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Abstract
This study was examine relationship between
Psychological factors of Human Capital and
Organizational Agility in North Khorasan
Administration of Sport and Youth. Statistical
population was 105 person that all of them were
selected as statistical sample. The research
instrument was organizational agility questionnaire
from Sharifi and Zhang (2001) and human capital
assessment scale of Naderi (2011). Their reliability
with 30 questionnaires distributed prior to the
implementation of research by using Cronbach's
alpha (human capital α=0.8954 and organizational
agility α = 0.812) obtained and validity of
questionnaires confirmed by 12 experts. For data
analysis, descriptive statistics (mean, standard
deviation and percent) and inferential statistics (k-s
tests, one-sample t-test, pearson coefficient of
correlation and stepwise multiple regression) used.
Results showed: the status of Psychological factors
of Human capital in North Khorasan Administration
of Sport and Youth was upper than average
(mean=3.443). Organizational agility status was
upper than average (mean=3.421). there was
significant and positive correlation between total
index of human capital and organizational agility
(r= 0.645). Stepwise multiple regression analysis
showed that components of human capital, cognitive
skill with coefficient (R=0.457) and meta-cognitive
competences (R=0.510) can predict organizational
agility. So we can conclude that whatever human
capital of personnel be more we can see more
organizatinal agility.
Keywords
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چکيده
- این پژوهش به منظور بررسی ارتباط مولفههای روانشناختی سرمایه
- انسانی و چابکیسازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان
، جامعة آماری شامل کلیه کارکنان این ادارهکل.شمالی صورت گرفت
 جهت. که ازروش نمونهگیری کلشمار استفادهشد، نفر بود501 شامل
) و1005( گردآوری دادهها ازپرسشنامه چابکیسازمانی شریفی و ژانگ
 پایایی پرسشنامهها با.) استفاده شد5930( پرسشنامه سرمایه انسانی نادری
 برای، پرسشنامه پیش از اجرای تحقیق بااستفاده ازآلفای کرونباخ90 توزیع
 همچنین. بدست آمد0/551  وبرای چابکیسازمانی0/531 سرمایهانسانی
 به منظور تجزیهوتحلیل. نفر از متخصصان تایید کردند51 روایی آن را
وآمار

)درصد

،معیار

انحر اف

،توصیفی(میانگین

ازآمار

دادهها

 ضریب، تک نمونه ایt ، اسمیرنف- استنباطی(آزمونهای کولموگروف
 یافتهها.همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیونچندگانهگامبهگام) استفاده شد
-  وضعیّت مولفه های روانشناختی سرمایه انسانی کارکنان اداره:نشان داد
کلورزشوجوانان خراسانشمالی باالتر از سطح متوسط قرار دارد
 وضعیّت چابکی سازمانی کارکنان باالتر از میانگین. )9/449 (بامیانگین
 بین شاخص کلی روانی سرمایهانسانی.)9/415 نظری قرار دارد (بامیانگین
.)r=0/541( و چابکیسازمانی کارکنان رابطة مثبت و معناداری وجود دارد
نتایج رگرسیون چندگانه گامبهگام نشان داد توانایی شناختی با ضزیب
توانایی پیش بینی

(R=0/150) ( و شایستگی فراشناختیR=0/414(

 باتوجه به نتایج این پژوهش میتوان انتظارداشت.چابکیسازمانی را دارند
،سرمایهانسانی در کارکنان باالتر باشد- هرچه مولفههایروانشناختی
.چابکیسازمانی نیز در آن سازمان باال باشد
واژه هاي کليدي
، ورزشوجوانان،چابکیسازمانی

،سرمایهانسانی

،روانشناختی
خراسانشمالی
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در عصر حاضر ،مدیران سازمانها دریافته اند که دانش،
مهارت و تجربه های انسان ها ،مهّم ترین ثروت سازمان ها
محسوب می شوند ،ثروتی که از تجربه های زندگی ،دانش،
انرژی و شور و شوق تک تک افراد سازمان تشکیل شده است.
در روانشناسی و رفتار سازمانی هم یکی از پارامترهایی که
همیشه مطرح و بررسی می شود موضوع دانش سازمانی افراد
است .بر همین اساس تحوّل در «انسان» منشاء تمامی تحوّل
ها و به ویژه ظهور و پیدایش پیشرفت های جهان کنونی است
و هر برنامه ای که آموزش ،ظرفیت و بهره وری صحیح این
عنصر اصلی و کلیدی توسعه را مورد توجّه قرار ندهد ،عمالً راه
به جایی نخواهد برد ( 41و  .)41چنین نگاهی به انسان مفهوم
جدیدی را تحت عنوان سرمایه انسانی مطرح نموده است.
سرمایه انسانی و مولفه های روانشناختی آن نقش بی بدیلی
در کسب موفقیّت استراتژیک پایدار و بهبود عملکرد سازمان
ها ایفا می کند .امروز منابع انسانی ،سرمایة انسانی سازمان ها
محسوب می شوند و مشخص شده است که انسان ها عامل
اصلی بقای سازمان ها در رقابت هستند ( .) 1راما ،سرمایه
انسانی را به عنوان توان بالقوه سازمان برای موفقیت با توجه
به توانایی ها ،قابلیت ها وظرفیت کارکنان آن تعریف می کند
( .) 3نورتون و کاپالن ،سرمایه انسانی را شامل موجودیت و در
دسترس بودن مهارت ها ،استعدادها و دانش فنی کارکنان می
دانند که برای انجام فعالیت های سازمانی ضروری هستند (.) 3
ابعاد روانی سرمایه انسانی در بردارنده هر گونه شایستگی،
توانایی و یادگیری آگاهانه است که منجر به شکوفایی اندیشه
فرد می شود ( .) 7صاحب نظران و محققان مختلفی به معرفی
الگو ها ،مؤلفه ها و شاخص های روانشناختی سنجش سرمایه
انسانی پرداخته اند که مهمترین آنها عبارتند از:
(نادری ،) 4931،مولفه های روانشناختی سرمایه انسانی را
شامل ،شایستگی شناختی (اطالعات ،دانش ،مهارت و
تخصص) ،توانمندی های فراشناختی (آگاهی از فرایند های
شناختی ،ارزیابی فرایند شناختی ،باز آفرینی و اصالح فرایند
شناختی ) و شایستگی ارتباطی  -عاطفی (خودآگاهی ،خود
اصالحی ،خود انگیزشی ،آگاهی اجتماعی ،مهارت های
اجتماعی و نوع دوستی) ،می داند ( .)9مالک پور (،) 4939
مولفه های روانی سرمایه انسانی را شامل (دانش ،مهارت،
ابتکار و توانایی کارکنان) ،می داند ( . )9شولتز و همکاران
( ،) 4314سرمایه انسانی را شامل ،سرمایه های دانشی ،سرمایه
های شایستگی محوری (استعدا ها ،توانایی ها و تالش ها)،
سرمایه های نگرشی و روانشناختی (رفتار ،ویژگی ،صداقت،

انگیزش و رهبری ) و سرمایه ها چابکی فکری (نوآوری ،تقلید،
تدوین مسئله ،سازگاری و انعطاف پذیری و حل مساله) می
داند ( .)41از نظر عباس پور ( ،)4934سرمایه انسانی شامل،
دانش تخصصی کارکنان ،دانش مرتبط با کارکنان ،شایستگی
مرتبط با کار ،توانایی خالقیت و نوآوری ،میزان کارآفرینی و
لیاقت حرفه ای می باشد ( .)2جنینگز ( ، ) 4337مؤلفه های
سرمایه انسانی شامل توانمندی در تدوین برنامه درسی،
سنجش برنامه ها ،راهنمایی دانشجویان ،ایراد سخنرانی،
برگزاری کارگاه آموزشی و ارائه مشاوره علمی نیز باشد(به نقل
از  .)3شافر و همکاران ( )2114نیز مؤلفه های روانشناختی
سرمایه انسانی را فعالیت های رهبری ،درگیری کارمند،
دسترسی به دانش ،توانایی یادگیری و خوشبینی کارمند می
داند ( . )41سرعت فزایندة تغییرات فن آورانه از یک سو و تغییر
ماهیّت تقاضای مشتریان و تشدید رقابت بین سازمان ها از
سوی دیگر ،باعث شده که سازمان ها به شدّت به دنبال کسب
مزیّت های جدید برای برتری بر رقبا و تأمین بهتر نیازهای
مشتریان باشند( 44 ،41و  .)1از این رو ،به نظر می رسد که
حرکت به سوی ایجاد سازمان هایی که از سرعت و انعطاف
پذیری باالیی در پاسخ به محیط متغیّر ،ناپایدار و پیش -بینی
ناپذیر برخوردارند ،رویکردی حیاتی است .حصول چنین اهدافی
در سایة مفهوم جدیدی به نام «چابکی سازمانی » به دست
می آید (7 ،49و  . )2در رفتار سازمانی نوین ،چابکی سازمانی
به مفهوم تطبیقپذیری سازمان در مقابل تغییرات مداوم محیط
است .این مفهوم ایجاب می کند ،که سازمان ها به ویژگی
هایی مجهز شوند که بتوانند پاسخ مقتضی و درخوری به
تحوّل های جامعه بدهند ( 41و  .)3واژة چابکی به مفهوم کارا
بودن در تغییرات و دادن پاسخ اثربخش به تغییر و عدم
اطمینان محیطی است .تاریخچة چابکی به دورة رکود آمریکا
و از دست دادن رقابت پذیری صنایع این کشور در طول دهة
 4934بازمی گردد و واژة چابکی سازمانی برای نخستین بار در
سال  4994مطرح شد( .) 4تعاریف متعددی برای مفهوم چابکی
ارائه شده است .از نظر شریفی و ژانگ چابکی سازمانی،
توانایی رویارویی با چالش های نا خواسته برای فائق آمدن بر
تهدیدات جدید و غیرمنتظرة محیط کسب و کار و کسب
مزایای تغییرات و تحوالت به عنوان فرصت هاست(.) 43
عباس پور ( ) 4934نیز چابکی سازمانی را توانایی سازمان
برای بقاء و پیشرفت در محیطی با تغییرات مداوم و پیش بینی
نشدنی معرفی می کند ( .) 4به طور کلی چابکی پاسخی است
به چالش های محیطی و بهره برداری از تغییر مداوم و سریع

بررسی ارتباط بی ن مولفه های روانشناختی سرمایه انسانی و چابکی سازمانی اداره کل ورزش وجوانان خراسان شمالی

آن برای کیفیت عالی ،عملکرد عالی و خدمات یا محصوالت
مشتری پسند و اساس آن همسو کردن فناوری اطالعات،
کارکنان و فرآیندهای کاری در نظامی همگن و انعطاف پذیر
است .چابکی در هر سازمان معموالً چند قابلیت را در برمی
گیرد که شامل :پاسخگویی (توانایی شناسایی تغییرات ،واکنش
سریع و بهره گیری از آن)  ،شایستگی (مجموعه ای از توانایی
ها که بهره وری فعالیت ها را در جهت اهداف و مقاصد
سازمان فراهم می کند)  ،انعطاف پذیری (توانایی پردازش
محصوالت و خدمات متفاوت و نیل به مقاصد مختلف با همان
امکانات) و سرعت (توانایی انجام فعالیت ها و عملیات در
کوتاه ترین زمان ممکن است) .اگر سازمانی به دنبال چابکی
است ،باید این قابلیت ها را مد نظر داشته باشد و تا جای
ممکن آن ها را در درون خود پرورش دهد ( 3و  .) 1در این
میان سازمان های ورزشی نیز به واسطة ماهیّت کارشان با
خواسته ها و نیازهای متفاوت مراجعان ،فشار ها و تغییرات
مداوم محیط روبرو هستند .از این رو ،ضرورت به کارگیری
رویکرد چابکی در ادارة این نوع سازمان ها حس می شود
( . )49همانطور که گفته شد سازمان های امروزی به ویژه
سازمان های ورزشی به طور کلی توانایی پاسخ گویی به
نیازهای متنوّع جامعه و پویایی در ارائه خدمات آموزشی و
تفریحی به مراجعان خود را ندارند .لذا ،آنها نیز از جمله
رویکردهایی که برای مواجهه با این محیط بی ثبات و غیر
قابل پیش بین می توان از آن بهره گرفت ،استفاده از پارادایم
چابکی است .این مفهوم به معنی داشتن توانایی تطبیق و
پاسخ گویی نسبت به تغییرات است ( 49و  .) 47چابکی
سازمانی منجر به توانمندسازی سازمان ها در شناخت نیازهای
مادی و روانی مشتریان ،افزایش شفافیّت در سازمان ،صرفه
جویی به مقیاس ،افزایش کیفیت فعالیّت های مختلف به ویژه
خروجی های آنها و غیره می شود ( .)41از سوی دیگر ،به
دلیل شرایط متالطم حاکم بر سازمان های ورزشی که گاه
یک تغییر کوچک در حوزه های دیگر جامعه ،باعث تغییرهای
وسیع و ریشه ای در این سیستم می شود ،روش ها و پارادایم
های سنتی این حوزه مانند گذشته ،دیگر توان پاسخ گویی
مناسب به نیازهای مراجعان خود را ندارند ( 49و  .)7با مطالعة
وضعیّت موجود در سازمان های ورزشی کشورمان مشخص
می شود ،که تالش موفقیت آمیزی از سوی مسئولین آنها
برای شناسایی تغییر و تحوّل ها و چالش های اثر گذار در این
حوزه و بهره گیری از این تغییر و تحوّل ها در جهت بهبود امر
روانشنختی نیروی انسانی خود در سال های اخیر صورت
نپذیرفته و به عبارتی دیگر ،این حوزه هنوز ،نظامی غیر پویا و
تک محور است و دارای ساختاری بسیار کهنه و کمینه گرا

است ( .)9به طور کلی ،سازمان های مختلف کشور در
شکوفایی و تربیت همه جانبه و متوازن شایستگی های روانی
انسانی دچار کاستی است ،و در همپایی تحوّل های محیطی
کند عمل می کند ،در برابر نیازهای جامعه پاسخ گو نیست ،در
تحقق رسالت فرهنگی و اجتماعی ملّی و جهانی ناکارامد
است ،نرخ بهره وری و اثربخشی آن پایین است ،در فرایند
پیشرفت و توسعة کشور نقش حداقلی دارد ،نظام اداری و
اجرایی آن ناکارامد است و غیره ( .) 42تحقیقات مختلفی در
حوزه روانشناسی سازمانی ،سرمایه انسانی و چابکی سازمانی
صورت گرفته از جمله :رمضانیان و همکاران ( ) 4932در
تحقیق خود با عنوان بررسی چابکی سازمانی ادارات کل
ورزش و جوانان استان ها به این نتیجه رسید که مدیران
سازمان های ورزشی با آگاهی از ابعاد و شاخص های چابکی
سازمانی می توانند به انطباق بیشتر سازمان های ورزشی با
تغییرات محیطی و بهره مندی از فرصت های موجود در
محیط های پویای امروزی کمک کنند و در جهت ارتقاء و
توسعة همه جانبة ورزش گام بردارند ( .)49مالک پور () 4939
نشان داد که مولفه های روانشناسی سرمایه انسانی و چابکی
سازمانی رابطه معناداری باهم دارند و هرچه کارکنان از لحاظ
روانشناختی سرمایه انسانی در سازمان باال باشد ،سازمان ها در
برابر تغییرات انعطاف بیشتری از خود نشان می دهند (.)3
ک النی و همکاران ( ) 4932نشان داد که مسئوالن و
سیاستگذاران وزارت ورزش و جوانان توجه خاصی به عامل
یادگیری کارکنان و ارائه شیوه های نو و خالق برای اصالح
ساختار و عملکرد سازمان در جهت نیل به یک سازمان چابک
داشته باشند .عباس پور و همکاران ( ) 4939نیز بیان کرد که
سازمان های چابک کمتر به سیستم ها وابسته اند و بیشتر به
هوشمندی ،فرصت طلبی و چابکی سرمایه های انسانی خود
متکی هستند .قابلیّت ،مشارکت ،وفاداری و توانمندی سرمایه
های انسانی در یک سازمان ،اساس و محور چابکی
استراتژیک هستند .استفاده از مهارت ،دانش ،ذکاوت ،تجربه و
هوشمندی افراد برای داشتن ظرفیت سازمانی کامل ،یک
چالش کلیدی و مهم در راستای نیل به چابکی استراتژیک
است ( .)2خرمگاه ( ) 2142نشان داد هر چه قابلیت های
فردی و کارآفرینی فردی در سازمانی باال باشد ،سازمان مورد
نظر چابک تر خواهد بود و تغییرات را به راحتی مدیریت
خواهد کرد ( .) 9اسدی و همکاران ( )4999نیز بیان داشتند که
قابلیت های روانشناختی منابع انسانی در بهبود عملکرد
سازمانی تاثیر بسزایی داشته و انعطاف در برابر تغییرات از
مهمترین پیامدهای وجود منابع انسانی کارا و اثربخش در
سازمان ها می باشد ( .)9همچنین دیر و شفر ( ) 2119وجود
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نیروهای با قابلیت های روانی و سرمایه انسانی باال برای
سازمان های پویای امروزی ضروری بوده و بیان داشتند که
برای یافتن جایگاه و مزیت رقابتی در بازار کار این منابع
انسانی هستند که نفش مهمی ایفا می کنند .سئوالی که در
اینجا مطرح می شود ،این است که سازمان های ورزشی
چگونه می توانند به چابکی دست پیدا کنند؟ برای پاسخ به
این سئوال باید تجارب سایر سازمان ها در شیوة برخورد با
موضوع چابکی مورد بررسی قرارگیرد .با بررسی مطالعه های
پیشین در زمینة چابکی سازمانی مشخص شده ،که سازمان
های تولیدی و خدماتی دیگر نیز با افزایش فزایندة اهمیّت
چابکی در سال های اخیر به دنبال آن بوده اند ،که یک
سازمان چگونه می -تواند چابکی را به دست بیاورد و حفظ
کند( .) 4از ابزارهایی که متخصّصان رفتار سازمانی برای تحقق
چابکی ذکر کرده اند ،می توان به ساختار انعطاف پذیر ،سرمایه
انسانی ،تکنولوژی ،تکنولوژی اطالعات ،نوآوری و خالقیت
اشاره کرد .با وجود اهمیّت هر یک از این عوامل و ابزارها
جهت چابک سازی سازمان ،پژوهشگران تأکید کرده اند که
مولفه های روانشناختی سرمایه انسانی مهّم ترین آن ها می
باشد ( . )1سرمایه انسانی مهمترین دارایی از نظر رفتار سازمانی
یک سازمان است ،که آمیزه ای از عوامل روانشناختی مانند
آموزش ،تجربه ،کارآموزی ،آگاهی ،توان ،عادات کاری ،قابلیت
ها و نوآوری است ،که ارزش تولید ناچیز یک کارمند را تحت
تأثیر قرار می دهد .در نتیجه توسعه سرمایه انسانی ضرورتی
اجتناب ناپذیر است ،که سازمان ها برای بقاء و پیشرفت در
جهان پر تغییر و تحوّل امروزی سخت بدان نیازمندند (.)3
همانگونه که اشاره شد ،سازمان ها برای اینکه بتوانند پاسخ
گوی نیازهای ذینفعان داخلی و خارجی خود باشند ،نیازمند آن
هستند که خود را به صورتی چابک طراحی کنند .سازمان های
ورزشی به واسطة حساسیّت و اهمیّت در حوزه کاری خود
بایستی چابک باشند ،تا بتوانند در برابر محیط های پویای
امروزی به ارائة خدمات خود ادامه دهند .به ویژه این -که
سازمان های ورزشی ،نهاد هایی هستند که دائماً بایستی
ساختار ،برنامه ها ،روند ها ،منابع و  ...خود را با تغییر و تحوّل
ها در جامعه هماهنگ کنند ( .)9لذا ،سازمان های ورزشی
برای اینکه بتوانند در ارائة خدمات خود انعطاف پذیر بوده و
پاسخ گوی نیازهای متنوّع مادی و روانی مشتریان خود باشند
و در نهایت به سازمانی چابک تبدیل شوند ،نیازمند توجّه به
سرمایه های انسانی خود (تمام افراد مرتبط با حوزه ورزش و
تربیت بدنی ) به عنوان مهم ترین رکن سازمان هستند .به
عبارت دیگر ،تالش جهت توسعة این ابعاد روانی سرمایه
انسانی ارزشمند ،امری ضروری است ( 7و  .)9با وجود اهمّیت

این پارادایم نوین در ادارة سازمان ها ،کار پژوهشی چندانی در
مورد چابکی و عوامل مؤثر در دست یابی سازمانهای ورزشی و
موسسات مرتبط با حوزه ورزش و تربیت بدنی به آنها به
چابکی در داخل کشور صورت نگرفته است .لذا ،تالش برای
بررسی تجربی در این مورد ،که آیا مولفه های روانشناختی
سرمایه انسانی موجود در سازمان های ورزشی منجر به
چابک سازی آنها برای پاسخ مناسب به شرایط متغیّر محیطی
می شود ،امری بسیار ضروری است .با توجّه به مسائل
مطروحه ،عمده ترین سئوالی که این پژوهش در پی پاسخ به
آن است ،این است که ،وضعیت مولفه های روانشناختی
سرمایه انسانی و چابکی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و
جوانان خراسان شمالی چگونه می باشد؟ آیا میان مولفه های
روانشناختی سرمایه انسانی با چابکی سازمانی در اداره کل
ورزش و جوانان خراسان شمالی رابطة معناداری وجود دارد؟
اگر رابطه ای وجود دارد به چه میزانی می باشد؟ چه
راهکارهایی می توان به منظور توسعه و بهبود مولفه های
روانشناختی سرمایه انسانی و چابکی سازمانی ارائه نمود؟ به
منظور سنجش سرمایه انسانی و چابکی سازمانی پژوهشگر
پس از مطالعة مبانی نظری و پیشینه پژوهشی در زمینه
سرمایه انسانی ،الگوی نظری سرمایه انسانی نادری ( ) 4931را
برای اندازه گیری مولفه های روانشناختی سرمایه انسانی اداره
کل ورزش و جوانان خراسان شمالی انتخاب کرد .به سه دلیل
در این پژوهش از این الگو بهره گرفته شد ) 4 :الگو های دیگر
بیشتر از حوزة سرمایه فکری به بررسی ابعد روانی سرمایه
انسانی پرداخته اند .با توجّه به رویکرد این پژوهش به حوزة
سرمایه انسانی به عنوان تئوری مجزا از سایر حوزه های
دارایی های نامشهود ،الگو های حوزة سرمایه فکری که
سرمایه انسانی را یکی از ابعاد سرمایه فکری قلمداد می کنند،
کنار گذاشته شدند ) 2 ،دلیل دوم برای انتخاب الگوی سرمایه
انسانی نادری ،جامعیّت این الگو در اندازه گیری تمام ابعاد
روانی حوزة سرمایه انسانی است و  ) 9الگوی سرمایه انسانی
نادری قابلیّت کاربرد برای تمامی سازمان ها ،به ویژه
سازمانهای ورزشی را دارد .این الگو نه تنها دانش ،تخصّص،
اطالعات و مهارت را که در اکثر الگو های سرمایه فکری
برای اندازه گیری سرمایه انسانی استفاده شده است ،در بر می
گیرد؛ بلکه مهارت های فراشناختی و شایستگی های عاطفی -
ارتباطی کارکنان را نیز شامل می شود .این الگو ترکیبی از
نظریه های سرمایه انسانی در حوزة کالن ،تئوری هوش
عاطفی و رده بندی بلوم می باشد .الگوی مذکور دارای سه بعد
اصلی توانمندی های شناختی (که اطالعات ،دانش ،مهارت و
تخصص افراد را می سنجد)  ،مهارت های فراشناختی (که
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آگاهی فرد از فرایندهای شناختی خود ،ارزیابی فرد از
فرایندهای شناختی خود و توانایی فرد برای بازآفرینی و اصالح
فرایندهای شناختی خود را می سنجد) و شایستگی های
عاطفی  -ارتباطی (که آگاهی اجتماعی ،خوداصالحی،
خودانگیزشی ،مهارت های اجتماعی -عاطفی و نوع دوستی فرد
را می سنجد)  ،در بر می گیرد( 44و  .)3در این پژوهش هر
سه مولفه روانشناختی سرمایه انسانی مورد مطالعه و پژوهش
قرار گرفته است .همچنین در این پژوهش برای اندازه گیری
چابکی سازمانی در سازمان های ورزشی ،بررسی جامعی از
الگو ها ،مبانی نظری و پژوهش های تجربی صورت گرفته در
این حوزه ،صورت گرفت .پژوهشگر از الگوی تلفیقی برای
تدوین الگوی چابکی و تعیین مولفه های آن استفاده کرد.
پژوهشگر با بررسی الگو ها و پژوهش های صورت گرفته در
حوزة چابکی سازمانی ،دیدگاه شریفی و ژانگ ( ) 2114و
عباس پور و همکاران ( ) 4934را برای طراحی مولفه های
چابکی سازمانی مناسب قلمداد کرد .الگوی شریفی و ژانگ
( ) 2114دارای سه قسمت عمده است :محرک های چابکی،
قابلیّت های چابکی و فراهم سازهای چابکی .قابلیّت های
چابکی (ابعاد چابکی ) در الگوی شریفی و ژانگ شامل چهار
بعد پاسخ گویی ،شایستگی ،انعطاف پذیری و سرعت می باشد
( 43و  .) 41لذا با توجه به اهمیت مولفه های روانشناختی
سرمایه انسانی و همچنین چابکی سازمانی و اینکه تحقیقات
چندانی در حوزه ورزش و سازمان های ورزشی در این زمینه
صورت نگرفته است ،تحقیق حاضر بر آن است ابتدا مولفه
های روانشناختی سرمایه انسانی را در اداره کل ورزش و
جوانان استان خراسان شمالی بدست آورد ،سپس چابکی
سازمانی و مولفه های آن را در این اداره کل تعیین و در
نهایت ارتباط این دو متغیر را با هم بسنجد ،در صورت وجود
ارتباط معنی دار بین این دو متغیر از آن رگرسیون چندگانه گام
به گام گرفته می شود.
روش تحقیق
این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوة
گردآوری داده ها ،توصیفی از نوع همبستگی می باشد جامعه
آماری این پژوهش ،متشکل از  411نفر از کارکنان اداره کل
ورزش و جوانان استان خراسان شمالی بود ،که در این پژوهش
از روش نمونه گیری کل شمار استفاده شد .ابزار پژوهش:
الف) پرسشنامه سنجش سرمایه انسانی نادری ( :) 4931پرسش

نامه سرمایه انسانی نادری ،یک پرسشنامه  449سوالی است
که مولفه های روانشناختی سرمایه انسانی را در  9مولفه
شایستگی های شناختی ،شایستگی های فراشناختی و
توانمندی های عاطفی -ارتباطی را مورد بررسی قرار می دهد،
که در پژوهش های متعددی از جمله (مالک پور ) 4939
استفاده شده است .باتوجه به اینکه بسیاری از گویه ها مشابه و
یک مقوله را اندازه گیری میکرد محقق با نظر متخصصان این
حوزه ،به تعدیل و یکپارچه کردن پرسشنامه پرداخت ،پس از
تعدیل این پرسشنامه ،در نهایت  11سوال آن برای سنجش
مولفه های روانشناختی سرمایه انسانی بدست آمد .همچنین
برای تایید روایی آن ،به متخصصان این حوزه رجوع و روایی
آن تایید شد و پایایی آن با توزیع  91پرسشنامه قبل از توزیع
کلی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ 1/931 ،بدست آمد،
که نسبتا مطلوب می باشد  .ب) پرسشنامة سنجش چابکی
سازمانی از شریفی و ژنگ ( :) 2114پرسشنامة سنجش چابکی
سازمانی پژوهش حاضر دارای سه بُعد ) 4 :هوشمندی) 2 ،
شایستگی و  ) 9انعطاف پذیری وسرعت و شامل  91سئوال
می باشد .الزم به توضیح است که پرسشنامه های مذکور
در مقیاس لیکرت در طیف  1درجه ای تدوین شده است .به
منظور تعیین روایی ابزار اندازه گیری در این پژوهش ،از روش
روایی محتوایی ،و برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد ،که برای این پرسشنامه،
 1/942بدست آمد .به منظور تحلیل داده های پژوهش از دو
روش آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار و درصد) و آمار
استنباطی شامل (آزمون کلموگروف -اسمیرنوف ،آزمون  tتک
نمونه ای  ،ماتریس همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون
چندگانه گام به گام ) استفاده شد.
یافته های تحقیق
براساس جدول ( ، ) 4کل پرسشنامه مولفه های سرمایه انسانی
با آلفای کرونباخ (  ) α =1/931و کل پرسشنامه چابکی
سازمانی با آلفای کرونباخ (  ) α =1/942از انسجام بسیار
مطلوبی به منظور انجام تحلیل های آماری مربوط به این دو
مؤلفه برخوردار می باشند.
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جدول  .4میزان آلفا ی کرونباخ مولفههای روانشناخت ی سرمایه انسان ی و چابک ی سازمان ی و ابعاد آنها در اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمال ی
متغیر

آلفای کل

مولفههای

مؤلفه ها

چابکی سازمانی

شایستگی فراشناختی
مهارتهایارتباطی  -عاطفی

7

1/932

49

1/992

هوشمندی

1

1/914

شایستگی

41

1/921

انعطافپذیری و سرعت

9

1/913

توانایی شناختی

1/931

روانشناختی
سرمایه انسانی

تعداد گویه
24

سطح آلفا
1/911

1/942

براساس جدول ( ، ) 2به دلیل اینکه داده های پژوهش از توزیع
نرمال برخوردار بودند ،برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش
از آزمون های آماری پارامتریک استفاده شد.
جدول  .9نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنف برا ی متغیّرها ی پژوهش
متغیر

K-S

مولفههای
روانشناختی
سرمایهانسانی
کارکنان
چابکی
سازمانی کارکنان

Sig

نتیجه آزمون

1/731

1/197

دادهها نرمال است

1/994

1/172

دادهها نرمال است

p=1/11
به منظور بررسی درجه مناسب بودن وضعیّت هر یک از
پارامترهای مربوط به مؤلفههای سرمایه انسانی کارکنان در
اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی ،از آزمون  tتک
نمونهای استفاده شد .یافتهها طبق جدول ( ) 9نشان داد ،با
سطح خطای ( ، ) 1/11وضعیت مولفههای روانشناختی سرمایه
انسانی کارکنان ادارهکل ورزش و جوانان خراسان شمالی در
تمامی مؤلفهها (توانایی شناختی ،فراشناختی و ارتباطی -
عاطفی) و شاخص کلی سرمایه انسانی در سطح باالتر از
میانگین فرضی قرار داشتند.

جدول .9تعیین وضعیّت مولفههای روانشناخت ی سرمایه انسان ی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمال ی بر حسب آزمون tتک نمونه
ای (میانگین فرض ی= *)9
فراوانی

میانگین

انحراف معیار

مقدار t

سطح معنیداری

توانایی شناختی

411

9/124

1/924

1/991

1/114

شایستگی فراشناختی

411

9/142

1/931

1/912

1/114

مهارت ارتباطی  -عاطفی

411

9/912

1/324

1/791

1/114

شاخص کلی سرمایه انسانی

411

9/119

1/911

1/224

1/114

مولفههای روانشناختی سرمایه انسانی کارکنان

برای تعیین میزان مطلوبیت وضعیت هرکدام از ابعاد
سرمایه انسانی اداره کل ورزشوجوانان خراسان شمالی از
طیف بازرگان استفاده شد .که نتایج آن در جدول شماره ()1
ارائه گردیده است .جهت محاسبه میانگین سؤاالت ،ابتدا ارزش
عددی هر کدام از گزینه ها (خیلی زیاد = 1؛ زیاد= 1؛
متوسط= 9؛ کم = 2؛ خیلی=  ) 4در تمامی نمونه -ها جمعزده و
سپس بر تعداد سؤاالت تقسیم شد ،و جهت قضاوت در مورد
مطلوبیت مؤلفهها ،با توجه به اینکه میانگینها بر اساس طیف

لیکرت از  4تا  1گزارش شده است ،بنابراین براساس این
طیف مقدار دامنه عددی  4تا  2/99نامطلوب ،دامنه میانگین
نمرات  2/91تا  9/17نسبتا مطلوب و دامنه میانگین نمرات
 9/17تا  1مطلوب می -باشد( .) 3با توجه به نتایج بدستآمده
وضعیت مولفههای روانشناختی سرمایه انسانی کارکنان اداره
کل ورزشوجوانان خراسان شمالی و مؤلفههای آن در سطح
نسبتا مطلوبی قرار دارند.

بررسی ارتباط بی ن مولفه های روانشناختی سرمایه انسانی و چابکی سازمانی اداره کل ورزش وجوانان خراسان شمالی
جدول  .1تعیین مطلوبیت وضعیت مولفههای روانشناخت ی سرمایه انسان ی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمال ی براساس طیف بازرگان
دامنه طیف بازرگان
نامطلوب

نسبتا مطلوب

مطلوب

مؤلفهها
توانایی شناختی

9/124

شایستگی فراشناختی
مهارت ارتباطی  -عاطفی

9/142
9/912

شاخصکلی سرمایه انسانی

9/119

خطای ( ، ) 1/11وضعیت چابکی سازمانی اداره کل ورزش
وجوانان خراسان شمالی در تمامی مؤلفه ها (هوشمندی،
شایستگی ،انعطاف پذیری و سرعت) و شاخص کلی چابکی
سازمانی در سطح باالتر از میانگین فرضی قرار داشت.

به منظور بررسی درجه مناسب بودن وضعیّت هر یک
ازپارامترهای مربوط به مؤلفه های چابکی سازمانی در اداره
کل ورزش و جوانان خراسان شمالی ،از آزمون  tتک نمونه
ای استفاده شد .یافته ها طبق جدول ( ، ) 1نشان داد ،با سطح

جدول  .9تعیین وضعیّت چابکی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی بر حسب آزمون  tتک نمونه -ای (میانگین
فرضی = *)9
چابکی سازمانی کارکنان

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

مقدار t

سطح معنیداری

هوشمندی
شایستگی
انعطافپذیری و سرعت
شاخصکلی چابکی سازمانی

411
411
411
411

9/112
9/991
9/114
9/124

4/112
1/344
1/931
1/321

1/719
1/122
1/124
1/111

1/114
1/114
1/114
1/114

برای تعیین میزان مطلوبیت وضعیت موجود هر کدام از
ابعاد چابکی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان
خراسان شمالی از طیف بازرگان استفاده شد .که نتایج آن در
جدول شماره ( ) 1ارائه شده است .با توجه به نتایج به دست

آمده وضعیت چابکی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش
وجوانان خراسان شمالی و مؤلفه های آن در سطح نسبتا
مطلوبی قرار دارند.

جدول  .1تعیین مطلوبیت وضعیت چابکی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی
دامنه طیف بازرگان

نامطلوب

نسبتا مطلوب

مؤلفهها
هوشمندی

9/112

شایستگی

9/991

انعطافپذیری و سرعت

9/114

شاخصکلیچابکی سازمانی

9/124

به منظور تحلیل رابطه بین مؤلفههای روانشناختی سرمایه
انسانی (شایستگیهایشناختی ،فراشناختی و ارتباطی -عاطفی)
و مؤلفههای چابکیسازمانی (هوشمندی ،شایستگی ،انعطاف
پذیری و سرعت)  ،در اداره کل ورزش و جوانان خراسان

مطلوب

شمالی از ماتریس همبستگی پیرسون استفاده شد .با توجه به
نتایج بدست آمده در جدول ( ، ) 7و سطح خطای ( ، ) 1/11می
توان گفت رابطه همبستگی مثبت معناداری بین تمامی مؤلفه
های روانشناختی سرمایه انسانی (شایستگیهای شناختی،
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استفاده از رگرسیون گام به گام) در جدول ( ) 9آمده است.
نتایج این روش نشان میدهد که متغیر توانایی شناختی در
گام اول با ضریب تعیین  24درصد توانایی پیشبینی چابکی
سازمانی را دارد .در ادامه با ورود متغیر شایستگی فراشناختی
در گام دوم ضریب همبستگی چندگانه به عدد  1/14رسید .لذا
میتوان چنین استنباط کرد که متغیرهای توانایی شناختی و
شایستگی فراشناختی به ترتبیب قادر به تبیین  24و  21درصد
از واریانس متغیر چابکی سازمانی بوده اند.

فراشناختی و ارتباطی -عاطفی ) و مؤلفههای چابکیسازمانی
(هوشمندی ،شایستگی ،انعطافپذیری و سرعت) در کارکنان
ادارهکل ورزش وجوانان خراسان شمالی وجود دارد .و بین
شاخص -کلی سرمایه انسانی و چابکیسازمانی کارکنان اداره
کل ورزش و جوانان خراسان شمالی رابطه همبستگی باالی
( ) 1/111به دست آمد .در ادامه برای تعیین تاثیر متغیر سرمایه
انسانی بر چابکی سازمانی ،مولفه های متغیر سرمایه انسانی به
عنوان متغیرهای پیش بین و چابکی سازمانی به عنوان متغیر
مالک وارد معادله رگرسیون شدند که خروجی این تحلیل (با
جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام
مدل گام به گام

متغیرهای پیش بین

R

R2

Betaاستاندارد

t

sig

گام اول

توانایی شناختی

1/117

1/24

1/117

1/171

1/114

گام دوم

توانایی شناختی
شایستگی فراشناختی

1/14

1/21

1/917

1/421

1/114

1/219

2/112

1/114

بحث و نتیجهگیری
به طورکلی وضعیّت مولفه های روانشناختی سرمایه انسانی
براساس طیف بازرگان که معیار شفاف سازی نتایج مربوط به
یافته های آزمون  tتک نمونه ای می باشد ،در سطح نسبتا
مطلوبی قراردارد .این نتایج با یافته های پژوهش مرادی
( ) 4939و مالک پور ( ، ) 4939در تمامی زیرمؤلفه های
روانشناختی سرمایه انسانی ناهمسو است .یکی از مهمترین
دالیل همسو نبودن نتایج این پژوهش با مطالعه های مذکور
احتماال می تواند ،تفاوت در هوشمندی ،انعطاف پذیری و
سرعت و شایستگی های جوامع مورد مطالعه باشد ،زیرا هر
جامعه آماری ویژگی های مربوط به خود را دارد .امروزه کشور
ما که یک کشور قدرتمند در سطح منطقه و از جمله کشور
های مدعی در سطح قدرت های جهانی می باشد ،که سرمایه
انسانی با شایستگی ها و توانایی های مطلوب بسیار ضروری و
مورد نیاز می باشد .نتایج این پژوهش نشان داد که مولفه های
روانشناختی سرمایه انسانی کارکنان شامل توانایی های
(شناختی ،فراشناختی و ارتباطی -عاطفی ) در اداره کل ورزش و
جوانان خراسان شمالی در سطح نسبتاَ مطلوب می باشد که با
یافته های حاصل از پژوهش های رمضانیان ( ، ) 4932کالنی
( ) 4932همسو می باشد  ،که با توجه به وضعیت متحولی که
سازمان های ورزشی کشور ،به ویژه این استان به دلیل
پیشرفت های اخیر و نیازهای متنوع مراجعه کنندگان خود با
آن روبه رو هستند ،اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی

باید در مدیریت و برنامه ریزی های آتی خود توسعه و ارتقاء
اطالعات ،دانش ،مهارت ،تخصص ،شایستگی های فراشناختی
و مهارت های ارتباطی –عاطفی کارکنان خود را در اولویت
قرار دهد تا کارکنان این اداره کل در سطح مطلوبی از سرمایه
انسانی باقی بمانند و همواره در این زمینه توسعه یابند.
همچنین یافته ها نشان داد که وضعیّت چابکی سازمانی اداره
کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی در سطح نسبتا
مطلوبی قرار دارد .این نتایج با یافته های پژوهش رمضانیان
( ، ) 4932کالنی ( ) 4932و مالک پور ( ) 4939در تمامی
زیرمؤلفه های چابکی سازمانی همسو است .احتماال یکی از
مهمترین دالیل همسو بودن نتایج این پژوهش با مطالعه های
مذکور می تواند ،شباهت در هوشمندی ،انعطاف پذیری و
سرعت و شایستگی های جوامع مورد مطالعه باشد .رمضانیان
در پژوهش خود نشان داد که مدیران سازمان های ورزشی با
آگاهی از ابعاد و شاخص های چابکی سازمانی می توانند به
انطباق بیشتر سازمان های ورزشی با تغییرات محیطی و بهره
مندی از فرصت های موجود در محیط های پویای امروزی
کمک کنند و در جهت ارتقاء و توسعة همه جانبة ورزش گام
بردارند ( . )49تافلر در کتاب مشهور خود با عنوان "موج
سوم" به سه مرحله تغییر در تاریخ بشر شامل تمدن اولیه،
انقالب صنعتی و تمدن دهکده که حاصل جهش نجومی
پیشرفت و توسعه تکنولوژی در چند دهة اخیر است ،اشاره می
کند  .موج سوم که هم اکنون در آن قرار داریم ،به انسان هایی
نیاز دارد که مسئولیت پذیر و انطباق پذیر باشند .در نتیجه،

بررسی ارتباط بی ن مولفه های روانشناختی سرمایه انسانی و چابکی سازمانی اداره کل ورزش وجوانان خراسان شمالی

سازمان های ورزشی امروزی باید هوشمند باشند؛ ی عنی توانایی
درک و شناسایی سریع نیاز های روانشناختی ،انگیزه ها و
تقاضاهای مراجعان خود را داشته باشند ،بتوانند عوامل مؤثر بر
افت و خیز مسائل ورزش قهرمانی ،حرفه ای ،پرورشی،
همگانی ،پژوهشی و آموزشی را شناسایی کنند و واکنش
مناسبی به تغییرات اثرگذار بر حوزة داشته باشند ( 7و  .)9به
عبارت دیگر ،سازمان های ورزشی برای هوشمند شدن باید
تغییرات محیط را به سرعت و قبل از اینکه آنها را متاًثر کند،
شناسایی و از آن بهره برداری کنند .از سوی دیگر ،این
سازمان ها بایستی شایسته باشند؛ ی عنی متناسب با چشم انداز
استراتژیک ورزش همگانی ،قهرمانی ،حرفه ای و پرورشی در
سطح کشور و بین الملل عمل کنند ،توانایی الزم را برای ارائة
خدمات مختلف ورزشی داشته باشند و غیره ( .)9همچنین،
سازمان های ورزشی باید انعطاف پذیر باشند؛ ی عنی منابع خود
را سری عاً با یک روش قابل انعطاف و سیّال در پاسخ به
نیازهای گوناگون و دائم در حال تغییر مراجعان خود تخصیص
دهند و کارکنان این مراکز در مواجهه با تغییرات ،انطباق پذیر
و چند مهارتی باشند .با مقایسة وضع مطلوب ترسیم شده در
مباحث باال و وضع موجود که از یافته های پژوهش به دست
آمده و نشان داد وضعیت چابکی سازمانی اداره کل ورزش و
جوانان خراسان شمالی در سطح کامال مطلوبی قرار ندارد ،می
توان گفت ممکن است اداره کل ورزش وجوانان خراسان
شمالی توجّه کمی به شناسایی محرک ها و تغییرات محیطی و
ترجیح ها و نیازهای روانی و مادی کارکنان دارند و به طور
کلی از نظر چابکی سازمانی در وضع مناسبی که درخور
سازمان های ورزشی به عنوان یک سازمان مهم و تاثیر
گذاردر جامعه باشند ،قرار ندارند .شاید یکی از مهم ترین
دالیل به وجود آمدن این شرایط ،ادارة این اداره کل به شیوة
متمرکز است که آن هم بیشتر به دلیل ماهیت سنتی آن می
باشد .در کشور ما معموالً دستورات از سوی ادارات مرکزی
ابالغ می شود و مراکز زیرمجموعه ملزم به اجرای آنها هستند.
این شیوة اداره خود مانعی در حرکت سازمانهای ورزشی دولتی
به سمت چابکی می باشد( .) 2با بررسی ساختار اداری این
سازمان ها مشخص می شود که گاها اشاعة دیوان ساالری
موجب شده که اختیار و تصمیم گیری های نهایی بر عهدة
باالترین مقامات در سلسله مراتب تشکیالتی قرار گرفته و این
مسئوالن برای سازمان های مختلف که با مشکالت و
نیازهای متفاوتی روبرو هستند ،نسخة واحدی پیچیده و کادر
اداری همچنین ذینفعان آنها کمترین آزادی عمل را برای حل
و فصل مسائل و رفع نیازهای خود دارند( .)1یافته ها نشان داد
بین مؤلفه های روانشناختی سرمایه انسانی (شایستگی های

شناختی ،فراشناختی و ارتباطی -عاطفی ) و مؤلفه های چابکی
سازمانی (هوشمندی ،شایستگی ،انعطاف پذیری و سرعت) ،
کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی رابطه مثبت
و معناداری ( ، ) 1/111وجود دارد .نتایج این پژوهش (وجود
ارتباط میان مولفه های روانشناختی سرمایه انسانی و مولفه
های چابکی سازمانی )  ،با یافته های رمضانیان و همکاران
( ، ) 4932عباس پور و همکاران ( ، )4934اسدی و همکاران
( ، ) 4934دیر و شفر ( ، ) 2119همسو می باشد .همانطور که
می دانیم ابعاد روانی سرمایه انسانی و چابکی سازمانی دو
عنصر اساسی در هر سازمانی در جهت رشد و توسعه می
باشند ،چنانچه مدیران و برنامه ریزان در سطوح کالن و خرد
بتوانند برنامه ریزی انجام دهند که به مسائلی از جمله :توسعه
چابکی سازمانی و سرمایه های انسانی کارکنان و عوامل موثر
بر بهبود آنها ،سرمایه گذاری اقتصادی و تخصیص منابع بیشتر
به بخش ورزش کشور ،طراحی یک سیستم مناسب جهت
استخدام ،نگهداری و مدیریت سرمایه انسانی موجود ،و ...
توجه نمایند ،احتماال می توان در آینده سازمانی چابک،
انعطاف پذیر در مقابل تحوالت متغیر آینده داشته باشند (،47
 41و  .)41همچنین نتایج آزمون رگرسیون چندگانه گام به
گام نشان داد که متغیرهای توانایی شناختی و شایستگی
فراشناختی به ترتبیب قادر به تبیین  24و  21درصد از
واریانس متغیر چابکی سازمانی بوده اند .که با یافته رمضانیان
و همکاران ( ) 4932همسو می باشد .رمضانیان در پژوهش
خود نشان داد که متغیر های مرتبط با ابعاد روانی سرمایه
انسانی قادر به تبیین چابکی سازمانی کارکنان ادارات کل
ورزش استان ها می باشد ( .)49بنابراین می توان با در نظر
گرفتن این دو متغیر چابکی سازمانی کارکنان را تبیین و پیش
بینی نمود و احتماال در صورت مشاهده هرگونه کاستی برای
حل آن چاره جویی کرد .در این تحقیق پژوهشگر با توجه به
مبانی نظری و یافته های به دست آمده در ارتباط با مولفه
های روانشناختی سرمایه انسانی و چابکی سازمانی به منظور
توسعه و بهبود این دو مؤلفه در توانمندی ها و شایستگی های
کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی و با هدف
بهبود کیفیت نظام اداری ،ورزش قهرمانی ،همگانی ،حرفه ای
و پرورشی و افزایش کیفیت بخش آموزشی و پژوهش این
اداره کل راهکارهایی پیشنهادی به شرح زیر ارائه کرده است:
با توجه به این که بین ابعاد روانی سرمایه انسانی و چابکی
سازمانی ارتباط مثبت و معناداری ( ، ) r=1/111وجود داشت،
بنابراین پیشنهاد می شود ،که بیش از پیش نسبت به توسعه
ی مؤلفه های (هوشمندی ،شایستگی ،انعطاف پذیری و
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4931  تابستان،41  شماره، دوره چهارم،مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

انطباق بیشتر سازمان های ورزشی با تغییرات محیطی و بهره
مندی از فرصت های موجود در محیط های پویای امروزی
کمک کنند و در جهت ارتقاء و توسعة همه جانبة ورزش گام
 همچنین مسئوالن و سیاستگذاران وزارت ورزش.)49( بردارند
و جوانان به عنوان سازمان باالدستی اداره کل می تواند توجه
خاصی به سرمایه انسانی کارکنان و ارائه شیوه های نو و
خالق برای افزایش سرمایه انسانی و عملکرد سازمان در
.جهت نیل به یک سازمان چابک داشته باشند
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 شایستگی های فراشناختی و، توانمندی های شناختی،سرعت
،عاطفی ) کارکنان در برنامه ریزی ها- مهارت های ارتباطی
.سرمایه گذاری اقتصادی و تخصیص منابع خود توجه نماید
سازمان ها باید به طور پیوسته چابکی سازمانی و سرمایه
انسانی خود را بسنجند و در صورت لزوم براساس مدل های
ارائه شده به توسعه و بهبود چابکی سازمانی و سرمایه انسانی
 همچنین مدیران سازمان های ورزشی با.خود اقدام نماید
آگاهی از ابعاد و شاخص های چابکی سازمانی می توانند به
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