 78/1تا  82/1 بینشده عوامل مشخص پایایی ضریب همچنین(. 3)جدول 

 هاتعداد مؤلفه

ژه
 وی

ش
رز

ا
 

 نمودار اسکری
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در ساختار  پذیر انعطافخدمات  های سیستماز »چهار سؤال تعیین شد.  89/1نیز  پایایی ابزار

 انداز چشم»، «مدیریت مشارکت دارند فرآیندکارکنان در »، «شود میسازمان استفاده 

و  ها توانایی ۀبر توسع»و  «شود میاستراتژیک وجود دارد و اهداف سازمان متناسب با آن انتخاب 

)معیار مبنا(  41/1کمتر از  عاملیدلیل دارا بودن بار به «شود میکید کارکنان تأ های مهارت

 حذف شدند. 
 

 چابکی سازمانی ۀپرسشنام اصلی های مؤلفه تحلیل .9جدول 

 گویه ها
 بار عاملی در هر عامل

1 2 3 4 

     عامل اول: مدیریت منابع انسانی

 - - - 761/1 .شود می تأکیدکارکنان  توانمندسازیبر 

 - - - 723/1 .شود می گذاری سرمایه انسانیمنابع  ویر

 - - - 681/1 .کند می هدایتو  رهبریکارکنان را  خوبیبه مدیریت

 - - - 614/1 .شود می ارزیابیعملکرد کارکنان 

 - - - 631/1 .دارد تخصصیو  ای حرفه های مهارتسازمان  مدیریت

پاداش داده  ها آنه و پیشنهادات کارکنان استقبال و ب ها ایدهاز 
 .شود می

618/1 - - - 

 - - - 614/1 .شود میپاداش داده  ها آنبه کارکنان متناسب عملکرد 

 - - - 171/1 شود.می ارزیابیو  بازبینیسازمان  های استراتژی

 - - - 141/1 .شود میبه نوآوری کارکنان پاداش داده 

 - - - 116/1 وجود دارد. یکپارچگیمختلف همکاری و  های بخش بین

 - - - 114/1 .شود می ارزیابی ها آن پذیری انعطافکارکنان بر اساس  موفقیت

 - - - 111/1 .شود میاستفاده  جو مشارکتباز و  مدیریتیاز سبک 

 - - - 463/1 دارند. رضایتکارکنان از کار خود 

 - - - 412/1 .شود میبر اساس اهداف سازمان انجام  ریزی برنامه

 - - - 411/1 .کنند می تأکیدخدمات چابک  بر ارائۀ اصلی گیرندگان تصمیم

     عامل دوم: مدیریت کیفیت جامع

و  پذیر انعطاف مشتریانقابل ارائه به  یاشده حجم خدمات ارائه
 سازمان است. های تواناییمتناسب با 

- 714/1 - - 

 - - 714/1 - .شود می تأکید مشتریان رضایتبر 

 - - 693/1 - .شود میخدمات توجه  ۀارائ فرآیندبه بهبود 

 - - 632/1 - کارکنان توانمند و متخصص وجود دارد.

 ها آنو به  شود می شناسایی مشتریان جدید های خواستهو  نیازها
 .شود میپاسخ داده 

- 619/1 - - 

 - - 178/1 - .بینند میکاری آموزش  های تیمکارکنان برای کار کردن در 

 - - 142/1 - خدمات چابک وجود دارد. اختارهای سازمانی متناسب با ارائۀس

 - - 139/1 - .شود میصورت تیمی انجام به ها فعالیتکاری وجود دارد و  های تیم

 - - 121/1 - مدیریت تعهد کافی به سازمان دارد.

 - - 118/1 - کافی وجود دارد. تخصصی های قابلیتامکانات و 

 - - 117/1 - .شود میبهبود مستمر استفاده  از فنون
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 گویه ها
 بار عاملی در هر عامل

1 2 3 4 

 - - 497/1 - وجود دارد. جدیدو انجام خدمات  اندازی راه برایمناسب  تجهیزات

 - - 438/1 - .کند می پشتیبانیو  حمایت سازمانی چابکیمدیریت از 

 - - 419/1 - .شود می تأکیدارائه خدمات  کیفیتبر 

     عامل سوم: مدیریت تغییر

 - 711/1 - - .کند میاستقبال  تغییراز  ریتمدی

 - 711/1 - - .شود می شناساییبه سرعت  محیطی تغییرات

 - 711/1 - - .شود میبهبود سازمان استفاده  برای تغییراتاز 

کارکنان استفاده  برایمستمر و مداوم  آموزشی های برنامهاز 
 .شود می

- - 698/1 - 

 - 697/1 - - .شود میتوجه  جدید های فناوریده از و استفا فناوریدر  تغییراتبه 

 - 618/1 - - .کنند نمیمقاومت  تغییرکارکنان در برابر 

و نهادهای وابسته همکاری الزم وجود  ها سازمان سایرو  ها باشگاهبا 
 دارد.

- - 619/1 - 

 - 619/1 - - وجود دارد. زیادیو انسجام  یکپارچگیکارکنان  بین

 - 171/1 - - است. زیادغلی گردش ش میزان

 - 116/1 - - .شود می تأکیدخدماتی  هایفرآیندو  ها فعالیتانجام  به سرعتِ

 گیری تصمیم فرآینداست و کارکنان در  غیرمتمرکز گیری تصمیم
 مشارکت دارند.

- - 114/1 - 

 - 111/1 - - ند.پذیر انعطاف بسیار مدیریتکارکنان و 

 - 489/1 - - .شود می تأکید ها یتفعالو اثربخشی  کارآییبر 

 - 469/1 - - طور مداوم وجود دارد.به تغییر

 - 467/1 - - .شود میاستفاده  تغییرو  خطر مدیریتاز فنون 

 - 442/1 - - .پذیرند میوجود دارد و کارکنان آن را  تغییرفرهنگ 

     عامل چهارم: مدیریت اطالعات و ارتباطات سازمانی

 719/1 - - - وجود دارد. مثبتیروابط مطلوب و  کارکنان بین

 719/1 - - - ارتباط کارکنان با ارباب رجوع مناسب و مطلوب است.

 های سازمان سایرو  مالی حامیانبا  نزدیکیاین سازمان ارتباط 
 دارد. حامی

- - - 619/1 

 فعالیت چندینانجام  تواناییمختلفی دارند و  های مهارتکارکنان 
 دارند. مختلف را

- - - 623/1 

 199/1 - - - تمامی کارکنان به اطالعات دسترسی دارند.

 196/1 - - - ارتباطی اثربخشی مطلوبی دارند. های شبکه

 161/1 - - - وجود دارد. زیادی ارتباطی های شبکه

 172/1 - - - .شود میشده به نحو احسن استفاده  آوری جمعاز اطالعات 

 119/1 - - - کافی در سازمان وجود دارد. ۀدازاطالعات تخصصی به ان

 114/1 - - - .دارد مطلوبی کیفیتاطالعات  سیستم

 111/1 - - - .شود میاستفاده  سازمانیبهبود ارتباطات  برای جدید های فناوریاز 

 127/1 - - - .شود میسازمان استفاده  های فعالیتاطالعات در انجام  فناوریاز 

 469/1 - - - وجود دارد. کپارچهی اطالعاتی سیستم
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چابکی سازمانی را تشکیل  واریانس% 49/17سؤال(،  11عامل اول ) ۀدهندتشکیل های گویه

های سازمانی و منابع انسانی شاغل فرآیندآن کیفیت مدیریت  های گویهو چون اغلب  ندداد می

یابی عملکرد کارکنان، روی منابع انسانی، ارز گذاری سرمایه، ریزی برنامهدر سازمان مانند 

  1مدیریت منابع انسانی عامل ؛سنجید میاستقبال از نوآوری، رضایت کارکنان و غیره را 

-( مدیریتی11(، ساختار افراد و کارکنان )16عامل با عامل منابع انسانی ) اینشد.  گذاری نام

ناسب است. متدر سایر مطالعات  (12) ( توانمندسازی کارکنان و استانداردها6سازمانی )

% از 84/11سؤال(  14عامل دوم ) های گویهدست آمد. به 78/1ثبات درونی این عامل  همچنین

 ها خواستهعامل شامل مفاهیمی چون  اینچابکی سازمانی را مشخص کرد و از آنجا که  واریانس

عامل  عنوانهای کاری و غیره بود، بهفرآیندو رضایت مشتریان، کار تیمی، بهبود مستمر، بهبود 

، سازی تیم(، 6،16شد که با عوامل مدیریت کیفیت جامع ) معرفی 2مدیریت کیفیت جامع

( و توانمندسازی کارکنان، بهبود مستمر و کار تیمی 11(، رفاه مشتری )11کیفیت و بازار )

 دست آمد. به 98/1ثبات درونی این عامل  همچنینست. ( در یک راستا12)

کردند  تبیینچابکی سازمانی را  واریانس% 16/13سؤال(  16) عامل سوم ۀدهندتشکیلسؤاالت 

مانند استقبال از تغییر، شناسایی تغییرات محیطی، آموزش  هایی گویهو چون این عامل از 

عامل مدیریت  ؛و غیره تشکیل شده بود خطرمستمر، مقاومت در برابر تغییر، فنون تغییر و 

(، سازگاری با تغییر 11(، تغییر )6،21برابر تغییر )نام گرفت که با عوامل مقاومت در   3تغییر

ثبات درونی این  همچنین( همخوانی دارد. 7( و پاسخگویی )12(، مدیریت تغییر و ریسک )13)

 واریانس% 43/8 سؤال( 13عامل چهارم ) ۀدهندتشکیل های گویهدست آمد. به 82/1عامل 

روابط بین کارکنان،  ۀدارند آن در بر چابکی سازمانی را نشان داد و چون سؤاالت مربوط به

اطالعات  فناوریارتباطی، استفاده از  های شبکهارتباط با حامیان، دسترسی به اطالعات، کیفیت 

شد که با عوامل مدیریت  گذاری نام 4عامل مدیریت اطالعات و ارتباطات سازمانی ؛و غیره بود

 ۀ(، سیستم یکپارچ13د و اطالعات )(، افرا6اطالعاتی )-(، فنی11) فناوری(، 12اطالعات )

 81/1ثبات درونی این عامل  نینهمچ( متناسب است. 16اطالعات ) فناوری( و 11اطالعات )

 دست آمد.به

                                                                                                                                            
1. Human resource management  
2. Total quality management   
3. Change management 
4. Information and connection management 
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 . اولویت ابعاد چابکی سازمانی0 شکل

 

-چابکی سازمانی بهمطالعه نشان داد میزان اهمیت ابعاد  اینتوصیفی  های یافتهعالوه بر این، 

شامل مدیریت کیفیت جامع، مدیریت تغییر، مدیریت اطالعات و ارتباطات سازمانی و  ترتیب

 (.2 شکل)  مدیریت منابع انسانی است

 گیری نتیجهبحث و 
گوناگون در جستجوی  هایو از راهند که در طول زمان دار هدف یورزشی، نهادهای های سازمان

و امکانات ورزشی  ها سلیقه، ها فرهنگ. با توجه به تنوع ورزش، (22) اند بودهرشد و توسعه 

ند با پیچیدگی و کشور های استانکه متولی امر ورزش در  بدنی تربیتکل  اداراتکشور، 

باید به فکر  ها سازمان. در آینده و در زمان رقابت در محیط پویا، اند مواجهتغییرات بسیاری 

منظور رقابتی باشند. این مطالعه به یعنوان مزیتاز چابکی بهچابک و استفاده  های قابلیت ۀتوسع

تا مفهوم چابکی به  شدانجام  ها استان بدنی تربیت اداراتشناسایی ابعاد چابکی سازمانی در 

در امر  ها سازماناین  های فعالیتها و فرآیندورزشی راه پیدا کند و از این طریق  های سازمان

 یابد. ورزش بهبود ۀجانبهمه ۀتوسع

که از  استمدیریت منابع انسانی  بدنی تربیتچابکی ادارات  ۀشده در زمیناولین بُعد شناسایی

تأکید بر  ه است )اولویت آخر(؛ بنابراینچابکی معرفی شد ۀحیط ترین ضعیفدیدگاه کارکنان 
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 ویژهبه ،های سازمانیفرآیندروابط انسانی و مشارکت دادن هر چه بیشتر کارکنان در  اصول

مدیریت  های سبک، استفاده از ها آنجدید  های ایدهو حمایت از  عقاید، نظرات و  گیری تصمیم

که مدیران  استجو، تأمین رضایت شغلی کارکنان از جمله اقداماتی و رهبری باز و مشارکت

سازمان انجام دهند. صابونچی و در استقرار چابکی  وضعیتبرای بهبود  توانند می ها سازمان

ابتکار عمل و  برایخود بر لزوم حمایت مناسب از کارکنان  ۀ( نیز در مطالع1397ن )همکارا

استقالل رأی، توجه به کرامت انسانی، تشویق مدیران به برقراری ارتباط و پذیرفتن انتقادات 

( فراهم 1397، سیدعامری )همچنین(. 23) اند کردهسازنده در سازمان تربیت بدنی تأکید 

، استقبال از پیشنهادات ها استان بدنی تربیت اداراتبرای نوآوری در  کردن محیطی مناسب

حمایت مدیران از کارکنان، اعطای پاداش و مشارکت کارکنان در تدوین اهداف را در  ،جدید

مدیران  اند کرده( پیشنهاد 1396(. زارع و همکاران )24) داند میضروری  ها سازماناین 

از  و کارکنان اعتماد و اطمینان داشته باشند های مهارتو  ها ییتواناورزشی باید به  های سازمان

بر این، به نظر  (. عالوه21)کنند کارکنان و کارشناسان قدردانی  های نوآوریو  ها موفقیت

آموزشی  های دورهکاری منعطف، توانمندسازی کارکنان و برگزاری  های رویهاستفاده از  رسد می

کل  اداراتورزشی و  های سازمانود مدیریت منابع انسانی در و سمینارها گامی مؤثر در بهب

 تابعه باشد. های شهرستانو  ها استان بدنی تربیت

معرفی  بدنی تربیت اداراتبُعد چابکی در  ترین قویو  ترین مهمعنوان مدیریت کیفیت جامع به

خصوصی و  های سازمانو مدیریت روابط مشتری در تمامی  مداری مشتری ،. امروزهه استشد

و کیفیت  فرآیندبنیادین مطرح است. تأکید بر رضایت مشتریان، بهبود  یعنوان اصلدولتی به

مشتریان از جمله مواردی است که در طرح تکریم  های خواستهارائه خدمات، توجه به نیازها و 

های دفرآینو  گذرد میارباب رجوع وجود دارد. با توجه به اینکه از اجرای این طرح چندین سال 

بهبود داشته است،  بدنی تربیتکشور از جمله ادارات  های سازمانارتباط با مشتری در اغلب 

( در 1391اما اسد، حمیدی و اسدی ) ،احتماالً باالتر بودن اولویت این عامل توجیه خواهد شد

مدیریت کیفیت جامع  ۀگان هشتدر معیارهای  بدنی تربیتخود نشان دادند سازمان  ۀمطالع

راهبردی، تمرکز بر مشتری، شناسایی و آموزش  ریزی برنامهیت و رهبری مدیریت عالی، )حما

 ۀو تجزیه و تحلیل کیفیت، بیم گیری اندازهکارکنان، توانمندسازی کارکنان و کار گروهی، 

(. سیدعامری 26قرار دارد ) پایینی( در سطح وری بهرهکیفیت و پیامدهای بهبود کیفیت و 

هنگی و انسجام واحدهای سازمانی و کارکنان، تقویت فرهنگ تیمی و ( نیز بر هما1397)

استفاده از کارکنان  رسد می(. به نظر 24) اند کردهمشارکت کارکنان در تدوین اهداف تأکید 

کاری و آموزش کارکنان برای فعالیت در این  های گروهو  ها تیمتوانمند و متخصص، تشکیل 
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از جمله  ها آنتمر و تأکید بر کیفیت خدمات و نه کمیت بهبود مس فرآیند، توجه به ها تیم

اقداماتی است که مدیران ورزشی کشور باید عالوه بر توجه و تأکید بر مشتریان مد نظر قرار 

 دهند.

سومین بُعد مشخص شده در این مطالعه که در اولویت دوم اهمیت قرار داشت، عامل مدیریت 

سنتی و ایجاد  های ارزشو  ها شیوهر فرهنگ سازمانی از تغیی فرآیندتغییر است. مدیریت تغییر 

های مرتبط با فرآیند ترین اصلی(. یکی از 6مجموعه هنجارهای جدید برای سازمان است )

و حتی تغییرات محیطی چابکی مدیریت تغییر است. سازمان چابک باید توانایی شناسایی سریع 

بهبود سازمان استفاده کند. اسدی و  برایات تغییرات را داشته باشد و از این تغییر بینی پیش

حفظ سازمان در  کارهای راهیادگیرنده در ورزش را یکی از  های سازمان( ایجاد 1399همکاران )

اما در چابکی سازمان هدف حفظ و ثبات سازمان در برابر  ،(1) دانند میبرابر تغییرات محیطی 

عنوان به ها آنغییرات و نگریستن به تغییرات محیطی نیست، بلکه همراهی و همگامی با ت

 برایمستلزم تالش پیوسته سازمان  وری بهره( معتقد است 1399فرصت است. سیدعامری )

(. برای اجرای هرچه 19طور دائم در حال تغییرند )است که به هاییموقعیتبا  ها فعالیتانطباق 

در سازمان ایجاد کرد و از این  ورزشی باید فرهنگ تغییر را های سازمانبهتر مدیریت تغییر در 

طریق مقاومت کارکنان را در برابر تغییرات احتمالی کاهش  داد. عالوه بر این، مدیریت نیز خود 

آموزشی و فنون مدیریت  های برنامهباید به دنبال تغییر باشد و از آن استقبال کند. استفاده از 

دیریت تغییر و حرکت به سوی چابکی بهبود م برایموجود  کارهای راهو تغییر از دیگر  خطر

 سازمانی است.

مدیریت اطالعات و ارتباطات سازمانی چهارمین بُعد از چابکی سازمانی است که از دیدگاه 

 ،ارتباطات سازمان ی. بهبود و ارتقارددر جایگاه سوم اهمیت قرار دا بدنی تربیتکارکنان ادارات 

. گودرزی و کند می تر نزدیکه معیارهای چابکی را ب سازمانی برونو  سازمانی درون یها حوزه

و به رسالت سازمان خللی  دهد می( معتقدند که باید تا آنجا که قوانین اجازه 1399همکاران )

(. 18، دانش و اطالعات بدون محدودیت در اختیار کارمندان قرار گیرد )شود نمیوارد 

 نبودسازمانی  وری بهرهتوفیق در ( معتقد است در بیشتر موارد مانع اصلی 1397سیدعامری )

و اینکه چگونه  افتد میارتباطات است. مدیران ورزشی باید کارکنان را از آنچه در سازمان اتفاق 

( 1399(. اسدی و همکاران )24به بهبود عملکرد سازمانی کمک کنند، آگاه گردانند ) توانند می

( سازمانی برونو نهادهای دیگر )ارتباطات  ها سازمانورزشی با  های سازماننیز بر ارتباط و تعامل 

ورزش استانی ارتباط با حامیان  ۀ(. در حوز1) اند کردهتأکید  سازمانی درونو ارتباطات مؤثر 

ارتباطی  های شبکه، وجود همچنین. داردحامی اهمیت بسیار زیادی  های سازمانمالی و سایر 
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و بهبود ارتباطات سازمانی،  ها فعالیتم جدید در انجا های فناوریزیاد و مؤثر، استفاده از 

که  استصحیح و مؤثر اطالعات و وجود سیستم اطالعاتی یکپارچه از جمله مواردی  آوری جمع

 چابکی برخوردار شد. های قابلیتاز  توان میدر سازمان  ها آن ۀبا بهبود و توسع

 بدنی تربیتارات کل این پژوهش مشخص شد برای برقراری چابکی در اد های یافتهبا توجه به 

و توانمندسازهای چابکی در این  ها قابلیتباید  ها آنمراکز  بدنی تربیت اداراتو  ها استان

وجود داشته باشد. با توجه به اینکه ساختار سازمانی این ادارات همانند سایر  ها سازمان

قابلیت کمی  ( و ساختار مکانیکی23دولتی تا حد زیادی مکانیکی است ) اداراتو  ها سازمان

انتظار  توان می دارد،و پاسخگویی سریع به تغییرات و نیازهای محیطی  پذیری انعطافبرای 

به مدیران  ؛ بنابراینباشد کم ها سازمانو توانمندسازهای چابکی در این  ها قابلیت داشت

ساختارهای سازمانی را به سمت  تا حد امکان تالش کنند شود میورزشی توصیه  های سازمان

پویایی و ارگانیک بودن هدایت کنند و از مشارکت کارکنان در این امر بهره بگیرند. اگرچه در 

چابکی  هایگویه ترین قویو  ترین مهماین مطالعه وجود کارکنان متخصص و توانمند از 

ویژه استفاده و متخصص همواره وجود دارد، به دیده آموزشسازمانی معرفی شد، نیاز به کارکنان 

 های فعالیتتناسب بیشتری با  ها آنتحصیلی  ۀکه رشت بدنی تربیت ۀرشت آموختگان نشدااز 

 ورزشی دارد، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.  های سازمان

گویه در  ترین ضعیفو  ترین اهمیت کمعنوان به ها آندادن پاداش به کارکنان متناسب عملکرد 

ورزشی باید برای  های سازمانبنابراین مدیران  ؛شناخته شد بدنی تربیتچابکی ادارات  ۀحوز

رشد و  ۀدر نظر بگیرند و زمین ای ویژه های پاداشخالقیت و نوآوری در سازمان،  ۀتقویت روحی

 توانمندسازی کارکنان را فراهم آورند.

-بزرگ و توسعه های استان بدنی تربیت ادارات این است کهاین مطالعه  های محدودیتیکی از 

. شاید ساختار و را شامل نشده استی مانند تهران، اصفهان، خراسان و غیره ورزش ۀیافت

 ؛ از این روباشدداشته مورد مطالعه  های استانچابکی بیشتری نسبت به  ها سازمانمحتوای این 

سایر  نبود، در این مطالعه وجود و همچنین. شود میبیشتر در این زمینه احساس  ۀلزوم مطالع

 شود میبنابراین پیشنهاد  ؛بررسی نشده است اداراتچابکی در این  های بلیتقاتوانمندسازها و 

عنوان به ،مطالعات آینده به بررسی این عوامل و ساختارها در سازمان ورزش و جوانان

 معطوف ها شهرستانو  ها استانتابعه در  اداراتنهاد متولی ورزش در کشور و نیز  ترین اصلی

قرار چابکی نیز از جمله موضوعاتی است که باید هم در بُعد انسانی ، موانع استعالوهبهشوند. 

 ( بررسی شوند.ها فرصت)کارکنان و مدیریت( و هم در بُعد فیزیکی )امکانات، منابع، ساختارها و 
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