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Background and Objectives: Nowadays performance management is used to 

make organizational agility and improve organizational architecture. The purpose of 

this study was to determine the effect of organizational architecture on performance 

management with the mediating role of organizational agility of physical education 

departments of country's medical science universities. 

Methods: The method is a descriptive-survey research and operational and 

applied in terms of purpose. The statistics of this study included all senior managers 

and staff of physical education departments in medical universities throughout Iran, 

selected as a statistical sample for a total of 216. Data collection tools were 

organizational architecture questionnaire, Baldrige performance standard 

questionnaire and Sharifi organizational agility questionnaire. In order to analyze the 

research findings, path analysis and structural equations and SPSS 20  were used. 

Results: It showed that organizational architecture and its dimensions have a 

significant effect on performance management with the mediating role of 

organizational agility of physical education departments in medical universities of 

the country. The magnitude of the effect of the mediating variable using VAF was 

0.228 and according to the magnitude of the direct effect of the independent variable 

on the dependent which was equal to 0.799, it can be said that the magnitude of the 

direct effect is greater than the indirect effect. 

Conclusion: In modern performance management, the aims of staffs and the 

purposes of the organization should be aligned and by creating coordination and 

providing the necessary guidance by supervisors, people feel more belonging to the 

organization and make the organization more agile by organizational changes. 
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Organizational agility 
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 پژوهشی مقالۀ  
 

های  بدنی دانشگاه اثر معماری سازمانی بر مدیریت عملکرد با نقش میانجی چابکی سازمانی ادارات تربیت 

 پزشکی کشور علوم 
 

 3، مجید سلیمانی2، غالمرضا شعبانی بهار*1مژده شکری

 

 ران ی واحد همدان، همدان، ا   ، ی دانشگاه آزاد اسالم   ، ی ورزش   ت ی ر ی گروه مد   ، ی دکتر   ی دانشجو  .1

 ران ی تهران، ا   ، ی دانشگاه عالمه طباطبائ   ، ی بدن   ت ی ، دانشکده ترب   ی ورزش   ت ی ر ی استاد، گروه مد  .2

 ران ی ا   ر، ی مال   ر، ی واحد مال   ، ی دانشگاه آزاد اسالم   ، ی بدن ت ی گروه ترب   ار، ی استاد  .3

 

 خالصه  اطالعات مقاله

 16/04/1399 :افتیدر

 04/06/1399 :رشیپذ

 27/07/1399: نیآنال  انتشار 

 

به کار گرفته    یسازمان   ی و بهبود معمار  ی سازچابک  یعملکرد در راستا  تی ری مدامروزه    :هدفینه و  زم

اثر معماری سازمانی بر مدیریت عملکرد با نقش میانجی چابکی    تعیینپژوهش حاضر،  از  هدف  .  شودمی

 بود.   پزشکی کشورهای علومدانشگاهبدنی سازمانی ادارات تربیت
 

  همۀ آماری این پژوهش شامل جامعۀ هدف کاربردی است.  ازنظر پیمایشی و روش پژوهش، توصیفی   : کار روش 

شمار  صورت تمام که به پزشکی کل کشور هستند  های علوم بدنی در دانشگاه مدیران ارشد و کارکنان ادارات تربیت 

نامۀ  پرسش   ، نامۀ معماری سازمانی پرسش ها  داده   ابزار گردآوری   نمونۀ آماری انتخاب شدند. عنوان  نفر به   216تعداد  

های پژوهش  منظور تحلیل یافته نامۀ چابکی سازمانی شریفی بود. به پرسش و    ، دارد مدیریت عملکرد بالدریج ن استا 

 .  کردیم استفاده    PLSو    SPSS    20افزار  نرم از تحلیل مسیر و معادالت ساختاری و  

 

بر مدیریت عملکرد با نقش میانجی چابکی و ابعاد آن    نتایج پژوهش نشان داد معماری سازمانی  ها:یافته 

دار دارد. مقدار تأثیر متغیر میانجی پزشکی کشور اثر معنی های علوم بدنی در دانشگاه سازمانی ادارات تربیت 

به مقدار تأثیر مستقیم متغیر مستقل بر وابسته که برابر با به دست آمد و باتوجه   VAF  ،228/0از  بااستفاده 

 توان گفت مقدار تأثیر مستقیم بیشتر از تأثیر غیرمستقیم است.بود می  0/ 799
 

و با   گیرددر مدیریت عملکرد نوین، اهداف کارکنان و اهداف سازمان باید در یک راستا قرار    :نتیجه گیری

خاطر های الزم توسط سرپرستان، افراد هرچه بیشتر به سازمان احساس تعلق ایجاد هماهنگی و ارائه راهنمایی 

 سازند. کنند و با ایجاد تغییرات سازمان را چابک می 

 

 معماری سازمانی، مدیریت عملکرد، چابکی سازمانی  :هادواژهیکل

 : مسئول ۀسندینو

 مژده شکری

 ،ی ورزش   ت یری گروه مد  ،ی دکتر   ی دانشجو

اسالم  آزاد  همدان،   ،ی دانشگاه  واحد 

 . ران یهمدان، ا

 38322514-081 ن:تلف  

 یک:الکترون پست
m_shekari82@yahoo.com 

 

 

این مقاله، کد زیر را   برای دانلود
 با موبایل خود اسکن کنید. 

 

 

 

 

 مقدمه 

عدم  پیچیدگی،  امروزی  دنیای  غیرقابل  در  و  ثبات 

ها بر مفاهیم ادارۀ بودن تغییرات محیطی رهیافت بینی پیش 

گذارد. مدیران نیز به دنبال ابزارهای سنتی سازمان تأثیر می 

و  به حرکت درآوردن  برای  اقداماتی هستند که  و  سازمانی 

رد هدایت عملکرد سازمانی کارآمد بوده و برای بهبود عملک 

نیز به اندازۀ کافی در مقابل شرایط متغیر محیطی منعطف 

ها را در انجام تواند سازمان ترین ابزاری که می مهم .  ]1[باشد  

شک نیروی انسانی آن است که دارای این امر یاری رساند بی 

...  ها و مهارتقدرت خالقیت، یادگیری، توسعۀ توانایی  ها و 

به  توانای است؛ سازمان  این  نقش منحصربه ی واسطۀ  و  ها  فرد 

ارزشمندی را در کسب و افزایش مزیت رقابتی جهت بهبود 

می  ایفا  اهدافش  به  دستیابی  در  سازمان  کند.  عملکرد 

وکار همسو بنابراین، اهداف سازمانی باید با استراتژی کسب 

مشی کارکنان با اهداف مدیریت نیز همسو باشد.  شود تا خط 

انسانی  اینکه بخش منابع  ، یک واحد مجزا نیست که یعنی 

انجام  را  حقوق  پرداخت  و  استخدام  مانند  وظایفی  بخواهد 

دهد. بلکه یک واحد استراتژیک و حیاتی در تضمین موفقیت 

مدیریت عملکرد منابع انسانی نقش تبدیل    .]2[سازمان است  

استعداد به عملکرد را بر عهده دارد که با برداشتن موانع و 

 های سال  آیند. در این کار نایل می   تشویق منابع انسانی به 
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 غیرگروهی  های از چارچوب  دنیا در مختلف هایدولت  اخیر

 و  فردی  سطوح  براساس  عملکرد  مدیریت  های سیستم 

 سیستم،  توسعۀ  بندی زمان  در  اما  کنند می  استفاده  سازمانی 

سطح  عملکرد  مدیریت  از  زودتر  فردی  سطح  عملکرد  مدیریت 

هر    معتقدند   و همکاران جمالی  ا .  ]3[بد  یا می  توسعه  سازمانی 

نوع اطالعات  سازمانی برای ادامۀ حیات خود ناگزیر است سه 

به  اطراف  کند طور مداوم دریافت  را  : اطالعات دربارۀ دنیای 

خره اطالعات دربارۀ درون خود، اطالعات دربارۀ گذشته و بال 

تشکیل اجزای  و  خود سازمان  ها سازمان اگرچه  ] 4[  دهندۀ 

ساز نیمه و درزمینۀ  و  رسمی  گرفتن، کارهای  برای  رسمی 

پیداکردن  در  اما  منابع هستند  از سایر  استفاده  و  نگهداری 

و   برای ابزارهایی   انتشار  ذخیره،  ایجاد،  گرفتن،  اختیار  در 

  Yan  .]5[ند  های فکری دچار مشکل هستاستفاده از سرمایه

تواند ظۀ سازمان می معتقد است این اطالعات و دانش در حاف 

  هایایده   و   کند وضعیت حال و آیندۀ یک سازمان را توصیف  

بر   انجام مأموریت سازمانی مبتنی  برای  را  مختلف معماری 

راه معمول برای درك کار    چون فناوری اطالعات نمایش دهد  

است.  سازمان  داخل  اجزای  از  نماهایی  ایجاد  سازمان،  یک 

شود. اصطالح معماری ته می امروزه، به این نماها معماری گف 

که با هم    کند می ها اشاره  ای از معماری سازمانی به مجموعه 

 Silverman. ]6[د کنن یک دید کامل را از سازمان فراهم می 

سازمانی    از کامل  توصیفی  که  داند می  فرآیندی معماری 

 معماری  ایجاد دهد. اصطالح ارائه می  یک سازمان  پایۀ عناصر 

 اشاره  محصوالت معماری  تولید یا  ایجاد  به  واقع  در  سازمانی 

پایگاه دانشی برای سازمان فراهم کند. معماری سازمانی  می 

های سازمانی و وضعیت جاری  کند که پشتیبان تصمیم می 

دربرمی  را  آینده  راهبردهای  و  انجمن  ]7[د  گیر سازمان   .

معماری سازمانی را به صورت ،  ( CIO)   مدیران ارشد اطالعات 

دارایی پایگا  از  مأموریت هی  که  راهبردی  اطالعات  های 

وکار پشتیبان مأموریت، اطالعات های کسب سازمان، فعالیت 

از   پشتیبانی  برای  الزم  فناوری  سازمان،  عملیات  برای  الزم 

پیاده  انتقالی الزم برای  سازی فناوری عملیات و فرآیندهای 

ف  وکار تعریهای کسب جدید در پاسخ به تغییرات نیازمندی 

اس  اعتقاد  .  [8[ت  کرده  معماری محققان حوزۀ مدیریت،  به 

که  کالن  طرح  یک  است؛  سازمان  از  کامل  بیانی  سازمانی 

وکار مانند اهداف،  ریزی کسب های برنامه همکاری بین جنبه

جنبه چشم  مدیریت،  اصول  و  راهبردها  های اندازها، 

کسب فعالیت  فرآیندهای  های  و  کارکردها  مانند  وکار 

داده کسب  و  سازمانی  ساختارهای  سازمان،  وکار،  های 

و  جنبه  اطالعاتی  سیستمهای  مانند  اتوماسیون  های 

پشتیبان پایگاه  فناوری  زیرساخت  همچنین  داده،  های 

ها را  های عامل و شبکه وکار مانند کامپیوترها، سیستم کسب 

عنوان یکی  به فناوری اطالعات به   توجه   . ]9[  کند فراهم می 

های حیاتی جهت نیل به چابکی از اهمیت باالیی  از زیرساخت 

است   سازمان   چون برخوردار  تعامل  و  عوامل ارتباط  با  ها 

اجتماعی،   عوامل  خصوصی،  بخش  دولت،  مانند  مختلفی 

ها و  شود با خواسته اقتصادی، سیاسی و فرهنگی موجب می 

گوناگ  و  متفاوت  شوند انتظارات  مواجه  بنابراین،  ]10[  ونی  ؛ 

سازمان سازمان  سایر  مانند  باید  ورزشی  برای های  ها 

پاسخگویی به این تغییرات چابک باشد تا بتوانند برای آیندۀ 

موقع و مناسب  گیری و واکنش به مبهم و ناشناختۀ تصمیم 

باشند  توانایی    محققان ازنظر  .  داشته  سازمانی،  چابکی 

آمدن بر تهدیدات ناخواسته برای فائق های  رویارویی با چالش 

کسب  محیط  غیرمنتظرۀ  و  مزایای  جدید  کسب  و  وکار 

به  تحوالت  و  فرصت تغییرات  سوی    [.11[ت  هاس عنوان  از 

دارای  دیگر،   محیط  در  و شکوفایی  رونق  توانایی  را  چابکی 

ند  د و معتقد ن کننشدنی تعریف می بینی تغییر مداوم و پیش 

رات محیطی خود هراس داشته باشند،  ها نباید از تغییسازمان 

بلکه باید تغییر را فرصتی برای کسب مزیت رقابتی در محیط 

چابکی سازمانی را توانایی    ؛ همچنین،]12[د  بازار تصور کنن 

سازمان برای بقا و پیشرفت در محیطی با تغییرات مداوم و 

می بینی پیش  معرفی  هر  .  ]13[د  کنننشدنی  در  چابکی 

معموالً   دربرمی سازمان  را  قابلیت  شاملچند  که    گیرد 

و   پاسخگویی  سریع  واکنش  تغییرات،  شناسایی  )توانایی 

آن( بهره  از  )مجموعه   ، گیری  توانایی شایستگی  از  که ای  ها 

ها را جهت اهداف و مقاصد سازمان فراهم  وری فعالیت بهره 

انعطاف می  و کند(،  محصوالت  پردازش  )توانایی  پذیری 

نیل به مقاصد مختلف با همان امکانات( و  خدمات متفاوت و 

ترین زمان ها و عملیات در کوتاه )توانایی انجام فعالیت   سرعت 

های نوین ثر از نظام أهای مت یکی از حوزه .  ]14[ت  ممکن( اس

سازمان  عملکرد  تربیتمدیریت  ادارات  و  ورزشی  بدنی  های 

ود  سازی و بهببنابراین، این عامل باید در راستای چابک   ؛ است 

دلیل  به همین  و  کار گرفته شود  به  آنها  معماری سازمانی 

سازمان  این  مدیران  دارد  ب ضرورت  در  کارگیری  ه ها 

پیش از اثرات آن بر چابکی و عملکرد از اطالعات بیش فناوری 

افزایش  را جهت  تدابیر الزم  و  داشته  آگاهی  خود  سازمانی 

اتخاذ   آن  ورزشی سازمان   کنند. مثبت  ادارات   های  و 

دانشگاه تربیت  کشور ها  بدنی  هر  ورزش  اصلی  بازوی  که 
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بهبود عملکردشان به مدیریت و ارزیابی عملکرد   برای هستند  

چون تمامی ابعاد سازمان از محیط داخلی تا محیط  نیاز دارند  

خارجی، از عوامل انسانی تا عوامل غیرانسانی و غیره همگی  

  ه حالت دیگرند.کننده در حال تغییر از حالتی ببا شتابی خیره 

عنوان نهادهایی که با قشر  ها به ویژه دانشگاه مراکز آموزشی به 

ای سنگین بر دوش رو هستند وظیفه ه عظیمی از جوانان روب 

علوم  دانشگاه  عظیم،  دارند.  دانشجویی  جمعیت  با  پزشکی 

مبین  دانشگاه  ورزشی  تاریخچۀ  نیست.  مقوله  این  از  خارج 

های ورزشی دانشجویان  الیت این واقعیت است که توجه به فع 

مدیران این دانشگاه از های  ترین دغدغه همواره یکی از مهم 

سال  در  و  بوده  تاکنون  تأسیس  باتوجه زمان  اخیر  به های 

آسیب  و  گسترش  اهمیت  جوانان  میان  در  اجتماعی  های 

است  کرده  پیدا  بیشتری  موقعیتی،    . حساسیت  چنین  در 

تربیت  برای کشور    پزشکی علوم   های بدنی در دانشگاه ادارات 

می  تالش  محیط  بقا  در  را  خود  بتوانند  اینکه  برای  و  کنند 

از قالب  پویا خارج پرتالطم کنونی حفظ کنند، همواره  های 

فرصت می  از  و  مقابله  محیطی  تهدیدات  با  تا  های شوند 

افزایش سطح سالمت و شادابی  برداری کنند.  احتمالی بهره 

دان سطح  در  حوزه  این  از  مخاطبین  اعم  شگاه 

خانواده  و  اساتید  ارائۀ  دانشجویان،کارکنان،  با  آنان  های 

های این ادارۀ کل به ترین رسالت های ورزشی از مهم فعالیت 

می  ورزش شمار  همگانی،  ورزش  ابزار  با  رویکرد  این  رود. 

های عمرانی )ساخت ها، فعالیت ساخت قهرمانی، توجه به زیر 

شود. جایگاه  انسانی و .. میسر می و نگهداری(، آموزش نیروی  

اداره  دانشگاه ویژۀ  بدنی  تربیت  کشور ها های  ارتقای   ی  در 

کند عملکرد آنها و عوامل مؤثر  سالمت قشر دانشجو اقتضا می 

به  آن  بازنگری  بر  مرتب  اساسی ئ مس   ، رو این از   شود؛ طور  لۀ 

نقش   با  سازمانی  معماری  آیا  که  است  این  حاضر  پژوهش 

س  چابکی  ادارات میانجی  عملکرد  مدیریت  بر  ازمانی 

 یا خیر.  تأثیر دارد   کشور   پزشکی های علوم بدنی دانشگاه تربیت 
 

 کار روش 

حاض  از تحقیق  شیوۀ  ر  ازنظر  و  است  کاربردی  هدف  نظر 

داده  تحلیل  و  است گردآوری  پیمایشی  نوع  از  و  توصیفی    . ها 

جامعۀ  .  زمانی نیز این تحقیق از نوع مقطعی است   ازنظر   ، همچنین 

پژوهش شامل  آ  از   216ماری این  ارشد و کارکنان    نفر  مدیران 

است    پزشکی کل کشور های علوم بدنی در دانشگاه ادارات تربیت 

عنوان نمونۀ آماری انتخاب شد.  شمار کل جامعه به طور تمام که به 

حساسیت   کاهش  و  ارتباط  برقراری  و  حضور  از  پس  محقق 

ها و دالیل انتخاب آنها در نمونه،  نامه به پرسش ها راجع آزمودنی 

ها  نامه به نحوۀ تکمیل پرسش توضیحات الزم از سوی محقق راجع 

  ها کردند. برای نامه به تکمیل پرسش ها اقدام  ارائه شده و آزمودنی 

نامه استفاده  سه نوع پرسش ها در این تحقیق از  گردآوری داده 

 کردیم. 

سازمانی پرسش -  معماری  پرسش نامۀ  این  را  :  نامه 

Zachman  ]15[   پیش ابعاد  و  است  معماری،  ران ساخته  های 

گیری راهبردی، معماری فعلی، معماری مقصد، فرایندهای  جهت 

نامۀ  سنجد. پرسش دل معماری و استاندارد معماری را می انتقال، م 

درجه است.  گویه با طیف لیکرت پنج   34معماری سازمانی دارای  

Lepak   نامه  در پژوهش خود پایایی این پرسش   ]16[ همکاران   و

 ( مطلوب  آن  0/ 90را  پایایی  پژوهش  این  در  کردند.  گزارش   )

 تعیین شد.   0/ 91ازطریق آزمون آلفای کرونباخ  

عملکرد پرسش -  مدیریت  پرسش نامۀ  مدیریت  :  نامۀ 

را   سال    ج ی بالدر عملکرد  ]   1989در  است  این  .  [ 22ساخته 

دارای  پرسش  سؤاالت    35نامه  است.  لیکرت  مقیاس  در  گویه 

صورت گزارۀ خبری با وجه نظر مثبت طراحی شده  نامه به پرسش 

گزارش کرده است.    0/ 89است. بالدریج پایایی کلی پرسشنامه را  

و همکاران در پژوهش خود میزان پایایی    Mohammadiهمچنین  

را  پرسش  عملکرد  مدیریت  کردند    0/ 91نامۀ  در  ]17[تعیین   .

پژوهش حاضر، پایایی آن ازطریق آزمون آلفای کرونباخ برابر با  

 به دست آمد.   0/ 89

سازمانی پرسش -  چابکی  چابکی  :  نامۀ  سنجش  برای 

پرسش  از  سازمان سازمانی  چابکی    همکاران   و   Sharifiی  نامۀ 

انعطاف   استفاده  بعد  دارای چهار  پذیری، سرعت، قدرت  شد که 

ای  درجه  5گویه در مقیاس   24پاسخگویی و شایستگی و شامل  

و همکاران در پژوهش خود پایایی   Nikpour. ]11[لیکرت است 

های آن  مقیاس و خرده   0/ 91نامۀ چابکی سازمانی را کلی پرسش 

. در  ]18[به دست آورند    0/ 93،  0/ 88،  0/ 91،  0/ 87ترتیب  را به 

/  90نامه ازطریق آلفای کرونباخ برابر با  این پژوهش پایایی پرسش 

 به دست آمد. 

های پژوهش از  پژوهش حاضر، بسته به اهداف و فرضیه در  

داده روش  تحلیل  برای  مختلفی  استفاده های  به کردیم   ها  طور  . 

شاخص   ، کلی  از  توصیفی  آمار  سطح  جداول  همچون    هایی در 

انحراف  و  میانگین  فراوانی،  آمار  توزیع  سطح  در  و  استاندارد 

آزمون کولموگراف اسمیرنوف برای    نظیر   هایی استنباطی از آزمون 

معدالت ساختاری و ضریب مسیر  ها،  تعیین وضعیت توزیع داده 

  20نسخۀ    SPSSفزار ا ها با نرم . همچنین این آزمون کردیم استفاده  

 (SPSS Inc., Chicago, Ill., USA  و ،)PLS   .یکی از    انجام شدند
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بینی مناسب، آزمودن  قدرت پیش PLS افزار  دالیل استفاده از نرم 

ها در قالب معادالت  گر و قابلیت آزمودن تئوری فرضیات مداخله 

لحاظ  دیگرِ  دلیل  متغیرهاست.  اندازه میان  خطای  گیری  کردِن 

های  دهد تحلیل داده روش است که به محقق اجازه می توسط این  

 خود را با احتساب خطای اندازه گیری گزارش کند. 
 

 ها یافته 

های آمار توصیفی، نمونۀ آماری پژوهش  براساس شاخص

. بیشترین تعداد  هستند  (زن  نفر  40نفر مرد و   176نفر )  216

  50  تا  41درصد در گروه سنی    51/43نمونۀ آماری پژوهش با  

درصد در    6/4  سال و کمترین درصد نمونۀ آماری پژوهش با 

نمونۀ آماری از  درصد    94سال قرار داشتند و    30گروه سنی زیر

تربیت رشته  در  تحصیلی  مدرك  بودند.  دارای  از  بدنی  پس 

گیری، مدل ساختاری و مدل کلی،  بررسی برازش مدل اندازه

آزمو و  بررسی  به  فرضیه نوبت  مین  تحقیق  مدل  های  رسد. 

نرم  محیط  در  فرضیه   PLSافزار  اجراشده  آزمون  های  برای 

 ارائه شده است. 1 شکل درپژوهش  

 

 
 حالت معناداریمدل ساختاری بررسی فرضیۀ اصلی در . 1 شکل

 

: معماری سازمانی بر مدیریت عملکرد با نقش اصلی فرضیۀ  

تربیت  ادارات  سازمانی  چابکی  دانشگاه میانجی  در  های بدنی 

 پزشکی تأثیر دارد.علوم 

ی پژوهش که دارا   اصلی منظور بررسی و آزمون فرضیۀ  به 

 به میزان از آزمون سوبل استفاده شد. باتوجه   است متغیر میانجی  

Z-value   معماری فرضیۀ    ،است  1/ 96آمده که باالتر از  دست به 

سازمانی بر مدیریت عملکرد با نقش میانجی چابکی سازمانی 

یید أ پزشکی تأثیر دارد، تهای علوم بدنی در دانشگاه ادارات تربیت 

سازمانی به شرح   معماری حاصل از آزمون فرضیۀ  نتایج    شود. می 

زیر است.
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از  دست به   Z-value  میزان   به توجه با  باالتر  که   1/ 96آمده 

نقش   ، است  با  عملکرد  مدیریت  بر  سازمانی  معماری  فرضیۀ 

تربیت  ادارات  سازمانی  چابکی  دانشگاه میانجی  در  های بدنی 

 شود. پزشکی تأثیر دارد، تأیید می علوم 

 تعیین شدت تأثیر متغیر میانجی -

آماره  از  میانجی  متغیر  تأثیر  تعیین شدت  نام برای  به  ای 

VAF   کند را اختیار می   1و    0شود که مقداری بین  استفاده می

به   این مقدار  از قوی نزدیک   1و هرچه  باشد، نشان  تربودن تر 

مقدار  این  واقع،  در  دارد.  میانجی  متغیر  اثر   نسبتِ   ،تأثیر 

ازطریق فرمول   VAFسنجد. مقدار  اثر کل را می   غیرمستقیم بر 

 :شود زیر محاسبه می 

 
 

آن   در  و   aکه  مستقل  متغیر  بین  مسیر  ضریب  مقدار 

مقدار   cمقدار ضریب مسیر بین میانجی و وابسته و  bمیانجی،  

 ضریب مسیر بین متغیر مستقل و وابسته است.
 

VAF =
0.552 × 0.430

(0.552 × 0.430) + 0.799
= 0.228 

 

بااستفاده  میانجی  متغیر  تأثیر  به   VAF  ،228 /0از  مقدار 

بر   به مقدار تأثیر  دست آمد و باتوجه  مستقیم متغیر مستقل 

توان گفت مقدار تأثیر مستقیم بود می   0/ 799وابسته که برابر با  

 بیشتر از تأثیر غیرمستقیم است. 

پژوهش فرضیۀ   مدیریت اول  بر  سازمانی  معماری  ابعاد   :

تربیت  ادارات  دانشگاه عملکرد  در  علوم بدنی  اثر های  پزشکی 

 داری دارد.معنی 

ابعاد معماری   Tمقدار آمارۀ    2به شکل  باتوجه  برای تأثیر 

آمارۀ   ابعاد مقدار  از    Tسازمانی در تمامی  است.   1/ 96بیشتر 

گفت  می   ، رو ازاین  مدیریت توان  بر  سازمانی  معماری  ابعاد 

تربیت  ادارات  دانشگاه عملکرد  در  علوم بدنی  اثر های  پزشکی 

داردمعنی  شکل  باتوجه   ،همچنین   ؛داری  مسیر   3به  ضریب 

مثبت  دست به  ابعاد  تمامی  برای  ضریب است.  آمده  ازآنجاکه 

به  به دست مسیر  رابطه  این  است  مثبت  مستقیم آمده  صورت 

می است  پس  مدیریت   گفتتوان  .  بر  سازمانی  معماری  ابعاد 

تربیت  ادارات  دانشگاه عملکرد  در  علوم بدنی  اثر های  پزشکی 

 .داری دارد معنی   مثبت و

پ فرضیۀ   مدیریت ژوهش دوم  بر  سازمانی  چابکی  ابعاد   :

تربیت  ادارات  دانشگاه عملکرد  در  علوم بدنی  اثر های  پزشکی 

 داری دارد.معنی 

آمده برای تأثیر ابعاد دست به   Tمقدار آمارۀ    4به شکل  باتوجه 

آمارۀ   مقدار  ابعاد  تمامی  در  سازمانی  آمده دست به   Tچابکی 

از   ازاین   1/ 96بیشتر  چابکی توا می   ،رو است.  ابعاد  گفت  ن 

های بدنی در دانشگاه سازمانی بر مدیریت عملکرد ادارات تربیت 

اثر معنی علوم   5به شکل  باتوجه   ، همچنین   داری دارد.پزشکی 

به  مسیر  است.دست ضریب  مثبت  ابعاد  تمامی  برای   آمده 

به  مسیر  ضریب  است دست ازآنجاکه  مثبت  رابطه   ، آمده  این 

ابعاد چابکی سازمانی   گفت توان  می صورت مستقیم است. پس  به 

تربیت  ادارات  عملکرد  مدیریت  دانشگاه بر  در  های بدنی 

 داری دارد.مثبت و معنی   پزشکی اثر علوم 
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 بحث 

بر   آن  ابعاد  و  سازمانی  معماری  داد  نشان  پژوهش  نتایج 

ادارات   سازمانی  چابکی  میانجی  نقش  با  عملکرد  مدیریت 

دانشگاه تربیت  در  علوم بدنی  دارد های  تأثیر   معماری   . پزشکی 

 نیست؛  سازمان  اطالعات فناوری  حوزۀ  در  تغییر  یک  تنها  سازمانی 

ب د ساز متأثر می  را  سازمان  ابعاد  بلکه تمامی   چنین  است  دیهی . 

آماده  توجه  مشارکت،  مستلزم  معماری  از  رویکردی   سازی و 

 سازمانی  معماری  ، واقع  است. در  سازمانی  غیرفنی  و  فنی  بسترهای 

سیستم  برای  ابزاری   سازی مرتبط  اطالعاتی،  های یکپارچگی 

کسب استراتژی  سازی  مرتبط  کار، و کسب  فرایندهای  با  وکار های 

 های فناوری مأموریت  و  اهداف  با  تجاری  های مأموریت  و  اهداف 

 و  سازمانی برون  و  سازمانی درون  های سیستم  یکپارچگی  اطالعات، 

فرآیندهای بهینه  نهایت  در  راستا   تجاری  سازی  این  در  است. 

در پژوهشی با عنوان معماری سازمانی و نقش آن  محققان دیگر،  

 ازجمله  سازمانی  معماری وری اظهار داشتند که  در افزایش بهره 

مورد   ای  فزاینده  طور به  اخیرًا که  ها است سازمان  تعالی  راهکارهای 

قرار سازمان  و  مدیران  توجه  پژوهش  ]19[ت  اس  گرفته  ها  در   .

دریافتند  محققان  سازمان   دیگری،  افرادی    اغلب ی  معماری 

  وقتی دارند.    ی اندک   ی سازمان   یی ای هستند که توانا مشارکت کننده 

خود    ی آنها براساس اهداف سازمان   زۀ ی که انگ   کنند ی کار م   ی م ی با ت 

پ  است،  باشد    یی ها ده ی ا   د شنها ی آنها  سازمانی  واحد  حد  در  که 

بو   مشکل  ازآنجاکه ؛  ]20[د  خواهند   از  حاصل  نتایج  بنابراین، 

 فرایندهای  تفکیک  به  این چارچوب  با  سازمانی  معماری  ارزیابی 

می  اطالعات وری ا فن   اطالعات وری ا فن  مدیران  برای  شود، ارائه 

 و  رشد  برای  ریزی برنامه  امکان  و  است  درك  قابل  خوبی سازمان به 

 .کند می فراهم   را  بلوغ  ارتقای سطح 

نتایج پژوهش همچنین نشان داد ابعاد چابکی سازمانی بر   

پزشکی های علوم بدنی در دانشگاه مدیریت عملکرد ادارات تربیت 

داری دارد. چابکی در هر سازمان معمواًل چند مثبت و معنی   اثر 

)توانایی شناسایی   پاسخگویی  گیرد که شامل قابلیت را دربرمی 

بهره  و  سریع  واکنش  شایستگی گیری  تغییرات،  آن(،  از 

توانایی )مجموعه  از  بهره ای  که  فعالیت ها  جهت وری  در  را  ها 

پذیری )توانایی کند(، انعطاف اهداف و مقاصد سازمان فراهم می 

پردازش محصوالت و خدمات متفاوت و نیل به مقاصد مختلف 

ها و عملیات )توانایی انجام فعالیت   و سرعت  ،با همان امکانات( 

کوتاه  ز در  استترین  ممکن(  توانایی   . مان  سازمانی،  چابکی 

با چالش  برای فائق رویارویی  ناخواسته  تهدیدات های  بر  آمدن 

وکار و کسب مزایای تغییرات جدید و غیرمنتظرۀ محیط کسب 

به  تحوالت  فرصت و  تربیت عنوان  ادارات  در هاست.  بدنی 

اند و ساختارها، فرآیندها و های دولتی سازمان   و ها جز دانشگاه 

آن ب  سازمان ودجۀ  با  متفاوت  بخش ها  و  در ها  خصوصی  های 

بنابراین  است؛  ورزش  سازمان می   ،حوزۀ  این  به توان  را  ها 

تبدیل  سازمان  چابک  و  پویا  نتایج  کرد.هایی  این  با   همسو 

در تأثیر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی در  ]21[محققان 

این نتایج دست پرورش شهرستان بیرجند به  و سازمان آموزش 

سازمان   ندیافت  در  سازمانی  عملکرد  و  چابکی  بین  که 

دارد.  معنادار وجود   ای پرورش شهرستان بیرجند رابطه و آموزش 

داری بین سرعت و عملکرد سازمانی همچنین وجود رابطۀ معنی 

 ت.این سازمان تأیید شده اس 

نقش   سازمانی  چابکی  داد  نشان  همچنین  پژوهش  نتایج 

ایفا    مدیریت عملکرد و  معماری سازمانی    ارتباط بین   میانجی را در 

 ابزارهای  از  توان گفت یکی کند. در تبیین نتایج حاصل می می 

 است؛  سازمانی  ساختار  چابکی  به  رسیدن  برای  اساسی  و  اصلی 

 و  تمرکززدایی  ازطریق  سازمان  معماری  است  بنابراین، ضروری 

 به  نوگرایی  و  تحول  ترویج فرهنگ  و  منعطف  ساختارهای  اتخاذ 

 چابک  محیط  ایجاد  الزمۀ  که  تغییری  ترین مهم   .برسد  چابکی 

 و  ساختاری  عوامل  بودن است. متناسب  سازمانی  است، معماری 

تغییرات  سازگاری  و  ها سازمان  در  فنی   و  داخلی  تحوالت  و  با 

  این   است. بر  چابکی  به  رسیدن  در  اساسی  موضوعات  از  خارجی 

  سازمانی،   چابکی   افزایش   برای   گرفت   نتیجه   توان می   اساس 

  باالبردن   اختیارات،   واگذاری   ازطریق   سازمان   در   رسمیت   کاهش 

به   ضرورت ...    و   کارکنان   تعامالت   سطح   دیگر،  عبارت  دارد. 

کردن  فراهم  وظایف،  انجام  در  کارکنان  به  بیشتر  اختیارات  واگذاری 

 سطح  باالبودن  و  بهتر  های روش  کاربردن به  و  یافتن  برای  فرصت 

 در  چابکی  افزایش  برای  هایی راه  کارکنان،  درون سازمانی  تعامالت 

در    .است  رسمیت  کاهش  ازطریق  سازمان  است  الزم  بنابراین، 

به  عملکرد،  بهره مدیریت  چابکی،  توسعۀ   از  گیری منظور 

انعطاف    ضوابط  و  قوانین  دارای  که  ارگانیک  ساختارهای  های ویژگی 

  ]21[های قبلی  با پژوهش   مدنظر قرار گیرد. این نتایج   است  پذیر 

 همسو بود. 

 نوع  به  مربوط  های این پژوهش، ترین محدودیت یکی از مهم 

 است،  همبستگی  مطالعۀ  یک  این پژوهش  است. ازآنجاکه  مطالعه 

 ِعلی  استنباط  متغیرها  بین  روابط  دربارۀ  قطعی  طور به  توان نمی 

مدیریت  اهمیت   و  حاضر  های پژوهش داد. براساس یافته  صورت 

کنیم نظام مدیریت عملکرد  می  پیشنهاد  کار  محیط  عملکرد در 

نفعان سازمان ارتباط مؤثری  کارکنان با نیازهای و انتظارات ذی 

تا   کند  و  برقرار  محیطی  تغییرات  با  سازمان  بیشتر  انطباق 

 های موجود فراهم شود. مندی از فرصت بهره 
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 گیری نتیجه 

 عملکرد  در  نهایی  کنندۀ تعیین  عامل  انسانی  منابع  مدیریت 

محسوب  اقدامات سازمان  از  بسیاری  و  شود می  سازمانی   ها 

سازمانی  بهبود  منظور به  را  عملکرد  کنندۀ تقویت   عملکرد 

فاقد کارایی الزم    های سنتی ارزیابی عملکرد نظام   اند گرفته کار به 

بنابراین، نیاز به چرخش    ؛ وری نیروی کار هستند در ارتقای بهره 

نو  این  نظام از  نظام ع  به  به ها  عملکرد  مدیریت  نوین    طور های 

اهداف   نوین،  عملکرد  مدیریت  در  است.  چشمگیری محسوس 

ایجاد   با  و  قرار گرفته  راستا  اهداف سازمان در یک  و  کارکنان 

راهنمایی  ارائۀ  و  افراد  هماهنگی  سرپرستان،  توسط  الزم  های 

 . کنند می خاطر  هرچه بیشتر به سازمان احساس تعلق 
 

 قدیر و تشکر ت 

این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری نویسندۀ مسئول است و از  

 شود. کنندگان در این مطالعه تشکر و قدردانی می همۀ مشارکت 
 

 تعارض منافع 

 . تعارضی در منافع وجود ندارد گونهچیهبین نویسندگان 
 

 منابع مالی 

 است.منابع مالی این مطالعه را نویسندۀ مسئول تامین کرده 
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