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 یو چابک یمشارکت تیریمد يمدل معادالت ساختار نیهدف از اجراي این تحقیق، تدو
شامل  قیتحق نیا يریاست. ابزار اندازه گ رانیا    یورزش    منتخب  ي ها ونیدر فدراس یسازمان

 یزمانسا ی) و پرسشنامه استاندارد چابک1381، (لباف و رنجبر یمشارکت تیریمد  پرسشنامه
است. ضریب الفاي کرونباخ  دهیاستفاده گرد ییو محتوا ي) با روایی صور2007 دزر،ی(اسپا

شامل  ،قیتحق ي. جامعه آماردیگرد نییتع 96/0و 88/0 بیها به ترت پرسشنامه ییایپا يبرا
 22 نینفر از ب 269را  يو نمونه آمار رانیا یاسالم يجمهور یورزش يها ونیفدراس هیکل

 ؛دهد یم لیاند، تشک و هدفمند انتخاب شده يا هنتخب که به صورت طبقم ونیفدراس
(مدل  يکه از مدل معادالت ساختار باشد یم یهمبستگ قاتیحاضر از نوع تحق قیتحق

 انجام شده است.  زرلیل ي) با استفاده از نرم افزار آمارریمس لیتحل ،يساختار
-میتصم ،يگذارهدف مشارکت در يها لفهؤمکه نشان داد  قیتحق يها افتهی

. دداري دار اثر مستقیم معنی یمشارکت تیریبر مد و تحول رییمشکالت و تغ حل ،يریگ
اثر  یسازمان یبر چابک ییگوو پاسخ يریپذانعطاف ،یستگیسرعت، شا يها لفهؤم

در  یسازمان یبر چابک یارکتمش تیریدر مجموع مد؛ داري دارد مستقیم معنی
ون هاي آزم  دارد و شاخص يدار یو معن میاثر مستق یمنتخب ورزش يها ونیفدراس

در  یسازمان یبر چابک یمشارکت تیریمد ریثأبرازندگی مبین برازندگی مدل ت
 ياهداف و استراتژ نیبا تدو توان یم نیبنابرا باشد.می یمنتخب ورزش يها ونیفدراس

 يهکارهارا ،یورزش يها ونیو کارکنان فدراس رانیمد نیب ارکتمنسجم و توسعه مش
 .مشخص کرد ندهیدر آ یورزش يها ونیفدراس نیدر برا  یسازمان یتوسعه چابک

 

 کلیدي گانواژ
 .یورزش يها ونیفدراس ،یسازمان یچابک ،یمشارکت تیریمد
 
 

The Purpose of this Study was to determine the Development of 
Structal Equation Models of Participative Management and 
Organizational Agility in Selected Iranian Sports Federations. 
Measuring Instruments Included Participative Management 
questionnaire (Labaf and Ranjbar, 1381) and Organization 
Agility Standard Questionnaire (Spitzer, 2007) is applied with 
face and Content Validity. Cronbach's Alpha Coefficients 
Questionnaire reliability was 0.88 & 0.96 respectively. The 
Statistical Population of this Research was Including all Islamic 
Republic of Iranian Sport Federations and Statistical sample 
was 269 Experts and Executives of 22 of iraian Selected Sport 
Federations to Complete Purposive sampling. The research 
method is Correlational Method used Structal Equation Models 
(Structal Equation & path diagram) through LISREL Statistical 
Software. 

Results indicate that there was Positive significant Impact 
of the Components (goal setting, decision making, problem 
solving and change) on Participative Management and Positive 
Significant Impact of the Components (Speed, Competency, 
Felxiability, and Responsiveness) on Organizational Agility. In 
total, there was Positive Significant impact of Participative 
Management on Organizational Agility. Those Sequential 
Model Fitting Procedures Indicate Impacted Participative 
Management on Organizational Agility in Selected Iranian 
Sports Federations. Therefore, by Setting Goals and 
Developing a Cohesive Participatory between Managers and 
Staff of Sports Federations Improving Organizational Agility in 
Sports Federations in the Future can be Identified. 
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 مقدمه
 محیط تکنولوژي،  سریع وسعهت سببه ب خیر، ا يها سال در

 است کردهزیادي  تغییر مستمر صورت بهها  ي در سازمانکار
 نقشي ایفاي برا ها سازمان  ). 2005 ، 1برند وی لئ (چالنجر،  

ی مبرم نیاز تغیر، م شرایط در تقاضاها ساختن برآورده و مدیریت
نوده، ی(و  دارندیی پاسخگو وي ریپذ فانعطا بهبود و توسعه به

یکی از جدیدترین  بنابراین، ). 2008 ، 2دواداسان و ساندراج 
سازمان چابک  باشد.   می فرم سازمان چابک  هاي سازمانی،  شکل

اندیشند و متمایل به استفاده از   می فراتر از انطباق با تغییرات 
هاي بالقوه در یک محیط متالطم و کسب یک موقعیت  تفرص

(شهایی،  باشند  هاي خود می ثابت به خاطر نوآوري و شایستگی
 با رویارویی براي سازمان یک توانایی چابکی واقع،  در  ).1385 

ها  فرصت از مؤثر مندي بهره وها  فرصت شناسایی نیز و تغییرات
چابکی  همچنین  ).2004 ، 3گیاچتی و (آرتتا  شود  می  بیان

هایی  ها و شایستگی سازمانی سیستمی است که داراي توانمندي
است که باعث بقا و پیشرفت سازمان در یک محیط رقابتی و 

). 2012 ، 4وانیلبرگ و پپرمنز دریس، ( شود  عدم اطمینان می
بسیاري از خبرگان، چابکی سازمانی را تنها مزیت رقابتی براي 

در   ترین سازمان د و معتقدند که موفقدانن آینده سازمان می
). 1390ترند (آذر و پیشدار،  که چابک هایی هستند آینده، آن
 بر بسیاري تأثیرات که است مهمی قابلیت چابکیبنابراین 
 اتیادبی بررس). 2007، 5انراویچاندر( دارد سازمان عملکرد
 خپاس در امروزي يها سازمان ،دهد  می  نشان ریاخ يها پژوهش

 دایپ شیگرای چابک میپارادا سمت بهی رقابت فشارهاي به
ی سازمانی چابک بهی ابیدست جهت ، یمتنوع راهبرد از و اند کرده

و  دالیل از برخی ).1389دهمرده،  وی عقوبی(  کنند  می  استفاده
 توان، رقابت  می  را سازمان چابکی سمت به حرکت ضرورت

 مشتریان، جهانی تظاراتان کار، افزایش و کسب محیط در شدید
 انسانی نیروي اجتماعی، محدودیت و فرهنگی شدن، مسائل
دانست  تغییرات و ابتکار و اطالعات، نوآوري ماهر، فناوري

هاي ورزشی  فدراسیون ). بنابراین1386ی، یشها و (جعفرنژاد
پذیري  بایست به سرعت و با انعطاف سازي خود می چابکبراي 

 پرورش خود درون راها  قابلیت این ممکن جاي تا وعمل کنند 
از قبیل به  راهبردي رقابتی يها ظرفیتو از  دنکن تقویت و داده

روز،  هاي اطالعاتی به ها و سیستم کارگیري فناوري

1. Challenger, L. Lee, S.Y. & Brand, J.L. 
2. Vinodh S., Sundararaj, G. & Devadasan S.R. 
3. Arteta, B., &Giachetti, R.  
4. Dries, N; Vantilborgh, T. &Pepermans, R.  
5. Ravichandran 

گذاري بر روي کارکنان دانشی چند مهارته، انسجام در  سرمایه
فرایندها، همسو شدن با اشکال مجازي سازمان و همکاري  

مند نیازی و خارجی استفاده نمایند که این امر اعضاي داخل
 و ، افرادها ، تکنولوژيها استراتژي بعد در دادن نشان واکنش
 . )1999، 6(گوناساکارن باشد می ها فرآیند
 بر حاکم قدرتمند روهايین انیم در امروزه گریدي سو از

، ییایبخش، پو اتیح عوامل ازی کی ،فرادا ، مشارکتها سازمان
 اطاتارتب جادیا با که ستها سازمان در وري بهره و طراوت
 شود تا سبب میی جمع عمل و فکر از استفاده با و اي شبکه

 وی نی(ام دینما حرکت مطلوب وضع به موجود وضع از سازمان
 در کارکنان يدرگیر فرایند ،). مشارکت1386ردامادي، یم

 صورت به که است سازمان تاکتیکی و راهبردي يها تصمیم
درجه،  با و غیرمستقیم یا مستقیم شکل در غیررسمی یا رسمی
 نوع نیای اصل دیکأ. تافتد  می  اتفاق مشخص حدودي و سطح

 در و است کارکنان داوطلبانه مشارکت وي همکار بر تیریمد
 توان وها  تیخالق و ابتکارات  شنهادات،یپ، ها دهیا از دارد نظر

 در سازمان مشکالت و مسائل حل درها  آنی تخصص وی فن
 رهنورد،( کند استفاده سازمانهاي  تیفعال مستمر بهبود جهت
 توسط نظامی و فضا ایجاد به مشارکتی ). مدیریت1379

 روند در سازمان یک کارکنان تمام آن در که دارد اشاره ،مدیران
سازمان،  مسائل و مشکالت حل و گیري سازي، تصمیم تصمیم

 ). به1385حضوري، ( نمایند مشارکت و همکاري مدیریت با
 مشارکت و مشارکتی مدیریت که گفت توان  می  کلی طور

 و مشکل گیري، حل گذاري، تصمیم هدف زمینه در کارکنان
 تأثیر تواند می خوبیه بها  سازمان در تحول و تغییر ایجاد

از این رو باشد.  داشتهها  در بالندگی و موفقیت سازمان بسزایی
 وی مشارکت مدیریت از ستفادها مثبت تأثیراتبا توجه به 

 احساساز قبیل  سازمان و فرد براي ، نتایجیکارکنان همکاري
 افزایش، وري بهره افزایش و کیفیت بردن باال، کارکنان در تعلق

، تغییر با تر سریع انطباق، شغلی رضایت افزایش، کارکنان روحیه
 کار نسنگی بار تقسیم، بهتر ارتباطات، افراد بین   اعتماد افزایش

 شدن تر پیچیده با بهتر گیري تصمیمو  مدیر و تیمي اعضا بین  
بر  ).1384همکاران،  و زاده (حسن داردوجود  سازمان رد کارها

 توسعه و وري بهره افزایش براي متعددي راهبردهاياین اساس 
 راهبردهاي و تدابیر از یکی که دارد وجود سازمان یک اداري

 نوع اینن بنیا و اساس که است مشارکتی مناسب، مدیریت
است  استوار کارکنان و مدیریت بین   اختیارات تقسیم بر مدیریت
 به ورزشی هاي   فدراسیونبنابراین، ). 1376زادگان،  (عباس

6 . Gunasekaran, A 

                                                                      

                                                                      



 13 حمیدرضا مقصودي ایمن و همکاران: تدوین مدل معادالت ساختاري مدیریت مشارکتی و چابکی سازمانی.... 

 از این قاعده ورزشی هاي سازمان ترین گسترده از یکی عنوان
 در ورزش و بدنی تربیت اهمیت به توجه با و نیستند مستثنی

بشر،  وجودي ابعاد تمامی در جسمانی سالمت و درستیتن ایجاد
 مدیران نیازمند کشورمان در ورزش کیفی و کمی توسعه

با روحیه همکاري و  شایسته و الیق، کارآمدو کارکنان  ورزشی
پژوهش اینست  اینصلی اال در این راستا، سؤ است.مشارکت 

 ابکیچتوانند بر   می تا چه میزان  مدیران مشارکتی مدیریتکه 
ثر باشد. مؤ کشور ورزشی منتخب يها فدراسیوندر  سازمانی

بین مدیریت  محقق در نظر دارد مدل مناسبی از روابط 
 راهکارهايمشارکتی و چابکی سازمانی ارائه دهد و در نهایت 

بهبود  جهت مشارکتی مدیریت نظامی اثربخش برايرا  الزم
 ارائهشی ورز هاي   فدراسیون در مطلوب چابکی يها قابلیت
 . نماید

ها در خصوص نقش مدیریت  در بررسی مروري پژوهش
مدیریت مشارکتی و  بین  داري  ، حاکی از رابطه معنیمشارکتی

 معکوس )، رابطه2012نگرش شغلی (اسدي کناري و همکاران، 
 برابر در کارکنان مقاومت و مدیریت مشارکتی بین دار  معنی

؛ 1392، قفی اسفیدانیوا؛ 1387آصفی ؛ 1385 حضوري،تغییر (
داري مدیریت مشارکتی  معنی نقش مثبتی و ،)1393، سلطانی

 ثیرأت ،)1386، امینی و میردامادي(بخشی رفتار سازمانی  بر اثر
، راسخ(کار آفرینی کارکنان  سبک مدیریت مشارکتی بر مثبت
داري ساختار سازمانی  یرابطه معن )،1392، پیرمرادیان؛ 1386

مثبت مدیریت نقش  )،1392ی (جدیدي، با مدیریت مشارکت
حسنی نیروي انسانی (وري  هدر بهبود بهر یمشارکت
رابطه  )،2011، ؛ رنجبر اردکانی و شایان جهرمی1390،کاخکی
 ؛1385، حضوري( شغلی رضایت و مشارکتی مدیریت  مستقیم

داري بین فرهنگ سازمانی و  یرابطه معن )1392، مقصودلو
 داري یمعن و مثبت)، رابطه 1388(رضایی،  مدیریت مشارکتی

 ،عامري سیدکارکنان ( شغلی انگیزشبین مدیریت مشارکتی و 
 يها تالش بهبودی بر مشارکتي ریگ میتصم ریثأت و )1388

 باشد.  می )2007( 7سزن وی کتابچي (فرد
هاي انجام شده در خصوص نقش  همچنین مرور پژوهش

 و سازمانی کیداري چاب ابکی سازمانی حاکی از رابطه معنیچ
؛ لنداران و 1390، احمدي و همکاران(یادگیرنده  سازمان

بین ساختار سازمانی و داري  معنی)، رابطه 2014همکاران، 
داري  ) رابطه معنی2012حمدي و همکاران، چابکی سازمانی (ا

)، 1391، هوش هیجانی با چابکی سازمانی (اسالم پناه نوبري

7. Kitapçi, H. & Sezen,B.  

سازمانی  چابکی ندسازتوانم یک عنوان به تجاري هوش نقش
 ثرؤم عوامل ، شناسایی)2012( ،8شرفیا و کویلبوئر، راس(

محور،  مشتري کارکنان، فرهنگ سازمانی (توانمندسازي چابکی
 ثیرأت گیرنده) و یاد سازمان و ارگانیک اطالعات، ساختار فناوري

 رابطه، )2011 ،9البتینه و محصول (الزوبی، اتوم توسعه بر آن
 با انسانی منابع اطالعات هاي سیستم کارگیريه ب میزان بین

و  مثبت)، رابطه 1392، زندو  پورکیانی( یسازمان چابکی
 و چابکی  و  اطالعات فناوري راهبردي داري بین همسویی معنی

 چابکی ) توسعه2011، 10پنسونیالت و تالونسازمانی ( عملکرد
 و بی؛ رو2008، 11(پاتریشیا و همکاران IT طریق از سازمانی
 ، تأثیر مثبت)2012، 13رحمان و صدیقی؛ 2011 ،12همکاران

یید نقش عدم تأ و سازمانی چابکی بر یادگیري فرهنگ نقش
 و زاده، هورمنش سازمانی (قربانی چابکی دانش بر مدیریت

 و سازمانی بین چابکی  دار یرابطه معن، )1390غالمحسینی،
ر ثیتأ ،)1389، سالجقهو  پور نیک(کارکنان  شغلی رضایت
 وها  ترازي بین سیستم هم، شایستگی( سازمانی يها سیستم
ثیر عامل )، تأ2012، 14فونگ ترینه( چابکی به) پویا محیطی

 وي جوانمرد( مدیریت و ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی
 سرمایه فردي هاي نقش مثبت قابلیتو  )1390، همکاران

ازمانی سی چابک سپس و انسانی سرمایه سازي چابک بر انسانی
 باشد. ) می1391، (ضیایی و همکاران

ها نشان  ی در سازمانسازمانی چابک ابعاد شناساییبررسی و 
 تغییرات و آسان تغییرات اساسی سازي پیاده دهد که توانایی می

پیشدار،  (آذر وشود  میارتقاي چابکی  سازمان باعث در کوچک
، گویی پاسخ( چابکی قابلیت چهارنامطلوب  وضعیت). 1390

مازندران  پست کل ادارهدر ) سرعت و پذیري شایستگی، انعطاف
 يها قابلیت مطلوب وضع و موجود بین وضع دار یمعن شکافو 

، )1389، مدنی معافی و جامخانه باقرزاده، بالوئی( چابکی
پذیري،  گویی، انعطاف هاي پاسخ همچنین پایین بودن شاخص

سیستم  شایستگی، توسعه خدمات و کسب رضایت مشتري در
مطلوب  تیوضع )،2014آموزشی ایران (جهانگیري و خلخالی، 

8. Kuilboer, Jean-Pierre. Russ, Hanne & Ashrafi, 
Noushin 
9. Alzoubi, Abed Elkareem Haider. Al-otoum, Firas 
Jamil & Albatainh, AbdelKarim Fawwaz  
10. Tallon, Paul.P. Alain, Pinsonneault.  
11. Patricia, Swafford et al 
12. Rui, Bi. Robert, M. Davison. Booi, Kam &  Kosmas, 
X. Smyrnios 
13. Siddiqui, Jamshed. Rahman, Zillur 
14. Trinh-Phuong, T. 
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 تیقابل مطلوبنا تیوضع یستگیشا وي ریپذ انعطاف تیقابل
 و ورزش کل ادارهدر  چابکیمجموع  درو  سرعت ویی گو پاسخ

براي  یید مدلی، تأ)1392ي، سوار(خوزستان  استان جوانان
ري، توسعه پذی دهی، انعطاف چابکی با ابعاد سرعت، پاسخ

شایستگی، بهبود محصوالت و خدمات و غنی سازي مشترك 
 تیوضعو ) 1388ن (فتحیان و شیخ، هاي ایرا در سازمان

 و خصوصی از اعم مطالعه مورد هاي نبیمارستا چابکی مطلوب
 ) است.1390(یار محمدیان،  دولتی

ثیر ینه تحقیقات انجام شده در خصوص تأبررسی پیش
کی سازمانی شامل مطالعات جعفرنژاد و مدیریت مشارکتی و چاب

اي را براي چابکی  گانه ) که معیارهاي بیست1386شهایی (
هاي تولیدي از جمله: ساختار سازمانی،  سازمانی در سازمان
اندازي تولید، وضعیت کارکنان، مشارکت  تفویض اختیار، راه

شتري، چرخه عمر کارکنان، ماهیت مدیریت، پذیرش پاسخ م
محصول، بهبود طراحی، روش تولید،  خدمت محصول، دوره

هاي هزینه و حسابداري، اتوماسیون،  ریزي تولید، سیستم برنامه
ادغام فناوري اطالعات، تغییر فرایندهاي کاري و فنی، مدیریت 

وري و برون سپاري را  ، وضعیت بهرهدزمان، وضعیت کیفیت
 15شناسایی و معرفی کردند. در تحقیقی دیگر، کروکیتو و یوسف

هاي انسانی چابکی سازمانی اعالم  ) در خصوص جنبه2003(
 و سازمان اعضاي کنندگان، تامین مبناي بر کردند چابکی

یکدیگر  به اطالعات فناوري طریق از که شود می ارائه مشتریان
بر بنیان رهبري، فرهنگ سازمانی و  رابطه . اینرابطه دارند

اي بین افراد و  طهتا راب داردي پاداش کارکنان تکیه ها سیستم
افراد در  مشارکت فناوري ایجاد شود. این روابط شامل

 پیشنهادگیري، ایجاد کیفیت محصول و فرآیند از طریق  تصمیم
پاداشی  ،فناوري و تدارك سیستمدر  آموزش شده، غنی مشاغل

 شود. همچنین نتایج می سازمانی چابکی يارتقاموجب است که 
کراو،  طبق مدل رهبري که داد نشان) 2005( 16کراو پژوهش

هم  و شغلی رضایت هماست که  مشارکتی رهبري بر مبتنی
داد.  خواهد گسترش را کاربران به شده ارائه خدمات میزان

در که ) در تحقیقی عنوان کردند 2007( 17رامش و دوادسان
هاي سازمانی  يگیر هاي چابک، کارکنان در تصمیم زمانسا

رکنان در حد باال و مدیریت مهارت کامشارکت فعال دارند و 
) در 1390مشارکتی بر سازمان حاکم است. صمدي و همکاران (

ی با پذیري اجتماع که بین مسئولیتپژوهشی اعالم کردند 
، گویی پذیري، سرعت و پاسخ هاي شایستگی، انعطاف قابلیت

15. Crocitto, Madeline. Youssef, Mohamed. 
16. Crowe, K. M. 
17. Ramesh ,G & Devadasan , S.R 

 18پان و چن، وانگ دار و مستقیم وجود دارد. رابطه معنی
چابکی،  توسعهو  ایجاد برايکه  کرد عنوان در تحقیقی ) 2011(

 . دارد  مشارکت سازمانی منابع و IT منابع از یترکیب
) در 1391( کراچی باقريو  آقازاده ،پور عباسهمچنین 

 ها قابلیت این تحقق براي ها دانشگاهند که تحقیقی عنوان کرد
 چابک، کار نیروي ساختار،: توانمندسازها از قبیل سري یک به

دارند. قاسمی  مشارکت نیاز و وري اطالعاتفنا فرهنگ،
چابکی کارکنان بانک  ) در تحقیقی خود نشان داد که1388(

) قرار دارد. 5از  36/3( ملی در حد نسبتا مطلوبی با میانگین کلی
) 2) فرهنگ تغییر 1بندي ابعاد چابکی به ترتیب  در رتبه

) یکپارچگی و 5) سرعت 4) پاسخ گویی 3همکاري متقابل 
) انعطاف پذیري 7) کارکردهاي مدیریتی 6ش پیچیدگی کاه

قرار دارند. همچنین نتایج تحقیق کوچه مشکی و تیموري 
به  در مدل نهایی چابکی سازمانکه دهد  ) نشان می2013(

، )87/0)، سرعت(97/0( هاي مشارکت ، عاملاولویت ترتیب
)، انعطاف پذیري 86/0( تمرکز بر روي مشتريگویی و  پاسخ

باشند.  میهاي مهم  شاخص) از 80/0و شایستگی ( )82/0(
هاي  شاخصهمه از تحلیل عاملی تأییدي،  همچنین با استفاده

مدل چابکی در نتیجه  .از برازش خوبی برخوردار بودندمدل 
یعقوبی،  قرار گرفت. در تحقیقی مشابهیید أسازمان مورد ت
 يگیر بهره باکه ) اعالم کردند 1391دهمرده ( شکري و راحت

 و عامل (یکپارچگیهفت  متعدد، مطالعات و ها مدل از
 و تیمی سازمان، کار نوسازي سازمان، قابلیت هماهنگی
 يها و شراکت مستمر بهبود سازمانی، زمان، ساختار هم مهندسی
 مجازي) به عنوان توانمندساز سازمان تشکیل و عملیاتی

فرندیس و  شدند. همچنین شناخته سازمانی چابکی ساختاري
در چابکی  که اعالم کردند ) در پژوهشی2010( 19ریبیرو

سریع  سازمانی داراي ابعاد انعطاف پذیري به منظور پاسخگویی
ریزي نشده و در محدوده  ریزي شده و برنامه به تغییرات برنامه

صرفه، ساده و  تاه و استفاده از وسایل مقرون بهزمانی بسیار کو
دانش و با کارکنان ارکت مشباشد که  باکیفیت در محیط پویا می

یادگیري از محیط داخلی و تواند بر  میتجربیات قبلی استفاده از 
 .کمک نمایدخارجی 

) در پژوهشی به بررسی رابطه بین کار تیمی 1390( لحافی
و چابکی سازمانی پرداخت و چابکی سازمانی در چهار بعد 

ل ئاسخ گویی به مشتري، آمادگی مواجهه با تغییرات، ارزش قاپ(
تشکیل دادن مشرکت  ها و دانش انسانی و شدن براي مهارت

18. Chen, Jin. Wang, Deliang & Pan, ShanL. 
19. Fernandes, M .T & Ribeiro ,L 
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که نشان داد  شمورد تحلیل قرار داد و نتایج تحقیق )مجازي
؛ داري وجود داشته یمی و چابکی سازمانی ارتباط معنیبین کار ت

باشد.  هاي چابکی سازمانی مؤثر می همچنین کار تیمی بر مؤلفه
ارتباط بین  ررسیببه در پژوهشی  نیز ) 1389مقصودي (

 با کار نیروي چابکی و کار چابکی، سازماندهی استراتژي
 پرداخت و نتایج ساختاريت معادال سازي مدل از استفاده

 مستقیم ثیرأت چابکی استراتژيکه نشان داد  پژوهشش
 کار سازماندهی بر ولی ؛نداشته کار نیروي چابکی بر داري معنی

 رد.دا داري معنی مثبتی و مستقیم ثیرأت
در  پژوهش این موضوع که دهد  می  نشانها  بررسی

 پیشینه از و گرفته قرار توجه مورد کمترهاي ورزشی  سازمان
 نیست. عمده برخوردارهاي ورزشی  سازمان در زیادي پژوهشی
مدیریت  يها سبکبررسی  زمینه در شده انجام يها پژوهش

 ؛است بوده یسازمان چابکی از غیر متغیرهایی سنتی) با و (مشارکتی
تا  دارد ضرورت بنابراینارد. د تازگی عنوان این با پژوهشی انجام لذا

هاي  فدراسیون از میزان مدیریت مشارکتی و چابکی سازمانی در
 میزانو نقش مدیریت مشارکتی در  شود حاصل ورزشی اطالع

 هکارهاي را با بتوان رهگذر این از شود. تاسازمانی مشخص  چابکی
ه هاي ورزشی ارائ در فدراسیون سازي چابک یلتسه جهت عملی
کارکنان  هاي توانمندي بهبود و تقویت به نسبت . همچنینشود
خود  مؤثرتر هاي نقش ایفاي براي الزم آمادگی ازگردد که  اقدام

 نقش مدیریت که است آن بری سع پژوهش این در. شوند برخوردار
 روش از استفاده با را ها فدراسیون در سازمانی چابکیبر مشارکتی 

 نتایج استگردد. امید  مدلی تدوین  و سنجیدهمعادالت ساختاري 
ی سازمان چابکی بهبود براي را راهکارهاییپیشنهادات و  بتواند آن
 وزارتستادي  کارشناسانو  ارشد مدیرانریزان،  برنامه اختیار در

هاي  دبیران فدراسیون و ساؤر، والنئمسهمچنین  جوانان و ورزش
 عوامل افزایش و احتمالی نواقص رفعتا موجب   دهد ی قرارورزش
 براي منبعیگردد. نیز  واقع مفیدچابکی  نگهدارنده و مثبت

اساتید مدیریت ورزشی و  و پژوهشگران بعدي يها پژوهش
  باشد. دانشجویان

 

 شناسی پژوهش روش
از     روش،     نظر     از     و        کاربردي     نوع     از      ،هدف    لحاظ     از     پژوهش     این 

در این  .باشد     مقطعی می     ،زمانی    لحاظ     از و  همبستگینوع     
استنباطی استفاده  -توصیفی        هاي آماري  پژوهش از روش

 دبیران کل، رئیس، رؤسا، نواب شامل آماري گردید. جامعه
هاي ورزشی  اسیونفدر تمامی کارشناسان ها و کمیته مدیران

 نفر از 269شامل  است. نمونه آماري ایران اسالمی جمهوري
کارشناسان  ها و کمیته مدیران دبیران کل، رئیس، رؤسا، نواب

، نتونیبدمفدراسیون منتخب ورزشی(اسکواش، اسکی،  22در 
 دو، جودوي، راندازیت، تنیس روي میز، تکواندو، بوکس، بسکتبال

ی، قرانیقا، فوتبال، رجهیو ش شناطرنج، ، شکیمناستیژی، دانیو م
که  )ووشوي و بردار وزنه، بالیوال، هندبال ی،هاکی، کشت، کاراته

از نظر  92بر اساس گزارش وزارت ورزش و جوانان در سال 
هاي در عرصه بین المللی  فنی برتر و داراي موفقیت و مقام

پژوهش، به روش  این در گیري نمونه باشد. روش بودند، می
راي سنجش مدیریت تحقیق ب این در .است و هدفمند اي قهطب

 و لباف( اي گویه 16ی مشارکت تیریمدنامه مشارکتی از پرسش
نامه براي سنجش چابکی سازمانی از پرسشو  )1381، رنجبر

بهبود ") مندرج در کتاب2007( اي، اسپایدزر گویه 32استاندارد 
 اي درجه پنج اسمقی استفاده گردید که با "گیري عملکرد اندازه

 اند. گذاري شده نمره 5 -1 خیلی زیاد تا خیلی کم لیکرت از
 هاي مدیریت مشارکتی و چابکی سازمانی پرسشنامه روایی

 مدیریت متخصصان از نفر 20 توسط جانبه همه بررسی از پس
 مورد و انجام محتوایی و صوري روایی به نسبت ورزشی،
) کرونباخ ايالف(ضریب اعتبار  گرفت؛ قرار استفاده
 و چابکی سازمانی α =88/0مدیریت مشارکتی  هاي نامهپرسش

96/0= α هاي مدل  تعیین شد. در این پژوهش از روش
معادالت ساختاري (مدل ساختاري، تحلیل مسیر) استفاده شد. 

 LISRELي هاي فوق از نرم افزارهاي آمار در انجام آزمون
 نیز استفاده گردید.

 

 هاي پژوهش یافته
ف متغیرهاي مورد بررسی: در این بخش متغیرهاي توصی

هاي  مدیریت مشارکتی و چابکی سازمانی بر اساس شاخص
 شوند. مرکزي و پراکندگی توصیف می

 
 هاي توصیفی متغیرهاي مورد بررسی شاخص .1جدول

 Min Max R X S و مولفه متغیر
 35/15 45/55 68 80 17 مدیریت مشارکتی
 92/22 91/105 121 160 39 چابکی سازمانی
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 تیریمد يرهایهاي مرکزي متغ اطالعات جدول فوق شاخص
 تیریکند. میانگین مد را توصیف می یسازمان یو چابک یمشارکت
) و میانگین S=35/15ر آن (= ) و انحراف معیا45/55( یمشارکت

) است. S=92/22= ) و انحراف معیار آن (91/105( یسازمان یچابک
در  یسازمان یکو چاب یمشارکت تیریمد تیاساس وضع نیبر ا

 .باشد یم یمطلوب تیمنتخب در وضع يها ونیفدراس
 تیریمد يمدل ساختار ریقسمت مقاد نیمدل: در ا نیتدو

 ریها بر روي متغ لفهؤکه شامل اثر مستقیم م یمشارکت

 ي). مدل ساختار2(جدول شماره  باشد یم یمشارکت تیریمد
 ریها بر روي متغ لفهؤکه شامل اثر مستقیم م یسازمان یچابک
) نشان داده شده است. در 4(جدول شماره  باشد یم یچابک

باشد  -96/1کوچکتر از  ای 96/1بزرگتر از  tکه مقدار  یورتص
 tو اگر مقدار  شود یم دأیی) ت05/0 يرابطه (در سطح خطا

) 01/0 يباشد (در سطح خطا -5کوچکتر از  ای 5بزرگتر از 
 بود. خواهد یمنف ایدار مثبت  یرابطه معن

 
 ها بر روي متغیر مدیریت مشارکتی مقادیر مدل اثر مستقیم مؤلفه .2جدول 

مقدار  ها در مدل اثر مستقیم مولفه
 برآورد

مقدار 
 استاندارد شده

خطاي 
 T P ستانداردا

 P>01/0 17/18 23/0 88/0 84/0 هدف گذاري بر روي مدیریت مشارکتی
 P>01/0 91/20 09/0 95/0 99/0 تصمیم گیري بر روي مدیریت مشارکتی
 P>01/0 86/19 14/0 93/0 94/0 حل مشکالت بر روي مدیریت مشارکتی
 P>01/0 63/18 20/0 89/0 83/0 تغییر و تحول بر روي مدیریت مشارکتی

n = 269 
 

 تیریبر روي مد يگذار هدف يها لفهؤدر مدل اثر مستقیم م
 يریگ می)، تصمP , 17/18=t , 88/0=β>01/0( ،یمشارکت
 , P , 91/20=t>01/0( یمشارکت تیریمد يبر رو

95/0=β01/0( یمشارکت تیریمد ي)، حل مشکالت بر رو<P 

, 86/19=t , 93/0=βتیریمد يو تحول بر رو ریی)، تغ 
) اثر مستقیم P , 63/18=t , 89/0=β>01/0( یمشارکت

 .داري دارند معنی

 
 در مدل ساختاري مدیریت مشارکتی برازندگی آزمون هايشاخص . 3جدول

 عنوان شاخص مقدار دامنه مورد قبول نتیجه
P > 05/0 یید مدلأت  78/3 χ2 
 df </χ2 89/1 df /χ2 3 یید مدلأت
RMSEA <  08/0 یید مدلأت  058/0 RMSEA 
>SRMR یید مدلأت 05/0  006/0 SRMR 
GFI > 90/0 یید مدلأت  99/0 GFI 
AGFI >  80/0 یید مدلأت  96/0 AGFI 
NFI > 90/0 یید مدلأت  00/1 NFI 
NNFI > 90/0 یید مدلأت  99/0 NNFI 
CFI > 90/0 یید مدلأت  99/0 CFI 
IFI > 90/0 یید مدلأت  00/1 IFI 
RFI > 90/0 یید مدلأت  99/0 RFI 

n = 269 
 

که  دهد ی) نشان م3(جدول  ریمس لیبدست آمده از تحل جینتا
برازش مناسب و قابل  ي دهنده نشان ها شاخص یتمام ریمقاد

  .باشد یم قیتحق یقبول مدل مفهوم
)05/0 ,P> 78/3 89/1<3= ؛=df/χ2 ؛

08/0>05/0=RMSEA  006/0<05/0؛=SRMR ؛
90/0<99/0 =GFI 96/0>80/0؛ =

AGFI00/1>90/0؛=NFI 99/0>90/0؛=NNFI ؛
90/0<99/0=CFI 00/1>90/0؛=IFI 99/0>90/0؛=RFI.( 

آزمون برازندگی مدل  هاي اساس همه شاخص نیبر ا 
 تیریمد ينشان دهنده برازندگی مدل ساختار ،يریگ اندازه

 هستند. یمشارکت
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 مدل ساختاري چابکی سازمانی ها در مقادیر اثر مستقیم مؤلفه . 4جدول

مقدار  ر مستقیم متغیرها در مدلاث
 برآورد

 مقدار
 استاندارد شده

خطاي 
 T P استاندارد

 P>01/0 50/19 15/0 92/0 72/0 سرعت بر روي چابکی سازمانی
 P>01/0 36/19 16/0 92/0 78/0 شایستگی بر روي چابکی سازمانی

 P>01/0 22/17 27/0 85/0 63/0 انعطاف پذیري بر روي چابکی سازمانی
 P>01/0 24/17 27/0 85/0 63/0 خ گویی بر روي چابکی سازمانیپاس

n = 269 
 

 ،یسازمان یچابک يسرعت بر رو يها لفهؤدر مدل اثر مستقیم م
)01/0<P , 50/19=t , 92/0=βیچابک يبر رو یستگی)، شا 

 يریپذ )، انعطافP , 36/19=t , 92/0=β>01/0( یسازمان

)، P , 22/17=t , 85/0=β>01/0( یسازمان یچابک يبر رو
 , P , 24/17=t>01/0( یسازمان یچابک يبر رو ییگو پاسخ

85/0=βدداري دار ) اثر مستقیم معنی. 
 

 در مدل ساختاري چابکی سازمانی برازندگی آزمون هايشاخص .5 جدول
 عنوان شاخص مقدار دامنه مورد قبول نتیجه

P > 05/0 یید مدلأت  10/2 χ2 
 df </χ2 05/1 df /χ2 3 یید مدلأت
RMSEA <  08/0 یید مدلأت  061/0 RMSEA 
>SRMR یید مدلأت 05/0  006/0 SRMR 
GFI > 90/0 یید مدلأت  00/1 GFI 
AGFI >  80/0 یید مدلأت  98/0 AGFI 
NFI > 90/0 یید مدلأت  00/1 NFI 
NNFI > 90/0 یید مدلأت  00/1 NNFI 
CFI > 90/0 یید مدلأت  00/1 CFI 
IFI > 90/0 یید مدلأت  00/1 IFI 
RFI > 90/0 یید مدلأت  99/0 RFI 

n = 269 
 

که  دهد ی) نشان م5(جدول  ریمس لیدست آمده از تحله ب جینتا
برازش مناسـب و قابـل    ي دهنده نشان ها شاخص یتمام ریمقاد

  باشد. یم قیتحق یقبول مدل مفهوم
)05/0 , P> 10/2 =05/1<3= ؛  df/χ2 ؛

08/0>06/0= RMSEA =006/0<05/0؛   SRMR ؛
90/0<00/1= GFI =98/0>80/0؛  AGFI ؛

90/0<00/1= NFI =00/1>90/0؛  NNFI ؛
90/0<00/1= CFI =00/1>90/0؛  IFI =99/0>90/0؛  RFI .( 

هاي آزمون برازندگی مدل اندازه  اساس همه شاخص نیبر ا
ی سـازمان  یچـابک  ينشان دهنده برازندگی مدل ساختار ،يریگ

 .باشد می
 

 
 قیم مدیریت مشارکتی بر روي چابکی سازمانیمقادیر مدل اثر مست. 6جدول

 T P مقدار استاندارد شده مقدار برآورد اثر مستقیم متغیر در مدل
 P>01/0 50/15 85/0 85/0 مدیریت مشارکتی بر روي چابکی سازمانی

n = 269 
) مـدیریت مشـارکتی و   6(جـدول شـماره    در مدل تحلیل مسیر

 P , 50/15=t>01/0(هاي آن بر روي چابکی سـازمانی،   مؤلفه
, 85/0=βداري دارد. )، اثر مستقیم و معنی 
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 مدل مدیریت مشارکتی و چابکی سازمانی برازندگی آزمون هايشاخص. 7جدول
 نتیجه دامنه مورد قبول مقدار عنوان شاخص

χ2 61/48 P > 05/0  یید مدلأت 
df /χ2 55/2 χ2/ df < 3 یید مدلأت 

RMSEA 076/0 RMSEA < 08/0  یید مدلأت 
SRMR 025/0 SRMR< 05/0  یید مدلأت 

GFI 96/0 GFI > 90/0  یید مدلأت 
AGFI 92/0 AGFI > 80/0  یید مدلأت 
NFI 99/0 NFI > 90/0  یید مدلأت 

NNFI 99/0 NNFI > 90/0  یید مدلأت 
CFI 99/0 CFI > 90/0  یید مدلأت 
IFI 99/0 IFI > 90/0  یید مدلأت 
RFI 98/0 RFI > 90/0  مدل ییدأت 

n = 269 
 

) نشـان  7(جـدول شـماره    یرمسـ  یلدست آمده از تحله ب یجنتا
هاي آزمون برازندگی مبین برازندگی مـدل    شاخص  دهد که یم
 نیست.سازما یبر چابک یمشارکت یریتمد یرثأت

)01/0 ,P> 61/48 55/2<3= ؛=df/χ2 ؛
08/0>07/0=RMSEA 02/0<05/0؛=SRMR ؛

90/0<96/0=GFI 92/0>80/0؛=AGFI ؛

90/0<99/0=NFI99/0>90/0 ؛=NNFI ؛
90/0<99/0=CFI 99/0>90/0؛=IFI 98/0>90/0؛=RFI .( 

 یبـر چـابک   یمشارکت یریتمد :توان گفت اساس، می ینبرا
 ).1دارد (شکل شماره  يدار یو معن یممستق یرثأت یسازمان

 

 
 نتایج آزمون مدل مدیریت مشارکتی و چابکی سازمانی. 1 شکل

 
 یسازمان یو چابک یمشارکت تیریمدل مد tر مقادی .2شکل 
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 بحث و نتیجه گیري
هدف از انجام ایـن تحقیـق تـدوین مـدل معـادالت سـاختاري       

هاي منتخب  در فدراسیون مدیریت مشارکتی و چابکی سازمانی
میـانگین   کـه  داد نشـان  حاضـر  تحقیق باشد؛ نتایج ورزشی می

ــارکتی (  ــدیریت مشـ ــار آن   )X=45/55مـ ــراف معیـ و انحـ
)35/15=S است. بر این اساس، وضعیت مدیریت مشارکتی در (

هاي  هاي منتخب در وضعیت مطلوبی قرار دارد. مؤلفه فدراسیون
ــذاري ( ــدف گ ــري (β=88/0ه ــمیم گی ــل β=95/0)، تص )، ح

) بـر مـدیریت   β=89/0)، تغییـر و تحـول (  β=93/0مشکالت (
). بر این اساس P>01/0داري دارند( مشارکتی اثر مستقیم معنی

 برازنـدگی  آزمـون  هـاي شاخص همهتوان نتیجه گرفت که  می
 .هستند شبراز داراي نیکویی ،مدل ساختاري مدیریت مشارکتی

هــا در خصــوص نقــش مــدیریت  در بررســی مــروري پــژوهش
مـدیریت مشـارکتی و    بـین   داري  مشارکتی حاکی از رابطه معنی

ــاري و همکــاران،     )، رابطــه2012نگــرش شــغلی (اســدي کن
 در کارکنـان  مقاومـت  و دار معکوسی مـدیریت مشـارکتی    معنی
، واقفـی اسـفیدانی  ؛ 1387 ،آصـفی ؛ 1385 حضوري،تغییر ( برابر

داري مـدیریت   معنـی  نقـش مثبتـی و   ،)1393؛ سلطانی، 1392
، امینـی و میردامـادي  (مشارکتی بـر اثربخشـی رفتـار سـازمانی     

کـار آفرینـی    تی بـر سبک مدیریت مشـارک  مثبت ثیرأت ،)1386
ـ   )،1392، پیرمرادیـان ؛ 1386،راسخ(کارکنان  داري  یرابطـه معن

نقـش   )،1392ی (جدیـدي،  ساختار سازمانی با مدیریت مشارکت
، حسـنی کـاخکی  ( مشارکت در بهبود بهره وري کارکنانمثبت 
 شـغلی  رضـایت  و مشـارکتی  مـدیریت   مسـتقیم رابطه  )،1390

داري بــین  یبطــه معنــرا )،1392، مقصــودلو ؛1385، حضــوري(
)، رابطـه  1388(رضـایی،   فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی

وري نیـروي انسـانی    مستقیم بـین مـدیریت مشـارکتی و بهـره    
ــر اردکــانی و شــایان جهرمــی،    و مثبــت)، رابطــه 2011(رنجب

کارکنـان   شـغلی  انگیـزش بین مدیریت مشارکتی و  داري یمعن
 بهبـود ی بـر  مشارکتي ریگ میتصم ریثأت و )1388 ،عامري سید(

باشد. از ایـن رو   می )2007( سزن وی کتابچي (فرد يها تالش
هاي آن، با  توان نتیجه گرفت که مدیریت مشارکتی و مؤلفه می

باشـند و همگـی    متغیرهاي متخلف داراي نتـایج یکسـانی مـی   
برازش مدل ساختاري نشانگر اینست که همه شـاخص و ابعـاد   

گـــذاري،  کت در هــدف مــدیریت مشــارکتی اعـــم از مشــار   
گیــري، حــل مشــکل و تغییــر و تحــول و در مجمــوع  تصــمیم

باشــد.  بنــابراین  مـدیریت مشــارکتی در وضــعیت مطلـوب مــی  
توانـد بـا    توان نتیجـه گرفـت کـه مـدیریت مشـارکتی مـی       می

متغیرهاي دیگري نیز وابسته باشد کـه برخـی از ایـن متغیرهـا     

 منـابع  وري هـره ب تغییـر  برابـر  در کارکنـان  مقاومـت مانند عدم 
 باشند.  انسانی از مصادیق چابکی سازمانی می

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میانگین چابکی سـازمانی  
)91/105=X) 92/22) و انحراف معیار آن=S   است. بـر ایـن (

هـاي منتخـب در    اساس، وضعیت چابکی سازمانی در فدراسیون
)، β=92/0هــاي ســرعت ( لفــهوضــعیت مطلــوبی قــرار دارد. مؤ

گـویی   )، پاسـخ β=85/0پـذیري (  )، انعطافβ=92/0شایستگی (
)85/0=β    ــی ــتقیم معن ــر مس ــازمانی اث ــابکی س ــر چ داري  ) ب

 همـه توان نتیجه گرفت کـه   ). بر این اساس میP>01/0دارند(
 ،مدل ساختاري چـابکی سـازمانی   برازندگی آزمون هايشاخص

تحقیـق   نتـایج  بـا  تیجـه ن ایـن  .هسـتند  شبـراز  داراي نیکویی
 ) و2014و جهانگیري و خلخـالی (  )1389و همکاران ( باقرزاده

 مطلوبنـا  تیوضـع مبنـی بـر    )1392ي (سـوار با نتایج تحقیق 
سـازمانی در   چـابکی مجمـوع   درو  سرعت ویی گو پاسخ تیقابل

 )1392ي، سـوار (خوزسـتان   اسـتان  جوانـان  و ورزش کل اداره
) کـه  1390تحقیق یار محمدیان (همخوانی ندارد؛ ولی با نتایج 

ارزیـابی    مطلوبرا  مطالعه مورد هاي نبیمارستا چابکی تیوضع
مطلوب  تیوضع) مبنی بر 1392( سواري کرد و با نتایج تحقیق

 ادارهسازمانی  چابکیی در ستگیشا وي ریپذ انعطافهاي  تیقابل
همخوانی دارد. همچنـین  خوزستان  استان جوانان و ورزش کل

) که به تأیید مدلی براي چـابکی  1388فتحیان و شیخ (با نتایج 
پردازد و نتایج تحقیق کوچه مشـکی و   هاي ایران می در سازمان
 بـه ترتیـب   در مدل نهایی چابکی سـازمان ) که 2013تیموري (
،  )87/0)، ســرعت (97/0هــاي مشــارکت (  ، عامــلاولویــت

پـذیري   )، انعطـاف 86/0( تمرکز بـر روي مشـتري  گویی و  پاسخ
باشـند.   مـی هـاي مهـم    شـاخص ) از 80/0) و شایستگی (82/0(

هـاي   شاخصهمه از تحلیل عاملی تأییدي،  همچنین با استفاده
گـردد. از   که از برازش خوبی برخوردار بودند، نیز تأیید مـی مدل 

هـاي آن در   توان نتیجه گرفت کـه چـابکی و مؤلفـه    این رو می
شند و بـرازش  با هاي متخلف داراي وضعیت متفاوتی می سازمان

باشـد کـه همـه شـاخص و ابعـاد       مدل ساختاري نشانگر آن می
گویی و  پذیري و پاسخ چابکی اعم از سرعت، شایستگی، انعطاف

باشد کـه بـا    در مجموع چابکی سازمانی در وضعیت مطلوب می
) همخــوانی داشــته و تأییــد 1388نتــایج (الفــت و زنجیرچــی، 

 گردد. می
مـدیریت مشـارکتی و    هکـ  داد نشـان  حاضـر  تحقیق نتایج

داري  هاي آن بر روي چابکی سازمانی، اثر مستقیم و معنی مؤلفه
). نتــایج آزمــون مــدل P , 50/15=t , 85/0=β>01/0دارنــد (

معاالت ساختاري (تحلیل مسیر) مبـین نیکـویی بـرازش مـدل     
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تـوان   تأثیر مدیریت مشارکتی بر چابکی سازمانی هسـتند و مـی  
چابکی سازمانی تأثیر مسـتقیم و   گفت که مدیریت مشارکتی بر

تحقیق جعفرنـژاد و شـهایی    نتایج با نتیجه . ایندارد داري معنی
) در خصوص معرفی مشارکت کارکنان به عنوان یکی از 1386(

اي براي چابکی سازمانی و نتـایج تحقیـق    گانه معیارهاي بیست
هاي انسانی چابکی  ) در خصوص جنبه2003کروکیتو و یوسف (

گیـري، ایجـاد    افـراد در تصـمیم   مشـارکت  شـامل ه سازمانی ک
فنـاوري و  در  آمـوزش  شـده،  غنـی  مشـاغل کیفیت محصول و 

 سـازمانی  چـابکی  يارتقـا موجـب  تدارك سیستم پـاداش کـه   
) و نتایج تحقیق 2005پژوهش کراو ( شود، همچنین با نتایج می

) مبنـی بـر نقـش فعـال کارکنـان در      2007رامش و دوادسان (
هاي  سازمانی و مدیریت مشارکتی در سازمانهاي  تصمیم گیري

) در 1391و همکـاران (  پـور  عبـاس چابک و بـا نتـایج تحقیـق    
فنـاوري   فرهنـگ،  چابـک،  کـار  نیـروي  خصوص نقش ساختار،

توانمندسازهاي چابکی همخوانی  مشارکت به عنوان و اطالعات
) و 1388دارد. همچنین نتایج تحقیق حاضر بـا نتـایج قاسـمی (   

بنـدي ابعـاد چـابکی و     ) در رتبه2013تیموري ( کوچه مشکی و
هـاي   عامـل تاییـد  نقش همکاري متقابل در چابکی کارکنـان و  

ی و نیز با نتـایج تحقیـق   مدل چابکی سازمانمشارکت در نتیجه 
 ) مبنی بر نقش کار1390) و لحافی (1391یعقوبی و همکاران (

یر کار سازمانی و تأث چابکی ساختاري عنوان توانمندساز به تیمی
هاي چابکی سازمانی نیز همخوانی دارد؛ ولـی بـا    تیمی بر مؤلفه
 و مسـتقیم  مبنی بر عـدم تـأثیر   ) 1389مقصودي (نتایج تحقیق 

 همخوانی ندارد. کار نیروي چابکی بر چابکی استراتژي دار معنی
 تـوان نتیجـه گرفـت کـه     مـی فـوق،   مراتـب  بـه  عنایت با

براي انطباق خود  ها انسازم سایر هاي ورزشی همانند فدراسیون
انـد   از توانمندي چابکی سازمانی استفاده نمـوده  تغیربا شرایط م

تواند  ها نیز می حاکم بر فدراسیون مدیریتبراي این امر نوع  که

 و ضـروري ، مشارکتی شیوه بهتأثیرگذار باشد. از جمله مدیریت 
بـین   در  مشـارکتی  مـدیریت اعتقاد و وجود . است  ناپذیر اجتناب

د نبتوان کهدهد   می این امکان را  ها فدراسیوندیران و کارکنان م 
گویی) و  (پاسخ ها آن به سریع تغییرات، پاسخ شناسایی با توانایی

ممکـن   زمـان  تـرین  کوتـاه  در عملیـات  و وظایف انجام توانایی
 به دستیابی و مختلف کارهاي انجام توانایی همچنین )،سرعت(

در جهـت حفـظ بقـا و رضـایت      )پذیري انعطاف( مختلف اهداف
داخلی و خـارجی   عوامل مؤثرکارکنان خود در هنگام مواجهه با 

بـا بـه    فدراسیون کارکنان. همچنین رؤسا و سازمان خود باشند
، هـاي آن در سـاختار خـود    لفـه ؤکارگیري چابکی سـازمانی و م 

 بـه  دسـتیابی  درضمن ارتقاي شایستگی و توانمنـدي کارکنـان   
 دسـتیابی بـه    تواننـد در  ، مـی سـازمان  دمقاصـ  وها  هدف کسب

 
هـا، کـاهش    افزایش کیفیت خدمات، توان رقابت، کاهش هزینه

زمان ارائه خدمات و رضـایت مشـتریان و بهـره وري سـازمانی     
باشند. از جملـه ایـن توانمنـدي و شایسـتگی کـه      ثر و مفید ؤم

ــان در    ــد، مشــارکت همــه کارکن ــه کــار گیرن ــد ب ــان بای کارکن
فویض اختیار توسط مـدیران ارشـد و تشـکیل    گیري و ت تصمیم

فرنـدیس و   کـه مراتـب فـوق توسـط     باشـد  هاي کاري  می تیم
اعالم کردند در چابکی سازمانی داراي ابعـاد  که ) 2010( ریبیرو

گــویی ســریع بــه تغییــرات  انعطــاف پــذیري بــه منظــور پاســخ
ریزي نشده و در محدوده زمانی بسـیار   ریزي شده و برنامه برنامه
و استفاده از وسایل مقرون به صرفه، ساده و با کیفیت در  کوتاه

اسـتفاده از  دانش و با کارکنان مشارکت باشد که  محیط پویا می
یادگیري از محیط داخلـی و خـارجی   تواند بر  میتجربیات قبلی 

 گردد. کمک نماید، نیز تأیید می
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