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 چکیده
خبرگان ز دیدگاه مبنای فناوری اطالعات ااین پژوهش با هدف ارائة مدل چابکی سازمانی بر

 راهبردبا  ،آوری اطالعاتلحاظ روش کیفی و ازحیث جمع. پژوهش حاضر، بهورزشی انجام شد
خبرگان ورزشی شامل موضوع  گروه آشنا باق انجام شد. عمی پدیدارشناسی و شیوة مصاحبة

آفرینان فناوری و زیرساخت دیریت دانش، اساتید دانشگاه، نقشفناوری و م )فعاالن حوزة
با عات آوری اطالجمعلحاظ شیوة به .های ورزشی( جامعة آماری پژوهش را تشکیل دادندسازمان

 خبره به اشباع نظری رسید. 15دگاه با دیهای مؤثر در مدل شناسایی مؤلفه ،برفیروش گلوله
تأثیر  ،مدل درختی عواملبا کدگذاری باز، محوری و انتخابی  ،عمیق از مصاحبة های حاصلیافته

که دانش فناوری،  را مشخص نمودندهای ورزشی بر چابکی سازمانی زیرساخت فناوری در سازمان
ای، معماری و خدمات داده، مدیریت فناوری، بنیادهای فناوری، سازگاری و سرعت ارتباطات شبکه

چابکی سازمانی نیز و پیش فرض ارتباط  ساخت قلمداد شدندرهای اصلی این زیرفناوری جزو محو
افزار ها با نرمکدگذاری ،های تحقیقتجزیه و تحلیل تکمیلی یافتهبرای  قوت گرفت.

امید است مدل درصد حاصل شد،  81و ضریب توافق  انجام شدند 12. نسخة ای.دی.کیو.مکس
ای تأثیرگذاری بر چابکی سازمانی در نهایی این تحقیق به استفاده بیشتر از فناوری در راست

 .های ورزشی کمک نمایدسازمان
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 مقدمه
بینی و متغیر عصر کنونی، برتری در رقابت هدف اصلی هر پیش وکار غیرقابل در فضای کسب

شود  منجر یک سازمان تواند به نابودیترین لغزش گاه میکوچکسازمانی است. در چنین شرایطی، 

یر و تحوالت محیط توانند به نیاز مشتریان و تغیهای سنتی نمی(. سازمان113، 1392، فارسیجانی)

ها را در عصر شتابان تغییرات و رقابت موقع پاسخ دهند و این امر تداوم و حیات آنپیرامون خود به

گیری از (. با بهره15، 1390و ابراهیمیان جلودار،  )ابراهیمیان جلودار کندغیرممکن میفزاینده 

چابکی  ،امروزه ،روشود؛ ازاینتر است و بیشتر پذیرفته می، فرایند مطابقت با تغییرات آسانفناوری

داشتن گیری سریع و به تصمیم ،، موفقیتبرای هر سازمانی و در هر سطحی ضروری است. اکنون

(. 89، 2000 ،1شریفی و ژانگها وابسته است )مشکالت و سختی جلو باوجودعهد برای حرکت روبهت

 زیرا، ؛باشند چابکی دنبالبه ویکمبیست قرن در رقابت برای مؤسسات ناچارند و هاسازمان سایر

 جهانی پویای بازار در کارآمد رقابت جدید هایراه یافتن برای ایفزاینده با فشار نوین هایسازمان

های قدیمی انجام کار را که (. چابکی تقریباً شیوه19، 1393 ،آذرمختاری و دلفانمواجه هستند )

رقابتی و بسیار مردود کرده است. در یک محیط فوق ،ندشرایط ایستای عملیات سنتی بودبا مناسب 

باشند و  که بسیار منعطف ها، امکانات و تجهیزاتی نیاز استنسازما متغیر، به ایجاد و توسعة

 و برخی از دالیل(. 11، 1395نسبت به تغییرات داشته باشند )بندریان،  حساسیت بسیار زیادی

 افزایش وکار،کسب محیط در شدید رقابت توانمی را سازمان چابکی سمتبه حرکت ضرورت

 فناوری ماهر، نیروی انسانی محدودیت اجتماعی، و فرهنگی مسائل شدن،مشتریان، جهانی انتظارات

 متفاوتش )اینترنت، هایشکل در اطالعات فناوریدانست.  تغییراتنیز  و ابتکار و نوآوری اطالعات،

از  تواندکه می است مؤثری کنندةتسهیل (و غیره الکترونیک کاروکسب تجارت الکترونیک، اینترانت،

 تاطالعا کارگیری فناوریهب(. 8، 1395 ،دل انگیزان و کاکه ،کند )سرلک پشتیبانی چابکی مفهوم

بهینه از آن بستگی دارد.  ةسازمانی است که موفقیت سازمان تاحد بسیار زیادی به استفادیک مزیت 

آن با چابکی سازمان و تعیین سطح چابکی سازمان با  ةاطالعات و رابط کاربرد فناوری ثیرأارزیابی و ت

هایشان گذاریسود سرمایه ترکردنبرای بیش ییهاحلها را به شناخت راهتوجه به این تأثیر، سازمان

 قادر بهبود چابکی و کسب مزیت رقابتی وسیدن ر برای اطالعات برداری بیشتر از فناوریو بهره

 دولتیو  خصوصی هایدر سازمان اطالعات فناوری (. پذیرش20، 1382 سیما،خوش) خواهد ساخت

(. 1392، زرندی دهجعفرزاباشد ) سازمانی چابکی مفهوم بالندگی و رشد برای مناسبی عرصة تواندمی

 هاآن از ایعمده شمار که دارندنیاز  چابکی توانمندسازهای به چابکی هدف به نیل برای هاسازمان

 هایدستگاه جدید، افزاریسخت تجهیزات اطالعات مثل فناوری ساختارهای باطور مستقیم به

                                                           
1. Sharifi & Zhang  
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 ،غیره( ریزی وبرنامه )مالی، اطالعاتی جامع های)اینترانت(، سیستم داخلی هایاره، شبکهکچند

 الکترونیک تجارت جدید و نیز خدمات و محصوالت بازاریابی و فروش در اینترنت شبکة از استفاده

 با کارکنان و فناوری ادغام در خواهدمی سازمان از (. چابکی4، 2010 ،1راسچک) هستند مرتبط

 تغییرات دارای که بازاری محیط در مشتریان یرمتغ نیازهای به کند تا شتاب و عجله ارتباطی زیربنای

 بر نشدنیانکار یچابکی تأثیر(. 35، 1392 دهد )بذری، واکنش نشان ،است نشده بینیپیش و مدام

یک اطالعات  فناوری ،امروزه براین،افزون کند.ر کنونی ایفا میها در بازارهای متغیموفقیت سازمان

از ها است و تقریباً بیش از نیمی کار سازمانوهای کسباصلی در فعالیت ةکنندعامل تسهیل

(. 12، 1386 )شمس و راضی، هستنداطالعات  بر فناوریهای امروزی مبتنیهای سازمانایهسرم

این  هستند، مواجه آن با خاص طوربه ورزشی هایسازمان و عام طوربه هاسازمان امروزه که موضوعی

علل  تعیین و انتشار با مرتبط عوامل درك به اطالعات فناوری انتشار مسئلة حل برای مدیران که است

های جدید فناوری(. 15، 1391 ،مشرف جوادی و مظفری ،دارند )محمدینیاز  هاآن پیدایش

-برنامه که چگونهها در اینیحی دارند. این فناوریهای تفربر ورزش و فعالیت اطالعاتی تأثیر زیادی

همکاران خود ارتباط تحلیل کنیم و چگونه با مشتریان و ورزشی و تفریحی را مدیریت و تجزیههای و

ای های حرفهوری و اثربخشی برنامه(. بهره1392 برقرار کنیم، تأثیر بسیاری دارند )جعفرزاده زرندی،

ها و است؛ بنابراین، سازمان های اطالعاتی وابستهکارگیری فناوریهدر آینده، به آگاهی و ب

ها، باید تمامی ارتباطات، برنامه های خودکارهای ورزشی و تفریحی برای موفقیت در فعالیتوکسب

(. 25، 1391، ، شیاسی و ملکی)باقری ود را با این فناوری هماهنگ کنندخدمات و نیروی انسانی خ

 اندعبارت، دنکنمی فراهم ورزشی هایسازمان دررا  اطالعات فناوری انتشار که تسهیالتی و امکانات

 و داخل دردیگر  افراد و پژوهشگران مدیران، و کارشناسان بین متقابل و آنی هایایجاد تماس از:

 کردنفراهم (؛129، 2003 ،2)چیزاری، موحد و لیندنر الکترونیک ازطریق پست سازمان خارج

 خدمات کردنفراهم و دنیا؛ ایران در ورزش به مربوط مسائل زمینةدر اطالعات و اخبار جدیدترین

 هایفیلم مجالت ورزشی، و هاروزنامه ارائة و تهیه تخصصی؛ هایموضوع زمینةدر پاسخ و پرسش

قدرت  باالبردن (؛235، 2001، 3آنالین )ادر و لگباریا صورتبه صوتی هایفایل یا ویدئویی و آموزشی

فناوری اطالعات تنها  ،واقعکارایی. در و وریبهره افزایش سازمان و نیز در مدیران گیریتصمیم

ورزشی خود و تفریحی بهینة ریزی کند تا برنامههای ورزشی کمک میای است که به سازمانوسیله

                                                           
1  . Raschke 

2. Chizari, Movahed & Lindner  

3. Eder  
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های . سازمانپذیر کندکننده را امکاندهند که جذب بیشترین تعداد شرکت را طوری گسترش

محیطی، سازمانی و اند که ناشی از تغییرات ای قرار گرفتهدهیورزشی نوین در محیط رقابتی پیچ

ها، مدیران ورزشی نیازمند انجام شدن سازمانرقابتی و مجازی در این محیط ،واقعفناوری است. در

بازبینی کلی و طراحی مجدد  ها نیازمندها هستند و شاید بیشتر آنتعدیالت متنوع در سازمان

سازد تا دور از محیط اوری اطالعات افراد را قادر میهای خود باشند. استفاده از فنساختار سازمان

توان می(؛ بنابراین، 50، 1388 فیزیکی سازمان به انجام وظایف شغلی خود بپردازند )مصطفایی،

اپذیر است و نر سازمانی در عصر ارتباطات انکارگفت که ضرورت فناوری برای رسیدن به اهداف ه

ی از این ابزار کمک بگیرند که اگونهداف خود باید بههای مختلف برمبنای ماهیت و اهسازمان

کارگیری این ابزار را برای هببراین، سرعت تغییر و تحوالت شان دست یابند. افزونتر به اهدافسریع

وز مجبورند فناوری اطالعات را های امرسازمان ،دیگرعبارتادامة بقای سازمان ضروری کرده است. به

ها در آن ها در محیطی که شتاب تغییر و تحولاز عرصة فعالیت ،صورتاینکار گیرند؛ درغیربه

 متغیر (. دنیای164، 1392 کوشکی و جاللی فراهانی، ،اینده است، حذف خواهند شد )عزیزیفز

نوین  ابزارهای دنبال به اـقـب و موفقیت کسب برایهای ورزشی سازمان که کندمی ایجاب امروز

 فناوری کارگیریهب کند،می یاری این اهداف تأمین در را هاسازمان که ابزارهایی از یکی .باشند

بخشد. فناوری می بهبود سازمان را عملکرد هایویژگی از ایگستره اطالعات فناوری است. اطالعات

های ورزشی جلب کرده عنوان یک ابزار جدید توجه زیادی را به تأثیر خود در سازمان اطالعات به

های سازمانی با سایتتباط اینترنتی وجود دارد و از وبهای ورزشی، اراست و امروزه در اکثر سازمان

های ترین نیازهای سازماناستفاده از فناوری اطالعات از مهم شود کهمقاصد مختلفی نگهداری می

مروزی با آن مواجه های ااما مشکلی که سازمان (؛1393)قاسمی و کشکر،  شودورزشی محسوب می

استفاده و انتشار،  نکردن مدیران از نحوة حمایتن مدیران به فناوری اطالعات، نداشت هستند، اعتقاد

هایی برای توجهی به یافتن راهگونه تغییر، ایجاد فضای بسته و داشتن دیدی سنتی و بیس از هرتر

تأکید مدل جامع فناوری  ،در واشینگتن .اطالعات در سازمان هستند ار فناوریاجرا و استفاده از ابز

طریق فناوری اطالعات و  طالعات و خدمات ورزشی به مردم ازا طالعات و ارتباطات به بهبود ارائةا

دسترسی بیشتر به اطالعات ورزشی با استفاده از زیرساخت وسیع فناوری اطالعات و ، ارتباطات

 آنهاهمچنین،  گذاشتن اطالعات ورزشی است.اشتراك مناسب برای بهاطات و تأمین بستر ارتب

ترین از مهم های ورزشی،گویی سریع به تغییرات نیازمندیبرای پاسخرا استفاده از فناوری اطالعات 

، اخیرهایسالراستا درکشور ایران نیز از این امر مستثنا نیست و درایند. ندانهای خود میبرنامه

های دولتی افزاری در ادارهافزاری و نرمخرید تجهیزات سخت های زیادی درزمینةگذاریسرمایه

های دولتی، همواره ویژه سازمانهای کشور ایران بههای اطالعاتی به سازمان. ورود سیستماندشده

اند نتوانستهشده های ایجادسیستم ،آمیز و بدون دردسر نبوده است. در بسیاری از مواردموفقیت
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باعث شده ی رضایتبیو همین  خصوص مدیران را برآورده کنندبهانتظارات بجا و نابجای متقاضیان 

بر صرف ان دچار اختالل شوند و عالوهد، بلکه سیستم و سازمنتنها مشکالت قبلی حل نشو است نه

کشورهای پیشرفته نیز  راین مشکل دنیز کاسته شود. ها از کیفیت و بازدهی آن ،هزینه و وقت زیاد

ن که دانش و فناوری اطالعات جمله کشور ایراوجود دارد؛ اما در کشورهای پیشرفتة جهان سوم از

ردهای رسمی نیز یا وجود ندارد یا هنوز در مراحل ها و استانداو سیاست در آن سابقة طوالنی ندارند

 ،بنابراین (؛1395، همکاران سرلک ورسد )نظر میگیری هستند، حادتر بهشکلاولیه و درحال

 ممکنتاجای و عمل کنند پذیریانعطاف با و سرعتبه باید خود سازیهای ورزشی برای چابکسازمان

 ازقبیل راهبردی رقابتی هایظرفیت از و کنند و تقویت دهند پرورش خود درون را هاقابلیت این

 ،مهارتیچند دانشی کارکنان روی گذاریسرمایه روز،به اطالعاتی هایسیستم و هافناوری کارگیریهب

 استفاده خارجی داخلی و اعضای همکاری و سازمان مجازی اشکال با فرایندها، همسوشدن در انسجام

 است هایندفرا و افراد ،هافناوری ها،استراتژی در بعد دادننشان واکنش نیازمند امر این که کنند

 باعث سازمان در اطالعات فناوری کاربرد (.13، 1395 گودرزی و هنری، ،، مقصودی ایمن)شعبانی

 افزایش مزیت ،آخر در و چابکی درنتیجة سازمان زنجیرة ارزش پذیریانعطاف از برداری سازمانبهره

 . بااست سازمان آن اطالعات فناوری یکپارچگی از تابعی سازمان یک چابکی. شودمی سازمان رقابتی

 محیط در سازمان موفقیت رب ی انکارنشدنیتأثیر چابکی که دریافت توانمی ذکرشده مطالب به توجه

فناوری اطالعات تحوالت  ،شکبدون(. 1397 ،جعفرزاده زرندیکند )می ایفا امروز متالطم و رقابتی

جوامع دنبال دارد و تأثیر آن بر های اجتماعی و اقتصادی بشریت بهای را در تمامی عرصهگسترده

اطالعاتی و  شدن به یک جامعةتبدیل سرعت درحالای است که جهان امروز بهگونهبشری به

حال بریم که فناوری اطالعات در زندگی بشر درسر می، در عصری بهارتباطی است. امروزه

 ، تغییر و(. تأثیرات فناوری اطالعات415، 2010 ،زاده، مانیان و اصغریشدن است )مددینهادینه

و شاید امروزه کمتر سازمان و صنعتی را بتوان یافت که وری هر سازمان است و بهره پیشرفت

(. 150، 2013 ،نوری، انوری و خراسانید )قاضینهای اطالعات در آن رسوخ نکرده باشفناوری

نتایج پژوهش دارد. یک سازمان ر موفقیت منابع سازمانی ب توجهیتأثیر قابلفناوری اطالعات 

فناوری  ( که با هدف طراحی و تبیین مدل راهبردی1390)، گودرزی، فراهانی و اسدی عبدوی

داخلی سازمان ناشی از های نشان داد که ضعف ،بدنی انجام شده بوداطالعات در سازمان تربیت

صداقت کاری، مشکالت رجوع و سرعت کار در امور اربابفناوری اطالعات، نبود نظم و  کمبود بودجة

رسانی و اطالع و های مخابراتیتخصصی فناوری اطالعات، مشکالت شبکه افزارهای ویژةمربوط به نرم

مشکالت مدیریتی و کمبود  های عمومی،های اینترنتی و اینترانتی، مشکالت سیستمشبکهمشکالت 
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ان مناسب در سازم آموزش کافی و نبود بانک اطالعاتیفقدان  یروهای متخصص فناوری اطالعات،ن

ناوری افزاری با استفاده از فسخت ورزش کشور است. همچنین، عبدوی و همکاران، ایجاد شبکة

 ایجاد اینترنت در سازمان، استفادةهای ارتباطی، افزار موجود و کانالاطالعات مناسب، ارتقای سخت

ون کاغذ، ارچه تاحدامکان بدافزارهای کاربردی یکپرسانی، طراحی نرمهای اطالعبهینه از شبکه

 ها، ایجاد بستر مناسب برایبهینه از فناوری اطالعات در امر آموزش برای کاهش هزینه استفادة

دنی، بهای عملیاتی در سطح سازمان تربیتسیستم کردنتبادل اطالعات، ایجاد هماهنگی و یکسان

دیران و کارکنان در اس برای م.پی.و تی .اس.آی.ام.، اس.اس.دیایجاد سطوح مناسب اطالعاتی 

اطالعات های کاری برای تبیین مدل راهبردی فناوری از برنامهبدنی و ورزش کشور را سازمان تربیت

تفصیلی با عنوان  یدر طرح (1384) نواییبدنی معرفی کردند. عالمی و و ارتباطات سازمان تربیت

بیان « ایران اسالمی مهوریج بدنی تربیت سازمان ارتباطات و اطالعات فناوری توسعه مطالعات»

مورد دسترسی به یافته نیست و درو ارتباطات در ایران چندان توسعهکه فناوری اطالعات کردند 

 ند.توجهی وجود دارهای قابلکاستی ،همراه و اینترنتتلفن امکانات ارتباطی مانند تلفن ثابت، 

فناوری اطالعات و  ایران رونق چندانی ندارد و توسعة افزاری درنرمتولید محصوالت  ،همچنین

ها در آن اطالعات و ارتباطات در کشور است. ارتباطات در ورزش متأثر از وضعیت عمومی فناوری

بدنی و در افزاری موجود در سازمان تربیتافزار بیان کردند که وضعیت کیفی سختبخش سخت

مد دارند که این روزآها رایانة غیرنیمی از استان ،هامورد استانو در قبول استبخش ستادی قابل

ها صرفاً از بدنی و برخی فدراسیون، در ستاد سازمان تربیتافزارتوزیع ناهمگون است. در بخش نرم

های اداری و مالی این نرم افزارها مربوط به حوزه شود که عمدةافزار عمومی استفاده میچند نرم

ملی حاضر شبکة دروندر بخش شبکة ارتباطی بیان کردند که درحال عالمی و همکاران، .هستند

 در اندرکارورزش )اینترنت( در کشور وجود ندارد که این موضوع ارتباط اطالعاتی بین نهادهای دست

و نتایج  شدههای انجامبا توجه به مطالعات و مصاحبه رو کرده است؛ بنابراین،هورزش را با مشکل روب

چابکی در ورزش کشور ضروری است؛ فناوری اطالعات و  ه، پژوهش در حوزةشدارههای اشپژوهش

 مانی در ورزش متضمن موفقیت و اثربخشی است؛توان استنتاج کرد که چابکی سازمی ،ترتیباینبه

های مثاًل در سازمان تواند متفاوت باشد؛دولتی میهای دولتی و غیراما مکانیسم آن در سازمان

چابکی در این  ،دلیلهمینمدتًا کسب درآمد برای چابکی دارای اهمیت است. بهع ،ورزشیخصوصی 

گر و های محوری، اقدامات و راهبردها، عوامل مداخلهشرایط علی، مقوله ها برپایةنوع از سازمان

تعریف چابکی سازمانی در هر نوع از (. 45، 1393 پیامدهای حاصل از چابکی استوار است )اسدی،

های بزرگ دولتی هنوز اما مکانیسم دقیق چابکی در سازمان های ورزشی تقریبًا مشابه است؛زمانسا

دولتی، سودآوری و کسب درآمد های غیرکه منظور از چابکی در سازمانرو است. در اینهبا ابهام روب

ک دارند، های بوروکراتیهای دولتی که ویژگیاما چابکی سازمانی در سازمان ، هیچ شکی نیست؛است
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دلیل پیچیدگی زیاد وجوانان بهها در ورزش مانند وزارت ورزشچه توجیهی دارد؟ این نوع سازمان

گیری در شود که کارکنان برای تصمیمدهند و این امر موجب می ناچارند رسمیت را در سازمان ارتقا

درستی بگیرند؛  هایتصمیموانند و نت عمل را داشته باشندحداقل اختیار و آزادییط ویژه شرا

افتد خطر می، اثربخشی و موفقیت سازمان بهیابد و متعاقب آنرو، چابکی در سازمان کاهش میازاین

 ،، لقمانی و پورسلطانینژادافتد )رمضانیو نوعی تزلزل ناشی از بروکراسی در کارمندان اتفاق می

ای اهمیت دارد که برای یک اندازهانهمهای دولتی بهچابکی در سازمان ،بنابراین (؛563، 1393

این، چابکی بر(. عالوه39، 1395 سازمان تولیدی و سودآور ضروری است )شعبانی و همکاران،

خوبی را برای تغییرات سازمانی بههای آمادگی کارکنان تواند زمینهسازمانی در وزارت ورزش می

 این به خود پژوهش در (2006) 1(. سافورد50، 1391 ،نژاد، مالیی و یوسفیفراهم کند )رمضانی

 تأمین زنجیرة تأمین منعطف، زنجیرة منسجم، اطالعاتفناوری  بین متقابلی تأثیر که رسید نتیجه

های متعددی انجام پژوهش چابکی و فناوری اطالعات زمینة دردارد.  وجود رقابتی عملکرد و چابک

 است. شده اشاره هاآن از اینمونه به در جدول شمارة یککه  اندشده

 
 سازمانی چابکی در اطالعات فناوری نقشها درزمینة پژوهش از اینمونه -1 جدول

 پژوهشاصلی  نتیجة پژوهشگران

 .است مطلوب پذیریانعطاف به دستیابی برای های اطالعاتیسیستم وجود (1991) 2آلن و بویتون

 (1994) 3لوکاس و اولسون
 پردازش تسریع ازطریق سازمان پذیریانعطاف بر توجهیقابل تأثیر اطالعاتفناوری 

 .دارد متغیر شرایط به سریع واکنش و اطالعات

 (1997) 4زهیر
-می متغیر بازار به سریع گوییپاسخ و آگاهی موجب اطالعات هایشبکه از استفاده

 .شود

 5، ایرانی و دسایشارپ

(1999) 
 .است چابکی کنندگانفراهم از یکی فناوری اطالعات

 .هستند چابکی توانمندسازهای از اطالعات فناوری و مجازی بنگاه (2000)شریفی و ژانگ 

 6، سابرامانی و برادبنتویل

(2002) 
 .شودمی استراتژیک چابکی موجب فناوری اطالعات هایزیرساخت

                                                           
1. Swafford 

2. Allen & Boynton  

3. Lucas & Olson  

4. Zaheer  

5. Sharp, Irani & Desai 

6. Weill, Subramani & Broadbent  
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 سازمانی چابکی در اطالعات فناوری نقش ها درزمینةپژوهش از اینمونه -1 جدول ادامة

 نتیجة اصلی پژوهش پژوهشگران

و همکاران  1ترانگ

(2005) 

 آنی صورتبه تأمین زنجیرة و تقاضا اطالعات به دسترسی موجب مجازی ارتباطات

 .شودمی

اوربی، برادوچ و 

 (2006) 2سامبامورتی
 .شودمی سازمان چابکی موجب دانش سازیغنی و گسترش ازطریق فناوری اطالعات

 (2007) 3فینک و نیومن
 استراتژیک چابکی موجب فناوری اطالعات رفتاری و فنی هایقابلیت از برخورداری

 .شودمی

 هستند. چابکی کنندگانفراهم از یکی های اطالعاتیسیستم (2007ژانگ و شریفی )

 (2008) 4تالون
 چابکی بر مدیران فناوری اطالعات هایمهارت و فناوری اطالعات فنی هایقابلیت

 .رندمؤث

 (2010) 5راسچک
 کیفیت و کارایی بر و است کاری فرایندهای چابکی برای اطالعات، اساسی فناوری

 .است تأثیرگذار نتایج

 (2011) 6چن، وانگ و پان
برای ایجاد و توسعة چابکی، ترکیبی از منابع فناوری اطالعات و منابع سازمانی 

 دارند.مشارکت 

 (2012) 7چن
-زیرساخت پذیریانعطاف و تجاری هوش اثرهای واسطةتاحدی به سازمانی چابکی

 .گذاردمی سازمان تأثیر رقابتی مزیت بر ،های فناوری اطالعات 

 بوده است. مفید سازی سازمانیچابک برای اطالعاتی هایسیستم بهبود و شناسایی (2015فاطمی عقدا )

 8چاهان و رامان، برادوج

(2015) 

 معماری و ابری رایانش مانند نوظهور هایفناوری به اطالعات فناوری اندازچشم تغییر

 ازطریق را اطالعات فناوری و کاروکسب نیازهای بین شکاف تواندمی گراسرویس

 پرکند. انعطاف پذیری و پذیریمقیاس چابکی،

 (2016) 9پاول و هلکر

 کار، نیروی دردسترس ابزار وجود آموزش، ارائة اطالعات، فناوری پذیرش درصورت

 اطالعات فناوری ساختار همسویی سازمان و در مجازی هایتیم وجود ،راهبرد وجود

 .شودحاصل می وکارکسب چابکی کسب وکار، ساختار با

 

                                                           
1. Torng  

2. Overby, Bharadwaj & Sambamurthy  

3. Fink & Neumann 

4. Tallon 

5. Raschke  

6. Chen, Wang & Pan 

8. Chen 

8. Bharadwaj, Chauhan & Raman 

9. Heckler & Powell 
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 سازمانی چابکی در اطالعات فناوری نقش ها درزمینةپژوهش از اینمونه -1 جدولادامة 

 نتیجة اصلی پژوهش پژوهشگران

 .2است عملیاتی چابکی توانمندسازهای از یکی فناوری اطالعات (2016) 1لو و رامامورتی

سیدحسینی، علی احمدی، 

 (1388)فکری و فتحیان

 تیم آگاهی اعضای استراتژی، تدوین برای فناوری اطالعات تسهیالت از گیریبهره

 مزایای از ،و شرکا رقبا از غنی اطالعات کردنمفراه و جدید محصول توسعة

 هستند. فناوری اطالعات کارگیریبه

 (1388)الفت و زنجیرچی 
بر چابکی  هامؤثرترین راهکار ،و تولید ناب فناوری مدیریت فراگیر، کیفیت مدیریت

 .هستند

نیا، الوانی و بیگی

 (1390)گلشن
 .توجهی بر چابکی سازمان دارداطالعات اثر قابل پذیرش فناوری

 (1391)محمدی و امیری 

برنامه با ریزی استراتژیکبرنامه همسویی و سازمانی جو ارشد، مدیران تعهد و تمایل

ی در دستیابی به چابکی ازطریق فناوری اطالعات عامل مؤثر ،اطالعات فناوری های

 .هستند

مولوی، اسماعیلیان و 

 (1392)انصاری

 در ها،استراتژی سایر به نسبت تکنولوژی و مدیریت اطالعات فناوری نقش برتری

 گویی به نیازهای محیطی آن است.صنعت مورد مطالعه و پاسخ چابکی بهبود

 .است چابکی بر شدهخلق ةتاز دانش تأثیر هایاز راه یکی فناوری برمبتنی نوآوری (1393)لی و رجبی قلیچ

مختاری و دلفان آذری 

(1393) 

 فناوری کارگیریهب در سازمانی مختلف سطوح با اطالعات تناسب و هماهنگی

 .دهد افزایش سازمان دری را یادگیر و پیشرفت ةتواند انگیزمی اطالعات

نژاد و سپهوند، عارف

 (1394)نژادشریعت

سازمانی، سرمایة فکری و فناوری اطالعات تأثیر مثبت و معناداری بر چابکی 

 .دنهای مدیریت دانش دارراهبرد

رهنورد و علیجانی 

(1395) 

 سازمان بپذیرد، چابکی فناوری این از فراوانی تأثیرات تواندمی که هاییحوزه از یکی

 .است

 (1395سرلک و همکاران )

 اطالعات، فناوری افراد، به دادناهمیت ،سازمان چابکی قابلیت در عوامل ترینمهم

 توانمندسازی و محیطی اطمیناننبود  کنترل سازمانی، هماهنگی تغییر، برای آمادگی

 .هستند کارکنان

مختاریان دهکردی 

(1396) 

 چابکی ابعاد و چابکی رد ثرؤم پویای قابلیت ترینمهم ،اطالعات فناوری قابلیت

 .است شده شناسایی ،سازمان

 

تأثیر ) فناوری اطالعات و چابکی سازمانی این دو مقوله شده در حوزة های مطالعهتمام پژوهش

که ساختار ورزش و شود ؛ اما این سؤال مطرح میکنندرا تأیید می چابکی(بر فناوری اطالعات 

                                                           
1  . Lu & Ramamurthy 

 



 1397، بهمن و اسفند  52مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                 146
 

ا با تواند نسبت ورزش راندازه می، تاچهحضور فناوری اطالعات و اثر آن بر چابکی سازمانی

دنبال این ، ما از اندیشه و نگاه خبرگان بهاساستأثیر قرار دهد؟ براینساختارهای سازمانی دیگر تحت

ساختاری ورزش، ها با سطوح موضوع هستیم که آیا ساختار تفکر خبرگان ورزش و آشنایی آن

ای رشتهای بینبدنی مقولهتربیت رد؟خصوص فناوری اطالعات و چابکی دادستاوردی متفاوتی در

ست و ورود فناوری و چابکی در حوزة مدیریت و ساختار ورزش، اندیشه و نگاه متفاوتی است؛ ا

گذار ین سؤال پاسخ دهد که از منظر خبرگان، عوامل تأثیرپژوهش حاضر بر آن است تا به ا ،روازاین

 ؟مواردی هستندبکی سازمانی در محیط فناورانه چه بر چا

 

  پژوهش شناسیروش
این حوزه در  رشناسی و تحلیل محتوا )کیفی( است.پدیدا راهبردنوع کیفی با پژوهش حاضر از

 روش پژوهش پدیدارشناسی درخصوصاساس الزامات  بر رد پژوهش استقرایی و اکتشافی است.رویک

های اصلی از زمینه شوند و ریشةآوری میجمعها ازطریق مصاحبه یک فرایند اجتماعی خاص، داده

دیریت دانش، فناوری و م گروه آشنا با موضوع خبرگان ورزشی )فعاالن حوزة. شودها مشخص میآن

. جامعة آماری پژوهش بودندهای ورزشی( آفرینان فناوری و زیرساخت سازماناساتید دانشگاه، نقش

با دیدگاه  های مؤثر در مدلشناسایی مؤلفه ،برفیولهبا روش گل آوری اطالعاتلحاظ شیوة جمع به

 ند.شدشناسایی واحدهای معنایی ، هاتحلیل داده و شباع نظری رسید. در ابتدای تجزیهخبره به ا 15

گیری انتخابی و شکلکدگذاری  حوری،گذاری باز، کدگذاری مس از شناسایی واحدهای معنایی، کدپ

براساس  ،تعیین روایی این پژوهش اطالعات در ورزش انجام شدند. برایفناوری مدل زیرساخت 

حیط مپژوهشگر با فضای پژوهشی و مشاهدة مداوم مدت ها درگیری طوالنیادبیات یکی از راه

د داوران بیرونی با طرح این وجو ،در بعدی دیگر شود.پژوهش می پژوهش است که خود باعث روایی

در پژوهش شود یا خیر؟ ها پشتیبانی میها، تفاسیر و نتایج توسط دادهکه آیا یافتهسؤال است 

ها توسط دو نفر تفسیر داده ،یعنی درگیری پژوهشگر با پژوهش و همچنین ؛هر دو مورد ،حاضر

ند. ی روایی مناسب ارزیابی شددارا های پژوهشیافته و ندخبره در حوزة آمار و پژوهش انجام شد

ویژه کدگذاری اولیه را انجام ها بهکدگذاریدو نفر آشنا با مسئلة پژوهش  ،مطالعهپایایی این  برای

درصد تعیین گردید که نشان از پایایی قابل  81ضریب توافق نظرات آنها با دیدگاه محقق، و  دادند

، تمامی فعالیت پژوهش نتایج با خطای کمتر رائةبرای تفسیر و ا باشد.قبول کدگذاری انجام شده می

 انجام شد. 12نسخة . 1ای.دی.کیو.افزار مکستوسط نرم

                                                           
1. MaxQDA 
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 نتایج
به فناوری اطالعات  ،باز، محوری و انتخابیهای صورت خالصه پس از کدگذاریهای پژوهش بهیافته

خالصه شرحی بر صورت در ورزش رسیده است که در جدول شمارة دو و شکل شمارة یک به

 چگونگی کدها ارائه شده است.
 

 ای از کدگذاری فناوری اطالعات در ورزشخالصه -2 جدول

 کدها مقوله مؤلفه

ساخت فناوری زیر

 اطالعات

 

 دانش فناوری

 کارتیمی و اجرای فناوری

 های فناوریمهارت

 اشتیاق به یادگیری

 با آنبودن  و همگام از فناوری آگاهی

 تمایل مدیران

 مقاومت نبود

 تعهد مدیران

 ایارتباطات شبکه

 بودن فعالیتخودکار

 ارتباطی وسعت شبکة

 کیفیت ارتباط

 قابلیت اعتماد

 معماری و خدمات داده

 پایگاه داده

 گذاری دادهاشتراك

 پذیری دادهدسترس

 شفافیت داده

 داده زمان ارائة

 پشتیبان داده

 مدیریت فناوری

 ریزی فناوریبرنامه داشتن هدف و

 های قدیمیمدیریت فناوری

 فناوری رهبران پروژة

 اثربخشی فناوری

 ماهیت شغلی و نیروی انسانی

 های آیندهفناوری و چالش
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 ای از کدگذاری فناوری اطالعات در ورزشخالصه -2 جدولادامه 

 کدها مقوله مؤلفه

ساخت فناوری زیر
 اطالعات

 

 بنیادهای فناوری

 اینترنت و اینترانت
 ایابزارهای چندرسانه

 افزارهای مدیریت فناورینرم
 های اطالعاتیسیستم
 های دانشمخزن

 های پشتیبانی تصمیمسیستم

 سازگاری

 فناوری و کاهش هزینه

 انسانیسازگاری فناوری و نیروی 
 گوییتسهیل در پاسخ

 تسهیل در آموزش
 تسهیل در ساخت و تولید

 تسهیل در اقتصاد و نوآوری

 سرعت فناوری

 سرعت واکنش به رقبا
 پذیریفناوری و انعطاف

 گوییفناوری و سرعت پاسخ
 تحلیل اطالعاتوفناوری و تجزیه

 سازی دانشفناوری و غنی
 فناوری و عملکردسرعت 

 بازاریابی فناوری اطالعات

 درك نیاز
 مین نیاززنجیرة تأ

 ارتباط با مشتری
 تجارت الکترونیک

 منابع فناوری اطالعات

 امنیت اطالعات
گردش مداوم منابع اطالعاتی بین 

 کارکنان
 بودن منابع اطالعاتیروزبه

 تنوع منابع اطالعاتی
 بودن منابع اطالعاتیدردسترس

 های سازمانیشبکه محیط فناورانه

 هااتحادیه
 کنندگانعرضه

 های خاصنفعذی
 رقبا

 شرکا
 کنندگانمصرف
 های قانونیمؤسسه
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 ای از کدگذاری فناوری اطالعات در ورزشخالصه -2 جدولادامه 

 کدها مقوله مؤلفه

 محیط فناورانه

 محیط عمومی

 اجتماعی

 فرهنگی

 قانونی

 سیاسی

 اقتصادی

 فناورانه

 المللمحیط بین

 المللصندوق بین

 سازمان باالدستی

 ایشرکت مشاوره

 های اطالعاتسیستم

-برنامه سیستم یکپارچة

 ریزی

 حمایت مدیریت ارشد

 مدیریت پروژه

 مدیریت تغییر

 انسانیمهارت نیروی 

 آموزش مرتب و اثربخش

 ریزانداز و برنامهچشم

 مدیریت اطالعات سیستم

 ساالنه بودجة

 انبار

 ریز نیروی انسانیبرنامه

 خانهتلفن

 هاوتحلیل هزینهتجزیه

 حقوق و دستمزد

 هاجاییبررسی جابه

 های حسابداریسیستم

 سیستم آمار کارکنان

 بانک اطالعات
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 ای از کدگذاری فناوری اطالعات در ورزشخالصه -2 جدولادامه 

 کدها مقوله مؤلفه

 های اطالعاتسیستم

پشتیبان سیستم

 گیریتصمیم

 نویسی خطیبرنامه

 بینی رگرسیونالگوهای پیش

 ایسرمایه بودجة

 پایگاه انتقال داده

 بندی دادهپایگاه طبقه

 داده پایگاه کشف و ذخیرة

 سیستم پردازش تراکنشی

 سیستم دستمزد و پاداش

 فیش دریافتی

 فیش واریزی

 فیش پرداختی

 سیستم غیبت

 خیرسیستم تأ

 کاریسیستم کم

 سیستم نظارت عملیات اداری

 سیستم هماهنگی بین واحدها

 دهی عملیات اداریسیستم سازمان

 

فناوری اطالعات و 

 ارتباطات

 اطالعات ذخیرة

 مرجع شخصی

 مستندات صورتذخیره به

 کارکنان حافظة

 ابزار الکترونیکی

 دهیگزینش و سازمان

 بازیابی اطالعات

 مجدد استفادة

 مرور اطالعات

 ویرایش اطالعات

 انتقال اطالعات
 انتقال اطالعات درون سازمان

 انتقال اطالعات بیرون سازمان

 پردازش اطالعات

 سازی اطالعاتآماده

 افزایش یا کاهش اطالعات

 اطالعات ذخیرة
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 فناوری اطالعات و چابکی -1شکل 

 

است که کار تیمی و اجرای فناوری، حاکی  شمارة دو و شکل اکتشافی شمارة یکهای جدول یافته

تمایل مدیران، نبود ، با آنبودن  گامو هم از فناوری یادگیری، آگاهیهای فناوری، اشتیاق به مهارت

، در مؤلفه دیگر اند.عنوان دانش فناوری در زیرساخت شناسایی شدهمقاومت و تعهد مدیران، به

عنوان زیرساخت ، بهارتباطی، کیفیت ارتباط و قابلیت اعتماد خودکاربودن فعالیت، وسعت شبکة

ری داده، شفافیت پذیداده، دسترس گذاری. پایگاه داده، اشتراكاندسایی شدهای شناارتباطات شبکه

. داشتن هدف اندشده معماری و خدمات داده معرفی عنوانداده، زمان ارائة داده و پشتیبان داده، به

فناوری، اثربخشی فناوری، ماهیت  های قدیمی، رهبران پروژةریزی فناوری، مدیریت فناوریو برنامه

ناوری در زیرساخت عنوان مدیریت ف، بههای آیندهلی و نیروی انسانی و فناوری و چالششغ

افزارهای مدیریت فناوری، ای، نرم. اینترنت و اینترانت، ابزارهای چندرسانهاندشناسایی شده

نوان بنیادهای فناوری ع، بههای پشتیبانی تصمیمهای دانش و سیستمهای اطالعاتی، مخزنسیستم

گویی، . فناوری و کاهش هزینه، سازگاری فناوری و نیروی انسانی، تسهیل در پاسخاندص شدهمشخ

عنوان سیستم به ،تسهیل در آموزش، تسهیل در ساخت و تولید و تسهیل در اقتصاد و نوآوری

پذیری، فناوری و واکنش به رقبا، فناوری و انعطاف . سرعتاندسازگاری در زیرساخت مشخص شده

سازی دانش و سرعت فناوری و وتحلیل اطالعات، فناوری و غنیگویی، فناوری و تجزیهسرعت پاسخ

مین نیاز، یرة تأ. درك نیاز، زنجاندناوری در زیرساخت شناسایی شدهعنوان سرعت ف، بهعملکرد

. امنیت اندی فناوری اطالعات شناسایی شدهعنوان بازاریابه، بارتباط با مشتری و تجارت الکترونیک
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عاتی، تنوع منابع بودن منابع اطالروزمنابع اطالعاتی بین کارکنان، به اطالعات، گردش مداوم

ر زیرساخت فناوری عنوان منابع فناوری اطالعات د، بهبودن منابع اطالعاتیاطالعاتی و دردسترس

شده و تمامی ، هرکدام با توجه به ادبیات و پیشینة انتخابشدهاکتشافهای عامل اند.شناسایی شده

 اند.عوامل در زیرساخت فناوری اطالعات در ورزش شناسایی شده

 

 گیریبحث و نتیجه
 ورزشی هایسازمان رب خود تأثیر به را زیادی توجه جدید زیرساخت یک عنوانبه اطالعات فناوری

فناوری اطالعات و  ه بستر فناوری اطالعات در ورزش دربرگیرندةامروزکه طوریبه ؛است کرده جلب

های این که یافته رانه، زیرساخت فناوری و غیره استهای اطالعاتی، محیط فناوارتباطات، سیستم

بازیابی و انتقال دانش در مجموعة  دانش، ذخیرةشناسایی دانش،  .نداشاره داشت هاپژوهش به آن

توانند با تهیة های ورزشی میسازمان ،راستای آنعات و ارتباط شناسایی شدند که دراوری اطالفن

های شاخصخود اقدام کنند. از  به اجرای فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمانهای اطالعاتی بانک

، گیریی تصمیماندازش اطالعات، سیستم پشتیبهای پرسیستم ،گذار فناوری اطالعاتدیگر تأثیر

کنند، می فاش حامی را اینقها در سازمانریزی است که مدیریت اطالعات و سیستم یکپارچة برنامه

ها و ارزیابی در سازمان های کنترلیاتخاذ سیستم ستخدام کارکنان، مربیان و مدیران،ا تصمیم برای

های اثرگذار بر همه شاخصو، همهافزاری ورزش و غیرهافزار و نرمسختو شرایط ویژة ورزش، توسعة 

ختار و زیرساخت نیاز دارند که برای داشتن روندی اجرایی به سا سازمان خواهند بود. موارد یادشده

واسطة جهانی و بستر ورزش بهد خورد که این محیط در نموارد در محیطی مطمئن رقم خواه همة

ر ، فناوری اطالعات تأثیری مثبت بنظرانم خواهد خورد. از دیدگاه صاحببودن ورزش رقصنعتی

زی در پاسخ به های امروسازمانکه د ندههای اخیر نشان میپژوهشگذارد. چابکی سازمانی می

دستیابی به  اند و از راهبرد متنوعی برایپارادایم چابکی گرایش یافتهسمت فشارهای رقابتی به

 چابکی و اطالعات فناوری رابطة بررسی به (2016) پاول و هلکرکنند. چابکی سازمانی استفاده می

 وجود الزم، آموزش ارائة و اطالعات فناوری پذیرش درصورتکه  کردند بیان ها. آنپرداختند سازمان

 ساختار همسویی سازمان و در مجازی هایتیم وجود ،راهبرد وجود کار، نیروی دردسترس ابزار

. این مورد ارتباط بسیار شودحاصل می کاروکسب چابکی کار،وکسب ساختار با اطالعات فناوری

 خصوص بهفناوری اطالعات و زیرساخت ،نوعی با زیرساخت فناوری اطالعات دارد. به نزدیکی

ند، شد پژوهش حاضر کشفناوری که در سرعت ف ای، معماری و خدمات داده وارتباطات شبکه

وجود مشکالت غالب متعدد مانند های ورزشی بادر سازمان ند.ند چابکی را بهبود بخشنواتمی

وجود زیرساخت فناوری و تأثیر آن بر چابکی  ،وری و غیرهبودن بهرهبوروکراسی اداری و پایین
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به این نتیجه ( 2015) همکاران و برادوجدر پژوهشی، ند. اثر بگذار هشدرند بر موارد ذکنتوامی

 معماری و ابری رایانش مانند نوظهور هایفناوری به اطالعات فناوری اندازچشم تغییر که رسیدند

 چابکی، ازطریق را اطالعات فناوری و کاروکسب نیازهای بین شکاف تواندمی گراسرویس

 ارزش زنجیرة چابکی به رسیدن برایرا  مفهومی مدلی هاآن. کند پر پذیریانعطاف و پذیریمقیاس

 ،تأمین زنجیرة چابکی که کردند بیان ها. آنکردند طراحی گراسرویس معماری ازطریق کاروکسب

 ،روازاین و دارد مشتریان به گوییپاسخ در بخشیدنسرعت برایرا  سازمان عملیات هماهنگی قابلیت

 عنوانبه هاشود. آنمی تقاضا و عرضه کردنهماهنگ موجب پویا محیط در که کرد بیان توانمی

 و اصلی هایفعالیت چابکی به تواندمی گراسرویس معماری که کردند بیان نتیجة پژوهش خود

 کاروکسب فرایندهای بهبود باعث جامع حلراه یک ارائة با و کند کمک ارزش زنجیرة پشتیبانی

، وجود فناوری و چابکی به زنجیرة خلق های تولیدیسازمان خصوصبههای ورزشی شود. در سازمان

، به ارائة ایده و شد ادهای فناوری که در پژوهش حاضر کشفبنیدانش کمک خواهند کرد. وجود 

به  ،دهد که در این موردهای جدید را افزایش میخلق ایده کند و زمینةبازار در ورزش کمک می

کسب چابکی، یک سازمان باید توانایی و شایستگی  ، برای(1995) 1گلدمن، پریس و ناگل عقیدة

درنهایت سرعت داشته بینی و پیشدر محیط رقابتی متغیر و غیرقابلرا دانه های سودمنانجام فعالیت

یک سازمان چابک را  ( اساس رقابتی1999)یوسف، سرحدی و گوناسکاران این،  بر باشد. افزون

کیفیت و  گویی،کنترل مناسب یک موقعیت برای پاسخپذیری، نوآوری، ایجاد و سرعت، انعطاف

نوآوری و سرعت شود که زمانی این امر میسر می ،های ورزشیسودآوری تعریف کردند. در سازمان

دهد که نشان می حاضر پژوهش تأثیر قرار گیرند. ، تحتهای اصلی چابکی هستندکه زمینه

 ،های اطالعاتی و فناوری اطالعات و ارتباطاتساخت فناوری اطالعات، محیط فناوری، سیستمزیر

 برای هااین سازمانماهیت  واسطة، بههای ورزشیدر سازمان هستند. چابکیهای اثرگذار بر عامل

تواند تحولی و ورود بسترهای فناوری می استنیاز  یبه چابکی بیشتر شدن مدیریت، پویایی و غالب

باید گفت  ر چابکی سازمانیهای مؤثر دخصوص شاخص. برای تأیید بیشتر این مقوله دررا ایجاد کند

، رتبة پنجم مربوط به زیرساخت فناوری اطالعات است. غالبًا (1393آقایی ) که در پژوهش

مربوط به عوامل درونی  کنند کهده میسازی سازمان استفاهایی برای چابکاز شاخص پژوهشگران

 80در مقاالت و قانون  هابندی عوامل براساس تعداد ارجاع، با توجه به رتبه. همچنینسازمان هستند

رفه گویی سریع، صشاخص تطابق با تغییر، پاسخ ترتیب هشت شود که بهپارتو مشاهده می 20به 

                                                           
1. Goldman, Nagel & Preiss 
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ی و فناوری اطالعات، سرعت تحویل، سازمان مجازساخت پذیری، زیرانعطاف، هاهزینه جویی در

( معتقد است 1381یما )سهای یکم تا هشتم را دارند. خوشرتبه کارکنان توانمند و چند مهارتی،

-گویی و انعطافدو توانمندی )پاسخ دن به یک سازمان چابک بایدشکه هر سازمانی برای تبدیل

 تمایل (1391محمدی و امیری )سازی سریع( داشته باشد. پژوهش پذیری( و یک شایستگی )نمونه

اطالعات را  فناوری هایبرنامه با راهبردی ریزیبرنامه همسویی و جو سازمانی ارشد، مدیران تعهد و

 ،های ورزشیمعرفی کردند. در سازمان اطالعات فناوری ازطریق چابکی به دستیابی در مؤثر عاملی

ی ساخت و تجهیز اماکن ورزشی که هاتأخیر در پروژه ،برای مثال باتأخیر است؛تحقق اهداف 

ها را به گیرد و شاید یکی از علتتأثیر قرار میکنندگان ورزشی غالبًا تحتنوعی نیاز مصرفبه

کردن شرایط کار و حل مشکالت نیروی انسانی با آسان منابع انسانی بتوان نسبت داد. هایهاشتبا

شود  فصل وتواند حلهای دقیق میسر است که این مورد با ورود فناوری اطالعات میرزیابیطرفی ااز

( اشاره 1384شهایی و رجب زاده ) برای تأیید بیشتر به پژوهش .شدن را فراهم کندو زمینة چابک

بوط به کاربرد فناوری اطالعات درجهت چابکی یکی از مشکالت اساسی و مهم مر هاشود. آنمی

اند. آنان به کنندگان فناوری اطالعات ذکر کردهنشدن انتظارات استفادهنشدن و رفعسازمان را تأمین

 ،اطالعات کاربرد فناوریفناوری اطالعات انتظار دارند  کنندگاناند که استفادهاین نکته اشاره کرده

افزایش دهد و ، سرعت عملیات را دیگرانسانی را کاهش دهد و ازطرف هایطرف اشتباهازیک

نبوده  گونهکه همیشه اینحالیها گام بردارد؛ درجهت واکنش نسبت به نیازهای متغیر سازماندر

خود برای بررسی اهمیت نسبی فناوری اطالعات در پشتیبانی چابکی سازمان،  در مطالعة هااست. آن

ها؛ های اطالعاتی در پشتیبانی عملیات سازمانسامانه سطح توسعة -1اند: را برشمرده سه محور کلی

. عنوان یک برنامة بهبودسطح توسعة چابکی به -3ها؛ چابکی عملیات سازمان سطح توسعة -2

کند که ( اشاره می1998) 1گوناسکاران ،های تولیدیسازمان ویژهبهای ورزشی هسازمان مورددر

تعدادی از  جازی طراحی، تولید و مونتاژ کند.طور مبه توسعة سیستمی نیاز دارد که بهتولید چابک 

های اصلی چابکی اشاره عنوان محركهای فناورانه بهتوانمندی به پژوهشگران نیز در بیانی مشابه

 بر اثرگذار هایمؤلفه بررسی بر( عالوه1392(. فارسیجانی )2001، 2000ند )شریفی و ژانگ، اکرده

 انتظارات جدید، مقررات و قوانین اعمال چون هاییمؤلفه اثرگذار نقش به ،سازمانی چابکی نظام

اثربخش  گیریبهره درخصوص مناسب هایفناوری از گیریبهره و دانش )مشتریان(، تولید دانشجویان

( در 2010راسچک ) ،این بر عالوه .است داشته تأکید سازمانی چابکی به رسیدن برای منابع از

 و کارایی بر و است کاری یندهایفرا چابکی برای اطالعات، اساسی فناوری که داد پژوهش خود نشان
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نظر اند که همکاری موردنیاز و مورد( اشاره کرده1991) 1ناگل و داو است. تأثیرگذار نتایج کیفیت

 ( یکی از پنج1997) 2و استپل ر است. هوپرتولید چابک تنها با استفاده از فناوری پیشرفته میس

عنوان ، فناوری اطالعات و ارتباطات بهاند. امروزهدر تولید چابک را رهبری فناوری میعنصر ساختا

که رود، تاجاییشمار میهها بهای چابکی برای سازمانهای ایجاد قابلیتاهرمترین اهمیتیکی از با

اوری اطالعات، توانمندکننده و فن پذیر نخواهد بود.سازمان امکان کردنکارگیری آن چابکهبدون ب

های شایستگی و ها( مهارت1381نادریان ) و جوادیمشرف . مظفری،کنندة چابکی استتسهیل

ارائه  آن برای مدلی وکردند  بررسی را بدنیتربیت هایاداره عملیاتی و میانی عالی، سطوح مدیران

تولیدی  واحدهای ویژهبه و خصوصی هایبخش در اغلب چابکی درزمینة موجود هایکردند. پژوهش

 هایموفقیتو  نتایج ،زیرا دارد؛ فراوانی اهمیت نیز دولتی هایازمانـس در ابکیـچ اـام اند؛شده انجام

 هاسازمان این نرخ موفقیت که است شده مشخص .ندبرانگیزتحسین و توجه جالب دولتی هایسازمان

 درصد( است؛ 20توجه )تقریباً قابل رقمی تحولی، اقدامات اجرای در خود همتایان با مقایسه در

های چابکی را از دیدگاهاند کوشیده ها اشاره کردیم، پژوهشگرانکه به آن ، در مطالعاتیبنابراین

، رویکرد جدیدی در بررسی چابکی ارائه شده است. هاالعه کنند. در برخی از این پژوهشمتفاوت مط

 شده در حوزةهای انجاماند و بعضی از پژوهشمطالعه کرده ر چابکی راها عوامل مؤثر دتعدادی از آن

ابعاد اصلی  . برخی از پژوهشگراناندکردهعنوان یک عنصر تأکید ، به فناوری اطالعات فقط بهچابکی

اند. در مطالعات خارجی بندی ابعاد چابکی پرداختهه رتبهند و باهچابکی سازمانی را معرفی کرد

ابی به چابکی سازمانی چابکی، گروهی فناوری اطالعات را اساسی برای دستی شده در حوزةانجام

و گروهی نیز  اندأثیرگذار بر چابکی را بررسی کردهتپارامترهای مختلف  اند، برخی دیگرمعرفی کرده

های قبل که پژوهشییآنجااند. ازای چابکی فرایندهای کاری برشمردهفناوری اطالعات را اساسی بر

شود به پیشنهاد می ،اندو به جزئیات فناوری نپرداخته اندبه بحث فناوری محض اشاره کرده

اشاره شده است؛  هاهای متعدد ورزشی به آنبیشتری شود که در مثالهای فناوری توجه زیرساخت

کند ، کمک میتر باشندخواهند چابککه می ایهای ورزشیبه سازمان، مدل پژوهش حاضر روایناز

 کند.برداری را میورزش از این فناوری بیشترین بهره عرصةهایی استفاده کنند. از چه فناوریتا 

رسانی اند؛ ازجمله اطالعسراسر جهان تأثیر گذاشتهافزایش محبوبیت ورزش درتعددی در عوامل م

ای که رویدادها و مسابقات ورزشی را های اینترنتی و ماهوارههای گروهی، شبکهرسانه وسیلةبه

های ورزشی نیز فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( های اخیر، در سازمانکنند. طی سالگزارش می
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ناپذیر از آموزش و برنامة درسی و حتی ا کرده است و تبدیل به بخشی جداییای پیدیندهاهمیت فزا

-مدرسان، مربیان و مدیران ورزشی شده است. کشورهایی که در ورزش پیشرفت کرده امور روزمرة

راستای گسترش فناوری ی توسعه و ایجاد ساختار مناسب، درهابرنامه ائةاند با اراند، سعی کرده

تاکنون، از راه  1986های المپیک در سال ات و ارتباطات گام بردارند. از نخستین بازیاطالع

کردن مردم جهان از جریان های مختلف در پخش خبر برای آگاهارتباطات از راه دور و فناوری

د و در آتن را خبرنگارانی پوشش دادن های مدرن )جدید(استفاده شده است. اولین بازی مسابقات

در  دادند؛ اماهای خود گزارش میطریق دستگاه تلگراف به روزنامهو نتایج مسابقات را از تفاصیل

فناوری اطالعاتی و ارتباطاتی زیادی برخوردار  مسابقات ورزشی از پشتیبانی توسعة های اخیر،سال

بودن یافتن بیشتر و دردسترسسریع فناوری اطالعات، عمومیت پیشرفتطرف، ازیکشده است. 

است که مدیران و  بودن و یادگیری آسان آن باعث شدهدیگر، ارزانوری اطالعات و ازطرففنا

 عنوان ابزاری مهم و قوی برایهای ورزشی از فناوری اطالعات بههای مختلف سازمانکارکنان بخش

ی کارها، بازده ترتر و آسانحل مشکالت ناشی از پیچیدگی سازمان، برقراری ارتباطات، انجام سریع

با استفاده از فناوری های ورزشی کلی، سازمانطوریشتر در سازمان استفاده کنند. بهوری بو بهره

جلب بیشتر رضایت مشتری و شهروندان، ارتقای برای بیشتر  دنبال ایجاد ارزش افزودةاطالعات به

 وری و کارایی سازمان هستند. بهره
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Abstract 

This study was conducted to introduce a model for organizational agility based on 

information technology from the viewpoint of sports experts. In terms of quality 

and data gathering, phenomenology and in-depth interview approaches have been 

applied in the present study. The study population consisted of a group that has a 

good command of the issue including sports experts (active individuals in 

technology field and knowledge management, university professors, technology 

contributors and entrepreneurs and sports infrastructure organizations); data was 

gathered using the snowball sampling method and it achieved theoretical 

saturation using the viewpoints of 15 experts. The results of the in-depth 

interviews were converted into the tree model of information infrastructure in 

sports organization and organizational agility using the open, axial, and selective 

coding methods. Our findings show that information technology, network 

communications, architecture and data services, information management, 

technology institutions, adaptability, and technology speed are the main pillars of 

these infrastructures; hence, the assumption on the role of organizational agility is 

supported. To ensure the consistency of the encoding factors, MAXQDA 

Software (Version 12) was used and the coefficient of agreement of 81 % was 

obtained. We believe that the relevant model may be able to facilitate the 

integration of technology in sports and its organizational agility.  
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