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هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی چابکی سازمانی      

و هوش رقابتی با میانجیگری فناوری اطالعات در وزارت ورزش و 

ی همبستگی و تحلیل –جوانان بود. پژوهش حاضر از توع توصیفی 

است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 

نفر برای  372داد نفر بود که بر اساس فرمول کوکران تع 049

یابی به اهداف پژوهش از نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست

(،  هوش 9000های چابکی سازمانی شریفی و ژانگ )پرسشنامه

( و فناوری اطالعات فانگ و همکاران 9209رقابتی اهلل یار)

آوری ( استفاده شد.. برای تجزیه و تحلیل اطالعات جمع3999)

ی توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل های آمارشده از روش

و  SPSS.V.20عاملی تاییدی با کمک دو نرم افزار 

AMOS.V.18  ر که مسیاستفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد

از مقدار واریانس  %32اطالعات،  یبه فناور یسازمان یچابک

اطالعات  یو فناور یسازمان یاطالعات و دو مسیر چابک یفناور

را تبیین  یاز مقدار واریانس هوش رقابت %89 ،یبه هوش رقابت

 با حفظ نقش یسازمان یو چابک یمدل هوش رقابت لذا کنند.می

بر اساس نتایج تحیق  .شود. اطالعات تایید می یفناور یانجیم

اطالعات  لیو تحل هیعالوه بر تجز ی توانندوزارت م نیا رانیمد

ه ب یاز هوش رقابت ،یراهبرد ماتیتصم یساز نهیو به یدیکل

در جهت توسعه و  نینو ی هایتسلط بر فناور یبرا یعنوان ابزار

 .ندیرونق ورزش کشور استفاده نما

 
  کليدي هايواژه 

 .اطالعات، اداره ورزش و جوانان یفناور ،یهوش رقابت ،یسازمان یچابک

   The purpose of this study was to develop an 

organizational agility communication model and 

competitive intelligence with the mediation of IT in the 
Ministry of Sports and Youth. The present study is a 

descriptive-correlative and analytical study conducted 

field experiment. The statistical population of the study 

was 940 people. Based on the Cochran formula, 273 

people were selected for the research sample. In order to 
achieve the research objectives, organizational agility 

questionnaire Sharifi and Zhang (1999), Competitive 

intelligence, Alla Yar (1391) and Information 

Technology (Fang et al., 2000) were used. To analyze 

the data collected from Descriptive and inferential 
statistical methods including confirmatory factor 

analysis were used with SPSS v.20 and AMOS.V.18 

software. The results of the research showed that the 

organizational agility path to IT, 23% of the value of 

information technology variance and the two directions 
of organizational agility and information technology to 

competitive intelligence, explains 80% of the value of 

the variance of competitive intelligence. Therefore, the 

model of competitive intelligence and organizational 

agility is maintained by maintaining the role of the 
mediator of information technology. Based on the 

results of the analysis, the ministry's managers can, in 

addition to analyzing key information and optimizing 

strategic decisions, use competitive intelligence as a 

means of mastering technology. New ways to develop 

and boost the country's sport. 
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 مقدمه

های ورزشی بزرگ و پیچیده مانند وزارت ورزش و سازمان
یابی به ماموریت و همچنین تامین نیازهای جوانان برای دست

ت جسمی و روحی آحاد مردم از طریق خدمات ورزشی در سالم

اقصی نقاط کشور و همچنین برآورده ساختن نیازهای مختلف 
ا و هورزشکاران، قهرمانان، مربیان، داوران، پیشکسوتان، هیئت

ها و های ورزشی، ادارات کل ورزش و جوانان استانفدراسیون
وامل سری عهای مرتبط، ضروری است از یکسایر سازمان

نامحسوس و محسوس که قابلیت کاهش بوروکراسی اداری و 
ها با حداکثر دقت و سرعت را کاهش چرخه زمانی انجام فعالیت

ه عامل رسد سداشته باشد، استفاده کنند. در این رابطه به نظر می

چابکی سازمانی، فناوری اطالعات و ارتباطات و همچنین هوش 
 قابلیتی را بتواند برای این ها چنینرقابتی و نحوه ارتباط آن

سازمانی  2وزارتخانه مهم کشور فراهم کند. در این رابطه چابکی

توانایی سازمان برای پاسخگویی به تغییر است تا فرصت هایی 
شود مورد بهره برداری قرار را که بر اساس این تغییر ایجاد می

(. از سویی دیگر چابکی سازمانی توانایی یک واحد کسب 7دهد )

و کار برای رشد و بقا در یک محیط رقابتی است که تغییرات 
آن مستمر و غیر قابل پیش بینی بوده و نیازمند واکنش سریع 
به بازارهای متغیر است. بدون تردید، این امر از راه ارزش آفرینی 

گیرد. در محصوالت و خدمات مورد نیاز مشتریان صورت می

عد ارائه ارزش به همچنین  چابکی سازمانی دارای چهار ب
گویی به مشتریان(، آمادگی برای رویارویی با مشتریان )پاسخ

تغییرات، بها دادن به مهارت و دانش کارکنان و تشکیل دادن 

(. در این راستا موسسات و 51باشد )مشارکت مجازی می
ینی بهای چابک، نگران تغییر، عدم اطمینان و عدم پیشسازمان

هستند. این موسسات برای رسیدگی در محیط کسب و کار خود 

کاری  بینی در محیطبه تغییر، عدم اطمینان و عدم قابلیت پیش
ها مانند پاسخگویی،  شایستگی، خود، به شماری از قابلیت

(. 1انعطاف پذیری و قابلیت سازگاری و سرعت نیازمند هستند )
به طوری که اگر سازمانی به دنبال چابکی باشد، باید این 

ها را مد نظر داشته و بدون شک، کسب ها و قابلیتتوانایی
ا، هگویی نسبت به راهبردها، فناوریچابکی به قابلیت پاسخ

 کارکنان، فرایندها و تسهیالت کاری نیز نیازمند است. 

 های جدید، انباشتگیهای جدید سازماناز سویی دیگر از ویژگی
 زایشبیش از حد دانش در سطح رقابت است، به طوری که اف

                                                                                                                                                    
1. Bengiliyad &Leounard  
2 . Johns 

3 . Van Doren 

-ها و لزوم استفاده از آن در تصمیمحجم اطالعات در سازمان

ای به نام های سازمانی دو دهه اخیر باعث ظهور پدیدهگیری
شده است. هوشمندی رقابتی به عنوان یک « 3هوش رقابتی»

های رشد ترین زمینهابزار مدیریت راهبردی و یکی از سریع

هوشمندی رقابتی،  رود. همچنینکسب و کار دنیا به شمار می
 ها بهیکی از فنون مهم در ایجاد مزیت رقابتی است. سازمان

ف های سطوح مختلگیریاطالعات، به عنوان پشتیبان تصمیم
سازمان نیاز دارند تا در سطح جهانی، رقابتی شوند و آن را حفظ 

رو هوشمندی رقابتی یک دانش تجاری پویا برای کنند. از این
تحلیل و مدیریت اطالعات و درک مفهوم آوری، تجزیه و جمع

رقابت در استراتژی سازمانی به منظور کسب مزیت رقابت در 

(. لذا هدف از هوش 21محیط تجاری )کسب و کار( است )
، شودهای مدیریت دانش محسوب میرقابتی که یکی از حوزه

چیزی نیست جز نظارت و ارزیابی محیط بیرونی سازمان در 

وجه گیری آن. با ترتبط با فرایند تصمیمجهت کسب اطالعات م
به افزایش پیچیدگی و پویایی محیط، الزم است هوش عملی 

-مناسبی در سازمان ایجاد شود. بدین منظور، بسیاری از سازمان

ها اقدام به تشکیل واحدی کامالً ساختار یافته به نام هوش 
اتی حیاند. این واحد، مدیران را در اتخاذ تصمیمات رقابتی نموده

طبق نظر بن گیالد و (. 31برای سازمان کمک خواهد نمود )
آوری، تجزیه ، هوش رقابتی اقدام اخالقی و قانونی جمع5لئونارد

و تحلیل و تبادل اطالعات درباره گروهی از نقش آفرینان در 
ای هیک حوزه رقابت، از رقبا، عرضه کنندگان، مشتریان، گروه

کنندگان، رقبای بالقوه و جدید و  گذاران، توزیعنفوذ، قانونذی

ریزی و ها در برنامهها و سازمان... است که توسط شرکت
وری، آشود. به طوری که فرآیند جمعتصمیم گیری استفاده می

تجزیه و تحلیل، ذخیره و برقراری ارتباط با بازار اطالعات یک 

های بزرگ امروزی است فرایند نهادینه شده در بسیاری شرکت
، هوش رقابتی، 3و ون دورن 2. در این رابطه به زعم جونز(35)

فرآیندی نظام یافته برای به دست آوردن اطالعاتی از رقیبان و 
ها در زمینه صنعت، بازار و کنکاش در آن و هدف گذاری آن

(. همچنین بر اساس تعریف دانشکده 21مشتریان است )
-معتن، جمدیریت فرانسه، هوش رقابتی عبارت است از هنر یاف

آوری، فراوری و ذخیره سازی اطالعات به منظور دسترسی و 

استفاده کارکنان در تمام سطوح سازمان، تا ضمن شکل دادن 
به آینده سازمان، از وضعیت موجود نیز در قبال تهدیدات رقابتی 
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حمایت کند. در این تعریف مفهوم هوش رقابتی به چهار مقوله 

 5د از آگاهی تجاریاصلی قابل تقسیم است که عبارتن
)بازاریابی(، که عمدتا شامل اطالعات مشتریان، تامین کنندگان، 

. شودخریداران و توزیع کنندگان و تجزیه و تحلیل آنها می

-، که متمرکز بر مسائلی از قبیل سیاست2آگاهی از وضعیت رقبا

های توسعه های قیمت گذاری، محصوالت جانشین و سیاست

که با تحقیقات پایه و  ،3ری و تکنیکیرقبا است. آگاهی فناو

کاربردی، فرایندها، هنجارها و حق اختراع سر و کار دارد. آگاهی 

، که در آن به مسائلی از قبیل قوانین، 4راهبردی و اجتماعی
ای همسائل مالی و مالیاتی، مسائل سیاسی و اقتصادی و جنبه

با تشدید  (. در این راستا22پردازد )اجتماعی و منابع انسانی می

رقابت در بازار، تمرکز بر داد و ستد، اساس فناوری اطالعات، 
(. در 33شود )ترین عامل ادامه حیات سازمان ها تلقی میمهم

واقع فناوری اطالعات و ارتباطات در کارآیی کسب و کار نقش 

عه ها نیز در توسکند. خالقیت و نوآوری سازمانراهبردی ایفا می
اطالعاتی به موضوعی طبیعی در کسب های راهبردی سیستم

که بیش از پنجاه درصد (. به طوری2و کار تبدیل شده است )

های سازمانی برای کسب مزیت رقابتی در حوزه سرمایه گذاری
(. به 1پذیرد )های اطالعاتی و ارتباطی صورت میفناوری

طوری که بر اساس تعریف انجمن فناوری اطالعات آمریکا، 
ت و ارتباطات شامل مطالعه، طراحی، توسعه، فناوری اطالعا

ی و های اطالعاتپیاده سازی و پشتیبانی یا مدیریت سیستم
ی اافزاری رایانهافزاری و سختهای نرمارتباطی، به ویژه برنامه

فناوری اطالعات و ارتباطات در  1(. به زعم چیلد5شود )می

ای نهوهای فکری انسان شده است. به گحقیقت مکمل توانایی
انی های اطالع رسکه تحوالت تکنولوژیکی، به ویژه تکنولوژی

های عملی مدیریت در دو دهه اخیر، علوم اداری و شیوه

ها را شدیداً تحت تاثیر قرار داده است. اگر چه، استفاده سازمان
و به کارگیری اطالعات در مدیریت همواره در طول تاریخ حیات 

ها، اطالع رسانی از ظهور فناوریبشر وجود داشته است، ولی با 
ر ها در براه دور و رایانه به لحاظ سرعت و دقتی که این فناوری

دهند، این دارند، و تسهیالتی که در اختیار کاربران قرار می
. در خصوص (21تری یافته است )کاربردها ابعاد جدید و گسترده

به  تارتباط چابکی، هوش رقابتی و فناوری اطالعات و ارتباطا

های مختلف مطالعات محدودی انجام جا در سازمانطور یک

                                                                                                                                                    
1 . advertising 
2 .Understanding of competitors 

3 . technical knowledge and technology 

4 . strategic and social awareness 

5 . Chield 

شده است. اما در خصوص ارتباط دو متغیر از سه متغیر مطالعاتی 

انجام شده و نتایج متفاوتی به دست آمده است. به طوری که 
( در پژوهشی تحت عنوان تاثیر هوش 2252) 1ژیائوفنگ چن

یت رقابتی دریافت بر مز ITتجاری و انعطاف پذیری زیر ساعت 

که چابکی سازمانی تا حدی به واسطه اثرات هوش تجاری و 
بر مزیت رقابتی سازمان اثر  ITهای انعطاف پذیری زیر ساخت

ای تحت ( نیز در مطاعه2227)7(. راویجاندران1گذارد )می

عنوان رقابت فناوری اطالعات، توانایی ابداع و چابکی سازمانی 
ها انجام داد و شدت عملکرد آن و اثرات عوامل محیطی بر

ها، نوآوری با چابکی سازمانی ارتباط دریافت که در شرکت

مستقیمی دارد و همچنین چابکی تاثیرات مثبتی بر عملکرد 
( در پژوهشی 2223) 3و فرانسیس 1(. نوکا23ها دارد )سازمان

تحت عنوان هوشمندی رقابتی و رابطه آن با اثر بخشی بازاریابی 

ای دریافتند که برای هوشمندی بزرگ نیجریه هایشرکت
ای ههای بازار، تهدیدات رقبا، ریسکرقابتی متغیرهای فرصت

پذیری کلیدی ضروری است. رقابتی، فرضیات محوری، آسیب
همچنین نتایج تکمیلی حاکی از این است که بین هوشمندی 

 های بزرگ رابطه مثبت ورقابتی و اثربخشی بازاریابی شرکت
( در 5313(. نیک پور و سالجقه )22اری وجود دارد )معناد

تحقیقی به بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و رضایت شغلی 

های دولتی پرداختند و نتایج پژوهش نشان از کارکنان سازمان
دادند که بین چابکی سازمانی و ریز متغیرهای آن، یعنی، پاسخ 

ت رضای گویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت در کار و

(. پیرایش و علی 25شغلی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )
ای دریافتند بین هوش رقابتی و اثربخشی ( در مطالعه5335پور )

 های خصوصی و دولتی استان رابطه مثبتبازاریابی در بین بانک

( نیز در 5311(. پرهیزگار و جاوید )24و معناداری وجود دارد )
هوشمندی رقابتی و ابعاد آن و  پژوهشی دریافتند بین

(. 23رضایتمندی مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )
( موید این است که 5332نتایج پژوهش صلواتی و همکاران )

ها و پاسخگویی به مشتری، آمادگی بین چابکی سازمان
 ها و دانشرویارویی با تغییرات، ارزش قائل شدن برای مهارت

های مجازی و هوش رقابتی در بانک انسانی و مشارکت

(.  33خصوصی و دولتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )
( نیز در تحقیقی تحت عنوان 5332رمضانیان و همکاران )

6 . Zhiaopheng Chen 

7 . Ravi chand ran 

8 . Nwokah 

9 . Frannces 
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ها بررسی چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان

های ورزشی با آگاهی از ابعاد و دریافتند که مدیران سازمان
توانند به انطباق بیشتر کی سازمانی میهای چابشاخص
-وری از فرصتهای ورزشی با تغییرات محیطی و بهرهسازمان

های پویای امروزی کمک کنند و در های موجود در محیط 
(. ذبیحی 27جهت ارتقاء و توسعه همه جانبه ورزش گام بردارند )

( در پژوهشی تحت عنوان تعیین رابطه هوش 5334و همکاران )
های دانشگاه علوم نی و چابکی سازمانی در بیمارستانسازما

پزشکی مشهد به این نتیجه دست یافتند که بین هوش سازمانی 
ها ارتباط معنی داری وجود و چابکی سازمانی در بیمارستان

م انداز های چشداشت. بیشترین سهم در تعیین چابکی را مولفه

و  5(. زین45) راهبردی، فشار عملکرد و اتحاد و توافق داشتند
( درتحقیقی با عنوان ارتباط بین پذیرش 2221همکاران )

فناوری اطالعات و چابکی سازمان به این نتیجه رسیدند که 

استفاده واقعی از فناوری و سیستم اطالعات و ارتباطات، 
-بیشترین تاثیر مستقیم را بر چابکی سازمان دارد و موجب می

(. 42چابکی تبدیل شوند )ها بتوانند به رقبای شود که شرکت

ای با عنوان بررسی تجربی ( در مطالعه2227) 2همچنین راشک
چابکی فرایندهای کاری، سنجش ارتباط بین تاثیر فناوری 
اطالعات بر چابکی فرایندهای کاری برروی خروجی فرایندها، 

ای ها  جهت رقابت در محیط پویبا تاکید بر این نکته که شرکت

باشند، دریافت که چون ساخت فناوری امروزی باید چابک 
اطاعات روی چابکی فرایندهای کاری و در نتیجه روی خروجی 

( در 2227و همکاران ) 3گذارد. سارکیسدادها تاثیرمستقیم می

مدل استراتژیک برای انتخاب شرکای »تحقیقی با عنوان، 
های ،  دریافتند که بین سازمان«سازمان های مجازی چابک

بین ابعاد چابکی و ساختار فناوری اطالعات و مجازی چابک، 

ارتباطات در انتخاب شرکا ارتباط معنادار وجود دارد و مدل 
 (. 21طراحی شده از برازش مطلوب برخوردار است )

همان طوری که مطالعه مبانی نظری و ادبیات پیشینه نشان 

دهد چابکی سازمانی، هوش رقابتی و فناوری اطالعات و می
ا هها در موفقیت بسیاری از سازمانارتباط بین آن ارتباطات و

-نقش دارد. همچنین از آنجا که وزارت ورزش و جوانان عالی

گیری ورزش کشور بوده و برای دست یافتن ترین مرجع تصمیم
به اهداف عالی خود که شامل پرورش نیروی جسمانی و تقویت 

 ساختنروحیه سالم در افراد، توسعه و تعمیم ورزش و هماهنگ 
های بدنی و تفریحات سالم، ایجاد و اداره مراکز ورزش فعالیت

                                                                                                                                                    
1 . Zain 

2 . Raschke 

و توسعه و ترویج ورزش قهرمانی به منظور تحقق اهداف نظام 

جمهوری اسالمی ایران، حل مسائل جوانان، اعتال و رشد نسل 
وان های نسل ججوان کشور، استفاده بهینه از استعداد و توانایی

های بین المللی و جهانی رقابت و حضورم موفق در رویدادها و

ورزشی است و با توجه به این که تنوع مشتریان و ذینفعان این 
وزارتخانه در سطح جامعه و کشور بسیار است، لذا ضروری است 
این وزارتخانه از هوش و چابکی الزم برخوردار باشد و با استفاده 

 موفق یابی به اهداف خوداز اطالعات و ارتباطات به روز در دست

های محدوی در عمل نماید. از اینرو با توجه به این که پژوهش
این زمینه در وزارت ورزش و چوانان انجام شده است، پژوهش 

مدل ارتباطی  حاضر در صدد است به این سوال پاسخ دهد که

گری فناوری چابکی سازمانی و هوش رقابتی با میانجی
 ؟چگونه استاطالعات در کارکنان وزارت ورزش و جوانان 

 

 قيتحق روش
ت همبستگی و تحلیلی اس –پژوهش حاضر از توع توصیفی      

جامعه آماری پژوهش که به صورت میدانی انجام شده است. 

نفر از منابع انسانی در تمام سطوح وزارت ورزش و جوانان  342
نفر برای نمونه  273بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد 

یابی به اهداف پژوهش از برای دستتحقیق انتخاب شدند. 

( با 37( )5333های چابکی سازمانی شریفی و ژانگ )پرسشنامه
 3گویه(، سرعت سازمانی ) 4پذیری )های انعطاف زیر مولفه

( 4( )5335گویه(،  هوش رقابتی اهلل یار )1گویه(، شایستگی )

گویه (، آگاهی راهبردی و 52های آگاهی تجاری )بازیر مولفه
گویه(، آگاهی 52گویه(، آگاهی فناوری واجتماعی )7اجتماعی )

سؤالی  فانگ و  23گویه( و فناوری اطالعات 1از وضعیت رقبا )
گویه(، 4) ریروابط مدبازیر مولفه های  (55( )2222کاران )هم

 تمکزگویه(، 4) نفعانیذ تعاملگویه(، 4) فیوظا یهماهنگ
 نفعانیذ مشارکتگویه(، 4) ستمیس بلوغگویه(، 1)ساختار

استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به  گویه(2)

ها آن اییتن از متخصصین مدیریت ورزشی رسید. پای 52تایید 
آزمودنی و با آلفای کرونباخ  32نیز در یک آزمون مقدماتی با 

 34/2، فناوری اطالعات 31/2برای پرسشنامه چابکی سازمانی 

محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل  31/2و هوش رقابتی 
های آماری توصیفی میانگین، آوری شده از روشاطالعات جمع

زیع فراوانی و درصد و انحراف استاندارد، کشیدگی، جدول تو

3 . Sarkis 
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 های آماری استنباطی از جمله تحلیل عاملی تاییدی با روش
 

 قيتحق يهاافتهی
 

 .استفاده شد AMOSو  SPSS.V.20کمک دو نرم افزار 

 
 

 هااطالعات جمعیت شناختی نمونه .5 جدول

 سال 25باالتراز  سال 22-51 سال 51-55 سال 52-1 سال 1کمتر از  سابقه کاری

 11 14 75 37 51 تعداد

 5/35 4/23 21 1/53 3/1 درصد

 دکتری ارشدکارشناسی کارشناسی کاردانی دیپلم تحصیالت

 7 71 521 32 33 تعداد

 1/2 1/21 1/41 55 5/52 درصد

 غیر مدیر مدیر پایه مدیر میانی مدیر ارشد سطح سازمانی

 515 41 11 1 تعداد

 13 1/57 5/22 3/3 درصد

 سال 15باالتر از  سال 12-45 سال 42-35 سال 32زیر  رده سنی

 32 554 523 21 تعداد

 55 1/45 7/37 1/53 درصد

 دهد.می ها را نشاناطالعات جمعیت شناختی نمونه 5نتایج جدول 

 
 هوش رقابتی، چابکی سازمانی و فناوری اطالعاتهای توصیفی مدل شاخص .8جدول 

 کشيدگی کجی M SD متغيرها

 مقدار بحرانی مقدار مقدار بحرانی مقدار

فناوري 

 اطالعات

F1125/3 717/5 -131/2 -153/2 133/2 41/53 ()روابط مدیر 

F2132/4 515/2 -322/4 -224/5 111/2 13/54 ()هماهنگی وظایف 

F3112/2 -452/2 -142/5 -311/2 724/2 31/53 ()تعامل ذینفعان- 

F4312/2 441/2 -142/5 -311/2 121/5 33/1  ()مشارکت ذینفعان 

F5234/2 537/2 -335/2 -142/2 113/2 35/53 ()بلوغ سیستم 

F6211/5 113/2 -171/5 -313/2 123/3 35/51 ()تمکز ساختار 

چابکی 

 سازمانی

Ch1(شایستگی سازمانی) 712/2 -312/2 113/2 512/2 321/4 12/32- 

Ch2 (سرعت سازمانی) 513/5 -113/2 -433/2 -525/2 211/2 21/55- 

Ch3 (پذیری سازمانیانعطاف) 411/2 257/2 -414/5 -331/2 123/2 12/53 

هوش 

 رقابتی

H1( از وضعیت رقباآگاهی) 212/5 111/2 -711/2 -571/2 712/4 53/22 

H2 (آگاهی راهبردی و اجتماعی) 471/2 222/2 -473/2 -171/2 121/1 21/23 

H3 (آگاهی فناوری و تکنولوژی) 212/2 -223/2 134/2 534/2 124/4 15/22- 

H4 (آگاهی تجاری) 211/5 131/2 -124/2 -121/2 152/1 27/23 
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کجی و کشااایدگی چون مقادیر  2باا توجاه به نتایج جدول 

گزارش شده کمتر از مقدار بحرانی پیشنهادی نرم افزار است 

 هاپیش فرض نرمال بودن دادهتوان بیان کرد که  در نتیجه می

 برقرار است.
 

 درونی بین متغیرهای پژوهشهمبستگی .3جدول 

 Ch1 Ch2 Ch3 H1 H2 H3 H4 F1 F2 F3 F4 F5 متغیرها

Ch1 -            

Ch2 142/2 -           

Ch3 145/2 111/2 -          

H1 213/2 423/2 347/2 -         

H2 517/2 511/2 222/2 425/2 -        

H3 421/2 313/2 321/2 343/2 511/2 -       

H4 455/2 333/2 445/2 217/2 327/2 351/2 -      

F1 223/2 333/2 332/2 424/2 521/2 235/2 531/2 -     

F2 552/2 552/2 514/2 573/2 231/2- 511/2 524/2 133/2 -    

F3 214/2 332/2 352/2 325/2 221/2 331/2 257/2 124/2 431/2 -   

F4 237/2 533/2 532/2 517/2 217/2- 213/2 553/2 171/2 127/2 123/2 -  

F5 275/2 332/2 375/2 247/2 524/2 323/2 531/2 127/2 447/2 174/2 145/2 - 

F6 221/2 313/2 534/2 422/2 247/2 312/2 555/2 733/2 413/2 125/2 145/2 133/2 

 

 

مقادیر همبستگی بین متغیرهای پژوهش  3همچنین جدول 
ها سطح معناداری کمتر را ارائه داده است که تمامی ارتباط

یرها روابط بین متغتوان نتیجه گرفت قرار دارند و می 21/2از 
 معنادار است.

ساختاری  توان با فرض نرمال بودن مدلمیاکنون 
 را برازش داد. 5پیشنهادی در شکل 

 
 مدل پیشنهادی هوش رقابتی و چابکی سازمانی با حفظ نقش میانجی فناوری اطالعات .5شکل 
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 نهایی هوش رقابتی و چابکی سازمانی با نقش میانجی فناوری اطالعات در وزارت ورزش و جوانانمدل . 8شکل  

 

 های مربوطپس از تدوین نظری مدل و بررسی پیش فرض
 به آن بایستی برازش مدل انجام شود که اطالعات کلیت 

مربوط به آن در ادامه ارائه شده است و سپس جزئیات مدل  
 شوند.ارائه می

 فناوری اطالعات در وزارت ورزش و جوانانهوش رقابتی، چابکی سازمانی و مدل  های برازششاخص .8جدول 

 تفسير مالك ميزان هاي برازششاخص

 برازش مطلوب  کمتر 2باالتر همراه با  df (17)235/72 درجه آزادی( df) )آماره آزمون( =2CMIN مطلق

p-value برازش مطلوب 21/2بیشتر از  551/2 معناداری()سطح 

  GFI )برازش مطلوب 32/2بیشتر از  322/2 )شاخص نیکویی برازش 

AGFI (اصالح  شاخص نیکویی برازش)برازش نسبتاًمطلوب 32/2بیشتر از  172/2 شده 

RMR برازش مطلوب کمتر از قدرمطلق چهار 137/2 مانده()ریشه دوم میانگین مربعات خطای باقی 

 برازش مطلوب 32/2بیشتر از  375/2 لویس(-)شاخص توکر TLI تطبيقی

RFI )برازش نسبتاًمطلوب 32/2بیشتر از  112/2 )شاخص برازش نسبی 

CFI )برازش مطلوب 32/2بیشتر از  373/2 )شاخص برازش تطبیقی 

NFI برازش مطلوب 32/2بیشتر از  133/2 بونت(-)شاخص برازش هنجار شده بنتلر 

IFI )برازش مطلوب 32/2بیشتر از  312/2 )شاخص برازش افزایشی 

 برازش مطلوب 21/2کمتر از  241/2 )ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد( RMSEA مقتصد

PNFI )برازش مطلوب 1/2بیشتر از  117/2 )شاخص برازش مقتصد هنجار شده 

 
های برازش برای بررسی کفایت مدل تمرکز بر روی شاخص

 سطح معناداری 4است. بر مبنای نتایج ارائه شده درجدول  مدل

است. در نتیجه  α= 21/2( بیشتر از سطح معناداری 42/2مدل )
تفاوت معناداری  های تجربیدادهشده و  گیریاندازهمدل بین 

. حاصل مناسب است هامدل برازشی برای دادهوجود ندارند و 
 3)کمتر از  223/5با تقسیم آماره آزمون بر درجه آزادی برابر 

مطلوب( است. همچنین مقدار کوچک گزارش شده برای

 
 RMR  وRMSEA  مناسب بودن  24/2و  14/2به ترتیب

مدل هوش رقابتی و چابکی سازمانی با حفظ نقش میانجی 

، GFI ،AGFIکنند. شاخص فناوری اطالعات را تایید می
TLI ،RFI ،NFI ،IFI  وCFI نیز مطلوب گزارش شده که 

ر و همگی تاییدی ب تایید دیگری برای خوبی برازش مدل است
 .ارائه شده است 2مدل برازش شده است که در شکل 
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اکنون بایستی به بیان اطالعات بیشتری از مدل در قالب مقادیر 

ها با صفر گزارش شده برای پارامترها و معناداری تفاوت آن
بویژه برای ضرایب تاثیر یا ساختاری و در حالت کلی بیان 

نیز نمایش داده شده، بپردازیم.  2جزئیات مدل که در شکل 

در قالب رگرسیون  ( اثرات برازش شده برای مدل را1جدول )
 کند.وزنی بیان می

 
 هوش رقابتی و چابکی سازمانی با حفظ نقش میانجی فناوری اطالعاتمقادیر برازش شده پارامترهای مدل  .1جدول 

 b SE β p-value 2R مسيرهاي مدل ردیف

 5 CH <--- F 351/2 215/2 477/2 *** 221/2 

8 CH <--- H 113/2 531/2 733/2 *** 123/2 

3 F <--- H 352/2 543/2 273/2 231/2 - 

8 CH <--- Ch1 - - 124/2 - 173/2 

1 CH <--- Ch2 431/2 212/2 777/2 *** 124/2 

1 CH <--- Ch3 114/2 217/2 713/2 *** 135/2 

8 H <--- H1 - - 112/2 - 351/2 

2 H <--- H2 172/2 247/2 235/2 225/2 214/2 

3 H <--- H3 311/2 253/2 111/2 *** 342/2 

51 H <--- H4 552/5 275/2 154/2 *** 211/2 

55 F <--- F1 - - 172/2 - 715/2 

58 F <--- F2 117/2 231/2 152/2 *** 374/2 

53 F <--- F3 117/2 233/2 741/2 *** 117/2 

58 F <--- F4 434/2 215/2 772/2 *** 131/2 

51 F <--- F5 133/2 522/2 135/2 *** 477/2 

51 F <--- F6 213/5 551/2 134/2 *** 131/2 

 1در حقیقت مقادیر برازش شده پارامترهای مدل که در جدول 

 پارامترهای استانداردگزارش شده است مربوط به مقدار برآورد 
نیز به صورت شهودی ارائه شده  2مدل است که در شکل 

 را برای ضرلیب رگرسیونیسطح معناداری است. نتایج جدول 

 α=21/2مقدار سطح معناداری نزدیک به صفر و یا کمتر از 
ا هروابط بین آنتوان نتیجه گرفت که میدهد و گزارش می

شده در ستون آخر،  معنادار است. همچنین مقدار واریانس ارائه

مسیر چابکی سازمانی به دهد که به عنوان نمونه نشان می

 و فناوری اطالعاتاز مقدار واریانس  %23 فناوری اطالعات،
، هوش رقابتیبه  فناوری اطالعاتو  دو مسیر چابکی سازمانی

 کنند.را تبیین می هوش رقابتیاز مقدار واریانس  12%

اثرات مستقیم و غیرمستقیم استاندارد و  1همچنین جدول 
هوش رقابتی، غیراستاندارد مسیرهای مدل را برای متغیرهای 

دهد.نشان می چابکی سازمانی و فناوری اطالعات



 ویلسون یابیاطالع يبر اساس الگو یشناختمعرفت يو باورها یابیرفتار اطالع نيارتباط ب 23

 

 

 هوش رقابتی و چابکی سازمانی با حفظ نقش میانجی فناوری اطالعات اثرات مستقیم و غیرمستقیم مسیرهای مدل . 1جدول 
CH F H F6 F5 F4 F3 F2 F1 H4 H3 H2 H1 CH3 CH2 CH1 

رد
دا

تان
س

يرا
غ

 

 5 431/2 114/2 - - - - - - - - - - 113/2 351/2 مستقیم

 - - - 115/2 373/2 142/2 721/2 351/2 252/2 272/2 511/2 214/2 424/2 132/1 - غیرمستقیم

 5 431/2 114/2 115/2 373/2 142/2 721/2 351/2 252/2 272/2 511/2 214/2 424/2 115/2 351/2 کل

رد
دا

تان
س

 124/2 777/2 713/2 - - - - - - - - - - 733/2 477/2 مستقیم ا

 - - - 411/2 222/2 121/2 444/2 451/2 232/2 311/2 311/2 323/2 331/2 531/1 - غیرمستقیم

 124/2 777/2 713/2 411/2 222/2 121/2 444/2 451/2 232/2 311/2 311/2 323/2 331/2 114/2 477/2 کل

F F H F6 F5 F4 F3 F2 F1 H4 H3 H2 H1 CH3 CH2 CH1 

رد
دا

تان
س

يرا
غ

 

 - - - - - - - 5 117/2 117/2 434/2 133/2 213/5 352/2 - مستقیم

 - - - 352/2 573/2 321/2 347/2 - - - - - - - - غیرمستقیم

 - - - 352/2 573/2 321/2 347/2 5 117/2 117/2 434/2 133/2 213/5 352/2 - کل

رد
دا

تان
س

 - - - - - - - 172/2 152/2 741/2 772/2 135/2 134/2 273/2 - مستقیم ا

 - - - 514/2 213/2 512/2 545/2 - - - - - - - - غیرمستقیم

 - - - 514/2 213/2 512/2 545/2 172/2 152/2 741/2 772/2 135/2 134/2 273/2 - کل

H F H F6 F5 F4 F3 F2 F1 H4 H3 H2 H1 CH3 CH2 CH1 

رد
دا

تان
س

يرا
غ

 

 - - - 5 172/2 311/2 552/5 - - - - - - - - مستقیم

 - - - - - - - - - - - - - - - غیرمستقیم

 - - - 5 172/2 311/2 552/5 - - - - - - - - کل

رد
دا

تان
س

 - - - 112/2 235/2 111/2 154/2 - - - - - - - - مستقیم ا

 - - - - - - - - - - - - - - - غیرمستقیم

 - - - 112/2 235/2 111/2 154/2 - - - - - - - - کل

دهد که اثر غیرمستقیم استاندارد و غیر نشان می 1نتایج جدول 
و  231/2بر هوش رقابتی به ترتیب استاندارد چابکی سازمانی 

 باشد.معنادار می α= 21/2معناداری در سطح است و  532/2

 

 نتيجه گيري
تدوین مدل ارتباطی بین چابکی سازمانی هدف از پژوهش حاضر 

گری فناوری اطالعات کارکنان در و هوش رقابتی با میانجی

وزارت ورزش وجوانان بود. نتایج تحقیق نشان داد چابکی 
سازمانی با هوش رقابتی رابطه مثبت و معنادار وجو دارد. در ارتباط 
با چابکی سازمانی و هوش رقابتی به ترتیب سرعت سازمانی، 
آگاهی راهبردی و اجتماعی، آگاهی از وضعیت رقبا، آگاهی 

تجاری، آگاهی فناوری و تکنولوژی، شایستگی سازمانی، 
پذیری سازمانی بیشترین نقش رادارند که نتایج پژوهش انعطاف
( و رمضانیان و 33( )5332های صلواتی و همکاران )با یافته

اط معنادار بین هایی به ارتب( که در پژوهش27( )5332همکاران )
های مختلف دست چابکی سازمانی و هوش رقابتی در سازمان

( 2227) 1یافته بودند، همسو است. هوش رقابتی به عقیده فاهی

های جدید ایجاد و توسعه ارزش های بازار، شیوهاز طریق فرصت
های جدید برای برای مشتریان را تعریف کرده و راه حل

                                                                                                                                                    
1 . Fohey 

2.Fleisher et al 

های چابک بر ارزش گرفته ماندهد. سازمشکالتشان ارائه می
(. به اعتقاد گلدمن و 52کنند )ها تمرکز میشده از این راه حل

ها با آن مواجه ترین عواملی که سازمان( مشکل5331همکاران )
قا و ها برای بهستند، تغییر سریع و بدون توقف است و سازمان

 ایپیشرفت در محیط تغییر و عدم اطمینان باید به گونه

ندهی شوند که دارای ساختارهای سازمانی و منعطف و سازما
(. به 51نوآور باشند تا بتوانند تصمیم گیری سریع را ارتقا دهند )

کارگیری ( هوش رقابتی با به2221) 2عقیده فلیشر و همکاران
های قانونی برای کشف، تهیه و تحویل به موقع اطالعات شیوه

دهد می رقابتی را افزایش مورد نیاز به تقسیم گیرندگان، این توان
(. بنابراین مشارکت کارکنان سطوح مختلف وزارت ورزش و 3)

جوانان در انجام وظایف جهت افزایش رقابت پذیری، مبنایی 

کارگیری هوش رقابتی در این وزارتخانه خواهد شد. این برای به
( تحقیقی که به 5332یافته با نتایج تحقیق صلواتی و همکاران )

نی دار بین چابکی سازمانی و ابعاد آن با هوش رقابتی ارتباط مع

(، همخوانی دارد. این یافته 33در شعب بانک دست یافته بودند )
تحقیق نیز با بخشی از یافته های تحقیق رمضانیان و همکاران 

های ورزشی با ( در پژوهشی دریافته بودند که سازمان5332)
اق توانند به انطبی میهای چابکی سازمانآگاهی در ابعاد و شاخص



 31 5331 زیي(، پا51 یاپي)پ 3در ورزش، دوره چهارم، شماره  یرفتار سازمان تیریمطالعات مد

 

 

 وری ازهای ورزشی با تغییرات محیطی و بهرهبیشتر سازمان

فرصت های موجود در محیط های پویای امروزی کمک کنند و 
(، 27در جهت ارتقا و توسعه همه جانبه ورزش گام بردارند )

همخوانی دارد. این یافته با بخشی از یافته های تحقیق زین و 

انی دارد که در تحقیقی به این نتیجه ( همخو2221دیگران )
رسیدند که استفاده واقعی از فناوری و سیستم بیشترین تاثیر 
مستقیم را بر چابکی سازمانی دارد و باعث می شود که شرکت 

ن ها اذعاها بتوانند بر رقبای چابک تبدیل شوند. همچنین آن

 حنموده اند که کلید اساسی افزایش چابکی در سازمان ها، اصال
نگرش مدیران و سرپرستان سازمان ها نسبت به فناوری 
اطالعات و ترویج معیارهای مثبت کاربر و فناوری اطالعات می 

(. همچنین این یافته ها، با نتایج تحقیق قالسی مود و 42باشد)
( که به این نتیجه رسیده بودند که ارتباط 5313همکاران )

ه در مورد استفادکارگیری فناوری های نوین مستقیمی بین به

سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی و قابلیت های چابکی 
)سرعت، انعطاف پذیری، پاسخگویی و شایستگی( وجود دارد 

(، همخوانی دارد. از سویی دیگر تحقیق حاضر که نشان می 21)

دهد کاربرد فناوری اطالعات، باعث چابکی سازمانی در حد 
 های اطالعاتیهد که سیستمدشود، وی پیشنهاد میمطلوب می

-م نرمهای پشتیبان تقسیبرای تولید چابک باید عمدتاً سیستم

ها اعم از ریزی و کنترل موجودیافزاری را به منظور برنامه

ریزی نتایج، ریزی الزامات مواد، طراحی محصول، برنامهبرنامه
زمان بندی و برنامه ریزی تولید را در بر داشته باشند.  شهائی و 

 هایکنند که در میان رقبا و سازمان( بیان می5311رجب زاده )

مجازی چابک، ارتباطات و اطالعات فراگیر و جامع از عناصر 
کلیدی و ارزنده ای هستند که به سمت تکامل و چابکی سازمانی 

 1(. این یافته با نتایج تحقیق وایت و دیگران31دارند )گام برمی

د قرار می دهند، زیرا بر اساس یافته ( را نیز مورد تایی11()2221)
های فناوری های این محققان افزایش استفاده از سیستم

 های برون سپاری سازماناطالعات باعث افزایش توانایی فعالیت
ای هشود. همچنین یافتهو در نتیجه افزایش چابکی سازمانی می

 ( را2223ها و نتایج تحقیق کرنی )تواند یافتهتحقیق حاضر می
تایید نماید که در آن تاثیر مثبت فناوری اطالعات بر چابکی 
سازمانی و به تبع آن بهره وری و رضایت مندی کارکنان و 

(. با توجه به این یافته، از 51مشتریان را به همراه داشته است )
نظر پاسخگویان، تاثیر فناوری اطالعات بر چابکی سازمانی در 

( 21( )2252) 2تحقیق راشکحد مطلوب است. این یافته نتایج 

را تایید می کند که در تحقیق خود بر مدل ساختاری پرداخت 

                                                                                                                                                    
1 . White et al 

2 . Raschke 

3 . Gaughey and Ronald 

ولی در این تحقیق بیان می کند که انعطاف پذیری ساخت 

فناوری اطالعات باعث چابکی فرایندهای کاری می شود و 
چابکی فرایندی کاری که هم باعث اثر بخشی فرایند خروجی و 

خروجی می شود. این یافته با هم افزایش کیفیت محصوالت 

( هماهنگ بوده و مطابقت 53( )5333) 3تحقیقات گایوگی و رنالد
-که بر اساس نظرات این دو محقق، فناوریدارد. با توجه به این

های اطالعاتی از طریق برقراری به موقع و درست ارتباطات در 
 تواندمیان افراد و ایجاد تفاهم و همکاری در انجام عملیات می

به افزایش تعهد کارکنان و نیز افزایش اثربخشی سازمانی کمک 
کند. در جهت هم ردیف سازی تاثیرات فناوری اطالعات و افراد، 
پس از مهیا سازی فرهنگ آن و آموزش در جهت استفاده درست 

و مناسب از آن، فناوری اطالعات می تواند حسن توانمندی را در 
افرادی موثر برای سازمان  میان افراد پرورش داده و آنها را

( 32( )2227) 4محسوب کند. این یافته نتایج تحقیق راویچاندران

کند، این محقق در پژوهش خود به این نتیجه را نیز تایید می
رسیده است که شایستگی فناوری اطالعات )قابلیت سیستم های 
اطالعاتی و سرمایه گذاری فناوری اطالعات( و تابعیت نوآوری 

شود و چابکی سازمان نیز به باعث چابکی سازمانی می سازمان،
ود. شصورت مثبت و مستقیم باعث عملکرد مطلوب سازمان می

( نیز که در 2223) 5این یافته نتایج تحقیق گانگولی و نیلچیانی
تحقیق با عنوان ارزیابی چابکی در شرکت های گروهی و در 

ه ررسی توسعشرکت رسانه های دیجیتال اپل انجام داده و به ب
(، نیز 52چارچوبی برای تعیین کمیت چابکی پرداخته اند )

( را 53( )2252) 6هماهنگ است. این یافته نتایج تحقیقات کنول

منتج  یکند و چون در پژوهش حاضر بر اساس یافتهنیز تایید می
از فرضیه دوم، تاثیر فناوری اطالعات بر چابکی در وزارت ورزش 

( فقدان 2252زیادی می باشد. کنول )وجوانان در حد نسبتا 

ی ها به سختچابکی را یکی از دالیل اصلی می داند که شرکت
می توانند خودشان را با تغییرات محیط و فناوری هماهنگ نمایند 

دهد که در وزارت ورزش (. نتایج تحقیق همچنین نشان می53)
و جوانان، تاثیر فناوری اطالعات برکلیه مولفه های چابکی 

-زمانی در حد مطلوب یا بسیار بیشتر از حد مطلوب است. همانسا

-گونه که قبال نیز اشاره شده است، چابکی سازمانی دارای مولفه

های انعطاف پذیری سازمانی، شایستگی سازمانی، سرعت 

سازمانی، پاسخگویی سازمانی است که این یافته عالوه بر تایید 
 تحقیق شریفی و ژانگموارد ذکر شده، نیز می تواند با نتایج 

( هماهنگ باشد که این دو محقق در آن سرعت، 31( )5333)

ای هانعطاف پذیری، پاسخگویی و شایستگی را از عوامل و قابلیت

4 . Ravichandran 

5 . Ganguly and Nilchiani 

6 . Cenol 



 ویلسون یابیاطالع يبر اساس الگو یشناختمعرفت يو باورها یابیرفتار اطالع نيارتباط ب 35

 

 

ا با هبرند. همچنین این بخش از یافتهچابکی سازمانی نام می
( در 2227( همخوانی دارد. راشک )21()2227تحقیق راشک )

ی تجربی چابکی فرایندهای کاری: بخش تحقیقی با عنوان بررس

ارتباط بین تاثیر فناوری اطالعات بر چابکی فرایند کاری و تاثیر 
چابکی فرایندهای کاری بر روی خروجی فرایندها، با تاکید بر 

ها جهت رقابت در محیط پویای امروزی باید این نکته که شرکت

عات الکند که چون زیر ساخت فناوری اطچابک باشند، بیان می
ها روی چابکی فرایندهای کاری و در نتیجه روی خروجی داده

گذارد، مدیران باید روی فناوری اطالعات و زیر تاثیر مستقیم می

(. نتایج تحقیق حاکی از آن 21گذاری نمایند )ساخت آن سرمایه
است که تاثیر فناوری اطالعات در وزارت ورزش و جوانان بر 

سازمانی بیش از سایر مولفه ها مولفه سرعت سازمانی چابکی 

( 5312باشد هماهنگ است. این یافته با تحقیق خوش سیما )می
ها باید برای بقا و پیشرفت در محیط بیان می کند که سازمان

ای سازماندهی شوند که دارای تغییر و عدم اطمینان به گونه
یری گساختارهای سازمانی منعطف و نوآورباشند تا بتوانند تصمیم

سریع را ارتقا دهد و یک سازمان زمانی چابک خواهد بود که به 
واسطه اهرم کردن دانش و همکاری )داخلی و با دیگر سازمان 
ها( قادر به هماهنگی باشد و به صورت سریع و کارا همه منابع 

(.  همچنین 57مورد نیاز را خلق، تولید، تحویل و پشتیبانی کند )
تغییرات بازار و تغییرات در ارزش ها باید کند که سازمانوی می

 مشتری را پیش بینی کنند. 

یافته دیگر پژوهش نشان می دهد که فناوری اطالعات با هوش 
رقابتی در وزارت ورزش و جوانان ارتباط معنادار دارد. در ارتباط 
بین فناوری  اطالعات و هوش رقابتی کارکنان به ترتیب آگاهی 

وضعیت رقبا،آگاهی تجاری راهبردی و اجتماعی، آگاهی از 

،آگاهی فناوری و تکنولوژی بیشترین تاثیر را دارند. برای تبین 
( 5333) 5توان گفت که به اعتقاد بن گیالدیافته های فوق می

هوشمندی »نویسد: یکی از تئوری پردازان هوشمندی می

کل شناختی است که یک شرکت از محیطی که در آن « رقابتی

یار دارد و حاصل تجزیه و تحلیل ذرات بی کند در اخترقابت می
شمار از اطالعاتی است که روزانه شرکت را بمباران می کند. در 
پرتوی این دانش که تصویر کاملی از وضعیت فعلی و آینده 

صحنه رقابت پیشروی مدیران نقش می بندد تا بتوانند بهتر 
( معتقد است که فرایند 5333) 2(. آچارد54تصمیم بگیرند )

شمندی رقابتی، داده ها و اطالعاتی را به هوشمندی باید هو

توان از هوشمندی حاصل در فرایند تبدیل کند، بدین سان می
(. در واقع مدیریت علمی 3تصمیم گیری راهبردی استفاده کرد )

ها نیازمند استفاده مناسب از فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان

ان یک ابزار و یک می باشد و هوش رقابتی هم نه به عنو
محصول و یا حتی یک سیستم بلکه به عنوان رویکردی جدید 

(. بر همین اساس 42در معماری سازمانی مطرح شده است )

سرعت در تحلیل و با حداکثر کیفیت ممکن ، تنها با داشتن 
 فناوری اطالعات امکان پذیر است. 

وزارت ها و مدیران توان به سازمانبر اساس نتایج پژوهش می
ورزش و جوانان پیشنهاد داد که فرایندها، ساختار، کارکرد و 

اهداف وزارت ورزش و جوانان را مسئوالن و کارشناسان، ماهر و 
ای که زبده، ارزیابی و طراحی مجدد و نوسازی کنند، به گونه

 ها،وزارت ورزش و جوانان جهت غلبه بر تغییرات و عدم قطعیت

ته باشد. همچنین ایجاد واحدهای آمادگی الزم و کافی را داش
 هایویژه هوش رقابتی در این وزارت، نظارت منظم بر فعالیت

نهادهای رقیب را به همراه خواهد داشت و مدیران این وزارت 

همواره باید ایجاد انگیزه در تیم اطالعاتی، آنها را به تجزیه و 
ن دتحلیل نیازهای سازمان و مشتریان و به دنبال آن برآورده کر

توانند عالوه بر آن نیازها تشویق کنند. مدیران این وزارت می
تجزیه و تحلیل اطالعات کلیدی و بهینه سازی تصمیمات 

راهبردی، از هوش رقابتی به عنوان ابزاری برای تسلط بر 
های نوین در جهت توسعه و رونق ورزش کشور استفاده فناوری

 .نمایند
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