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 چکیده

ها  ها و موسسه ها از بزرگترین خصوصیات سازمان بهبود سازمان دنیای امروز دنیایی سازمانی است و تغییر، تحول، بالندگی و

درحوزه رقابتی امروز است. هدف از انجام این پژوهش بررسی و ارزیابی ابعاد چابکی سازمانی دراداره کل ورزش و جوانان استان 

نمونه آماری به روش  =N)190باشد. جامعه آماری تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان بوده است.)  خوزستان می

( که پایایی آن از 1000زه جامعه در نظر گرفته شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد اسپایدرز )سرشماری برابر با اندا

درصد برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده 10پرسشنامه برابر با  KMOمحاسبه گردید استفاده شد. مقدار  21/0طریق آلفای کرونباخ 
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در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان در ابعاد انعطاف پذیری و شایستگی از  05/0معناداری 
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 مقدمه

خلقت جهان و گذشت زمان نشان مي دهد كه همه 

ذات  چيز در حال حركت است و اين جنبش و حركت،

پديده هاست. الزمه ي سازگاري با اين جهان در حال 

تغيير اين است كه انسان بتواند متناسب با آن در خود 

تغيير و تحول ايجاد كند. پذيرش تغييرات الزمه ي 

نوآوري، اختراع و بهبود زندگي، بهبود سازمان و به طور 

كلي تكامل انسان مي باشد. بنابراين پذيرش تغييرات 

زندگي رو به رشد انسان ها و جزء الينفك هر الزمه ي 

سازماني است و به عنوان پديده اي پايدار و مستمر 

سال  12تا  21(. شرايط صنعتي در 21)شناخته مي شود

گذشته به طور اساسي تغيير كرده است. در اين دوره 

تكنولوژي، شرايط بازار، خواسته هاي مشتري در جهت 

هاي مختلف تغيير پيدا كرد و سازمان هاي امروز را با 

مسائلي چون تغييرات سريع و غير قابل پيش بيني روبرو 

واجهه با افزايش رقابت كرده است. امروزه سازمان ها در م

حاصل از نوآوري هاي تكنولوژيك و محيط هاي آشفته و 

بي نظم و تغيير در تقاضاي مشتريان قرار گرفته اند. از اين 

رو سازمان ها براي بقا و حفظ موقعيت هاي خود شكل 

هاي متفاوتي به خود مي گيرند. يكي از جديدترين شكل 

باشد. سازمان  هاي سازماني فرم سازمان هاي چابك مي

هاي جابك فراتر از انطباق با تغييرات مي انديشند و 

متمايل به استفاده از فرصت هاي بالقوه در يك محيط 

متالطم مي باشند. به نظر مي رسد موضوع چابكي چيزي 

نيست كه بتوان آن را فقط براي بخش خصوصي در نظر 

گرفت به كار گيري چابكي در بخش دولتي  مي تواند 

مناسبي براي رشد و بالندگي اين بخش باشد. البته عرصه 

برخي اعتقاد دارند كه با توجه به عدم رقابت و سرعت در 

بخش دولتي و در يك كلمه عدم وجود پويايي در محيط 

كاري و عملياتي آن به طور عملي بيان چابكي در اين 

بخش بي معناست اما بايد درنظر داشت كه بخش دولتي 

اب رجوع، نياز بيشتري به رفع مشكالت به دليل كثرت ارب

و خواسته هاي آنان، بالندگي و تعالي خود در زمينه هاي 

سرعت و كيفيت و مهم تر از همه كاهش هزينه، بيشتر از 

بخش خصوصي به چابكي نياز دارد، و از آن جايي كه 

هدف در بخش دولتي رسيدن همزمان به انعطاف پذيري و 

بكي مي تواند باعث افزايش بهره وري باالست، ابعاد چا

تا 2892(. از اواخر دهه 2)بهره وري در بخش دولتي شود

، درپي تحوالت گسترده اي اقتصادي و 2882اواسط 

سياسي در سراسر جهان، تالش ها و اقدامات زيادي براي 

شناخت ريشه ها و عوامل موثر بر نظام هاي جديد كسب 

ز گروهي ا2882و كار انجام شده است. در سال 

متخصصان مشاهده كردند كه نرخ افزايش تغييرات در 

محيط كسب و كار از توانايي سازمان هاي سنتي درجهت 

تطبيق و سازگاري با آن سريعتر است، اين سازمان ها در 

شد  استفاده ازمزاياي فرصت ها، كه براي آن ها ارائه مي

ناتوان بودند واين ناتواني درتطبيق باشرايط تغيير، ممكن 

در بلندمدت باعث ورشكستگي و ناكامي شان  بود

(. بنابراين، براي اولين بار درپي نشست بسياري 29)2دشو

از متخصصان علمي پارادايمي جديد درگزارشي تحت 

به وسيله موسسه  12عنوان بنگاه هاي توليدي درقرن 

ياكوكا منتشر وبه همگان معرفي شدوتحت عنوان چابكي 

ه اي از توانمندي ها و (.چابكي مجموع21)1شناخته شد

شايستگي هاست كه باعث بقا و پيشرفت سازمان درمحيط 

(.و اساس آن همسو كردن فناوري 1)كسب وكار ميشود

اطالعاتي، كاركنان، فرايندهاي كاري دريك نظام همگن 

(. مردم براي برآورده ساختن 3)وانعطاف پذيرمي باشد 

ش دولتي بسياري از نيازهاي خود ناچار به مراجعه به بخ

هستند واصالح روند امور، تسريع در انجام كارها، برخورد 

مناسب كارمندان و افزايش بهره وري را در بخش دولتي 

انتظار دارند. بنابراين اداره كل تربيت بدني به عنوان يكي 
                                                           

1 . Hormozi 

2 . Goldman et al 
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از سازمان هاي دولتي و عدم وجود رقيب و نياز 

مستمرمردم به اين بخش، احتمال كم توجهي به موضوع 

(. سازمان هاي 2)چابكي دراين بخش را افزايش مي دهند

ورزشي مانند اداره كل ورزش و جوانان و هيئت هاي 

ورزشي تابعه آن در هر استان به عنوان سازمان هاي 

دولتي و خدماتي در زمينه گسترش ورزش همگاني و 

(. پيچيدگي اين سازمان 4قهرماني دخالت و نظارت دارند )

افزايش يافته و با وجود قوانين و  ها در سال هاي اخير

رويه هاي سازماني كه به طور مكرر در حال تغييرند 

سازمان هاي ورزشي بايد چابك باشند، اداره كل ورزش و 

جوانان استان خوزستان به عنوان متولي ورزش در اين 

منطقه نيز از اين قائده مستثني نيست و با توجه به 

زمينه چابكي در بررسي هاي انجام شده اگر چه در 

هاي معدودي انجام شده سازمان هاي خدماتي پژوهش

است ولي تا به حال درباره چابكي در سازمان هايورزشي 

پژوهشي صورت نگرفته است هدف اين پژوهش بررسي 

ارزيابي ابعاد چابكي سازماني در اداره كل ورزش و جوانان 

(. بيان كردند كه چابكي 8استان خوزستان مي باشد)

يت فوق العاده اي براي موفق شدن در دنياي پر تغيير اهم

امروزي دارد. بنابراين توصيه مي شود سازمان ها ابتدا زير 

ساخت هاي الزم را فراهم آورده و سعي نمايند كه اصول 

( 6آن را به درستي اجرا نمايند. دره زرشكي و همكاران)

در پژوهشي نتيجه گرفتند كه تحوالت سريع تكنولوژي و 

، جهاني شدن و خصوصي سازي از جمله   م اطمينانعد

ويژگي هاي محيطي هستند كه سازمان هاي امروزي 

ناگزير از مواجهه با آن ها مي باشند. براي كسب موفقيت 

در اين محيط، چابكي يك مزيت رقابتي ايجاد مي كند كه 

مي توان با شهرت و نوآوري و كيفيت آن را حفظ نمود. 

پاسخگويي بهتر به نياز ارباب رجوع و بنابراين به منظور 

رضايت كاركنان بهتر است سازمان ها توجه بيشتري را در 

ابعادي كه از چابكي مطلوبي برخوردار نيستند باشند. 

( بيان كردند كه وضعيت در هر 2باقرزاده و همكاران )

چهار قابليت چابكي )پاسخگويي، شايستگي، انعطاف 

استان مازندران نامطلوب پذيري و سرعت( در اداره پست 

است و اين مي تواند هشداري جدي براي اين سازمان 

محسوب شود، همچنين نتايج تحقيق آنها نشان داد كه 

بين وضع موجود و مطلوب قابليت هاي چابكي شكاف 

( بيان كردند كه 1معنادار وجود دارد.رجب زاده و شهائي)

ان و چابكي موجب افزايش بهره وري، رضايت مندي كاركن

مشتريان و كيفيت باالي محصوالت و خدماتي كه به افراد 

ارائه مي گردد مي شود. در بررسي پيشينه پژوهش در 

كشورهاي ديگر، پژوهشي مطابق با عنوان پژوهش حاضر 

هايي ديده شد كه در سازمان هاي يافت نشد ولي پژوهش

( در 16)2ديگر مطالعاتي انجام شده بود.تائو هوآ و همكاران

وهشي در چين دريافتند كه چابكي به طور فزاينده اي پژ

با توجه به نقش مهم آن در محيط كسب و كار آشفته 

امروزي به عنوان يك ضرورت براي بقا و رفاه سازمان هاي 

( در پژوهشي 11) 1معاصر تبديل شده است.رابرتز و گراور

به اين نتيجه رسيدند كه در محيط هاي متغير امروزي، 

تمايل بيشتري به چابكي دارد موفق تر خواهد  سازماني كه

واژه چابكي در فرهنگ لغت به معناي حركت سريع،  بود.

چاالک، توانايي حركت سريع وآسان و قادر بودن به تفكر 

سريع با يك روش هوشمندانه است به كارگرفته شده 

(. كه براي واكنش نسبت به تغييرات به عنوان 3است )

بعضي از تعاريف چابكي در ذيل  فرصتها معرفي گرديد به

اشاره مي شود: توانايي سازمان در احساس، درک و پيش 

(؛ توانايي 13)3بيني تغييرات موجود در محيط كسب وكار

(، يكي از جامع ترين 12)1(؛ 12)4پاسخ موثر به مشتري

تعاريف چابكي سازمان را به صورت زير ارائه مي كند: 

                                                           

1 . Tao hua et al   

2. Nicholas  Roberts &Varun Grover 

3. ShariFi, H., & Zhang 

4. Katayama,H., & Bennett 

5. kidd 
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ت، سازگار و آگاهانه سازمان چابك يك كسب و كار باسرع

است كه قابليت سازگاري سريع در واكنش به تحوالت و 

وقايع غير منتظره و پيش بيني نشده، فرصت هاي بازار و 

نيازمندي هاي مشتري را دارد. باتوجه به تعاريف زياد از 

چابكي، هيچ يك ازآنها مخالف و ناقض يكديگر نيستند و 

ير در محيط كسب اين تعاريف عموما ايده ي سرعت و تغي

وكار رانشان مي دهند. چابكي در هر سازمان معموال 

چندين قابليت اساسي را در نظر مي گيرد كه عبارتند از: 

پاسخگويي: به معناي توانايي شناسايي تغييرات، -2

شايستگي: مجوعه -1واكنش سريع و بهره گيري از آن؛ 

ا در گسترده اي از توانايي هاست كه بهره وري فعاليت ها ر

انعطاف  -3جهت اهداف و مقاصد سازمان فراهم مي كند؛ 

پذيري: توانايي پردازش محصوالت و خدمات متفاوت و 

سرعت: -4نيل به مقاصد مختلف با همان امكانات اوليه 

(. 13توانايي انجام وظايف و عمليات در زمان ممكن )

بنابراين، اگرسازماني به دنبال چابكي است بايد اين قابليت 

را مدنظر داشته و تا جاي ممكن آنها را درون خود  ها

پرورش داده و تقويت كند تا باعث افزايش بهره وري 

درسازمان گردد. با اين حال بايد گفت چابكي در سازمان 

داراي اهميت فراواني است، زيرا نتايج و موفقيت هاي 

سازمان هاي چابك، جلب توجه و تحسين برانگيز است. 

دهد كه اين سازمان ها نرخ موفقيت  مطالعات نشان مي

فزاينده اي )تقربيا بيست درصد( در اجراي اقدامات تحولي 

نسبت به همتايان خود به دست مي آورند. در پژوهشي كه 

كشور انجام شد، 9( از 1223)2توسط موسسه ايي تي كرني

 13مشخص شد موسسات دولتي چابك در بهره وري 

، و در رضايتمندي درصد 39درصد، در رضايت كاركنان 

درصد رشد و افزايش داشته است. دولت هايي  3مشتريان 

كه در زمينه سرعت، انعطاف پذيري، پاسخگويي و 

شايستگي بيشتر سرمايه گذاري مي كنند به احتمال قوي 

                                                           

1 . ATK r n y 

به اهدافشان خواهند رسيد، زيرا عوامل سياسي، اجتماعي، 

ها و  اقتصادي وفن آوري با سرعت هر چه تمام تر بر دولت

گذارده، و شهروندان به خدمات  تصميمات آن ها تاثير

سريع تر و تخصصي تري نياز پيدا مي كنند. كه مسلما 

چابكي مي تواند به سازمان ها و موسسات به انجام اين 

رسالت و كسب اهداف سازماني كمك كند. وجود نيازها و 

زمينه هاي گوناگون باعث مي گردد كه يك سازمان برنامه 

ي را ادامه دهد. برخي از داليل ضرورت حركت به چابك

سمت چابكي سازمان را مي توان، رقابت شديد در محيط 

كسب وكار، افزايش انتظارات مشتريان، جهاني شدن، 

مسائل فرهنگي و اجتماعي، محدوديت هاي نيروي انساني 

( وبا 3ماهر، تغييرات فناوري اطالعات و ابتكار دانست)

هان امروز در حال تغيير و تحول است توجه به اينكه كه ج

و همه سازمان ها نيز براي پيشرفت و ارضاي نياز مشتريان 

و رضايتمندي كاركنان خود بايد با دنياي امروز همسو و 

هم جهت شوند. سازمان هاي ورزشي نيز از اين  قاعده 

كلي مستثني نبوده و بايد بتواند با سرعت و انعطاف 

ظ بقا ورضايت كاركنان خود پذيري مطلوب  در جهت حف

رويدادهاي داخلي وخارجي سازمان  در هنگام مواجهه با

(. بنابراين اداره كل ورزش  وجوانان استان 24خود باشند )

خوزستان به عنوان يك سازمان خدماتي همانند ساير 

سازمان هاي خدماتي دولتي ديگر بايد اين ابعاد را تقويت 

تطبيق بهتر با محيط، كنند. زيرا اين براي موفقيت و 

دستيابي به افزايش كيفيت خدمات، توان رقابت، كاهش 

هزينه ها، كاهش زمان ارائه خدمات، و رضايت مشتريان و 

رضايت كاركنان و بهره وري سازماني موثر و مفيد مي 

باشد. به هرحال با توجه به اينكه سازمان هاي ورزشي يك 

بتواند  سازمان خدماتي دولتي محسوب مي شود بايد

اجرا كند كه اين مهم  چابكي را در ساختار سازمان خود

براي تطبيق بهتر با محيط، افزايش بهره وري، رضايتمندي 

كاركنان و مشتريان و كيفيت باالي محصوالت و خدماتي 
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كه به افراد ارائه مي دهد مي شود. محقق اميدوار است 

 نتايج حاصل ازاين تحقيق بتواند به مديران و تصميم

گيرندگان در وزارت ورزش به طور اعم و در اداره كل 

تربيت بدني استان خوزستان  و باشگاه ها و ساير سازمان 

 هاي ورزشي دولتي و غير دولتي به طور اخص كمك كند.

 

 روش شناسی تحقیق

پيمايشي بود كه به روش  -اين پژوهش توصيفي

ميداني انجام شد. جامعه آماري در اين تحقيق كليه 

كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان خوزستان در 

. بدليل =N)232نفر بود )232كه تعداد آنها  2382سال 

محدود بودن جامعه آماري از روش سرشماري براي نمونه 

گيري استفاده شد. ابزار جمع آوري داده ها شامل 

پرسشنامه مشخصات فردي كه شامل )سن، جنس، 

ابقه خدمت، رشته وضعيت تاهل، مدرک تحصيلي، س

( داراي 1221استاندارد اسپايدرز ) پرسشنامهتحصيلي( و 

سوال،  22سوال و در چهار بعد )سرعت شامل  32

سوال،  6سوال، پاسخگويي شامل  1شايستگي شامل 

سوال( با مقياس پنج ارزشي  1انعطاف پذيري شامل 

 KMO=%67ليكرت بود. روايي سازه پرسشنامه به مقدار

منظور تعيين پايايي پرسشنامه از روش  بدست آمد. به

 82%ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه مقدار آن 

 اسميرنوف -كولموگروفاز آزمون (.2)جدولبرآورد گرديد

براي تعيين نرمال بودن داده ها استفاده شد كه نتايج 

براي (.1)جدولداده ها نرمال مي باشند نشان داد توزيع

آمار توصيفي )شامل تعيين ها از تجزيه و تحليل داده

فراواني ها ، تعيين درصد ، رسم جدول و نمودار و...( و 

آمار استنباطي )شامل آزمون تي  تك نمونه اي ، ضريب 

اسميرنوف(استفاده  –آلفاي كرونباخ، آزمون كولموگوروف

گرديد. همچنين سطح معناداري فرضيه ها ي تحقيق نيز 

(21/2p> ) .در نظر گرفته شد 

 

 

 کرونباخ یآلفا با استفاده از آزمونپرسشنامه تعیین پایایی  .1 جدول
 آلفاي كرونباخ ابعاد چابكي  

%91 قابليت چابكي  

%64 قابليت پاسخگويي  

%66 قابليت شايستگي  

%66 قابليت انعطاف پذيري  

%12 قابليت سرعت  

 

ابتدا براي مشخص شدن نرمال يا عدم نرمال بودن 

هاي مربوط به ميزان كاركنان ادراه كلورزش و جوانان داده

اسميرنوف استفاده -استان خوزستان از آزمون كولموگروف

 ارائه شده است. 4-9شد، كه نتايج آن در جدول 

 اسمیرنوف-آزمونکولموگروف. 1جدول

 مقدار سطح معنی داری
 شاخص آماری

 گروه

 چابكي 18/2 213/2

 قابليت پاسخگويي 33/2 222/2

 قابليت شايستگي 99/2 412/2

 قابليت انعطاف پذيري 24/2 246/2
360/3  03/1  قابليت سرعت 
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 شود،باتوجه به( مشاهده مي1همان طوركه درجدول)

هاي مربوط به ميزان آماره آزمون مشخص شدكه داده

(،  p= 222/2) قابليت پاسخگويي(،  p= 213/2)چابكي

 قابليت انعطاف پذيري(،  p= 412/2) قابليت شايستگي

(246/2 =p  و )قابليت سرعت (263/2 =p  از توزيع  )

ها از كنند، در نتيجه براي آزمون فرضيهنرمال پيروي مي

 پارامتريك استفاده شده است.آمار 

 

 یافته های تحقیق

مشاهده مي شود نتايج نشان 2همان طور كه در شكل 

درصد(  1/92نفر )  98نفر افراد نمونه، 232داد از مجموع 

درصد( را زنان  9/28نفر )  11آزمودني ها را مردان و 

درصد  1/81درصد مجرد و  1/4تشكيل مي دهند. حدود 

ميانگين و انحراف معيار سن آزمودني متأهل مي باشند. 

ميانگين و همچنين  11/6و  9/31به ترتيب هاي  مردان 

و  41/33به ترتيب انحراف معيار سن آزمودني هاي زنان 

درصد ديپلم و پايين  9/2. حدود مي باشد 62/3

درصد  1/11درصد فوق ديپلم،  1/23تر)كمترين فراواني(، 

درصد داراي مدرک  8كارشناسي )باالترين فراواني( و 

رشته تحصيلي  باشند.تحصيلي كارشناسي ارشد و باالترمي

درصد افراد تربيت بدني و رشته تحصيلي  3/18حدود 

 درصد افراد غير تربيت بدني مي باشد. 1/12

 

 

 توزیع فراوانی ویژگی های توصیفی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان خوزستان.1شکل

 

 در و اي فاصله داراي مقياس تحقيق اين هاي پرسش

 طيف در پنج ها است. گزينه ليكرت اي گزينه پنج طيف

زياد  خيلي ( و4(، زياد )3(، متوسط )1(،كم )2خيلي كم )

 عدد فوق ميانگين امتيازات اينكه به اند. با توجه ( بوده1)

 جامعه انتظارمورد  ميانگين عنوان به عدد اين است 3

 .است شده فرض

شود با توجه مشاهده مي (3)گونه كه در جدولهمان

به سطح معناداري به دست آمده، حيطه قابليت شايستگي 
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(221/2sig= و حيطه قابليت انعطاف پذيري )

(226/2sig= از ابعاد چابكي سازماني وضعيت مطلوبي )

 و (=246/2sigدارند ولي حيطه قابليت پاسخگويي )

و حيطه قابليت هاي ( =129/2sig)سرعت حيطه قابليت 

( با توجه به سطح معناداري به دست =246/2sigچابكي )

 آمده از وضعيت مطلوبي برخوردار نبودند.

 

 ای برای تعیین میزان ابعادچابکی سازمانیتك نمونه t. نتایج آزمون 9جدول 

 سطح معنی داری Tمشاهده شده  درجه آزادی Test  value انحراف معیار میانگین متغییر

 246/2 46/2 222 3 41/2 26/3 قابليت هاي چابكي

 662/2 -44/2 222 3 13/2 81/1 قابليت پاسخگويي

 221/2 96/1 222 3 62/2 26/3 قابليت شايستگي

 226/2 19/1 222 3 46/2 21/3 قابليت انعطاف پذيري

 129/2 64/2 222 3 12/2 24/3 قابليت سرعت

 

 
 :توزیع ابعاد چابکی براساس مطلوبیت وغیرمطلوبیت1شکل 

 

 1 نتايج پژوهش در خصوص ابعاد چابكي در شكل

 يستگيشا يطهدر ح بعد بيشترين كه دهد مي نشان

 در( 81/1) پاسخگويي يطهبعد در ح ينكمتر ( و26/3)

 .باشند مي چابكي ابعاد بين

 

 نتیجه گیریبحث و 

يافته هاي تحقيق نشان داد،اداره كل ورزش وجوانان 

استان خوزستان داراي قابليت هاي چابكي مطلوب 

 (،2398) نيست.اين يافته با يافته هاي دره زرشكي

دره  (.6،2)همخوان مي باشد (،2398) همكاران باقرزاده و

 چابكي در سطح نامطلوبي از (،2398) همكارانزرشكي و 

  را گزارش كردند. هاي دولتي استان يزدسازمان 

 كرماني (،2398) هاي سالجقه يافته همچنين با

 ناهمخوان  (1221)2همكاران شريهاي و (،2399)

(،معتقد است كه 2399) كرماني (.24،22،14) باشد مي

براي واردشدن به فضاي رقابتي و استفاده از ساز و كارهاي 

بازار براي ادامه حيات نياز، به تغيير بيش از پيش احساس 

مي شود. لذا بايد برنامه هاي تغيير و اصالح براي رسيدن 

به پاسخگويي به نياز ها و انتظارات جامعه تدوين شود كه 

يع تر با محيط و دستيابي به براي موفقيت و تطبيق سر

افزايش كيفيت خدمات،رضايت كاركنان و مشتريان،توان 

رقابت،كاهش هزينه ها،كاهش زمان ارائه خدمت و... 

استفاده از چابكي سازماني پيشنهاد مي شود،شايد علت 

اين ناهمخواني تفاوت در نوع اهداف سازمان باشد،شريهاي 
                                                           

1 . Sherehiy et al 
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طه معنادار بين (، در تحقيق خود راب1221و همكاران )

ميزان قابليت هاي چابكي در سازمان هاي دولتي گزارش 

كردند، علت اين ناهمخواني تفاوت در سازمان مورد 

مطالعه مي باشد كه در يك سازمان توليدي انجام شده 

يافته هاي تحقيق نشان داد، اداره كل همچنين است.

ورزش و جوانان استان خوزستان داراي قابليت پاسخگويي 

(، 2398لوب نيست.اين يافته با يافته هاي سالجقه)مط

(، نا همخوان 1221شريهاي و همكاران ) (،2399) قاسمي

(، در تحقيق خود 2399قاسمي ) (.24،22،14)مي باشد

معنادار مثبت ميان پاسخگويي و چابكي كاركنان  ارتباط

ملي شهرستان سنندج گزارش مي كند شايد علت  بانك

سازمان مورد بررسي مي ناهمخواني درنوع  اين

(، در تحقيق خود رابطه 1221شريهايوهمكاران )باشد،

ميزان پاسخگويي و رضايت شغلي كاركنان  معنادار بين

دولتي گزارش كردند شريهاي ضمن تفكيك  سازمان هاي

پاسخگويي اعتقاد دارد كه سازمان هايي كه از  مولف هاي

مل حسگري باال، توان درک سريع تغييرات و عكس الع

زمينه جلب بيشتر  بااليي نسبت به تغييرات بر خوردارند،

ناهخواني در كاركنان خود را دارا هستند شايد علت اين 

اين يافته با  جو وفرهنگ حاكم بر اين سازمان مي باشد،

(،  همخوان 2398(، دره زرشكي )2398نتايج باقرزاده )

(،درتحقيق خود گزارش 2398باقرزاده ) (.2،6)باشد مي

دندكه اداره پست داراي قابليت پاسخگويي مطلوب كر

نيست.همچنين يافته هاي تحقيق نشان داد، اداره كل 

ورزش و جوانان استان خوزستان داراي قابليت شايستگي 

مطلوب مي باشد.اين يافته با يافته هاي شاهين ورياني 

 2الگاما(، 2391) (، بازيار2398(، سالجقه )2382) مهر

 (.11،24،1،21)ي باشدهمخوان م(، 1222)

(، معتقد است كه در شرايط فعلي و با در 2391) بازيار

نظر گرفتن شرايط رقباءشايستگي به عنوان يك مزيت 

                                                           

1. Algama 

رقابتي در ميان سازمان ها مطرح مي باشدشايستگي اشاره 

به تشخيص بهترين عملكردهاي سازماني است.وي 

همچنين معتقد است كه درگذشته سازمان ها اطالعات 

د را ازطريق روشهاي سنتي بدست مي آورندكه اين خو

موضوع جهت تصميم گيري مديران زمان بر تلقي مي 

 ولوژي،كنسريع فناوري و ت رشد با شد.اما درشرايط فعلي و

 نياز مديران سريع حاصل گرديده و اطالعات مورد

 به مديران ارائه مي دهد، را شايستگي 

 (،2382) همكاران نيك پور واين يافته بانتايج 

 (،2398همكاران ) دره زرشكي و (،2398) باقرزاده

 همكاران نيك پور و (.23،2،6)ناهمخوان مي باشد

 علت اين ناهمخواني را(، علت اين ناهمخواني 2382)

ساختارهاي سازماني دولتي مي دانند كه به دليل وجود 

قوانين و مقررات چندان جوابگوي چابكي سازماني 

تحقيق خود گزارش كردند  در (،2398، باقرزاده )نيستند

 كه اداره كل پست داراي قابليت شايستگي مطلوب 

 نمي باشد، شايد علت اين ناهمخواني در نوع جامعه و

هاي تحقيق نشان  همچنين يافته نمونه مورد بررسي باشد،

جوانان استان خوزستان داراي  اداره كل ورزش و داد،

 يافته اين يافته با پذيري مطلوب ميباشد. قابليت انعطاف

 (،2398) سالجقه (،2382) هاي شاهين ورياني مهر

 الگاما (،1222) 1كلمونز (،2398) همكارانو صمدي 

  (.11،24،9،28،21) باشد همخوان مي (،1222)

تحقيق خود رابطه  در (،2398همكاران)  صمدي و

مستقيم و معنادار بين مسئوليت پذيري اجتماعي و 

سازمان را گزارش مي كند، كلمونز به نقل پذيري  انعطاف

پذيري  معتقد است كه انعطاف (،2394از خداياري )

سازماني از طريق تجديد نظر در ساختارها و سيستم هاي 

كار منعطف  توليد و نيز برخورداري از راهبردهاي كسب و

 آورد. زمينه رضايت شغلي را براي كاركنان فراهم مي

                                                           

2. klomonez 
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ا پيكره محصوالت، حجم و تنوع انعطاف پذيري در الگوها ي

بخش به محصوالت همگي از جمله اين مولف ها به شمار 

 (،2382) همكاران مي روند، اين يافته با نتايج نيك پور و

 ناهمخوان مي باشد (،2398) همكاران دره زرشكي و

شايد علت اين ناهمخواني ساختارهاي غير  (.23،6)

كه به دليل ير باشدانعطاف سازمان هاي دولتي در برابر تغي

وجود قوانين و مقررات چندان جوابگوي چابكي سازماني 

در تحقيق خود (، 2398نيستند، دره زرشكي و همكاران )

گزارش كردندكه سطح نامطلوبي از قابليت هاي چابكي در 

مي باشد ممكن است  سازمان هاي دولتي در ارائه خدمات

ي و علت اين ناهمخواني، ساختارهاي سازماني دولت

همچنين يافته هاي تحقيق نشان بوروكراتيك واداري باشد.

داد،اداره كل ورزش وجوانان استان خوزستان داراي  

 قابليت سرعت مطلوب نيست.اين يافته با نتايج دره

(،همخوان 2398) (، باقر زاده و همكاران2398زرشكي )

 (.6،2)مي باشد

درتحقيق خود گزارش كردند كه (، 2398باقرزاده )

اره كل پست داراي قابليت سرعت مطلوب نمي باشد، كه اد

علت اين ناهمخواني مي تواند پيروي سازمان هاي دولتي 

از قوانين خشك ورسمي باشد كه مانع كندي امور مي 

(، در تحقيق با 2398، دره زرشكي و همكاران )شود

بررسي چابكي در سازمان هاي خدماتي يزد گزارش كردند 

چابكي در سازمان هاي دولتي ارائه  كه سطح نامطلوبي از

 (،2398) خدمات مي باشد، اين يافته با نتايج سالجقه

ناهمخوان  (،1224)2همكاران يوسف و (،2399) كرماني

اين زمينه  در (،2399كرماني ) (.24،22،11) مي باشد

ثباتي سبب مي گردد كه  بي معتقداست كه ناپايداري و

سازماني از عوامل مهم چابكي  سرعت عمل در ساختار

سازماني به شمار مي رود، علت ناهمخواني مي تواند عدم 

تغيير سازمان هاي دولتي در برابر تغييرات محيطي باشد 

                                                           

1. Este jan 

يوسف و  ،كه منجر به كندي ارائه خدمات مي شود

(، در تحقيق خود رقابت شديد بين 1224) همكاران

تغييرات  ها و شتاب تغييرات  فناورانه و نيز سازمان

 اجتماعي همگي تاكيد بر مولفه سرعت عمل مي باشد

علت ناهمخواني درجامعه مورد بررسي مي باشد كه در 

 كند.   هاي غيرخدماتي انجام شده است را بيان مي سازمان

 

 نتیجه گیری

اداره كل ورزش وجوانان  ،بر اساس نتايج عرضه شده

توجه  ازقابليت هاي چابكي مطلوبي برخوردار نيست و با

تغييرات وعصر بي  به اين كه دنياي امروز دنياي تحوالت و

ثباتي هاست است، بنابراين ضروري است كه سازمان هاي 

خدماتي از جمله سازمان هاي ورزشي نيز چابكي  دولتي و

توجه به اين كه  با را در ساختار خود به كار بگيرند و

چابكي به معناي توانايي پاسخگويي و واكنش سريع و 

موفقيت آميز به تغييرات محيطي است و همانند توليد 

كنندگان، ساير سازمان ها و موسسات ناچارند كه براي 

رقابت در قرن بيست و يكم به دنبال چابكي باشند چرا كه 

چابكي ، توانايي سازمان براي عرضه محصوالت و خدمات 

نتيجه عامل اساسي براي  با كيفيت باال را ارتقاء داده در

ق بهتر با محيط، دستيابي به افزايش كيفيت خدمات، تطبي

توان رقابت، كاهش هزينه ها، كاهش زمان ارائه خدمات، و 

بهره وري سازمان  رضايت مشتريان و رضايت كاركنان و

چابكي سازماني عامل مهمي است كه  (.26مي شود)

سازد  مي را قادر دولتي( مديران سازمان هاي )خدماتي،

ع وموثري با تغييرات داشته باشند، از سري برخورد صحيح،

هاي بالقوه پديد آمده به بهترين نحوه ممكن  فرصت

استفاده كنند و در جهت بهبود و پيشرفت سازمان خود و 

تامين نيازهاي آينده سازمان حركت كنند. لذا بايد مديران 

سازمان هاي ورزشي نيز برنامه تغيير براي رسيدن به 

انتظارات جامعه را تدوين كنند  هدف پاسخگويي به نياز و
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كه اين براي موفقيت و بهره وري سازماني موثر و مفيد 

 (.21باشد) مي

 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق

هاي تحقيق حاضر مبني بر  با توجه به يافته -2

 داراي خوزستان استان جوانان و ورزش لكاداره  اينكه،

توصيه مي مي باشد، بنابراين  مطلوب شايستگي قابليت

شود كه ادره كل تربيت بدني  اين شايستگي ها را تقويت 

: داشتن  باشد ها شامل موارد زير مي كند، اين قابليت

هاي مناسب سخت افزاري و  تكنولوژي ديدگاه استراتژيك ،

نرم افزاري، مديريت تغيير، كيفيت خدمات، اثر بخشي 

هزينه، تعدد معرفي خدمات جديد ، قابليت دانش و 

كاركنان با  يستگي افراد ، اثربخشي و كارايي عمليات،شا

، شايسته و توانمند، يكپارچگي، همكاري و تعاون   دانش

 بيروني و دروني.

 با توجه به يافته هاي تحقيق حاضر مبني بر اينكه، -1

 قابليت داراي خوزستان استان جوانان و ورزش كل اداره

 اداره كل تربيتمي باشد، بنابراين  مطلوب پذيري انعطاف

بدني بايد در جهت حفظ و بهبود آن كوشا باشد، الزماست 

پذير باشد ، در ارتباط باحوزه  ساختار سازمان انعطاف

با  سازمان اقدامات زير ضروري است : تشكيل شراكت

ها ، بهبود انعطاف پذيري از طريق تمركززايي  ساير سازمان

 و و اتخاذ ساختارهاي منعطف،ترويج فرهنگ تحول

 .نوگرايي

 به منظور بهبود قابليت پاسخگويي ، شناسايي و -3

 تشخيص تغييرات موجود در نيازها و خواسته هاي

مشتريان و همچنين پاسخگويي به نيازهاي جديدمشتريان 

با لحاظ نمودن تغييرات موجود در تكنولوژي واستفاده از 

 فناوري هاي جديد توجه كنند.

، در راستاي توسعه ي براي بهبودقابليت شايستگي -4

فن آوري هاي جديد به استفاده از ارتباطات اداري 

خصوصا ابزارهاي چند منظوره )اينترنت ، اينترانت و...(و به 

 توسعه دانش سازماني خود توجه كنند.

به منظور بهبود قابليت انعطاف پذيري، به انعطاف  -1

پذيري در حجم خدمات ارائه شده و نيز استفاده از 

هاي خدمات انعطاف پذير در ساختار سازمان خود  سيستم

 توجه كنند.

به منظور بهبود هر چه بيشتر قابليت سرعت،  -6

سازمان به انجام امور مراجعان در كوتاه ترين زمان ممكن 

و جلوگيري از اتالف وقت آنان در واحدهاي مختلف 

 سازمان همت مضاعف نمايند.
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