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  چکیده6

 سازيچابک هدف پژوهش بررسی تأثیر عوامل فناوري و راهبردي بر
جامعه آماري پژوهش بود. در اداره كل ورزش و جوانان استان مازندران 

را كلیه مدیران، معاونین و كارمندان اداره جوانان و ورزش استان مازندران 
با توجه به تعداد كم جامعه تشکیل دادند.  0393در سال نفر  631به تعداد 
تعداد نمونه برابر با تعداد جامعه آماري در نظر گرفته شد. جهت آماري، 

 .شده است ساخته استفادهقنامه محقاطالعات از پرسش يآورجمع
محاسبه گردید. روایی نامه با روش آلفاي كرونباخ پایایی پرسش

نامه نیز توسط كارشناسان ورزش مورد تأیید قرار گرفت. براي پرسش
هاي آمار توصیفی و استنباطی )معادالت ها از آزمونتحلیل داده

ي بر اجرا عوامل راهبردي داد كه نتایج نشانساختاري( استفاده شد. 
سازي چابک عوامل فناوري برآن تأثیر  برخالفبود اما  سازي مؤثرچابک

ر ب. مورد تأیید واقع نشددر اداره كل ورزش و جوانان استان مازندران 
هاي تحقیق، مدیران ادارات ورزش و جوانان استان اساس یافته

یت، منابع، بهبود كیف تخصیص سریع ایجاد توانند بامی مازندران
عه ، توسانداز راهبرديترسیم چشمتکریم مراجعین، سب تجربه، ك

 هايهاي فناوري، پذیرش فرهنگ تغییرپذیري و كالسزیرساخت
 خود در را چابکیهاي قابلیت آموزشی مرتبط با فناوري جدید

  .دهند افزایش

اداره كل سازي، ، چابکراهبردي، فناوري :های کلیدیواژه

 ورزش و جوانان

                  
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect 

of technological and strategic factors on agility in 

general administration of Sport and Youth of 

Mazandaran province. The statistical population were 

 individuals including managers, assistants, staff 

members in general administration of Sport and 

Youth of Mazandaran Province in . Regarding the 

small number of samples, they were all nominated as 

the number of statistical population. A researcher-

made questionnaire was used to collect information. 

Reliability of the questionnaire was confirmed by 

Cronbach's alpha. Validity of the questionnaire was 

confirmed by sports experts. In order to analyze data, 

descriptive and inferential statistics tests (Structural 

Equation Model Methodology) were applied. The 

results showed that Strategic factors influenced on 

organizational agility, but in spite of this, the impact 

of the technology factors in general administration of 

Sport and Youth of Mazandaran province was not 

confirmed. According to the findings, Managers the 

administration could promote the agility capacities 

with quick resources allocation, quality improvement, 

gaining experience, respect for customers, drawing 

strategic vision, improvement of strategic 

substructure, adoption of the culture of changeability, 

and training courses related to new technology. 

Keywords: Technology, Strategic, Creating Agility,

General administration of Sport & Youth
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 مقدمه

اري محیط ك، به سبب توسعه سریع تکنولوژي، هاي اخیردر سال
ها سازمان. صورت مستمر تغییر زیادي كرده استها بهدر سازمان

براي ایفاي نقش مدیریت و برآورده ساختن تقاضاها در شرایط 
گویی و پاسخ یريپذنیاز مبرمی به توسعه و بهبود انعطاف، متغیر
ازمان فرم س، سازمانی يهااز جدیدترین شکلیکی ، بنابراین. دارند

، زاده و كریمی، میرزاعبدالمالکی) ستا یا چابکی سازمانی چابک
 و اهتوانمندي داراي كه است سیستمی سازمانی چابکی. (0393

 محیط کی در سازمان پیشرفت و بقا باعث كه است هاییشایستگی
 ازمانیس چابکی، خبرگان از بسیاري. شودیم اطمینان عدم و رقابتی

-وفقم معتقدند و دانندمی سازمان آینده براي رقابتی مزیت تنها را

 ترندچابک كه هستند هاییآن، آینده در هاسازمان ترین
، چیانكوزه، ؛ ویسی0393، و كریمی زاده یرزام، عبدالمالکی)

. (6107، 0كال و دسوتلز، اپلبوم، استیون ؛0393، داراحسانی و كشتی
نتظره مربه تغییرات غی سریعتوانایی پاسخگویی ، سازمانیچابکی 

. (6107، كال و دسوتلز، اپلبوم، استیون) دهدمیافزایش محیطی را 
متمایل  و اندیشندیچابک فراتر از انطباق با تغییرات م يهاسازمان

بالقوه در یک محیط متالطم و كسب  يهابه استفاده از فرصت
 باشندیخود م هايیستگییک موقعیت ثابت به خاطر نوآوري و شا

توانایی یک سازمان  سازمانی چابکیهمچنین . (6100، احمدي)
 يمندها و بهرهبراي رویارویی با تغییرات و نیز شناسایی فرصت

 اهی ور، حمیدي، فرقانی، الندران) شودیها بیان ممؤثر از فرصت
ها باید د كه سازماننهمچنین محققین معتقد. (6104، دهقانی

 يهاطور مؤثر بر تغییرات مستمر و غیرمنتظره و همچنین چالشبه
كویین و ؛ 0397، الماسی) جدید مشتریان با هزینه اندک فائق آیند

( در 0393) و كریمی زادهیرزام، عبدالمالکی. (6101، 6نمبارد
 ترینیبیان نمودند كه یکی از اساس خصوص چابکی استراتژیک

ها نادیده گرفتن نقش برجسته سرمایه انسانی در ارتقاي اشتباه
شده یطراحسازمانی كه به شکل چابک . چابکی استراتژیک است

 شودیمي دارد كه سبب فردمنحصربهساختار سازمانی ، باشد
  .سازمان در انجام فرایندهاي خود با اثربخشی بیشتري عمل كند

یکی از مواردي كه در فرایند چابکی سازمانی و افزایش سطح آن 
 باشداستفاده از عوامل فناوري می، اثرگذار است، هادر سازمان

 و رییتغ علتنظران، صاحب اغلب. (0393، همکاران و یانیپورك)
 رقابت، يفناور به ندهیفزا یدسترس تیقابل را امروز يایدن تحوالت

 شدر ي وتجار رقابت و بازارها شدنیجهان، يفناورۀ توسع در دیشد
هاي ساختحمایت از زیر. دانندیمي فناور به یدسترس عیسر
وري اطالعات در سازمان جهت معرفی سریع تکنولوژي افن

اي هاطالعاتی جدید و به اشتراک گذاشتن آن با كاركنان از مؤلفه

                                                                                                                                             

، عجمی و عرب چادگانی) شوندمهم عوامل فناوري محسوب می
 صورتبه را هاسازمان توانینم یطیمح نیچن در، رونیا از. (6104

نقوي و كرد ) كنترل و تیهدا گذشته يهاروش با و یسنت
 يفناور ورود با. (0393، همکاران و یانیپورك؛ 0394، همکاران
 شدستخو یانسان منابع تیریمد يعملکردها، سازمان به اطالعات

 ابتدا هك باشد مؤثر تواندیم یصورت در رییتغ نیا. شودیم رییتغ
 و شناخته، دهد انجام تواندیم اطالعات يفناور كه را ییهاتیفعال
، همکاران و یانیپورك) گردد فراهم هاتیفعال نیا بروز نهیزم

 سریع پیشرفت ازنظر حاضر عصر محیطی يهاچالش. (0393

 و مشتریان انتظارات افزایش، اطالعات و ارتباطات فناوري
با شرایط  هاسازماني ریپذانطباقي و ریپذانعطاف ضرورت
 وادار خود تداوم براي راهی جستجوي به را هاسازمان، محیطی

 اجراي را حلراه هاسازمان از بسیاري میان این در. است كرده

 ي از فناوري اطالعاتریگبهرهافزایش چابکی سازمانی و 

 راتییتغ به دیمف و مؤثر واكنشۀ الزم چراكه، داده تشخیص
، هاآن از حاصل يهافرصت از یرقابت تیمز كسب وسازمانی 

 است رياز عوامل فناو نهیبهی و استفاده سازمان یچابک به یابیدست
 با اندكرده تالش هاسازمان( و اكثر 0394، نقوي و همکاران)

 موانع بر، هاآن بر مؤثر متغیرهاي اصالح ضمن، این عوامل افزایش

دستیابی به اهداف  براي را الزم زمینه و كرده غلبه بیرونی و درونی
 (.6104، عجمی و عرب چادگانی) آورند وجود به سازمانی

اف سازمانی عوامل راهبردي از دیگر عوامل مؤثر بر توسعه اهد
توانمندسازي سازمان جهت . (6101، 3دوز و كاستونن) دباشمی

، راهبردياندازهاي ارائه و اصالح چشم، تخصیص سریع منابع
ایجاد و حفظ ارزش براي مشتریان و بهبود مستمر كیفیت در 

 گرددسازمان اهداف مهم عوامل راهبردي در سازمان محسوب می
عوامل . (6106، پور یعقوبی و زدپناهیا؛ 6101، 4دوز و كاستونن)

 ،سازمان هماهنگی و یکپارچگیراهبردي منجر به بهبود سطح 
-راكتش و مستمر بهبود، سازمانی ساختار، سازمان نوسازي قابلیت

 عنوانبهشود كه می مجازي سازمان تشکیل و عملیاتی هاي
ر لذا وجود آن د، شده شناخته سازمانی چابکی ساختار توانمندساز

 (.0393، احمدزاده ارجی و ابطحیاست )هر سازمانی حائز اهمیت 
عوامل فناوري و  تأثیرمشابهی در زمینه بررسی  پژوهش

كل ورزش و جوانان استان  ادارهدر  سازيچابکراهبردي بر اجراي 
داراي این  يهادر ادامه به برخی از پژوهش. مازندران مشاهده نشد

( در 0393) گودرزي و لقمانی، بهارشعبانی. شودیاشاره م یرهامتغ
تدوین مدل معادالت ساختاري مدیریت » پژوهشی با عنوان

 «منتخب ورزشی هايیونچابکی سازمانی در فدراس مشاركتی و
حل  ،گیريیمتصم، يگذارمشاركت در هدف) يهادریافتند: مؤلفه
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مشکالت و تغییر و تحول( بر مدیریت مشاركتی اثر مستقیم 
 و یريپذانعطاف، شایستگی، سرعت) يهامؤلفه. دارند يمعنادار
 در. ددارن يمعنادار( بر چابکی سازمانی اثر مستقیم ییگوپاسخ

 هايیونمجموع مدیریت مشاركتی بر چابکی سازمانی در فدراس
آزمون  يهادارد و شاخص يمعنادارمنتخب ورزشی اثر مستقیم و 

کی مدیریت مشاركتی بر چاب تأثیربرازندگی مبین برازندگی مدل 
، الندران. منتخب ورزشی هستند هايیونسازمانی در فدراس

 ( در پژوهشی با عنوان6104) دهقانیراهی و ، حمیدي، فرقانی
دریافتند:  «ررسی رابطه بین یادگیري سازمانی و چابکی سازمانیب»

. ود داردوج يمعناداربین چابکی سازمانی و سازمان یادگیرنده رابطه 
چابکی سازمان و رضایت » ( در مقاله6106) پورایزدپناه و یعقوبی

، رعتابت ازجمله سچابکی را شناسایی موفق مفاهیم رق «مشتریان
 ازيسیکپارچهكیفیت و سودآوري و نیز ، نوآوري، یريپذانعطاف

اقدامات مناسب در قبال تغییرات سریع محیط دانشی از ، منابع
طریق ارائه خدمات و محصوالت موردپسند مشتریان تعریف 

ت بسیاري اتأثیربنابراین چابکی قابلیت مهمی است كه . كنندیم
امروزي در  يهاسازمان، به همین جهت. اردبر عملکرد سازمان د

پاسخ به فشارهاي رقابتی به سمت پارادایم چابکی گرایش 
ازمانی س یچابکبه دستیابیجهت ، و از راهبرد متنوعی اندیداكردهپ

، دهمنتظرالفرجی و محمدزا، فالح، بهرامی، كیانی) كنندیاستفاده م
مازندران یکی از این جوانان استان  كل ورزش و اداره. (0393

ت سرعبه بایستیخود م سازيچابکست كه براي ا ییهاسازمان
ا درون ر هایتعمل كند و تا جاي ممکن این قابل یريپذو با انعطاف

از  یريگخود پرورش داده و تقویت كند تا بتواند با بهره
 ريیكارگرقابتی راهبردي از قبیل به هايیتاز ظرفسازي، چابک
بر روي  گذاريیهسرما، روزاطالعاتی به هايیستمو س اهيفناور

همسو شدن با ، انسجام در فرایندها، كاركنان دانشی چند مهارته
اشکال مجازي سازمان و همکاري اعضاي داخلی و خارجی استفاده 

شدن این امر نیازمند واكنش نشان دادن در بعد  یرپذامکان. نماید
در  از سوي دیگر. باشندیم یندهافرآو  افراد، هايفنّاور، هاياستراتژ

، پویایی، بخشیاتاین اداره مشاركت مردمی یکی از عوامل ح
 ياهاست كه با ایجاد ارتباطات شبکهدر سازمان يورطراوت و بهره

 تا سازمان از وضع شودیو با استفاده از فکر و عمل جمعی سبب م
 شدهیانمبانی ببا توجه به . موجود به وضع مطلوب حركت نماید

از انجام این تحقیق آن است: چه مدلی را جهت چابکی  مهمسؤال 
سازمانی با توجه به عوامل راهبردي و فناوري در اداره كل ورزش 

ارائه كرد؟ محقق با توجه به  توانیو جوانان استان مازندران م
به شکل زیر ارائه  را پژوهشمدل مفهومی ، مطالعه در این حوزه

یص تخص) یشهاعوامل راهبردي و مؤلفه گذاريتأثیرتا است  كرده

                                                                                                                                             

بهبود كیفیت و ارائه ارزش به ، انداز راهبرديچشم، سریع منابع
دسترسی و دانش ) یشهامشتري( و عوامل فناوري با مؤلفه

 فناوري مناسب، سازگاري و پذیرش فناوري، كاركنان به اطالعات
ر د سازيچابک بر اجراي و به اشتراک گذاشتن اطالعات شفاف(

 . داداره كل ورزش و جوانان استان مازندران بررسی شو
هاي زیر مورد بررسی قرار لذا با توجه به مدل پژوهش فرضیه

 گرفت:

در اداره كل  سازيچابکعوامل راهبردي بر اجراي فرضیه اول: 

 ورزش و جوانان استان مازندران مؤثر است.

در اداره كل ورزش  سازيچابکعوامل فناوري بر  فرضیه دوم:

 و جوانان استان مازندران مؤثر است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مفهومی پژوهشمدل  -6 نمودار

  ی پژوهششناسروش

 كه ودب همبستگی مطالعات نوع از و توصیفی حاضر پژوهش روش
 از و گیردمی قرار كاربردي هايپژوهش دسته در هدف لحاظ از

 پژوهش آماري جامعه. است شده انجام میدانی شکل به، اجرا نظر
كل ورزش  اداره كارمندان و كارشناسان و معاونین، مدیران شامل

 تعداد. بود نفر 631ها آن تعداد كه هستند مازندران استان و جوانان
. شد هگرفت نظر در شمارتمام شکل به و جامعه تعداد با برابر نمونه

 از وتحلیلتجزیه براي اطالعات و هاداده آوريجمع منظوربه
 چابکی هنامپرسشبراي تهیه . شد استفاده ساختهمحقق نامهپرسش

 ايسازمانی و عوامل فناوري در ابتدا بر اساس مطالعات كتابخانه
شریفی و ، طبرسا) هاي تخصصی و اینترنت(كتاب، مقاالت)

؛ كوین و 6106، 0ونتیلبرگ و پپرمنز، ؛ دریس0393، حسینی
كاروسکی و ، ؛ شرحی6117؛ 3؛ رامش و دواداسان6101، 6نمبارد

  .وري شدآ( و تحقیقات میدانی اطالعات موردنیاز گرد6117، 4الیر

 تخصیص سریع منابع

انداز راهبرديچشم  

 ارائه ارزش به مشتري

 بهبود كیفیت

دسترسی و دانش كاركنان به اطالعات  
 كاركنان

 سازگاري و پذیرش رفتاري

 به اشتراک گذاشتن اطالعات شفاف

 فناوري مناسب

عوامل  
 فناوري

عوامل  
 راهبردي

چابکی 
 سازمانی
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و نهایتاً  هاي مناسب پرداخته شدآوري مقیاسسپس به جمع
سؤال  چهارچابکی سازمانی تدوین شد كه شامل  نامهپرسش

 شامل اطالعات سؤاالت عمومی. تخصصی بود سؤال 63 عمومی و
 دربرگیرنده عوامل تخصصی و سؤاالت شناختیجمعیت و كلی

 امهنپرسش این در. راهبردي و فناوري( بود) سازمانی سازيچابک
 ؛3، تا حدودي؛ 6، كم ؛0، خیلی كم) لیکرت ايگزینه پنج طیف از

، روایی سنجش براي. است شده( استفاده3، بسیار زیاد ؛4زیاد 
 تأیید مورد بررسی و اساتیدتوسط كارشناسان و  نامهپرسشسؤاالت 

نباخ لفاي كروآبا استفاده از روش  نامهپرسشپایایی . قرار گرفت
 براي متغیرها به شرح كرونباخ آلفاي میزان. محاسبه گردید. /63

 باشد:زیر می
 آزمون آلفاي كرونباخ -6جدول 

 <Alpha 7/1آلفاي كرونباخ متغیرهاي پژوهش

673/1 عوامل راهبردي  
676/1 عوامل فناوري  

 63/1سؤال برابر با  63با  نامهپرسشمقدار آلفاي كرونباخ كل 
.باشدیم  

 
ین( میانگ، درصد فراوانی) براي انجام این پژوهش از آمار توصیفی

اده شد استفدر تحقیق كنندگان هاي شركتجهت توصیف ویژگی
 SPSSافزار لیزرل و به كمک نرم، متغیرها نیز وتحلیلیهو تجز

یابی معادالت ساختاري با روش لیزرل از مدل. انجام گردید 20
وامل ع) پژوهش یرهايبراي بررسی روابط علی و معلولی بین متغ

 چابکی سازمانی بهره گرفته شد. با (عوامل راهبردي و فناوري

  ی پژوهشهاافتهی
 631ها نشان داد كه از بین فردي نمونه يهایژگیتوزیع فراوانی و

 3/39) نفر 074درصد( زن و  4/31) نفر 73، نفر نمونه آماري
از نمونه آماري مجرد  درصد( 4/66) همچنین. باشندیدرصد( مرد م

درصد از سن  06. هستند تأهلدرصد( م 3/77) نفر 094و 
 41تا  30درصد بین  31، سال 31تا  61آماري بین  يهانمونه
 31درصد بیشتر از  6/3سال و  31تا  40درصد بین  6/63، سال
درصد از نمونه آماري داراي  6/69طور نیهم. سن دارند سال

، درصد داراي تحصیالت كارشناسی 31، پلمیدتحصیالت فوق
درصد داراي  4/4درصد داراي تحصیالت كارشناسی ارشد و  4/33

ق ها از طریدن دادهنرمال بودر ابتدا . باشندیتحصیالت دكتري م
شان داد نتایج ن. قرار گرفت یكشیدگی موردبررسو  ضریب چولگی

تمامی متغیرهاي موجود در پژوهش داراي توزیع آماري نرمال قابل 
ۀ رتبم يتأییدسپس از طریق تحلیل عاملی ، (6جدول ) دارندقبولی 

و  امهنپرسشاول و تحلیلی عاملی مرتبه دوم به تجزیه سؤاالت 
یل با استفاده از تحل یتنها متغیر پرداخته شد و در هايیاسخرده مق

قرار  یرسبر متغیر مستقل و متغیر وابسته موردروابط بین ، مسیر
 . گرفت

 نتایج نرمال بودن متغیرهاي موجود در پژوهش -4جدول 

 متغیرها

 ضریب كشیدگی ضریب چولگی

مقدار  نتیجه آزمون
مارها  

خطاي 
 استاندارد

مقدار 
 آماره

خطاي 
 استاندارد

 عوامل
 راهبردي

47/1-  043/1  76/1  317/1  نرمال است 

عوامل 
 فناوري

79/1-  043/1  63/1-  317/1  نرمال است 

 نامهپرسش یهامرتبه اول سازه یتأییدتحلیل عاملی 
 داد شانن اول مرتبه يتأیید یعامل لیتحل، بر اساس نتایج حاصله

 نونمک يرهایمتغ و نامهپرسش سؤاالت نیب عاملی بار زانیم كه
 رییتغ ای حذف به ازین و بوده معنادار يآمار لحاظه ب خود به مربوط

 هايداده به توجه با نیبنابرا ؛ندارد وجود نامهپرسش سؤاالت در
 كه كرد اظهارنظر توانمی درصد 93 احتمال با و شده آوريجمع

 مدنظر كه سنجدمی را يزیچ همان واقع در نامهپرسش سؤاالت
 .باشدمی ما

بار عاملی استانداردشده و سطح معناداري آزمون بین  -3جدول 

 سؤاالت و متغیرهاي مکنون

 عوامل
سؤاالت 

نامهپرسش  

مقدار بار عاملی 
 استانداردشده
)Estimate( 

مقدار آماره 
(تی T( 

 نتیجه

تخصیص 
 سریع منابع

r11 70/1  00/06  مطلوب 

r12 37/1  33/00  مطلوب 

r13 71/1  91/00  مطلوب 

انداز چشم
 راهبردي

r21 731/1  43/03  مطلوب 

r22 61/1  37/04  مطلوب 

r23 33/1  93/01  مطلوب 

بهبود 
 كیفیت

r31 60/1  13/04  مطلوب 

r32 66/1  33/04  مطلوب 

r33 37/1  01/9  مطلوب 

ارائه ارزش 
 به مشتري

r41 66/1  07/03  مطلوب 

r42 64/1  96/03  مطلوب 

r43 66/1  39/03  مطلوب 
دسترسی و 

دانش 
كاركنان به 

 اطالعات

z11 70/1  03/06  مطلوب 

z12 60/1  43/04  مطلوب 

z13 36/1  41/00  مطلوب 

سازگاري و 
پذیرش 

z21 33/1  31/01  مطلوب 

z22 39/1  33/00  مطلوب 
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فناوري و 
فناوري 
 مناسب

z23 77/1  43/03  مطلوب 

به اشتراک 
گذاشتن 
اطالعات 

 شفاف

z31 30/1  36/01  مطلوب 

z32 99/1  94/60  مطلوب 

z33 96/1  13/09  مطلوب 

 تحلیل عاملی مرتبه دوم عوامل راهبردی( 6
 ،ماره تی بین تخصیص سریع منابعامقدار ، بر اساس نتایج حاصله

بهبود كیفیت و ارائه ارزش به مشتري با متغیر ، انداز راهبرديچشم
و آمده است دستبیشتر به 93/0عوامل راهبردي از حد مرزي 

 قابل و مطلوب سطحدر  مدل برازش هايشاخص جینتا نیهمچن
 چهارمجموع  توانیكه م دهدینشان م این. دارد قرار ياستناد

 «مل راهبرديعوا»نام هعنوان سازه مرتبه دوم بمتغیر مذكور را به
 در نظر گرفت.

عاملی استانداردشده و اماره تی بین متغیرهاي  مقدار بار -2جدول 

 پژوهش

 بار عاملی مقدار تی متغیرهاي مرتبه اول متغیر مرتبه دوم

 عوامل راهبردي

17/9 تخصیص سریع منابع  70/1  

انداز راهبرديچشم  44/06  99/1  

13/9 بهبود كیفیت  37/1  

به مشتريارائه ارزش   14/9  33/1  

 
 ضرایب معناداري تی در مدل مفهومی پژوهش -5جدول 

6/1 GFI

> 

9/1  

IFI

> 

9/1  

CFI

> 

6/1  

AGFI

< 

9/1  

NFI

< 

16/  

REMSA

<1 

3df< 

 

X2/ 

 90/1  39/1  39/1  63/1  49/1  961/1  33/6  

 

 
 ضرایب مسیر استانداردشده در مدل مفهومی پژوهش -4نمودار 

 تحلیل عاملی مرتبه دوم عوامل فناوری (4
مقدار آماره تی بین دسترسی و دانش ، شدهطبق آزمون انجام

سازگاري و پذیرش فناوري و فناوري مناسب ، كاركنان به اطالعات
و به اشتراک گذاشتن اطالعات شفاف با متغیر عوامل فناوري از 

 جینتا نیهمچن آمده است و دستبیشتر به 93/0حد مرزي 
 قرار ياستناد قابل و مطلوب سطحدر  مدل برازش هايشاخص

متغیر مذكور را  سهمجموع  توانیكه م دهدیاین نشان م. دارد
 در نظر گرفت. «عوامل فناوري» نامهعنوان سازه مرتبه دوم ببه

 مرتبه دوم ينتیجه تحلیل عاملی تأیید -1جدول 

متغیر مرتبه 
 دوم

 متغیرهاي مرتبه اول
مقدار 

 تی
 بار عاملی

عوامل 
 فناورانه

دسترسی و دانش كاركنان 
 به اطالعات

33/9  63/1  

سازگاري و پذیرش فناوري 
 و فناوري مناسب

43/9  96/1  

به اشتراک گذاشتن 
 اطالعات شفاف

90/9  74/1  
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ضرایب مسیر استانداردشده در مدل مفهومی پژوهش -3نمودار 

 مفهومی پژوهشضرایب معناداري تی در مدل -1جدول 

6/1GFI

>

9/1
IFI

>

9/1
CFI

>

6/1
AGFI

<

9/1
NFI

<

16/
REMSA

<1

3df< 

X2/

 93/1 96/1 96/1 91/1 97/1 166/1 33/6 

 بررسی فرضیات تحقیق
ی ي و انجام تحلیل مسیر به بررستأییدپس از انجام تحلیل عاملی 

( T-Value) با استفاده از مقدار تی، فرضیات تحقیق پرداخته شد
 93/0یا رد فرضیه بحث شد چنانچه این مقدار از  تأییددر خصوص 

پس  فرضیه مربوطه است و گام بعدي تأییددهنده بیشتر باشد نشان
یرهاي و ارتباط بین متغ تأثیرفرضیه بررسی میزان شدت  تأییداز 

. باشدمستقل و وابسته با استفاده از ضریب مسیر استانداردشده می
تهاي كند و هرچه به انی یک و یک تغییر میاین ضرایب بین منف

هت در همان ج تأثیرتر باشد نشان از قوي بودن شدت بازه نزدیک
 را دارد.

در اداره كل  سازيچابکعوامل راهبردي بر اجراي فرضیه اول: 

ورزش و جوانان استان مازندران مؤثر است. 
جدول 8- آزمون فرضیه اول

 مسیر
مقدار 

ماره ا
 تی

ضریب 
مسیر 

 استاندارد
 نتیجه

عوامل 
 راهبردي 

سازيچابک  
66/3  36/1  

 تأیید
 شد

 سازيچابکماره تی بین دو متغیر عوامل راهبردي و اجراي امقدار 
و از حد  3/ 66در اداره كل ورزش و جوانان استان مازندران برابر با 

 چون ضریب مسیر استاندارد بین این. شده است یشترب 93/0مرزي 

گفت كه با  توانیآمده است مدستبه 36/1مثبت و برابر دو متغیر 
افزایش یک انحراف استاندارد در عوامل راهبردي شاهد افزایش 

اندازه در اداره كل ورزش و جوانان استان مازندران به سازيچابک
نتیجه: فرضیه اول تحقیق . انحراف استاندارد خواهیم بود 36/1

 در اداره كل سازيچابک ردي بعوامل راهبر گذاريتأثیرمبنی بر 
 شدهيآورجمع يهاورزش و جوانان استان مازندران با توجه به داده

 .شودیم تأییددرصد  93و با احتمال 

در اداره كل ورزش  سازيچابکعوامل فناوري بر  فرضیه دوم:

و جوانان استان مازندران مؤثر است. 
جدول 9- آزمون فرضیه دوم

 مسیر
مقدار 

ماره ا
 تی

ضریب 
مسیر 

 استاندارد
 نتیجه

عوامل 
 فناوري 

سازيچابک  
34/031/1  

تأیید
 نشد

ر د سازيچابکمقدار آماره تی بین دو متغیر عوامل فناوري بر 
و از حد  34/0اداره كل ورزش و جوانان استان مازندران برابر با 

نتیجه: فرضیه دوم تحقیق . شده است كمتر محاسبه 93/0مرزي 
 در اداره كل سازيچابک عوامل فناوري بر گذاريتأثیرمبنی بر 

 يآورجمع يهاورزش و جوانان استان مازندران با توجه به داده
 . شودیدرصد رد م 93و با احتمال  شده

بر  و راهبردي عوامل فناوري تأثیرچهار، در نمودار شماره 
شده ارائه در اداره كل ورزش و جوانان استان مازندران  سازيچابک
. است

مفهومی پژوهشاصلی شده در مدل  ضرایب مسیر استاندارد -2نمودار   
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 گیرینتیجهبحث و 

 روروبهرقابتی فراوانی  هايچالش و تغییرات با هاسازمان امروزه
ها پاسخگو سازي سازمانابزارهاي قدیمی جهت بهینه. هستند
ین براي مقابله با ا سازمانیهاي یکی از جدیدترین شکل. نیست

شدن به یک سازمان براي تبدیلاست. سازمان چابک ، تغییرات
حاضر  پژوهش. نیاز به شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی است، چابک

ر د سازيچابکعوامل فناوري و راهبردي بر  تأثیرباهدف بررسی 
 اداره كل ورزش و جوانان استان مازندران انجام گرفت.

ا ب) يراهبرد عواملنتایج تحقیق حاضر حاكی از آن است كه 
بهبود ، انداز راهبرديچشم، هاي: تخصیص سریع منابعمؤلفه

عناداري رابطه م سازمانیكیفیت و اراِئه ارزش به مشتري( با چابکی 
احمدزاده ارجی و ، داناییهاي نتیجه این فرضیه با یافته. دارد

هاي اما با بخشی از نتایج پژوهش همخوانی ندارد؛( 0393) ابطحی
همخوانی ( 6106) پور یعقوبی و زدپناهیا، (6101) 0دوز و كاستونن

دارد.
اندازچشم ( شاخص0393) دانایی و همکاران هايدر یافته

در . دست نیامد به معناداري رابطه سازمانی چابکی با راهبردي
باید چابک سازمان كه یک كردبیان  محققتحلیل این موضوع 

هاياستراتژي و اندازچشم و دهد وفق محیطی تغییرات با را خود
اندازچشم وجود لذا. دهد تغییر محیطی تغییرات با مطابق را خود

از را بلندمدت اهدافی و برنامه كه تعاریف متداول با راهبردي
نیست گذارتأثیرچندان  سازمان چابکی در، كندمی تعیین قبل
براي نیز آن اهداف و پویاست سازمانی ،چابک سازمان زیرا

سازمان یک لذا. بود خواهد پویا محیطی با تغییرات سازگاري
را خود بینیپیشمحیط غیرقابل یک با تعامل در همیشه چابک

و  اندازچشم تدوین با محیط بینیپیش بنابراین بیندمی
عقالیی غیر سازمانی چنین براي نه تنها معین هاياستراتژي

این در . دارد پویا هايبه استراتژي نیاز سازمان این بلکه است
( بر اهمیت و نقش تصمیمات 6101) دوز و كاستونناست كه  حالی

، دید كردند و بیان نمودنتأكي چابک هاسازماناستراتژیک در ایجاد 
 وكاركسب، هایتفعالتر از طریق پژوهش هدفمندتر و استراتژیک

 ند.كیمی استراتژیک حركت چابکبهموجود در جهت دستیابی 
باید قادر  هاسازمان( بیان نمودند كه 6100) 6وانگ و پن، چن

مقابله با تهدیدات  منظوربهیرمنتظره غي هاچالشبه غلبه بر 
 عنوانهب یابی به مزیت و سود ناشی از آندستسابقه محیط و یب

یی هارصتفبنابراین چابکی هم توانایی شناسایی  ،عامل رشد باشند
. باشدیمهاي مناسب یتفعالهاي رقابتی و هم شروع یتفعالبراي 

هاي تحقیق حاضر در خصوص همسویی مؤلفه تأییدنهایتاً در روند 
( اشاره نمودند 0393) اژدري و امیرنژاد، عوامل راهبردي با چابکی

محصوالت عرضه ضمن با رقبا قیاس در بایستمی سازمانكه 
، مشتریان يمندرضایتجلب  و بهتر رقابتی شرایط با خدمات و

هاي پژوهش بر اساس یافته. نماید حفظ نیز را كیفیت در استمرار
محقق معتقد است كه مدیران و ، عوامل راهبردي() در این حوزه

كاركنان اداره ورزش و جوانان ضمن توجه به این موضوع كه با 
ص ا تخصیطیف وسیعی از جامعه سروكار دارند ضروري است كه ب

مل سریع العتوانایی عکس، ریزي استراتژیکمنابع مناسب و برنامه
و تهدیدها را داشته باشند و  هافرصت، در برابر رویدادهاي مهم

و بهبود كیفیت خدمات به نیازهاي روزمره  مراجعینضمن احترام به 
ی و كریم، حسینی) العمل مناسب نشان دهندو متغیر آنان عکس

 (.6107، زردشتیان
گذاري عوامل فناوري بر ، تأثیراما در بخش دیگر پژوهش 

 مازندران استان جوانان و ورزش كل ادارهسازمان در  سازيچابک
( 0393) لحنهاي ستاري و خوشبا یافته نتایجاین . رد شده است

ناهمسو  (0393) نظري و خسروي هايپژوهشهمسو و با نتایج 
( كه به نتیجه مشابهی با 0393) لحنستاري و خوش. باشدمی

 در خصوص علت این نتیجه بیان، یافته بودندتحقیق حاضر دست
افزاري و هاي مناسب سختكه عدم وجود زیرساخت كردند

ن عنوان اولیبه، افزاري و عدم وضع قوانین مناسب در این حوزهنرم
 .علت كاركرد دور از انتظار فناوري در سازمان ورزشی مدنظر است

 بیان (0393) نرگسیان و پورزاد، رسولیاست كه  در حالی این
 چابکی باعث اطالعات ساخت فناوريو  پذیريانعطاف كه كردند

 باعث هم كاري فرایند و چابکی شودمی كاري فرایندهاي
 خروجی محصوالت كیفیت افزایش و هم خروجی فرایند اثربخشی

 .شودمی
خصوص نقش ( در تحقیق خود در 0393) رضوي و خسروي

هاي بزرگ ورزشی به مدیران سازمان، عوامل فناوري بر چابکی
منظور ایجاد مانند وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد دادند كه به

توجه زیادي به ابعاد ، اطالعات فناوريچابکی سازمانی در بعد 
پویایی و نفوذ داشته ، منديصمیمیت و عالقه، روحیه گروهی

عوامل  تأثیر (6107) 3سها، گرگر، سها همچنین تحقیق. باشند
 به خود پژوهش در محقق این، كندمی تأیید فناوري بر چابکی را

 قابلیت (اطالعات فناوري شایستگی كه است نتیجه رسیده این
 تابعیت اطالعات( و فناوري گذاريسرمایه و هاي اطالعاتیسیستم

 سازمان چابکی و شودمی سازمانی چابکی باعث، نوآوري سازمان
 سازمان مطلوب عملکرد باعث مستقیم و مثبت صورتبه نیز
 . شودمی

ر ه ؛محقق معتقد است فناوري یک تجلی خاص تغییر است
عامل  عنوانتغییري دشوار است و واحد منابع انسانی باید خود را به
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كارگیري فناوري در ادارات ورزشی نیاز به به. تغییر مالحظه كند
 هاي فناوريمتخصص و توانمند دارد كه چالشمدیران و كاركنان 

این امر مستلزم نگرش فرهنگی مناسب  .نو و جدید را بپذیرند
بنابراین مدیران ادارات ورزش و جوانان . به این موضوع است نسبت

ریزي بایستی عنایت خاصی به این موضوع داشته به هنگام برنامه
 الزم را بردارند تا ازها و فرایندهاي حمایتی و آموزشی باشند و گام

 این طریق كاركنان بتوانند از عهده تغییرات برآیند.
 رب يراهبرد عواملگذاري تأثیرطور خالصه در تحقیق حاضر به

 و تأیید مازندران استان جوانان و ورزش كل اداره در يسازچابک
 مالحظه به لذا محقق با. است شده رد فناوري عوامل گذاريتأثیر

تحقیق حاضر با لحاظ به متغیرهاي پژوهش در بعد دستاوردهاي 
 ،بهبود كیفیت خدمات، عوامل راهبردي: تخصیص سریع منابع

ایجاد محیط كاري مناسب ، تسریع در تخصیص بودجه و امکانات
ز انداارائه ارزش به مشتري و ترسیم چشم، براي كسب تجربه

، اوريفنهاي راهبردي و در حوزه عوامل فناوري: توسعه زیرساخت
رتبط هاي آموزشی مپذیرش فرهنگ تغییرپذیري و تشکیل كالس

ادارات ورزش و جوانان  سازيچابکبا فناوري جدید را جهت توسعه 
نماید.پیشنهاد می

 گزاری:سپاس
ورزش و جوانان استان  اداره محترم یسرئ از زحمات ادب رسمبه

در را خود يبهاگران وقت كه اداره این معاونان تمام و مازندران
براي و داشته را تشکر و قدردانی كمال، صرف كردند پژوهش این

 .داریم یريخبهعاقبت و آرزوي سالمتی آنان همه
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