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 بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان وزارت ورزش وجوانان
 دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد علوم و تحقیقات مازندران، گروه مدیریت ورزشی، مازندران، ایران، غالمرضا نباتچیان.1

  د جعفر موسوي،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قائم شهر، گروه تربیت بدنی ،قائم شهر،  ایرانسی .2
 علی محمد صفانیا، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آیت اله آملی ، گروه مدیریت ورزشی ،آمل،  ایران .3

 مقدمه 
ورزش وجوانان نقش محوري در توسعه ورزش و وزارت .کند خود تغییر است دردنیاي متالطم امروز ،تنها چیزي که تغییر نمی

در دهه هاي گذشته اغلب سازمانها بازسازي وباز مهندسی را در پاسخ به چالشها و رضایت . کند امور جوانان کشور ایفا می
و  بهترین جایگزینی. کارکنان خود داده اند و صالح بر آن است که روشهاي جدیدي براي رضایت شغلی کارکنان جایگزین شود 

 سازمانی چابکی بین رابطه حاضرتعیین مطالعه از هدف. موفقیت هر سازمان توجه به چابکی و مولفه هاي آن در سازمان است

 .باشد کارکنان وزارت ورزش وجوانان می شغلی ورضایت
 روش شناسی

ون و اسپیرمن استفاده تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی می باشد که براي تعیین ضریب همبستگی از آزمونهاي پیرس
زمینه (روش انجام این تحقیق پیمایشی .این تحقیق را می توان از نوع تحقیقات میدانی به حساب آورد. گردیده است

تشکیل می  91جامعه آماري این تحقیق را کلیه کارکنان رسمی و پیمانی وقراردادي وزارت ورزش وجوانان در سال .است)یابی
نفر بوده و از این تعدادبا استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیري طبقه اي  745زمان تحقیق تعداد کارکنان در . دهند

در این تحقیق به منظور جمع آوري داده هاي . نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند  295متناسب با حجم و ساده تعداد 
منظور مشخص کردن روایی پرسشنامه چابکی سازمانی و رضایت  به. مورد نیاز از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید

نفر از اعضا هیات علمی قرار 5این پرسشنامه در اختیار )نظرات متخصصین(شغلی از روش اعتبار محتوایی استفاده شده است
رتقا کیفیت سواالت گرفت و بعد از جمع آوي نظرات پیشنهادات این افراد با آزمون پیمایشی و تحقیقی و به منظور بهبود و ا

روایی پرسشنامه چابکی سازمانی وپرسشنامه رضایت شغلی کارکنان . پرسشنامه تعدادي از سواالت مورد بازنگري قرار گرفت
پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از روش آزمون آلفاي کرونباخ به ترتیب چابکی . درصد محاسبه شده اند 93هردو به میزان 

 .محاسبه شده است) 79/0(غلی و رضایت ش) 91/0(
 .بین چابکی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان وزارت ورزش وجوانان رابطه معنی دار وجود دارد: فرضیه اصلی تحقیق 

 درصد 5همبستگی بین متغیرهاي چابکی سازمانی ومتغیر رضایت شغلی درسطح معنی داري : 1جدول شماره 

 فراوانی متغیر وابسته متغیر مستقل
 یرمناسپ

 سطح معنی دار ضریب همبستگی

 چابکی سازمانی
 .000 .346 254 شغلی رضایت

 .002 .196 254 شغلی رضایت پاسخگویی

 .000 .272 254 شغلی رضایت شایستگی

 .000 .308 254 شغلی رضایت پذیري انعطاف

 .000 .285 254 شغلی رضایت درکار سرعت

 .وجود دارد ازمانی ورضایت شغلی کارکنان رابطهبین چابکی س 1با توجه به جدول شماره 
 .بین پاسخگویی و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد  1با توجه به جدول شماره 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

٩٩ 
 

 .بین شایستگی  و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد  1با توجه به جدول شماره 
 . ن رابطه وجود داردبین انعطاف پذیري و رضایت شغلی کارکنا 1با توجه به جدول شماره 
 .بین سرعت در کار و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد  1با توجه به جدول شماره 

 بحث و نتیجه گیري
 و سرعت جوابگوي چندان ومقررات وجود قوانین دلیل به دولتی هاي سازمان ساختارهاي که ابراز داشته ( ١٣٨٠ ) مقیمی
 .دهند قرارمی الشعاع راتحت کارکنانشغلی  رضایت و نیستند سازمانی چابکی

 ،افزایش وري بهره افزایش که موجبات داند اهمیت می جهت داراي حائز ازاین کارکنان شغلی رضایت ( ١٣٨٧ ) مالحسینی 

 نچندا سازمانها کارکنان که نشان میدهد میشود دیده امروز هاي سازمان در آنچه اما . نماید می فراهم را سازمانی وتعهد روحیه
 به کند پاسخگویی و کار سرعت درروند عدم ازآنها یکی که دارد مختلفی دالیل نارضایتی واین نیستند راضی خود ازمحیط کاري

 .گذارد تأثیرمی آنان نگرش و کارکنان شغلی بررضایت سازمان وسرعت چابکی بنابراین پس .است تغییرات
 ، کارکنان مشارکت ، جهانی بازار در بودن شبکه ، مشتري به خگوییپاس در چابکی بر متوسط و کوچک بنگاههاي سوم، رهزارهد

 براي سازمانها ابزارهاي .میکنند تاکید دانش ومدیریت انسانی سرمایه شایستگی ،توسعه یافته بسط بنگاه مدل در یکپارچگی

و  فتحیان. میباشند وخالقیت ياطالعات،ونوآور ،تکنولوژي انسانی،تکنولوژي سرمایه ، پذیر انعطاف ساختار شامل چابکی تحقق
بازیار بیان . دارد مطابقت ( ١٣٨٢ ) بازیار پژوهش با حاضر تحقیق هاي یافته از ابعاد چابکی شایستگی از ( ١٣٨۵ ) همکاران
 دمیباش مطرح سازمانها میان در رقابتی مزیت عنوان یک به شایستگی ، رقبا شرایط نظرگرفتن در با و فعلی درشرایط که می کند

از  خودرا اطالعات سازمانها درگذشته که بازیارمعتقداست . است سازمانی بهترین عملکردهاي تشخیص به اشاره شایستگی .
 با و امادرحال حاضر .میشد محسوب زمان بر مدیران گیري تصمیم جهت موضوع این که آوردند می بدست سنتی روشهاي طریق

 مولفه . میدهد ارایه مدیران به را شایستگی و گردیده حاصل سریع مدیران نیاز دمور ، اطالعات تکنولوژي و فناوري سریع رشد

 دارد همخوانی ( ٢٠٠٠ ) کلمونز تحقیق یافته هاي با شغلی ورضایت سازمانی انعطاف پذیري بین رابطه درمورد تحقیق این دیگر

زرگربیان . مطابقت دارد ( ١٣٨٢ ) یج پژوهش زرگردر بعد سرعت درکار و رابطه آن با رضایت شغلی،یافته هاي این تحقیق بانتا
می کند،عرضه به موقع وسریع تولیدات و محصوالت به بازار ، دوره سریع انجام عملیات وانجام تغییرات الزم جهت یادگیري 

 .فرایندهاي جدید منجر به افزایش رضایت کارکنان میگردد
 سازمانی،بهره وري،کارکنان چابک ازيشغلی،توانمندس سازمانی،رضایت چابکی :کلیدي واژه هاي

 منابع 
 ٣ سال پانزدهم٩٧ الزام محوري درکسب وکار،مجله روش،شماره :،چابک بودن( ١٣٨٢ )بازیار،افشار -1
 .،اصول ومفاهیم فناوري اطالعات،چاپ اول،انتشارات بهینه( ١٣٨٢ )زرگر،محمود -2
 .نگاه هاي کوچک و متوسط ایران ، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،آذرماه،تهران،نقش فناوري اطالعات در چابکی ب( ١٣٨۴ ) فتحیان،محمدوهمکاران -3
 ،سازمان ومدیریت رویکردي پژوهشی،چاپ دوم،انتشارات ترمه( ١٣٨٠ )مقیمی،محمد -4
 .،مقاله ارزیابی چابکی سازمان با استفاده ازمنطق فازي( ١٣٨٧ ) مالحسینی،علی،مصطفوي،شهرزاد -5
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