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مطالعات مدیریت ورزشی

ارائۀ مدل اثر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی در شرکتهای تولیدی ورزشی
کوروش ویسی ،1هاشم کوزهچیان ،2محمد احسانی ،3محمد کشتیدار
 .1استاديار مديريت ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج
2و .3استاد مديريت ورزشي دانشگاه تربیتمدرس تهران
 .4دانشیار مديريت ورزشي دانشگاه بیرجند
تاریخ دریافت1393/05/29 :
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تاریخ پذیرش1394/06/07 :

چکیده
الزمۀ واکنش مؤثر به تغییرات محیطی و کسب مزیت رقابتی در شرکتهای تولیدی ورزشی ،دستیابی به چابکی
سازمانی است .هدف از پژوهش حاضر ،تعیین اثر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی در شرکتهای تولیدی ورزشی و
ارائۀ مدل بود .روش این پژوهش ،توصیفی ـ همبستگی بوده و بهصورت میدانی اجرا شده است .جامعۀ آماری پژوهش را
کلیۀ شرکتهای تولیدی ورزشی شهر تهران که بهصورت تمامشمار بهعنوان نمونه انتخاب شدند ،تشکیل دادند .تعداد
شرکتهای تولیدی ورزشی  70مورد بود که از هر شرکت ،سه نفر (مدیر شرکت ،مدیر بازاریابی و مدیرفروش) و
درمجموع 210 ،نفر بهعنوان نمونه انتخاب گردیدند .نتایج نشان میدهد که بین چابکی سازمانی و ابعاد آن با عملکرد
شرکتهای تولیدی ورزشی رابطۀ معناداری وجود دارد .نتایج حاصل از آزمون تی تکنمونهای نیز بیانگر آن است که
میزان چابکی سازمانی و ابعاد آن در شرکتهای تولیدی ورزشی از وضعیت مطلوبی برخوردار میباشد .همچنین ،نتایج
نشان میدهد که مدل اثر چابکی سازمانی بر عملکرد شرکتهای تولیدی ورزشی از برازش خوبی برخوردار بوده و
چابکی سازمانی میتواند بهطور مناسبی  38درصد از تغییرات عملکرد شرکتهای تولیدی ورزشی را پیشبینی نماید.
بهطورکلی ،شرکتهای تولیدی ورزشی بهمنظور افزایش عملکرد سازمانی میبایست عوامل و زمینههای ایجادکنندۀ
چابکی سازمانی را فراهم و تقویت نمایند.

واژگان کلیدی :چابکی سازمانی ،عملکرد ،شرکتهای تولیدی ورزشی

* نويسندۀ مسئول

Email: koroshveisi@yahoo.com
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مقدمه
امروزه ،صنعت ورزش بهعنوان عاملي مؤثر در رشد و توسعۀ ابعاد اجتماعي و اقتصادی با اثرات
مستقیم و غیرمستقیم ،نقش مهمي را در اقتصاد کشورها ايفا ميکند؛ بهطوریکه از بزرگترين
صنايع پردرآمد در سدۀ  21بهشمار ميآيد .بدينترتیب ،صنعت ورزش به مجموعهای از فعالیتهای
مرتبط با تولید و بازاريابي کاالها و خدمات ورزشي اطالق ميشود که در ارتقای ارزش افزوده نقش
داشته باشند (محرمزاده111 ،1385 ،؛ امیني روشن ،شريفیان و نورايي .)98 ،1392 ،يکي از
زيرساختهای اصلي صنعت ورزش ،تولیدکنندگان تجهیزات و لوازم ورزشي هستند .شرکتهای
تولیدی ورزشي تحتعنوان "سازمانهای خصوصي" برای کسب درآمد از طريق فروش کاالها و
خدمات ورزشي فعالیت ميکنند و بهعنوان يکي از زيرساختهای صنعت ورزش مطرح بوده و کسب
مزيت رقابتي از اهداف ويژۀ آن ميباشد (سجادی.)42 ،1387 ،
ازسویديگر ،عملکرد سازماني يکي از مهمترين مفاهیم موردبحث در پژوهشهای مديريت است و
بيشک ،مهمترين معیار سنجش موفقیت در سازمانها محسوب ميشود (جیمز و ساتون،1997 ،1
 .)699صاحبنظران مديريت منابع انساني معتقد هستند که عملکرد دربرگیرندۀ مسائلي چون
موفقیت سازمان ،عملکرد گروههای درونسازماني و رضايت فردی بوده و به تجزيهوتحلیل در سطح
فردی ،گروهي و سازماني اشاره دارد .مطالعات و بررسيهای گوناگون نشان داده است که عملکرد،
پديدهای چندبعدی و سازهای اجتماعي ميباشد (فیاضي )43 ،1389 ،که ترکیب گستردهای از
بخشهای غیرملموس همچون افزايش دانش سازماني و نیز بخشهای عیني و ملموس همچون
نتايج اقتصادی و مالي را شامل ميشود (عالمه و مقدمي .)93 ،1389 ،همچنین ،کاپالن و نورتون2
( )2004پیشنهاد ميکنند که برای سنجش متوازن ارزيابي جامع عملکرد يک شرکت ميبايست
عملکرد را از چهار منظر مالي ،مشتری ،فرايندهای داخلي و رشد و يادگیری موردبررسي قرار داد
(کاپالن و نورتون .)9 ،2004 ،درعینحال ،سازمانهای تجاری کنوني که با تغییرات سريع
تکنولوژی ،ريسک فزاينده ،جهانيشدن ،انتظارات و خصوصيسازی مواجه هستند ،ديگر نميتوانند
در چنین محیطي عملکرد را بهطور سنتي و با روشهای گذشته هدايت و کنترل نمايند و ميبايست
رويکردهای جديدی را اتخاذ کنند (کريکتو و يوسف)390 ،2003 ،3؛ ازاينرو ،يکي از راههای
پاسخگويي به عوامل تغییر و تحول سازماني و کسب مزيت رقابتي از فرصتهای حاصل از آنها،
دستيابي به قابلیتهای چابکي است.
1. James & Sutton
2. Kaplan & Norton
3. Crocitto & Youssef
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در سالهای اخیر ،سازمانهای تولیدی با چالشهای اساسي زيادی روبهرو شدهاند؛ بهگونهای که از
يکسو تکنولوژیها و فلسفههای جديد تولید ،نوع جديدی از سیستمها را معرفي کردهاند و
ازسویديگر ،تقاضا برای محصوالت /خدمات جديد و بیشتر ،دورههای زماني پاسخ کوتاهتر ،جريان
اطالعات سريعتر و محیط کسبوکار ،پوياتر و آشفتهتر شده است؛ لذا ،جهت رفع اين چالشها،
سازمانهای تولیدی نیازمند پاسخ سريع براساس موقعیتهای رقابتي هستند .درجهت تحقق اين
روند در طول دهۀ گذشته ،پارادايم جديدی به نام "چابکي سازماني" 1مطرح شده است (وانکي ،والبا
و کای .)1 ،2008 ،2سازمان چابک ،فرايندها و افراد سازمان را با تکنولوژی پیشرفته ،همگام ساخته
و نیازهای مشتريان را براساس محصوالت و خدمات باکیفیت خود و در يک قالب زماني نسبتاً کوتاه
رفع ميکند (گوناسکاران ،الی و ادوين)551 ،2008 ،3؛ بنابراين ،چابکي بهعنوان پاراديم جديدی
يکي از راههای پاسخگويي به عوامل تغییر و تحول سازماني است (جعفرنژاد و شهائي.)17 ،1389 ،
واژۀ چابک در فرهنگ لغت بهمعنای "حرکت سريع ،چاالک و فعال"" ،توانايي حرکت بهصورت
سريع و آسان" و "قادربودن به تفکر بهصورت سريع و با يک روش هوشمندانه" بهکار گرفته شده
است (هورن بای .)22 ،2000 ،4چابکي عبارت است از دارابودن مجموعهای از توانمندیها و
شايستگيها که باعث بقا و پیشرفت سازمانها و شرکتهای تولیدی در محیط کسبوکار ميشود
(جعفرنژاد و شهائي .)18 ،1389 ،تاکنون تعاريف متعددی برای چابکي ارائه شده است که اين
تعاريف( ،عموماً) ايدۀ سرعت تغییر در محیط کسبوکار را نشان ميدهند .با توجه به جديدبودن
بحث چابکي ،تعريف جامعي که موردتأيید همگان باشد ،وجود ندارد (شريفي و ژانگ2001 ،5؛ 773؛
يعقوبي و راحت ده مرده77 ،2010 ،؛ آلگاما .)14 ،2011 ،6به باور شريفي و ژانگ ( ،)2001چابکي
بهمعنای توانايي هر سازمان برای احساس ،ادراک و پیشبیني تغییرات موجود در محیط کاری
ميباشد .ماسکل )2001( 7نیز چابکي را توانايي رونق و شکوفايي در محیط دارای تغییر مداوم و
غیرقابلپیشبیني تعريف ميکند (ماسکل .)6 ،2001 ،به زعم کید )2000( 8سازمان چابک ،يک
کسبو کار با سرعت ،سازگار و آگاهانه است که قابلیت سازگاری سريع در واکنش به تحوالت و وقايع
غیرمنتظرۀ پیشبینينشده و فرصتهای بازار و نیازمندیهای مشتری را دارد (کید.)67 ،2000 ،
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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عالوهبراين ،ون اسن و همکاران )2001( 1چابکي را بهعنوان تواناييهای تولیدکننده برای واکنش
سريع به تغییرات ناگهاني و غیرقابلپیشبیني تعريف کردهاند (ون اسن ،هانس و وانده،2001 ،2
 .)17يوسف و همکاران ( )2004نیز معتقد هستند که چابکي ،ترکیبي از اندازۀ ويژگيهای
توانمندساز ميباشد (يوسف ،گوناسکاران ،آدلیه و سیوای جاناتان .)380 ،2004 ،3همچنین ،لو و
همکاران ( )2004توانايي پاسخگويي سريع به تغییرات بازار را چابکي دانستهاند که اساس موفقیت و
بقای شرکتها در بازار ميباشد (لو ،ژو و چن.)193 ،2004 ،4
بهطورکلي ،برای چابکي در هر سازماني معمو ًال چندين قابلیت اساسي در نظر گرفته ميشود که
عبارت هستند از :پاسخ گويي که به توانايي برای شناسايي تغییرات ،پاسخ سريع و کسب بهره از
آنها اشاره دارد؛ شايستگي که به توانايي کسب اهداف و مقاصد سازمان اشاره دارد؛ انعطافپذيری
که حاکي از توانايي جرياندادن به فرايندهای مختلف و کسب اهداف گوناگون با استفاده از امکانات
يکسان است و سرعت که بهمعنای توانايي انجام فعالیتها در کمترين زمان ممکن ميباشد؛ بنابراين،
اگر سازماني بهدنبال نیل به چابکي است ،ايجاب ميکند که اين تواناييها و قابلیتها را مدنظر
داشته باشد و تا حد ممکن آنها را درون خود پرورش داده و تقويت کند (خوشسیما38 ،1382 ،؛
رامش و داويدسان184 ،2007 ،5؛ بارامیچاني ،زيمرز و مارانگوس336 ،2007 ،6؛ بوتاني،2009 ،7
382؛ کتونن410 ،2009 ،8؛ گانگونلي ،نیلچیاني و فار .)412 ،2009 ،9خوشسیما ( )1387در
پژوهش خود با عنوان "تجزيهوتحلیل همبستگي متعارف چابکي ،مزيت رقابتي و عملکرد استراتژيک
سازمانهای تولیدی ايران" به اين نتیجه رسید که بین متغیرهای چابکي و عملکرد استراتژيک
رابطۀ معناداری وجود دارد (خوشسیما .)117 ،1387 ،همچنین ،نیکپور و سالجقه ( )1389در
پژوهشي با عنوان "رابطۀ بین چابکي سازماني و رضايت شغلي کارکنان سازمانهای دولتي شهر
کرمان" اظهار داشتند که بین چابکي و ابعاد آن با رضايت شغلي ،رابطۀ مثبت و معناداری وجود
دارد (نیکپور و سالجقه .)169 ،1389 ،راويچاندران )2007( 10نیز در پژوهش خود رابطۀ بین
توسعۀ فنا وری اطالعات ،میزان نوآوری و چابکي سازماني و نیز تأثیر آنها بر عملکرد شرکتهای
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

ارائۀ مدل اثر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی....

21

تولیدی اياالت متحده را در حضور متغیر تعديلکنندۀ پويايي محیطي مورد مطالعه و بررسي قرار
داد و عنوان کرد که بین توسعۀ فناوری اطالعات ،میزان نوآوری و چابکي سازماني رابطۀ مثبت و
معناداری وجود دارد (راويچاندران .)1 ،2007 ،عالوهبراين ،سواری و همکاران ( )2013در پژوهش
خود با عنوان " ارزيابي عوامل چابکي سازماني در ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان" به اين
نتیجه رسید که ادارات کل ورزش و جوانان در بین فاکتورهای چابکي (قابلیت پاسخگويي،
شايستگي ،انعطافپذيری و سرعت) ،بهلحاظ انعطافپذيری و شايستگي از وضعیت مطلوبي برخوردار
ميباشند ،اما در فاکتورهای قابلیت پاسخگويي و سرعت ،از حد متوسط پايینتر بوده و ميبايست
تقويت شوند (سواری ،مهديپور و آزمشاه.)646 ،2013 ،
تولیدکنندگان و ساير سازمانها ناچار هستند برای رقابت در قرن  21بهدنبال چابکي باشند؛ زيرا،
سازمانهای مدرن با فشار فزاينده جهت يافتن راه های جديد رقابت کارآمد در بازار پويايي جهاني
مواجه ميباشند .چابکي ،توانايي سازمان برای عرضۀ محصوالت و خدمات با کیفیت باال را ارتقا داده
و درنتیجه ،عامل مهمي برای اثربخشي سازمان محسوب ميشود (يوسف .)35 ،2003 ،تحوالت
سريع تکنولوژيکي ،ريسک روزافزون ،جهانيشدن و انتظارات مربوط به مشتریگرايي از ويژگيهای
محیطي هستند که سازمانهای تجاری معاصر با آنها مواجه ميباشند (نارسیمهان و داس،1999 ،1
 .)684برای کسب موفقیت در اين محیط ،چابکي ،مزيتي رقابتي را ايجاد ميکند که ميتوان با
شهرت در نوآوری و کیفیت ،آن را حفظ نمود (راويچاندران .)2 ،2007 ،سازمان چابک ،فرايندها و
افراد سازمان را با تکنولوژی پیشرفته همگام ساخته و نیازهای مشتريان را براساس محصوالت و
خدمات باکیفیت خود و در يک قالب زماني نسبتاً کوتاه رفع ميکند (لي ،والبا و کای.)2 ،2008 ،
چابکي به توانايي تولید موفقیتآمیز دامنۀ گستردهای از محصوالت کمهزينه ،باکیفیت ،زمانهای
تأخیر کوتاه و تنوع اندازۀ آنها اشاره ميکند که برای مشتريان متعدد و مشخصي از راه تولید
مبتني بر خواستۀ انبوه مشتری ،ايجاد ارزش ميکند .درواقع ،چابکي يک توانايي اساسي است که
ايجاب ميکند سازمان بايد بتواند تغییرات موجود در محیط تجاری خود را احساس ،دريافت،
مالحظه ،تجزيهوتحلیل و پیشبیني نمايد .ازسویديگر ،عملکرد شرکت مفهومي است که سازمان را
از کسب موفقیت يا شکست در اجرای برنامههای خود آگاه مينمايد .کاپالن و نورتون ()2004
پیشنهاد ميکنند که برای سنجش متوازن ارزيابي جامع عملکرد ميبايست آن را از چهار منظر
مالي ،مشتری ،فرايندهای داخلي و رشد و يادگیری موردبررسي قرار داد .کارت امتیازدهي متوازن،
شاخصهای مالي را که نشاندهندۀ نتايج فعالیتهای گذشته ميباشد ،در بر ميگیرد و عالوهبرآن ،با
درنظرگرفتن شاخصهای غیرمالي که بهعنوان پیشنیازها و محرک عملکرد مالي آينده هستند،
1. Narasimhan & Das
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آنها را کامل ميکند .کاپالن و نورتون معتقد هستند که با کسب اطالع از اين چهار جنبه ،مشکل
افزايش و انباشت اطالعات از طريق محدودکردن شاخصهای مورداستفاده از بین ميرود و مديران
مجبور خواهند شد تنها بر تعداد محدودی از شاخصهای حیاتي و بحراني تمرکز داشته باشند.
همچنین ،استفاده از چندين جنبۀ مختلف عملکرد ،از بهینهسازی بخشي جلوگیری ميکند (کاپالن
و نورتون.)3 ،2004 ،
با توجه به اينکه شرکتهای تولیدی ورزشي در ايران دارای زنجیرۀ تأمین (تأمینکنندگان،
تولیدکنندگان ،توزيعکنندگان و خردهفروشان) است؛ لذا ،بهعنوان يکي از زيرساختهای صنعت
ورزش مطرح بوده و کسب مزيت رقابتي در آن از اهداف ويژۀ اين شرکتهای تولیدی ميباشد.
همچنین ،عدم اطمینان و تغییرات محیطي ناشي از عوامل جمعیتشناختي ،اقتصادی ،اجتماعي،
سیاسي ،تکنولوژيک ،فیزيکي ،حقوقي و رقابتي ،شرکتهای تولیدی ورزشي را تحتتأثیر خود قرار
داده و الزم است که موضوع چابکي سازماني و اثر آن بر عملکرد شرکتهای تولیدی ورزشي مورد
بازبیني و بررسي قرار گیرد؛ بنابراين ،تا زماني که اثر توانمندیهای چابکي تولید بر عملکرد
شرکتهای تولیدی ورزشي ،بهويژه در محیط کسبوکار ايران روشن نباشد ،نميتوان شرکتهای
تولیدی ورزشي داخلي را به سرمايهگذاری در پیادهسازی سیستمهای تولید چابک و بهطورکلي،
ايجاد توانمندیهای چابکي تشويق نمود و آن را راهحلي برای مشکالت آنها بهويژه در کوتاهمدت
بهشمار آورد؛ ازاينرو ،الزم است براساس وضع موجود چابکي در شرکتهای تولیدی ورزشي ،آثار
چابکي تولید را بر عملکرد تولیدی آنها سنجید و درصورت مثبتبودن نتايج ،شرکتهای تولیدی
ورزشي را در برنامهريزی و پیادهسازی چابکي سازماني راهنمايي نمود؛ لذا ،پژوهشگر در نظر دارد با
ارائۀ يک مدل مفهومي از چابکي سازماني در شرکتهای تولیدی ورزشي ،اثر چابکي سازماني بر
عملکرد شرکتهای تولیدی ورزشي را موردسنجش قرار دهد و ازسویديگر با طراحي ابزار الزم،
میزان چابکي سازماني شرکتهای تولیدی ورزشي را اندازهگیری و تجزيهوتحلیل نمايد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفي و همبستگي ميباشد که بهصورت میداني انجام گرفته است.
جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ شرکتهای تولیدی ورزشي (اتحاديۀ تولیدکنندگان و شرکتهای
تولیدی ورزشي شامل :مدير ،مديرفروش و مدير بازاريابي) شهر تهران تشکیل دادند که بهصورت
تمامشمار (جامعۀ آماری= نمونۀ آماری) بهعنوان نمونه انتخاب شدند .شايانذکر است که تعداد
شرکتهای تولیدی ورزشي شهر تهران  70مورد بود؛ لذا 210 ،پرسشنامه در بین نمونهها توزيع
گرديد و درنهايت 199 ،نفر به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند .برای جمعآوری اطالعات از
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پرسشنامۀ چابکي پژوهشگرساخته و نیز پرسشنامۀ عملکرد کاپالن و نورتون ( )2004استفاده شد
و برای تعیین روايي صوری ـ محتوايي پرسشنامهها از نظرات متخصصان بهره گرفته شد .جهت
تعیین روايي سازه نیز از روش تحلیل عاملي تأيیدی استفاده شد و برای تعیین پايايي دروني
سؤاالت ،آلفای کرونباخ مورداستفاده قرار گرفت .بدينمنظور ،تعداد  35پرسشنامه بهعنوان نمونۀ
اولیه بین شرکتهای تولیدی ورزشي توزيع شده و جمعآوری گرديد .نتايج حاصل از آزمون آلفای
کرونباح نشان داد که میزان پايايي کل پرسشنامههای چابکي سازماني و عملکرد سازماني بهترتیب
( )0/95و ( )0/92ميباشد.
عالوهبراين ،برای تجزيهوتحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفي و آمار استنباطي استفاده شد .برای
تعیین توزيع طبیعي دادهها ،آزمون کلوموگروف ـ اسمیرنوف بهکار رفت و برای بهدستآوردن روابط
متغیرهای پژوهش ،آزمون ضريب همبستگي پیرسون مورداستفاده قرار گرفت .همچنین ،بهمنظور
سنجش وضعیت متغیرهای چابکي و ابعاد آن از آزمون تي تکنمونهای استفاده شد و برای
پیشبیني متغیر وابسته از روی متغیر مستقل از آزمون رگرسیون خطي بهره گرفته شد .درنهايت،
برای سنجش مدل پژوهش از روش مدل معادالت ساختاری 1با استفاده از نرمافزار لیزرل 2نسخۀ
 8/8استفاده گرديد.
نتایج
در جدول شمارۀ يک ،میانگین و انحراف استاندارد نمرات چابکي سازماني و عملکرد در شرکتهای
تولیدی با توجه به مقیاس پنج امتیازی لیکرت نشان داده شده است.

1. Structural Equation Model
2. Liserel
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جدول 1ـ تحلیل توصیفی متغیرهای چابکی سازمانی و عملکرد شرکت و ابعاد آنها در شرکتهای تولیدی
ورزشی
ردیف

متغیرهای پژوهش

میانگین

انحراف استاندارد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

چابکي سازماني
قدرت پاسخگويي
میزان شايستگي
میزان انعطافپذيری
میزان سرعت
عملکرد شرکت
وجه مالي
وجه مشتری
وجه فرايندهای داخلي
وجه رشد و يادگیری

3/44
3/71
3/42
3/36
3/24
3/27
3/24
3/49
3/16
3/21

0/48
0/52
0/56
0/52
0/58
0/59
0/60
0/70
0/70
0/75

برای سنجش و توصیف وضعیت متغیرهای چابکي ،قدرت پاسخگويي ،شايستگي ،انعطافپذيری و
سرعت ،با توجه به نرمالبودن آنها از آزمون تي استیودنت استفاده شد (جدول شمارۀ دو).
نتايج حاصل از تجزيهوتحلیل آزمون تي استیودنت يا تي تکنمونهای نشان ميدهد که میزان چابکي
سازماني ( t=12/73و  )P=0/001در شرکتهای تولیدی ورزشي از وضعیت مطلوبي برخوردار است.
همچنین ،اين آزمون درمورد ساير ابعاد چابکي سازماني از قبیل قدرت پاسخگويي و اغنای مشتريان
( t=19/51و  ،)P =0/001میزان شايستگي ( t=10/67و  ،)P=0/001میزان انعطافپذيری (t=9/93
و  )P=0/001و میزان سرعت ( t=5/941و  )P=0/001نشان ميدهد که اين ابعاد از وضعیت مطلوبي
برخوردار هستند .شايانذکر است که اين آزمون براساس میانگین فرضي سه انجام گرفته است.
جدول 2ـ آزمون تی استیودنت برای سنجش وضعیت چابکی و ابعاد آن در شرکتهای تولیدی ورزشی
ردیف

میانگین

چابکي سازماني
قدرت پاسخگويي
میزان شايستگي
میزان انعطافپذيری
میزان سرعت

3/44
3/71
3/42
3/36
3/24

سطح معناداری ()P≤0/05

انحراف

آمارۀ آزمون تی

استاندارد

استیودنت

0/48
0/52
0/56
0/52
0/58

12/73
19/51
10/67
9/93
5/94

درجۀ آزادی
198
198
198
198
198

سطح
معناداری
**0/001
**0/001
**0/001
**0/001
**0/001
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براساس نتايج حاصل از آزمون همبستگي پیرسون ،بین دو متغیر چابکي سازماني و عملکرد
( )r=0/72و ( )P=0/001در شرکتهای تولیدی ورزشي رابطۀ خوب و معناداری در سطح
( )P≤0/01وجود دارد .همچنین ،بین ابعاد چابکي سازماني با عملکرد شرکت و مؤلفههای آن رابطۀ
مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول 3ـ ارتباط بین ابعاد چابکی سازمانی و میزان عملکرد شرکتهای تولیدی ورزشی
ردیف
چابکي سازماني
میزان
پاسخگويي
میزان
شايستگي
میزان
انعطافپذيری
میزان سرعت
عملکرد شرکت

مقادیر
ضريب
همبستگي
ضريب
همبستگي
ضريب
همبستگي
ضريب
همبستگي
ضريب
همبستگي
ضريب
همبستگي

چابکی

میزان

میزان

میزان

میزان

عملکرد

سازمانی

پاسخگویی

شایستگی

انعطافپذیری

سرعت

شرکت

1
**0/85

1

**0/89

**0/68

1

**0/91

**0/72

**0/74

1

**0/89

**0/65

**0/73

**0/79

1

**0/72

**0/59

**0/60

**0/70

**0/67

1

**سطح معناداری ()P ≤0/01

روایی سازۀ سؤاالت پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی
در اين پژوهش برای سنجش روايي سازۀ متغیرهای مستقل و وابسته از روش تحلیل عاملي تأيیدی
استفاده شد  .تحلیل عاملي تأيیدی يکي از عناصر اصلي مدل معادالت ساختاری است .شاخصهای
مناسب مدل از قبیل کای اسکوار 1و شاخص نیکويي برازش ،2شاخص تعديلکنندۀ نیکويي برازش3
ميباشند؛ بدينصورت که مدلي از برازش مناسب برخوردار است که نسبت کای اسکوار به درجۀ
آزادی آن کوچکتر از سه باشد .همچنین ،هرچه مقدار شاخص نیکويي برازش و شاخص
تعديلکنندۀ نیکويي برازش به يک نزديکتر باشد ،مدل دادهها برازش بهتری دارد .با توجه به
خروجي لیزرل ،مقدار کایدو متغیر چابکي سازماني برابر است با ( )469/52و مقدار کای دو عملکرد
نیز معادل ( )258/36ميباشد که حاکي از تفاوت اندک میان مدل مفهومي با دادههای پژوهش

1. Chi-Sqare
2. Goodness of Fit Index
3. Adjusted Goodness of Fit Index
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است .همچنین ،مقدار میانگین مجذور خطاهای مدل 1متغیر چابکي برابر با ( )0/074و مقدار مقدار
میانگین مجذور خطاهای مدل متغیر عملکرد برابر با ( )0/081است که اين مقدار نیز نشان از
برازش خوب دارد .برازندگي مدل شاخصهای شاخص نیکويي برازش و شاخص تعديل کننده
نیکويي برازش بهمعنای اندازهای از مقدار نسبي واريانسها و کواريانسها است که بهگونۀ مشترک
بهوسیلۀ مدل توجیه ميشود و هرچه اين مقادير به يک نزديکتر باشد ،برازش دادهها مناسبتر
خواهد بود .الزمبه ذکر است که اين شاخص به حجم نمونه بستگي ندارد .اين مقادير در اين پژوهش
برای متغیر چابکي بهترتیب برابر با ( 0/83و  )0/79و برای متغیر عملکرد بهترتیب برابر با ( 0/87و
 )0/82است که نشان از برازندگي خوب مدل دارد .اين اطالعات در جدول شمارۀ چهار نشان داده
شده است.
جدول 4ـ نتایج شاخصهای برازش مدل اندازهگیری ابعاد چابکی سازمانی و عملکرد شرکت
عامل

ابعاد چابکی سازمانی

ابعاد عملکرد شرکت

شاخص نیکويي برازش

0/83

0/87

شاخص تعديل کننده نیکويي برازش

0/79

0/82

میانگین مجذور خطاهای مدل

0/074

0/08

سطح معناداری

0/001

0/001

درجه آزادی

224

113

کای اسکوار

469/52

258/36

برای آزمون برازش مدل پژوهش از آزمون مدل معادالت ساختاری استفاده شد .در نمودار شمارۀ
يک ،اين نتايج در حالت تخمین استاندارد مرتبۀ اول نشان داده شده است .همانطور که در شکل
مذکور و نیز جدول شمارۀ پنج مالحظه ميشود ،شاخصهای موردنظر ( RAMSEA=0/039و
 )AGFI=0/94 ،GFI=0/97حاکي از آن است که مدل معادالت ساختاری متغیرهای چابکي
سازماني و عملکرد در شرکتهای تولیدی ورزشي از برازش خوبي برخوردار هستند .براساس ديدگاه
مک کالوم 2و همکاران ( ،)1996اگر مقدار اين شاخص کوچکتر از ( )0/1باشد ،برازندگي مدل بسیار
عالي است ،اگر بین ( 0/1و  )0/5باشد ،برازندگي مدل خوب ميباشد و اگر بین ( 0/5و  )0/8باشد،
برازندگي مدل متوسط است (به نقل از حبیبي .)10 ،1390 ،ازآنجاييکه مقدار شاخص میانگین
مجذور خطاهای مدل در پژوهش حاضر معادل ( )0/039ميباشد؛ لذا ،ميتوان نتیجه گرفت که مدل
1. RAMSEA
2. Mac Callum
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نهايي پژوهش از برازندگي خوبي برخوردار است .شايانذکر است که شاخصهای نیکويي برازش و
تعديل کننده نیکويي برازش که جارزکاگ و سوربوم )1989( 1آنها را پیشنهاد کردهاند (که به حجم
نمونه بستگي ندارند) ،از مهمترين آزمونهای برازندگي مدلهای معادالت ساختاری ميباشند
(حبیبي .)10 ،1390،زمانيکه يک مدل طراحي ميشود ،آزمون نیکويي برازش تعیین ميکند که
مدل نظری به چه میزاني با مدل تجربي مطابقت دارد .عالوهبراين ،شاخص نیکويي برازش ،مقدار
نسبي واريانسها و کوواريانسها را بهگونۀ مشترک از طريق مدل ارزيابي ميکند .دامنۀ تغییرات
شاخص نیکويي برازش نیز بین صفر و يک است که مقدار آن بايد برابر يا بزرگتر از ( )0/9باشد.
همچنین ،شاخص نیکويي برازش تعديليافته ،يک شاخص برازندگي ديگر ميباشد .اين شاخص
معادل با کاربرد میانگین مجذورات بهجای مجموع مجذورات در صورت و مخرج شاخص نیکويي
برازش است .قابلذکر است که مقدار اين شاخص نیز بین صفر و يک ميباشد (حبیبي.)11 ،1390 ،
با توجه به نکات فوق ،ازآنجاييکه شاخص نیکويي برازش و شاخص تعديل يافته نیکويي برازش در
پژوهش حاضر بهترتیب برابر با ( )0/97و ( )0/94ميباشد؛ لذا ،ميتوان نتیجه گرفت که مدل نهايي
پژوهش از برازش خوبي برخوردار است.

شکل 1ـ آزمون مدل معادالت ساختاری متغیرهای چابکی سازمانی و عملکرد در حالت تخمین استاندارد مرتبۀ اول

1. Joreskog & Sorbom
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جدول 5ـ نتایج شاخصهای برازش مدل اندازهگیری متغیرهای چابکی و عملکرد
عامل

ابعاد چابکی سازمانی

شاخص نیکويي برازش

0/97

شاخص تعديل يافته نیکويي برازش

0/94

میانگین مجذور خطاها

0/039

سطح معناداری

0/001

درجه آزادی

19

کای اسکوار

24/75

با توجه به نتايج حاصل از آزمون رگرسیون خطي ( )R2=0/38و ( ،)Beta=0/619متغیر چابکي
سازماني ميتواند بهصورت معناداری متغیر عملکرد شرکتهای تولیدی ورزشي را پیشبیني نمايد؛
بهگونهای که براساس آمارۀ ضريب تعیین 38 ،درصد از تغییرات متغیر عملکرد شرکتهای تولیدی
ورزشي توسط تغییرات متغیر چابکي سازماني تبیین ميشود و نیز با توجه به مقدار بتای استاندارد،
درصورتيکه يک واحد افزايش در متغیر چابکي سازماني صورت گیرد ميتواند به اندازۀ ( )0/61در
میزان عملکرد سازماني شرکت های تولیدی ورزشي افزايش ايجاد نمايد (جداول شمارۀ شش و
هفت).
جدول 6ـ خالصۀ مدل رگرسیون خطی متغیرهای چابکی سازمانی و عملکرد سازمانی
مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

خطای استاندارد برآورد

1

0/61

0/38

0/38

0/51

 :aمتغیر پیشبین :چابکي سازماني
جدول 7ـ نتایج مربوط به ضرای ب مدل رگرسیون متغیرهای چابکی سازمانی و عملکرد سازمانی شرکتهای
تولیدی ورزشی
مدل
1

ضرایب استانداردنشده
بتا

خطای استاندارد

)ثابت(

0/78

0/20

چابکي سازماني

0/69

0/06

:aمتغیر وابسته :عملکرد سازماني

ضرایب استانداردشده

آمارۀ

سطح

بتا

تی

معناداری

3/76

0/001

11/01

0/001

0/619
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بحث و نتیجهگیری
نتايج حاصل از آمار توصیفي نشان ميدهد که میانگین متغیر چابکي سازماني ( )3/42و ابعاد آن
بهترتیب میزان پاسخگويي به مشتريان معادل ( ،)3/71میزان شايستگي معادل ( ،)3/42میزان
انعطافپذيری معادل ( )3/36و میزان سرعت معادل ( )3/24بهدست آمد؛ لذا ،ميتوان نتیجه گرفت
که شرکتهای تولیدی ورزشي تاحدی از چابکي سازماني بهره ميبرند .ال زوبي و همکاران ()2011
در دانشگاه پترا 1در پژوهش خود با عنوان "تأثیر عوامل چابکي سازماني بر توسعۀ تولید" ،میانگین
چابکي سازماني را ( )3/72از مقیاس پنج امتیازی لیکرت بهدست آوردند که نشان ميدهد میزان
چابکي سازماني در سازمانهای تولیدی آنها از وضعیت مطلوبي برخوردار است (ال زوبي ،ال
اوتومي و ال بتاني .)514 ،2011 ،2شريفي و ژانگ ( )2001نیز در پژوهشي با عنوان "روششناسي
دستيابي به چابکي در سازمانهای تولیدی" پس از بررسي  1000شرکت در سه بخش صنعتي
الکتريکي و الکترونیکي ،هوا فضا و صنعت تولید خودرو ،میانگین چابکي آنها را معادل ( )2/8از
مقیاس پنج امتیازی لیکرت محاسبه نمودند .همچنین ،يافتههای آنها نشان داد که بین اين سه
صنعت مختلف از نظر میزان چابکي سازماني تفاوت معناداری وجود دارد .شايانذکر است که صنعت
خودرو از کمترين میانگین چابکي ( )1/9برخوردار بود (شريفي و ژانگ .)18 ،2001 ،عالوهبراين،
لحافي ( )1390در پژوهش خود رابطۀ بین کار تیمي و چابکي سازماني در بانکهای خصوصي و
دولتي را موردبررسي قرار داد .نتايج بیانگر آن بود که میانگین چابکي سازماني در بانکهای دولتي و
خصوصي به میزان ( )2/82از پنج است .وی معتقد است که اين میزان حاکي از وضعیت متوسط رو
به پايین چابکي سازماني ميباشد (لحافي .)145 ،1390 ،آذر و پیشدار ( )1390نیز در پژوهش
خود با عنوان "شناسايي و اندازهگیری شاخصهای چابکي سازماني" ،سه سازمان مختلف (سازماني
انفورماتیک با سهامي خاص در رستۀ تولید نرمافزارهای سفارشي بهعنوان سازمان مبنا و نیز دو
سازمان ديگر از سازمانهای انفورماتیک) را از نظر میزان چابکي سازماني با يکديگر مقايسه نمودند و
به اين نتیجه رسیدند که امتیاز کسبشده از سوی سازمان دو ،از دو سازمان ديگر باالتر بوده و برابر
با ( )112/86ميباشد .بدينترتیب ،میزان چابکي اين سازمان و سازمان يک که امتیاز آن ()101/11
بوده است در حد بسیار باال تعیین گرديد ،اما سطح چابکي سازمان مبنا که تنها امتیازی برابر با
( )99/62را بهدست آورد ،از ساير سازمانها پايینتر ميباشد؛ بااينحال ،میزان چابکي در سازمان
مبنا نیز باال است (آذر و پیشدار.)14 ،1390 ،
1. Petra University
2. Alzouby, Al-otoum & Albatainh
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بهنظر ميرسد که شرايط علي حاکم بر شرکتهای تولیدی ورزشي نشان ميدهد که شرکتهای
تولیدی ورزشي ايران با چالشهای فراواني روبهرو هستند .اين چالشها را ميتوان تحتعنوان
"شرايط علي حاکم بر آن" نامگذاری کرد که عبارت هستند از :عوامل برونسازماني (عوامل
اقتصادی ،اجتماعي ـ فرهنگي و سیاسي ـ قانوني) و عوامل درونسازماني (عوامل انساني ،عوامل
بازاريابي ،عوامل راهبردی ،عوامل تکنولوژيکي و عوامل اداری ـ مالي) .درمورد عوامل برونسازماني
ميتوان به چالشهای فراواني که شرکتهای تولیدی ورزشي با آنها مواجه هستند اشاره کرد که
برخي از آنها بدينشرح است :در بخش عوامل اقتصادی :وجود تحريمهای اقتصادی ،گرانبودن مواد
اولیه ،عدم ثبات اقتصادی در بازار ارز و کاال ،میزان قدرت خريد مشتری ،فعالیت ساير رقبا ،مواد
اولیه با کیفیت پايین ،واردات بيرويۀ کاالهای مشابه داخلي و قاچاق کاالهای ورزشي؛ در بخش
عوامل اجتماعي ـ فرهنگي :تفاوت بین ورزش همگاني و قهرماني ،ترجیحدادن کاالهای با برند
خارجي نسبت به داخلي ،افزايش توقعات روزافزون مشتريان ،انتخاب براساس سلیقه و میزان قدرت
خريد آنها و رابطهگرايي در باشگاهها و سازمانهای دولتي و در بخش عوامل سیاسي ـ قانوني:
قوانین و مقررات فدراسیونهای جهاني و المپیک که تعیینکنندۀ نوع ،جنس و کیفیت هستند،
دالالن و واسطههای غیرقانوني ،تحريمهای سیاسي ،فعالیت نامشروع رقبای داخلي دارای برند
خارجي و عدم نظارت دولت.
درمورد عوامل درونسازماني نیز ميتوان به چالشهای زير اشاره نمود .در بخش عوامل انساني :نبود
کارکنان توانمند و چند مهارته ،نبود امنیت شغلي کارکنان ،عدم تأکید بر تخصص و شايستگي
کارکنان و عدم وجود فرهنگ سازماني مشخص؛ در بخش عوامل بازاريابي :نداشتن روابط عمومي و
وبسايتهای رسمي و عدم فعالیتهای مناسب بازاريابي از جمله تبلیغات و ترويج برند محصوالت؛
در بخش عوامل راهبردی :نداشتن راهبرد بلندمدت ،عدم فروش نقد و اقساطي محصوالت و ضعف
خدمات پس از فروش؛ در بخش عوامل تکنولوژی :عدم بهرهگیری از تکنولوژی پیشرفته و عدم
بهکارگیری فناوری اطالعات و درنهايت ،در بخش عوامل اداری ـ مالي :نبود سرمايۀ کافي،
دراختیارنداشتن مواد اولیۀ باکیفیت ،نبود امور مالي قوی ،ساختار رسمي و غیرمنعطف (ويسي،
.)148 ،1393
براساس نتايج حاصل از آزمون همبستگي پیرسون ،بین دو متغیر چابکي سازماني و عملکرد
( )r=0/72و ( )P=0/001در شرکتهای تولیدی ورزشي رابطۀ معناداری در سطح ( )P≤0/01وجود
دارد.
همانطور که اشاره شد ،بهنظر ميرسد سازمانهای تولیدی در سالهای اخیر با چالشهايي اساسي
روبهرو بودهاند .از يکسو ،تکنولوژیها و فلسفههای جديد تولید ،نوع جديدی از سیستمها را معرفي
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کرده است و ازسویديگر ،تقاضا برای محصوالت /خدمات جديد و بیشتر ،دورههای زماني پاسخ
کوتاهتر ،جريان اطالعات سريعتر و محیط کسبوکار ،پوياتر و آشفتهتر شده است .جهت رفع اين
چالشها ،سازمانهای تولیدی امروز نیازمند پاسخ سريع براساس موقعیتهای رقابتي هستند .در
جهت تحقق اين روند در طول دهۀ گذشته ،پارادايم جديدی به نام چابکي مطرح شده است
(گوناسکاران و ادوين .)551 ،2008 ،همچنین ،مطالعات مکاتب مختلف استراتژيک ،بهويژه رويکرد
مبتني بر منابع نشان ميدهد که شايستگيها و توانمندیهای سازمان باعث افزايش عملکرد سازمان
و کسب مزيت رقابتي شده است (رامش و داويدسان.)194 ،2007 ،
عالوهبراين ،نتايج پژوهش حاضر در اين فرضیه با نتايج پژوهش خوشسیما ( )1387با عنوان
"تجزيهوتحلیل همبستگي متعارف چابکي و عملکرد استراتژيک سازمانهای تولیدی" کامالً
همخواني دارد .وی در پژوهش خود به اين نتیجه رسید که میزان همبستگي بین عملکرد
سازمانهای تولیدی و چابکي سازماني معادل ( )0/58است که نشاندهندۀ میزان باالی همبستگي
بین اين دو متغیر ميباشد .مجذور همبستگي نیز برابر با ( )0/34است که نشان ميدهد  34درصد از
تغییرات در عملکرد سازمانهای تولیدی توسط چابکي تبیین ميشود .همچنین ،نتايج پژوهش
حاضر با يافتههای نجارزاده ( )1392نیز همخواني دارد .وی در پژوهش خود با عنوان "بررسي
ارتباط چابکي و عملکرد زنجیرۀ تأمین درجهت افزايش توان رقابتي سازمان" به اين نتیجه رسید که
ضريب همبستگي چابکي و عملکرد زنجیرۀ تأمین معنادار است؛ بدينمعنا که بین چابکي و عملکرد
زنجیرۀ تأمین ،رابطۀ معناداری وجود دارد.
ال همخواني دارد .آنها در
نتايج پژوهش حاضر با پژوهش ابراهیمپور و همکاران ( )2012نیز کام ً
پژوهش خود با عنوان "رابطه بین چابکي سازماني و عملکرد سازماني در شرکتهای تولیدی ايران"
به اين نتیجه رسیدند که بین چابکي و قابلیتهای آن (پاسخگويي ،شايستگي ،انعطافپذيری و
سرعت) با عملکرد شرکتهای تولیدی (فروش درمقايسه با رقبا ،جذب مشتری ،افزايش مشتری،
بقای مشتری ،محصوالت جديد ،میزان بازگشت سرمايه و سود حاصل از شبکه) ،رابطۀ مثبت و
معناداری ( )r=0/62در سطح  99درصد اطمینان وجود دارد .همچنین ،اين پژوهش در بخش
پژوهشهای خارجي نیز با پژوهش چن )2003( 1و راويچاندران ( )2007همسويي کاملي دارد .چن
( )2003در پژوهش خود با عنوان "درک رابطۀ بین منابع فناوری اطالعات ،چابکي و عملکرد
سازماني" به اين نتیجه رسید که تقويت منابع فناوری اطالعات موجب تقويت چابکي سازماني
ميشود و چابکي نیز بر عملکرد سازماني تأثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین ،راويچاندران
( )2007در پژوهش خود رابطۀ بین توسعۀ فناوری اطالعات ،میزان نوآوری و چابکي سازماني و نیز
1. Chen
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تأثیر آنها بر عملکرد شرکتهای تولیدی اياالت متحده را در حضور متغیر تعديلکنندۀ پويايي
محیطي موردمطالعه و بررسي قرار داد .نتايج بیانگر اين بود که بین توسعۀ فناوری اطالعات ،میزان
نوآوری و چابکي سازماني رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .بین چابکي سازماني با عملکرد
شرکتهای تولیدی نیز رابطۀ مثبت و معناداری مشاهده شد.
عالوهبراين ،برای سنجش برازش مدل بین متغیرهای چابکي سازماني و عملکرد شرکتهای تولیدی
ورزشي از آزمون مدل معادالت ساختاری استفاده شد .نتايج حاصل از شاخصهای موردنظر
( RAMSEA=0/039و  GFI=0/97و  )AGFI=0/94حاکي از آن است که مدل معادالت ساختاری
متغیرهای چابکي سازماني و عملکرد در شرکتهای تولیدی ورزشي از برازش خوبي برخوردار
ميباشد؛ بنابراين ،چابکي سازماني و مؤلفههای آن بر میزان عملکرد شرکتهای تولیدی ورزشي اثر
دارد .همچنین ،اين مدل رابطۀ قوی و معناداری بین چابکي و عملکرد را نشان ميدهد؛ بدينمعنا
که اگر شرکتهای تولیدی ورزشي بتوانند ابزارها و محرکهای چابکي سازماني را در خود تقويت
نمايند ميتوانند عملکرد خود را افزايش دهند .عملکرد شرکت ،میزان اثربخشي و کارايي برنامههای
آن را نشان ميدهد .بهتبع ،اگر شرکتي بتواند عملکرد خود را بهبود بخشد ،ميتواند موجب تقويت
برند خود و کسب جايگاه مناسبي در بازار ورزشي شود و در رقابت با شرکتهای ديگر موفق ظاهر
گردد .عالوهبراين ،اين امکان وجود دارد که عوامل زيادی بر عملکرد يک شرکت تأثیر بگذارند ،اما
اين پژوهش و نتايج آن نشان داد که بيشک ،يکي از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد پیادهسازی ،چابکي
سازماني است .درنهايت ،با توجه به نبود پیشینۀ پژوهشي در ارتباط با متغیرهای پژوهش حاضر
بهويژه در عرصۀ ورزش و شرکتهای تولیدی ورزشي ،نميتوان همخوانبودن يا نبودن آن را با نتايج
ساير پژوهشها سنجید؛ لذا ،انجام پژوهشهای بیشتر دراينزمینه ،حائزاهمیت ميباشد.
تجزيهوتحلیل حاصل از آزمون رگرسیون خطي نشان داد که متغیر چابکي سازماني بهطور معناداری
ميتواند میزان عملکرد شرکتهای تولیدی را پیشبیني نمايد؛ بهگونهای که میزان ضريب
همبستگي بین دو متغیر مذکور ( )r=0/61حاکي از همبستگي باال میان آنها ميباشد .همچنین،
میزان ضريب تعیین برابر با ( )0/38است که نشان ميدهد  38درصد از تغییرات عملکرد شرکت را
ميتوان به تغییرات ناشي از چابکي سازماني نسبت داد .ازسویديگر ،در آزمون آنوای رگرسیوني،
بهويژه آمارۀ  Fبرابر با ( )0/001بود که نشان ميدهد متغیر چابکي سازماني بهخوبي میزان عملکرد
شرکتهای تولیدی ورزشي را تبیین مينمايد .در بخش ضرايب مدل ،بهويژه ضريب بتای آزمون
رگرسیون ( )0/61نیز مشخص شد که اگر يک واحد در متغیر چابکي سازماني افزايش صورت گیرد،
ميتواند به اندازۀ ( )0/61در میزان عملکرد سازماني شرکتهای تولیدی ورزشي افزايش ايجاد نمايد.
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با توجه به شاخصهای مذکور ميتوان اذعان داشت که مدل رگرسیوني متغیرهای چابکي سازماني و
عملکرد شرکتهای تولیدی ورزشي تأيید ميشود.
با توجه به مباني نظری پژوهش حاضر ،الزمۀ دستيابي به موفقیت آيندۀ شرکتهای تولیدی
ورزشي و کسب مزيت رقابتي در محیط متغیر ،چابکي سازماني است؛ لذا ،در درجۀ اول به مديران
شرکتهای تولیدی ورزشي پیشنهاد ميشود که برای مسألۀ چابکسازی شرکتهای خود اهمیت
بیشتری قائل شوند .عالوهبراين ،به مديران وزارت ورزش و جوانان و نیز مديران وزارت صنعت ،معدن
و تجارت توصیه ميگردد که نسبت به چابکي شرکتهای تولیدی ورزشي توجه بیشتری نمايند و با
ارائۀ راهکارهای الزم به شرکتهای تولیدی ورزشي ،به آنها درجهت چابکشدن کمک نمايند.
شايانذکر است که الزمۀ رسیدن شرکتهای تولیدی ورزشي به چابکي ،مجهزشدن شرکتها به
عوامل توانمندساز ميباشد که شامل :عوامل توانمندساز محتوايي و ساختاری هستند؛ ،لذا ،به
مديران شرکتهای تولیدی توصیه ميشود که نسبت به پیادهسازی اين عوامل توانمندساز در
شرکتها اقدام نمايند.
درنهايت ،با توجه به وجود رابطۀ معنادار بین چابکي و عملکرد ،به مديران شرکتهای تولیدی
ورزشي پیشنهاد ميشود که اگر بهدنبال عملکرد بهینه در شرکتهای تولیدی ورزشي هستند،
نسبت به چابکسازی شرکتهای تولیدی ورزشي اقدام نمايند.
ازآنجاييکه پژوهشهای چابکي سازماني بیشتر در شرکتهای تولیدی غیرورزشي انجام گرفته
است؛ لذا ،انجام پژوهش حاضر درزمینۀ چابکي سازماني در شرکتهايي تولیدی ورزشي ميتواند به
توسعۀ دانش چابکي سازماني در ورزش کمک شاياني نمايد و امید آن ميرود که انجام پژوهشهای
بیشتر دراينزمینه ،به چابکسازی شرکتهای تولیدی ورزشي منجر شود.
همانطور که در بخش مقدمه تحقیق نیز اشاره شد ،امروزه چابکي سازماني در شرکت هايي تولیدی،
بعنوان يک پارادايم جديد منجر به تحولي عظیم در فرآيند تولید شده است .چابکي سازماني در اکثر
مطالعات دارای ابعاد پاسخگويي ،شايستگي ،انعطاف پذيری و سرعت مي باشد .تحقیق حاضر به طور
خاص بر روی شرکت های تولیدی ورزشي و عملکرد سازماني آنها متمرکز شده است .از آنجايي که
چابکي بر روی فرآيند تولید تأثیر گذار است ،لذا سعي بر آن شد تا ضمن در نظر گرفتن ابعاد فوق
الذکر برای چابکي سازماني ،تأثیر اين متغیر بر عملکرد سازماني شرکت های تولیدی ورزشي مورد
بررسي قرار گیرد و در نهايت نتايج حاکي از اثر معنادار چابکي سازماني بر عملکرد سازماني شرکت
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.
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