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با توجه به استان فارس ارتباط بین بازاریابی داخلی و چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان 

 گراییای هدفنقش واسطه

 *2و هادی باقری 1زارع سامح

 ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود. کارشناس1

 . استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود2

 18/10/1396 تاریخ پذیرش:                                                                                   18/7/1396تاریخ دریافت: 

 چکیده

 ،ناگزیرند ی ورزشیهانهادبینی جوامع و تغییر نیازها و انتظارات مشتریان، پیش قابل در مواجهه با تحوالت سریع و غیر ف:هد

گیری چنین شکل راهتواند می ،شده ، با تأکید بر اهداف تعییننفعان داخلی سازمانذیتوجه به . ندتبدیل شوچابک  به سازمانی

ای با توجه به نقش واسطهبین بازاریابی داخلی و چابکی سازمانی  ارتباط بررسی ،. هدف از پژوهش حاضرکند را هموارسازمانی 

 .استگرایی هدف

کلیه کارکنان  ،آماری است. جامعه شدهانجام  میدانی شکل به که است همبستگیـ  نوع توصیفی از پژوهش این شناسی:روش

انتخاب به عنوان نمونه  ،به صورت تصادفی سادهها نفر از آن 212که  (=320N)ادارات ورزش و جوانان استان فارس بودند 

 ژانگ و شریفیچابکی سازمانی  (،1995فورمن و مونی ) بازاریابی داخلی از سه پرسشنامهها، برای گردآوری داده .ندشد

متخصصان تن از  10ها، توسط محتوایی پرسشنامه صوری وروایی  .استفاده شد( 2001)گرایی وراپوتینان هدفو  (2004)

و  96/0، 95/0 ،ها نیز در مطالعۀ مقدماتی، با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیبتأیید شد. پایایی پرسشنامه مدیریت ورزش

 .شد استفادهادالت ساختاری سازی معضریب همبستگی پیرسون و مدلاز ها، تحلیل دادهبرای . تأیید شد 93/0

همچنین، این  دارد؛و معناداری  ثبتثیر م، تأگراییو هدف ایابی داخلی بر چابکی سازمانیبازارکه نتایج نشان داد  ها:یافته

 49نشان داد که نیز زا ضریب تعیین متغیرهای درونگذارد. میکی سازمانی معناداری بر چابیر ثتأ ،گراییبه واسطه هدف متغیر

 تبیین است.قابل بین متغیرهای پیش از طریقگرایی، درصد از واریانس هدف 37درصد از واریانس چابکی سازمانی و 

، بنابرایناست؛  یابکی سازمانچ یگرایی به عنوان یک واسطه در ارتقااهمیت نقش هدف ،بیانگر های پژوهشیافته گیری:نتیجه

ها در تعیین اهداف سازمانی و انگیزش آنها برای تعقیب این اهداف، ، مشارکت دادن آنتوسعه کارکنانرشد و ضمن توجه به 

 .بهبود بخشدپاسخگویی به نیازهای ورزشی جامعه  دررا توان ادارات ورزش و جوانان تواند می

 گرایی.بازارایابی داخلی، چابکی سازمانی، هدف نان،ادارات ورزش و جوا های کلیدی:واژه

 E - mail: bagherihadi25@yahoo.com  09129458293* نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه
های امروزی که در محیطی بسیار پویا در حال انجام فعالیت هستند، وظیفه بسیار سنگینی را برای پاسخگویی به سازمان

)آقایی و آقایی،  نیازهای جامعه ارائه کنند منطبق بر یخدماتمدار، با رویکردی کیفیتدارند تا بتوانند  دهنیازهای مشتریان برعه

های مهم یکی از شاخص است که با آن دقیق و سریع تعامالت و برقراری از محیط بازخورد گرفتن ،این موضوع الزمۀ .(1393

به سریع  واکنشمشتریان و  درک نیازهای متنوعدر حقیقت، (. 2015)عیدی،  شودمحسوب میهای ورزشی سازماناثربخشی 

و  1هوی)های ورزشی را تضمین کند موفقیت سازمان تواندمیاست که  تقاضاهای سهامدارانهای موجود در بازار و فرصت

 (. 2015همکاران، 

 و هاسلیقه ها،فرهنگ ها،ورزشمواجهه با نیازهای متنوع و متغیر محیط و  به خاطر ایران های ورزشیسازمان ،در شرایط کنونی

 (.1392)رمضانیان و همکاران،  هستند مواجه بسیاری جدیدِهای ها و چالشپیچیدگیبا  ،مناطق مختلفمتفاوِت  امکانات

تگی به به دلیل وابسهای دولتی ایران، سازماندیگر بسیاری از  همچون هابه عنوان یکی از این سازمان ،ورزش و جوانان ادارات

رو هستند که ناشی از ناتوانی در انطباق با تغییر  به های سازمانی جدید با مشکالتی روچالشاین در رویارویی با بودجه دولتی، 

استفاده از رویکردها و  ،کنونی در محیط رقابتی و کار کردن طوالنی مدت هاچالش اینبرای رویارویی با نیازهای محیطی است. 

ها برای . از اینرو، سازمان(2017، 2طری؛ پراکاش و ع1392َرمضانیان و همکاران، ) دکارآیی الزم را نداردیگر های سنتی، حلراه

 چابکی ،هااند که یکی از آنرویکردهای جدیدی روی آوردهتوسعه پاسخگویی بهتر به عوامل تغییر و تحول سازمانی، به 

 (.1392پور و اخوان، رمضاناست ) سازمانی

ها گرفته تا روابط از دارایی -مختلف سازمان  سازی و ادغام منابعدر تسهیل یکپارچه3زمانی به عنوان قابلیتی مکملچابکی سا

تغییر  ،ترین مشخصه استراتژیک برای کسب توانایی، مبرم(؛ از اینرو2015و همکاران،  4کند )سگارا ناواروعمل می -فردیبین

 توانایی را چابکی ،(2003) 6جوهانسون و (. جکسون2010، 5کسانن)دز و  آیدب میبه حساهای کسب و کار فرایندها و مدل

 هدف چابکی ،هاآن زعم گیرد. بهمی کار به سازمان در را نوآوری و ابتکار قدرت کنند کهمی تعریف بلندمدت تغییرات لمس

 7واکورکا و فلیدنر. است اطمینان عدم و تغییر از سرشار محیط در رقابت دادن ادامه جهت ضروری ایوسیله بلکه نیست،

 دانند.میممکن  ترین زمانِچابکی سازمانی را ارائه خدمات باکیفیت در کوتاه ،(1998)

های سازمان چابک معرفی را به عنوان ویژگی قدرت پاسخگویی پذیری، شایستگی، سرعت و( انعطاف2001) 8شریفی و ژانگ

ها در جهت کنترل و های متنوع مدیریتی و سرعت فعال کردن این توانمندین توانمندیمیزا ،پذیری سازمانیانعطاف .اندکرده

ها را وری فعالیتهاست که بهرهمجموعۀ وسیعی از توانایی ،؛ شایستگی(2011، و همکاران 9تول)فاست  سازمانبهبود مدیریت 

؛ و ها در کمترین زمان ممکن استنجام فعالیتسرعت، به معنای توانایی ا؛ کنددن به اهداف سازمان تأمین میدر جهت رسی

تواند باعث (. چابکی سازمانی می1391پور و برکم، نیکتوانایی شناخت تغییرات و پاسخ سریع به آنهاست )، قدرت پاسخگویی

، 11گرا و سارد)السازمانی  عملکردارتقای (، 1389، پور؛ سالجقه و نیک2007، 10دازانرامش و دوا)افزایش رضایت شغلی 
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( و 1393؛ قیومی و همکاران، 2012، سهراوی(، بهبود کیفیت خدمات ) 2012، 1سهراوی؛ 1395؛ جورکش و همکاران، 2015

 ( شود.1394حاجیور، یوسفی ؛ 1395آبادی، نجفعرب ؛ 2012، 2مورس؛ 1395زاده و همکاران، وری سازمان )ایرانبهرهرشد 

، 3اگنه لوت؛ 2015و همکاران،  امیرنژاد) و ساختار سازمانیفرهنگ  ،مچوندهد که عواملی هنشان می تحقیقات انجام شده

(، یادگیری سازمانی 1391؛ صادقیان، 1394فراهانی و همکاران،جاللی مند )(، فراموشی هدف1395، پاشاییو رضایی علی؛ 2009

، فناوری (1395نژاد و همکاران،(، نوآوری سازمانی )احسانی1394؛ بهرامی و همکاران، 1394فراهانی و همکاران،جاللی )

؛ ابیلی و همکاران، 2015سگارا ناوارو و همکاران، ؛ 2016همکاران، و 4فلیپهدانش ) مدیریتو  (2017اطالعات )زارعی و ویسی،

 در بینکه  حاکی از این است ،(2015و همکاران ) امیرنژادمطالعه اما  ؛کنندد نیل به چابکی سازمان را تسهیل نتوان( می1394

کارکنان نقش اصلی و به عبارت دیگر، . دارد سازمانی چابکی بر را تأثیر بیشترین ،کارکنان مدیریتی کارکردمختلف،  عوامل

دستیابی به مهم های ( نیز در پژوهش خود، یکی از روش2008) 5سلرزومر و هندرسونگ. تولید مهارت و چابکی هستندمحورِ 

 تواندمنابع انسانی می الزم برای رشد و توسعههای سیاست به کارگیری بنابراین،؛ نداهردچابکی را تمرکز بر کارکنان پیشنهاد ک

 عنوان به او هب و ودش تأمین کارکنان و انتظارات نیازها اگر .مطرح شودها سازمانچابکی های تسهیل یکی از روش به عنوان

 ،داخلی بازاریابی .شد خواهد مشتری ممکن به ارزشمند و به موقع متنوع، خدمات شود، ارائهنگریسته سازمان  اصلی سرمایۀ

 منابع مدیریتابزار  این اصلیِ  ضه(. مفرو2014، 6)تسای تأکید دارد رسانی و تمرکز بر کارکنانخدمتمفهومی است که بر 

 (.2200، 7پاپاسولومواست )سازمان  دارایی ترینبا ارزش درونی و مشتریان در مقام کارکنان نگاه بهانسانی، 

 و رسمی اطالعات انواع ایجاد نیازمند سازمان ی درند که توسعه مفهوم بازاریابی داخل( نشان داد1395کریمی و همکاران )

بازار  است. اطالعات کارکنان و مدیران ایجاد تعامل سازنده میان و مؤثر ارتباطات برقراری بازار داخلی )سازمان(، از غیررسمی

 به تا کندمی کمک سازمان اطالعات به است. این و مدیران مشاغل سازمان، از کارکنان نتظاراتا و هاخواسته ،شامل داخلی

 تا است مفیدی منبع اطالعات به عالوه، این .کند را طراحی پاداش و آموزش استخدام، هایسیستم و مشاغل مناسب طور

 ،(1995) 8به عقیده فورمن و مونی زمان اتخاذ کنند.سا انسانی منابع مؤثرتر مدیریت مناسب را برای سبک آن بر اساس مدیران

که کارکنان به آن اعتقاد و باور داشته باشند  9انداز و رسالتی( چشم1توسعۀ بازاریابی داخلی نیازمند سه عنصر اساسی است: 

گروهی، خودکنترلی و غلبه بر ضعف کار  به منظور ،منابع انسانی توانمندسازی( توسعه، بالندگی و 2( 2002و همکاران،  10)ها

کارآمد به منظور جبران خدمت، خالقیت و منابعی که فرد  ( سیستم پاداش3ِ(؛ و 1388، ایجاد انگیزش در آنها )افجه و میری

 (.1384، زادهشهرابی و رجبکند )در جهت دستیابی به اهداف سازمان صرف می

 ،تواندمشتریان است. با این تفاسیر، بازاریابی داخلی میجذب، حفظ و ارتقای وفاداری هدف اصلی از اقدامات بازاریابی، 

برد را بین کارکنان و سازمان ترسیم کند و از این حیث اهمیت زیادی برای سازمان داشته باشد ـ  انداز همکاری بردچشم

وجه به بازاریابی ، تکندتغییر می در طول زمان های کارکناننیازهای کاری و خواسته اهداف و همچنان که (.2014، 11لسونی)ک

( و کریمی و 1394و همکاران ) ایمانی(. 2011، 12لینماند )، مهم باقی مینیز های دستیابی به آنروشداخلی و مطالعۀ 
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 کارکنان را افزایش داخلی و عناصر آن، عملکرد بازاریابی به که توجه نشان دادندهایی مجزا، ( در پژوهش1395همکاران )

( با بررسی چگونگی اثرگذاری بازاریابی داخلی بر افزایش عملکرد کارکنان به این نتیجه رسیدند 2013ران )و همکا1وائدهد. یمی

های آموزش برنامه توجه به کارکنان و تدویننشیند. بازاریابی داخلی از طریق بهبود سطح توانمندسازی کارکنان به ثمر می که

های الزم در کار، سرعت عمل و افزایش قدرت ها؛ به کسب شایستگیو توانمندسازی، عالوه بر افزایش رضایت شغلی آن

طراحی چابک خود به نوعی،  که (1384، زادهرجبشهرابی و ) پاسخگویی کارکنان به نیازهای مشتریان کمک خواهد کرد

 2مورگانت. دربارۀ نقش توانمندسازی در چابکی سازمانی نیز مؤید آن اس ،(2012س )رو؛ چیزی که پژوهش مسازمان است

های خود نشان دادند که رسیدن به سازمان و کسب در پژوهش ،نیز (1392) همکاران و پور( و رمضان2009(، لوتاگن )2004)

 .و کار چابک با بازاریابی داخلی ارتباط معناداری دارد

 ،سازمان لندمدت و کوتاه مدتاهداف بجستجو و تأمین  ـ که پیش از این شرح داده شدـ  و عناصر آن ماهیت بازاریابی داخلی

دنبال ساختن  شاید بتوان استنباط کرد که بازاریابی داخلی به بر همین اساس، .را مدنظر داردتأمین نیازهای کارکنان  از طریق

توجه به نیازها که دهد نشان می های ورزشیدر تیمگرایی روی هدف ،(2014و همکارانش ) 3پرهِنتایج گراست. کارکنانی هدف

 از نتایج پژوهش خود دریافتند ،نیز( 2004) 4و وان جانسن .کندگرایی را فراهم میمینۀ هدفزبرآورده کردن احتیاجات افراد،  و

تواند به خاطر توجه که می (2004، وان)جانسن و  تسلط بیشتر و عملکرد مؤثرتری در کارشان دارند ،گراکه کارکنان هدف

  .(2017و همکاران،  5)اُتکان باشدرد نیازِ کار های موبه توسعه تخصصبیشتر آنها 

که مقاصد  داندمیبیانگر الگوی منسجمی از باورها، اسناد و هیجانات فرد ، آن را «گراییهدف»در تشریح سازه  (1992)آمز 

ها به وقعیتو در آن مباشد ها گرایش بیشتری داشته شود تا نسبت به برخی موقعیتو سبب میکند میرفتاری وی را تعیین 

های موفقیت گرایی چارچوبی ذهنی است که افراد بر مبنای آن، موقعیتدر واقع، هدف. (1992)آمز،  ای خاص عمل کندگونه

بارۀ شناسایی ذهنیت کارکنان در بدین ترتیب،. (2004، 6دهند )یئو و نیلها واکنش نشان میو نسبت به آن کنندمی را تفسیر

 .ندثرتر مدیریت کؤکارکنان را به طور معملکرد  بدهد کهرا ین امکان به سازمان اتواند می، آن و تعهد به گیری هدفجهت

حدودی درباره ماهیت و کاربرد تحقیقات م شده ون، این پدیده به دقت موشکافی هاگرایی در سازمانعلیرغم اهمیت نقش هدف

نشان های دولتی ایران، در سازمان( 1387تحقیق روستا )، به عالوه های ورزشی انجام شده است.های سازمانآن در فعالیت

به انجام وظایف و رکود  کارکنان توجهیتواند موجب بیاین موضوع مینیستند. گرا کارکنان هدف هادر این سازمان دهد کهمی

شتاقانه باور دارند و بدین ها و کار مبه لزوم توسعۀ مهارت گراکارکنان هدف، برعکس(. 1390و همکاران،  رضاییسازمان شود )

های الش. ت(2017)اُتکان و همکاران، ها و موانع کاری برخوردارند انگیزش درونی بیشتری برای مواجهه با سختیاز ترتیب، 

تواند در این موضوع میکند. میزمینه چابکی آنها در انجام امور محوله و موفقیت سازمان را فراهم  ناشی از این انگیزش فردی،

نیل به  ورزش هر منطقه، و متولیان اصلی های جغرافیایی وزارت ورزش و جوانانزیرمجموعهه عنوان ، بدارات ورزش و جوانانا

احمدی و  اتمطالعد. بگذار تأثیر مردمیافته را محقق سازد و بر کلیه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی جامعه سالم و توسعه

غییرات محیطی ، هماهنگ با تدهد که ادارات ورزش و جواناننشان می (1395) و همکاران بهار شعبانیو  (1391همکاران )

گرفته و از اهداف خود فاصله  به همین دلیل ؛گیرندرا به کار میهای تکراری برنامهبه طور مداوم  و کنندحرکت نمی

 فعالیتی ابعاد گستردگی با توجه به شته باشند.های مختلف ورزش همگانی و قهرمانی داکارکرد مناسبی در حوزه ،اندنتوانسته

                                                           
1. Yao 

2. Morgan 

3. Heper 

4. Janssen and Van 

5. Otkan 

6. Yeo and Neal 
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نیاز به چابکی و  ،های مشتریانخواسته و رفع نیازهااین ادارات برای های هدف آن، و تنوع گروه ادارات ورزش و جوانان و کثرت

های کاری و انگیزه نیازهای توسعه کارکنان و توجه بهرسد که به نظر می ،بنابراین ؛هماهنگی بیشتر با تحوالت محیطی دارند

کمتر پژوهشی  .دکمک کنی شرایط محیطبا  سازمان به انطباقد بتوان، ها به سمت اهداف سازماندهی آنجهتسپس و  هاآن

و خأل موجود  مورد توجه قرار داده است ،گرایی را در کنار بازاریابی داخلی و چابکی سازمانیدر حوزه ورزش ایران، متغیر هدف

از توجهی کارکنان به اهداف سازمانی، به عنوان یکی بیچه اینکه کند؛ ش، لزوم انجام مطالعه را آشکار میدر ادبیات پژوه

های علمی را برای تواند یافتهمی متغیرها در کنار هممطالعه این . شده است مطرح ایرانهای دولتی معضالت اساسی سازمان

و گسترش  منطبق با نیازهای مردم در مسیر دستیابی بهتر به اهداف، های ورزشیو سایر سازمان ادارات ورزش و جوانان

فارس به عنوان مورد  استان ادارات ورزش و جوانانبا انتخاب پژوهش حاضر از اینرو، فراهم کند.  خودتأثیرگذاری اجتماعیِ 

تواند چه تأثیری می ،گراییری هدفگهای بازاریابی داخلی با نقش واسطهخگویی به این سؤال است که برنامهپاسمطالعه، در پِی 

 داشته باشد؟ این اداراتبر چابکی 

 شناسیروش

کلیه  ،پژوهش شامل آماری است. جامعه شده انجام میدانی شکل به که است همبستگی نوع از طرح آن و توصیفی پژوهش این

با توجه به نظر  بودند. نفر 320اداره کل،  توسط شده ارائه آمار که بر اساس ت ورزش و جوانان استان فارس بودکارکنان ادارا

در سازی معادالت ساختاری، نفر برای مدل 200تر از مبنی بر مطلوب بودن نمونه بزرگ ،(2011) 2( و کالین2004) 1لوهین

 212 توزیع شد که در نهایت جوانان استان فارس و ورزش اداره 20صورت تصادفی ساده در پرسشنامه به  250پژوهش، این 

ها، عالوه بر پرسشنامه دادهبرای گردآوری . شدو تحلیل برگشت داده  (درصد 85)حدود  رسشنامه کامل و بدون نقصپ

( که 1995نی )شنامه بازاریابی داخلی فورمن و مو( پرس1 استفاده شد: زیر شناختی، از سه پرسشنامههای جمعیتویژگی

( پرسشنامه چابکی سازمانی 2انداز است دهی و ارائه چشمسیستم پاداش سؤال در قالب سه بُعد توسعه کارکنان، 14مشتمل بر 

( 3پذیری است سؤال در چهار بُعد سرعت، شایستگی، قدرت پاسخگویی و انعطاف 29 ،که شامل (2004) ژانگ و شریفی

. هر سه داده شد تطبیق حاضر که جامعه آن با جامعه پژوهش، شامل هشت سؤال (2001) 3گرایی وراپوتینانپرسشنامه هدف

با توجه به استفادۀ این  اند.طراحی و ساخته شده ،(5=  تا بسیار زیاد 1=  )بسیار کم پرسشنامه در مقیاس پنج ارزشی لیکرت

، بدین منظور مورد بررسی قرار گرفت. ،هاصرفًا روایی صوری و محتوایی آندر این مطالعه داخلی،  چند مطالعۀها در پرسشنامه

نفر  30در مطالعه مقدماتی روی نیز ها تن از اساتید صاحب نظر در این زمینه کمک گرفته شد. پایایی پرسشنامه 10از نظرات 

پرسشنامه چابکی ، برای 95/0مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آلفای کرونباخ برای پرسشنامه بازاریابی داخلی  ،مشابهاز جامعه 

از آمار توصیفی و برای تحلیل استنباطی  ،هابه دست آمد. برای توصیف داده 93/0 گراییو برای پرسشنامه هدف 96/0سازمانی 

 افزارهایها، از نرمسازی معادالت ساختاری بهره گرفته شده است. در انجام آزمونها، از ضریب همبستگی پیرسون و مدلداده

 استفاده شد. 22نسخه  5و ایموس 22نسخه  4اساسپیاس

 

 

                                                           
1. Loehlin 

2. Kline 

3. Woraputtinan 

4. SPSS v.22 

5. Amos v.22 
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 هایافته

 کارکنان مرد،نشان داد که ورزش و جوانان استان فارس  اداره 20در شناختی کارکنان های جمعیتتوصیفیِ ویژگیبررسی 

، دارای تحصیالت (درصد 45ها )به عالوه، بخش اعظم آن. (درصد 8/60)سهم دارند  نمونهدر  ،درصد بیشتر از زنان 20حدود 

درصد  58همچنین، اند. تحصیالت تکمیلی را گذرانده ،ها نیزاز آن( ددرص 38کارشناسی هستند و نسبت قابل توجهی )حدود 

  .(1)جدول  قرار دارند سال( 41-50) سالدر رده میان ،ها نیزدرصد آن 24و حدود  سال 31-40رده سنی در کارکنان از 
 

 شناختیهای جمعیتویژگی -1جدول 

 درصد فراوانی طبقات متغیر متغیر

 3/12 26 30 کمتر از سن

 

40-31 123 58 

50-41 50 6/23 

 1/6 13 50 بزرگتر از

 15/39 83 زن جنسیت

 85/60 129 مرد 

 23/21 45 1-5 سابقه

 

10-6 69 55/32 

15-11 37 45/17 

 77/28 61 16بیشتر از

 1/7 15 دیپلم تحصیلی مقطع

 

 4/10 22 دانیکار

 8/44 95 کارشناسی 

 7/37 80 دکتریکارشناسی ارشد و 

ها به صورت تک متغیره، با استفاده از طبیعی بودن توزیع دادهها و آزمون برازش مدل پژوهش، به منظور تحلیل استنباطی داده

های بحرانی به دست شد؛ نسبتبررسی های کشیدگی و چولگی و طبیعی بودن چند متغیره، با استفاده از ضریب مَردیا شاخص

ضریب تحمل  ۀبه آمار همچنین، نتایج مربوط ؛کردها را تأیید بودن توزیع داده طبیعی(، فرضیه CR<58/2آمده برای متغیرها )

همخطی چندگانه وجود ندارد. از سوی دیگر، به دلیل آن که  ،و عامل تورم واریانس نشان داد که بین متغیرهای مستقل

بین متغیرهای پژوهش با استفاده از ضریب سازی معادالت ساختاری ماتریس همبستگی است، رابطۀ زیربنای اصلی مدل

گرایی و چابکی سازمانی های بازاریابی داخلی، هدفمقیاس همبستگی پیرسون آزمون شد. نتایج نشان داد که بین تمامی خرده

 (.2ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد )جدول  ،استان فارس ورزش و جوانانکارکنان ادارات 
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 مبستگی متغیرهای پژوهشماتریس ه -2جدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

        1 توسعه کارکنان

       1 82/0* دهیسیستم پاداش

      1 79/0* 80/0* اندازارائه چشم

     1 39/0* 52/0* 59/0* سرعت

    1 76/0* 56/0* 63/0* 69/0* شایستگی

   1 79/0* 72/0* 55/0* 61/0* 63/0* قدرت پاسخگویی

  1 82/0* 80/0* 73/0* 66/0* 59/0* 62/0* پذیریانعطاف

 1 72/0* 58/0* 70/0* 60/0* 57/0* 62/0* 66/0* *** گراییهدف

      معنادار است. ≥05/0pدر سطح * 

با  های مشاهده شدهرابطه علّی میان متغیرهای پژوهش و بررسی تناسب داده ه منظور اطمینان یافتن از وجود و یا عدم وجودب

این سازی معادالت ساختاری آزمون شد. در های پژوهش با استفاده از مدلمدل مفهومی پژوهش و بررسی برازش مدل، فرضیه

معناداری روابط در مدل  ،ها و مدل مفهومی پژوهش بررسی شد و از طرف دیگرمدل از یک طرف، برازش و میزان انطباق داده

مدل برازش شده مربوط به رابطه بین بازاریابی داخلی و چابکی سازمانی با توجه  1شکل یافته، مورد آزمون قرار گرفت. برازش

یابی مدل گرایی را به تصویر کشیده است. با توجه به عدم توافق عمومی و کلی در بین متخصصانای هدفبه نقش واسطه

های برازندگی مطلق، شاخص ین شاخصهای برازندگی برآورد، در تحقیق حاضر از بروی بهترین شاخص معادالت ساختاری

های برازندگی تطبیقی، ( و از بین شاخصRMSEA( و شاخص ریشه میانگین مجذور برآورد تقریب )CMIN/DFدو نسبی )خی

و همکارانش 1میرزمورد استفاده قرار گرفت که توسط  ،(NFI( و شاخص برازش هنجار شده )CFIشاخص برازندگی تطبیقی )

ه که از مدل برازش شده ب 3بر اساس نتایج جدول  .(1394شریف و مهدویان، )به نقل از پهلوان ه است( پیشنهاد شد2005)

ها وزن گرایی، کلیه شاخصبرای تمامی متغیرهای بازاریابی داخلی، چابکی سازمانی و هدف که توان گفتمی ،دست آمده است

 عاملی معناداری داشته باشند.بار  ،اندانستهدرصد تو 99اند و در سطح معناداری معناداری را ایجاد کرده

 
 گراییای هدفمدل برازش شده مربوط به رابطه بین بازاریابی داخلی و چابکی سازمانی با توجه به نقش واسطه -1شکل 

 

                                                           
1. Meyers 

http://www.amazon.com/Lawrence-S.-Meyers/e/B001JSHEGA/ref=dp_byline_cont_book_1
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 گیری و سطح معناداری آنهاهای اندازهبارهای عاملی مدل -3جدول 

 سطح معناداری (t) ر بحرانیمقدا بار عاملی متغیرهای مشاهده شده هامؤلفه

 چابکی

 001/0 87/9 81/0  سرعت

 001/0 85/9 90/0  شایستگی

 001/0 87/9 89/0  قدرت پاسخگویی

 001/0 69/9 90/0  پذیریانعطاف

 بازاریابی داخلی

 001/0 52/10 91/0  توسعه

 001/0 52/10 88/0  پاداش

 001/0 13/9 89/0  اندازچشم

 گراییهدف

 001/0 19/12 75/0  1یه گو

 001/0 76/11 78/0  2گویه 

 001/0 19/12 81/0  3گویه 

 001/0 08/12 81/0  4گویه 

 001/0 34/11 76/0  5گویه 

 001/0 23/11 75/0  6گویه 

 001/0 32/12 81/0  7گویه 

 001/0 44/13 88/0  8گویه 

( دو )شود خیطور که مشاهده میدهد. همانافزار را نشان میجرا با نرمهای برازش مدل، پس از اترین شاخصمهم 4جدول 

دو ( و خی08/0کوچکتر از ) RMSEAهمچنین  (؛90/0بزرگتر از ) NFIو  CFI  ،GFI (؛05/0تر از )بزرگ Pدار با غیرمعنی

 ، نشان از برازش خوب مدل دارند.3( کوچکتر از نسبی )

 گرایی و چابکی سازمانیبازاریابی داخلی بر هدفضرایب استاندارد تأثیر متغیر  -4 جدول

GFI CFI NFI CMIN/DF CMIN RMSEA 

90/0 97/0 94/0 82/1 03/159 06/0 

اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل را در مدل پژوهش نشان  6ضرایب استاندارد و مقادیر بحرانی مسیرها و جدول  5جدول 

 توان چگونگی رابطۀ عّلی بین متغیرهای پژوهش را تحلیل و تفسیر کرد.ه بر اساس آنها میدهند کمی

 مدل ساختاریضرایب استاندارد و مقادیر بحرانی مربوط به  -5جدول 

 مقدار بحرانی انحراف استاندارد ضریب استاندارد مسیر

 80/11 07/0 85/0 گراییهدف  بازاریابی داخلی

 57/6 06/0 50/0 چابکی سازمانی  بازاریابی داخلی

 09/6 06/0 48/0 چابکی سازمانی  گراییهدف

( هستند. تحلیل ≤t 96/1شود که هر سه مسیر دارای تأثیر معنادار )، مشخص می5با توجه به ستون مقادیر بحرانی در جدول 

علّی و ای همچنین، رابطه ؛گرایی داردفتأثیر مستقیم و معناداری بر هد ،دهد که بازاریابی داخلیمدل ساختاری نشان می

اثر مستقیم و معناداری بر چابکی سازمانی  ،گرایی نیزمتغیر هدف معنادار بین بازاریابی داخلی و چابکی سازمانی وجود دارد.

ازاریابی ین بگرایی در رابطۀ بای هدفنقش واسطهحاکی از تأیید  ،نیز 64/7برابر با  Zارزش  استفاده از آزمون سوبل و دارد.
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ای را ، معنادار بودن تأثیر متغیر واسطه96/1از  Zبیشتر شدن ارزش  در این آزمون .1(1)فرمول  داخلی و چابکی سازمانی است

 (.1394شریف و مهدویان، دهد )پهلواننشان می

 

Z-value =       = 7.64 :1 فرمول 

بازاریابی داخلی نه تنها به صورت مستقیم، بلکه به صورت غیرمستقیم نیز بر دهندۀ این است که نشان ،نیز 6نتایج جدول 

توان گفت که این تأثیرات به صورت فزاینده است. چابکی سازمانی تأثیر دارد. با توجه به جهت ضریب مسیر این متغیرها می

گرایی یرهای چابکی سازمانی و هدفدرصد از واریانس متغ 37درصد و  49 به ترتیب ،شودهمان طور که در مدل مشاهده می

 زا قابل تبیین است.توسط متغیرهای برون

 شدۀ اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل در مدل پژوهش ضرایب استاندارد -6جدول 

 متغیرها
 اثر متغیرها

 ضریب تعیین
 کل غیرمستقیم مستقیم

 37/0 85/0 - 85/0* گراییهدف  بازاریابی داخلی

 91/0 41/0* 50/0* چابکی سازمانی  یبازاریابی داخل
49/0 

 48/0 - 48/0* چابکی سازمانی         گراییهدف

     معنادار است. ≥05/0p* در سطح 

 گیریبحث و نتیجه

بینی، انتظارات و نیازهای ارباب رجوع، انتظار دریافت خدمات متنوع امروزه مسائل مهمی چون تغییرات سریع و غیر قابل پیش

با استفاده از  ،های ورزشی ناگزیرندسازمانه موقع ذهن مدیران را به خود مشغول کرده است. برای مقابله با این گونه مسائل، و ب

 ،سازمان چابک (. رسیدن به شکل2017ویسی، زارعی و های مختلف همگام با تحوالت و نیازهای جامعه به پیش روند )روش

ها و افزایش دامنه خدمات عمومی، ارضای نیاز باعث کاهش هزینه ،توانده طور کلی میست. سازمان چابک بهاروشیکی از این 

های فاقد ارزش و افزایش رقابت سازمان شود سازی برای معرفی خدمات جدید، ارزیابی و تخمین فعالیتمشتریان، آماده

نقش  توجه به خلی و چابکی سازمانی باحاضر، بررسی ارتباط بین بازاریابی دا پژوهشهدف (. 1392پور و اخوان، رمضان)

عوامل مؤثر بر این متغیر مهم بخشی از  ،بتوان بر این اساس تا بودگرایی در ادارات ورزش و جوانان استان فارس ای هدفواسطه

 زمانی را شناسایی کرد.سا

 مورگانهای این یافته با نتایج پژوهش کند.چابکی سازمانی را تأیید می تأثیر متغیر بازاریابی داخلی بر ،نتایج تحلیل آماری

پور و رمضان( و 2009از نظر لوتاگن ) همخوانی دارد. ،(1392) پور و اخوانو رمضان (2012) سرو، م(2009) ، لوتاگن(2004)

 ،های پرداخت متناسب با کارکردایجاد سیستم ،گذاری منابعسازی فرایند، به اشتراکیکپارچهمواردی چون  ،(1392اخوان )

عنوان به -های بازنشستگی ای و پوششارائه تسهیالت بیمهدر کنار  رهنگ سازمانیو ارتباطات ف های توسعه کارکنانبرنامه

کند؛ را برای آنها ایجاد می امنیت شغلی و نوعی شودمی کارکنانترغیب و ایجاد دلگرمی  موجب -های بازاریابی داخلیفعالیت

 یارتقا و به عبارتیمنجر به سودرسانی  ،ها و عملکردشایستگی بیشتر آنان برای کسبتواند سبب تالش همین موضوع می

چون در  معتقدند کههای خدماتی درباره سازوکار بازاریابی داخلی در سازمان ،(0200) 2کوپر و کرونین. شودچابکی در سازمان 

                                                           
 گرایی به چابکی سازمانی است.ضریب مسیر مستقیم هدف bگرایی و سیر مستقیم بازاریابی داخلی به هدفضریب م a. در این فرمول،  1

2. Cooper and Cronin 
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ده دارند، بازاریابی داخلی کوشش سازمان برای آموزش کارکنان در حفظ ارتباط با مشتریان نقش اصلی را به عه ،هااین سازمان

از طریق توجه تواند میبه عبارتی دیگر، سازمان  و پاداش و به طور کلی مدیریت نیروهای انسانی برای ارائه خدمات بهتر است.

دمات کارا، خا ارائه ب کارکنان راضیسپس ند؛ ک فراهمآنها را مندی رضایتشرایط  ابتدا، مشتریان داخلی )کارکنان( خودبه 

تواند به نحوی بر قابلیت در حقیقت، بازاریابی داخلی می فراهم سازند.را مندی مشتریان بیرونی متنوع، سریع و شایسته، رضایت

به ویژگی ممتاز سازمان تبدیل  ،های محیطیهای کارکنان تأثیر بگذارد که استفادۀ چابک از فرصتپذیری و شایستگیانعطاف

 شود.

گرایی دارد. از آنجایی که این تأثیر مستقیم و معناداری بر هدف تأثیر ،بازاریابی داخلی نشان داد که این پژوهش ته دیگرِیاف

، گذاریطبق نظریه هدف شود.گرایی در کارکنان بیشتر میبازاریابی داخلی، تمایل به هدف اجزای ارتقای سطحبا  فزاینده است،

عملکرد افراد  اهداف و هدایت جستجویها و دیگر مفاهیم درونی اشخاص، محیط نقش بسیار مهمی در عالوه بر نیازها، خواسته

های آکنده از عوامل انگیزشی مثبت و برنامهادارات ورزش و جوانان  زمانی که محیطبنابراین، (؛ 1390دارد )رضایی و همکاران، 

نحوه برداشت فرد و  ،( معتقد است1994)1آرچر. اهداف سوق دهد ، خواهد توانست عملکرد افراد را به سمتباشدتوانمندسازی 

 ،های سازمانها و دستورالعملاستراتژی از آنجایی که محیط، گرایی دارد.هدف ارتباطی دوجانبه با ،واکنش او به دنیای پیرامون

اگر  (،1391)حسینی و رحمانی،  افتداتفاق میگذارد و در پی آن سوگیری به سمت هدف بر ذهنیت و رفتار کارکنان اثر می

بت به جو سازمانی را بهبود بخشد و به نگرش کارکنان نس تواندمی ،روی بیاورد های بازاریابی داخلیاجرای برنامه بهسازمان، 

سیستم برقراری های کارکنان، به عبارتی دیگر، توسعه دانش و مهارت گرایی را در بین کارکنان نهادینه کند.هدف دنبال آن

 ،چونهمفردی  به منحصر هایایجاد توانایی باعث اندازی شفاف،مندانه، تسهیم اطالعات و ترسیم چشمدهی سخاوتپاداش

واقع، بازاریابی  دردهد. های خود در کار انگیزه دوچندانی میقابلیت کارگیری بهکه به آنها برای شود کارکنان می در گراییهدف

)تجری و همکاران،  بگذاردبر نگرش مطلوب کارکنان نسبت به کار و مشتری تأثیر  ،رامشو آ تواند با ایجاد امنیتداخلی می

دن کربرای روشن  را شاید بتوان محرکی داخلیبازاریابی  بنابراین ؛باعث هماهنگی اهداف فردی و اهدف سازمانی شودو  (1395

 به حساب آورد.گرایی در کارکنان موتور هدف

مثبت و معناداری  تأثیر ،ورزش و جوانان اداراتبر چابکی کارکنان گرایی که هدفنشان داد  ،ن پژوهشنتیجه دیگر حاصل از ای

به  پذیری آنها در ارائه خدمات ورزشیتوان، سرعت، قدرت و انعطاف ،گراتر باشندهر چه افراد سازمان هدف ،دارد. به بیانی دیگر

با توجه به نیازهای متنوع و گیری تواند به موقع تصمیمست که سازمان میدر این شرایط ا .خواهد یافتافزایش های هدف گروه

 از اثربخش استفاده با معموالًکه  ناب تولید خالفبر ،(1997)2سنیگان به اعتقاد. مناسب را اجرا کندعملیات سریع و مشتریان، 

به نقل از: ) است وریبهره به دستیابی برای محیط اثربخش به واکنش به مربوط چابک ارائه خدمات است، در ارتباط منابع

 به پاسخ توانایی ،از اینرو کشد.مداوم اهداف سازمان را به چالش می به طور ی کهمتغیر محیط ؛(2002 ،و یوسف 3گوناسگرام

 باشند و در عین حال از اهداف خود فاصله چابک خواهندی است که میهایبرای سازمان لهئمس مهمترین ،محیطی رویدادهای

 بدهند، مناسبی پاسخ هاچالش به بتوانند اینکه بر عالوه تا هستند جدیدی هایاستراتژی نیازمند هاسازماناین  .نگیرند چندانی

به عنوان -گرا رفتار هدف وتمرکز روی سرمایه انگیزشی افراد  .(2011، 4باشند )کورت هارصتاز ف مطلوب استفاده به قادر

بر اساس نوع  گراافراد هدفباشد. های خدماتی حوزه ورزش در سازمانخشی از این استراتژی تواند بمی -شکلی از انگیزش

دهند، های متفاوت از خود بروز میواکنش ،های مختلفشوند و در موقعیتنگرش و درک خود از محیط پیرامون برانگیخته می

                                                           
1. Archer 

2. Gunnison 

3. Gunasegaram 

4. Kurt 
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به . د داشتبیشتری خواهپذیری انعطافگرا، دفکارکنان ه برخوردار از ورزشی سازمان یک بدین معناست کهاین مشخصه 

با تسلط و توانایی بیشتر برای  افراد مشخص است،روی اهداف هاز دنبال کارکنانچون قصد و نیت ، عالوه، در چنین سازمانی

وصیفی یافتۀ تاین  در ارائه خدمات خود خواهد بود.بهبود شایستگی سازمان  به معنای کهکنند رسیدن به اهداف تالش می

گرایی در نقش هدفمؤید تواند مینیز ، اندطی کردهتحصیالت تکمیلی را دورۀ  ،درصد از اعضای سازمان 38که حدود  پژوهش

که  کنندتالش میهای خود بهبود شایستگی در جهتهماهنگ با اهداف سازمانی،  که کارکنانچابکی سازمان باشد؛ بدین معنا 

 .خواهد داشت شایستگی سازمان را نیز به دنبال

. داردتأثیر گرایی بر چابکی سازمانی بازاریابی داخلی به واسطه هدف ها نشان داد کهدست آمده از تجزیه و تحلیل دادهه نتایج ب

؛ گرایی در این ارتباط استکمتر است که حاکی از اهمیت نقش هدفتأثیر مستقیم آن  ازاین تأثیر غیرمستقیم، مقدار اندکی 

 با اجرای موفق بازاریابی داخلی و ایجاد حس ،توان گفتمی تأثیر کل را به طور قابل توجهی ارتقا دهد. ،نستهاین موضوع توا

 رسانی دقیق، متنوع و سریع به مشتریانخدمتو به دنبال آن  تحقق اهدافبه کارکنان ، میل ط کارامنیت و انگیزه در محی

 تمایلبا تأثیرگذاری بر  های بازاریابی داخلیجرای برنامها از طریقسازمان ایجاد فضای انگیزشی در در حقیقت،  شود.بیشتر می

گذاری روی ابعاد توانند با سرمایهادارات ورزش و جوانان می .خواهد بود ی چابکسازمان رفتار، محرک به تعقیب اهداف کارکنان

به اعتقاد رضایی و همکارانش تعادل ایجاد کنند.  نیازهای مشتریانتأمین و  سازمانیاهداف دستیابی به بازاریابی داخلی، بین 

؛ به نحوی که شودطلبی بیشتر افراد میهای کاری، موجب تالش و چالشها و فعالیتگیری(، توجه به هدف در تصمیم1390)

ها این شرایط، آندر و ( 2010و همکاران،  1)اولیویاانگیزاند میهای مرتبط با کار برها و قابلیترا برای کسب شایستگی هاآن

گرا کردن از طریق هدفتواند اجزای بازاریابی داخلی میبر بنابراین، تأکید  ؛خدماتی چابک به مشتریان ارائه کنندتوانند می

ای حلقه ش،؛ چیزی که شاید در ادارات ورزش و جوانان، در ارتباط با مشتریانارمغان بیاوردکارکنان، چابکی را برای سازمان به 

ه کارکنان ببرای بهبود چابکی سازمان خود، ادارات ورزش و جوانان مدیران که شود پیشنهاد میبر این اساس،  باشد. مفقوده

نفعان سازمان را نیز مندی سایر ذیتواند رضایتها میخود به عنوان مشتریان اصلی نگاه کنند؛ مشتریانی که ارضای نیازهای آن

های آموزشی متناسب با وظایف افراد، دازی روشن و قابل درک برای کارکنان، طراحی برنامهانایجاد چشم به دنبال داشته باشد.

تواند نگرش کارکنان نسبت به سازمان و می ،سازی تسهیالت ویژهاندازی سیستمی منصفانه برای پاداش )و تنبیه( و فراهمراه

شرایطی را ایجاد کنند که کارکنان به تحقق اهداف  ،توانندمیهای بازاریابی داخلی . به عبارتی، روشرا بهبود بخشد رضایت آنها

بهبود مستمر خدمات ارائه توانند با بنابراین، مدیران ادارات ورزش و جوانان می ؛فردی خود در قالب اهداف سازمانی بیاندیشند

کمک به رفع مشکالت مالی و ریزی، گزینی و برنامههدف ،ها در فرآیندهایی مثل، مشارکت دادن آنخود شده به کارکنان

. ادارات ورزش ها را بر اهداف سازمان متمرکز کندآنفکر را حفظ و ها به سازمان آناعتماد کاهش فاصله طبقاتی بین کارکنان، 

 تر عمل کنند.در پاسخگویی به نیازهای ورزشی جامعه موفق ،از این طریق خواهند توانست و جوانان

 منابع

 .43ـ37(، 10)39فصلنامه رشد فناوری،  .سازمانی چابکی مفهومی الگوی ارائه (.1393) .، رضاقاییآ و آقایی، میالد

تأثیر تسهیم دانش بر چابکی سازمانی کارکنان آموزشی و (. 1394) .صحرائی بیرانوند، مهدی و ابیلی، خدایار؛ رومیانی، یونس

 ،(6)3 . فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان،تهران(پژوهشی با نقش میانجی هوش سازمانی )مورد: دانشگاه علوم پزشکی 

 .65ـ55

                                                           
1. Olivia 
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 چابکی با سازمانی نوآوری رابطه مطالعه(. 1395دیناروندی، سعید. ) و ؛ سیالوی، حبیب؛ سیالوی، منصورنژاد، نعیماحسانی

 .9ـ1، ترکیه المللی علوم و مهندسی، استانبولسومین کنفرانس بیناهواز.  فاضالب و آب سازمانی اداره

(. رابطه چابکی سازمانی و سازمان یادگیرنده در 1391احمدی، علیرضا؛ صابونچی، رضا؛ سبحانی، یزدان و حاتمی، سعید. )

 .77-65، 8ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران. فصلنامه تحقیقات علوم ورزشی،  وزارت

سازی خودرو در ی عملکرد کارکنان صنعت قطعه(. الگوی توانمندی برای ارتقا1388) .رضامیری، علی و افجه، سید علی اکبر

 .169ـ149(، 4)14علوم مدیریت ایران،  . فصلنامهایران

 چابکی ابعاد رابطه (. بررسی1395) .ابراهیمی، رحیم و جهرمی، نگارالسادات؛ شکری، عبدالحسین مصباحی زاده، سلیمان؛ایران

 .145ـ117(، 10)38وری، بهره مدیریت .شرقی ذربایجانآ استان در دانا شرکت بیمه کارکنان وریبهره و سازمانی

سازمانی  نوآوری میانجی اثر کارکنان: عملکرد بر داخلی بازاریابی (. اثر1394) .قیتانی، البرز و ایمانی، صاحب؛ گسکری، ریحانه

 .338–315(، 7)2مدیریت بازرگانی،  .آغاجاری گاز و نفت برداریبهره شرکت تابع هایاداره در

 رابطه بررسی (.1394) .زاده، مرتضی محمد و راضیه حسین؛ منتظرالفرج،؛ فالح زاده، مهدی محمد؛ کیانی، امین ، محمدیامبهر

 .80ـ71(، 1)1سالمت،  نظام در مدیریت راهبردهای .سازمانی چابکی و سازمانی یادگیری

 . تهران، بیشه.)چاپ اول( AMOSا سازی معادالت ساختاری بمدل (.1394شریف، سعید و مهدویان، وحید. )پهلوان

 و ورزش ادارات کارکنان بازارگرایی با داخلی بازاریابی (. ارتباط1395) .سمیعی، روح اهلل و ابوالفضل؛ قربانی، سعید تجری،

 .5ـ1واحد علی آباد کتول،  اسالمی ورزش، دانشگاه آزاد در کاربردی علوم ملی کنفرانس پنجمین .استان گلستان جوانان

 و هدفمند سازمانی فراموشی رابطه تبیین (.1394) .جاوید، مجیدو  فراهانی، مجید؛ صابری، علی؛ حیدری، محمد لیجال

 در سازمانی رفتار مدیریت مطالعات .همدان استان جوانان و ورزش کل اداره در سازمانی چابکی با سازمانی یادگیری

 .44–35 ،(2)8ورزش، 

 کارکنان مورد عملکرد بر سازمانی چابکی تأثیر بررسی (.1395) .سرجویی، سمیه و رضا زاده، احمدجورکش، نسرین؛ شکرچی

 .13ـ1تهران،  ،21المللی مدیریت و اقتصاد در قرن دومین کنفرانس بین .اصفهان زمزم رکتش مطالعه:

های خدمات مسافرتی شهر ثیر بازاریابی درونی بر عملکرد سازمانی در شرکتتأ(. 1391) .رحمانی، سحر حسینی، سید یعقوب و

 .128ـ111  (،2)1فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، . تهران

عملکرد شغلی در  گرایی و رضایت شغلی باطه بین هدفبررسی راب (.1390) .بی سخن، رقیه و رضایی، مراد؛ گودرزوند، مهرداد

. 1396آبان  15از سایت:  ، تاریخ دریافتنوبسایت مقاالت بازاریابی ایرا .های دولتی استان گیالنشرکت

http://marketingarticles.ir/marketing 

المللی کنفرانس بین .(. بررسی عوامل بازاریابی درونی بر چابکی سازمانی1392) .رضااخوان، محمد و لپور، اسماعیرمضان

 .8ـ1شیراز،  و راهکارها، هامدیریت، چالش

ها. (. بررسی چابکی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان1392) .آبساالن، شکوفه مضانیان، محمد رحیم؛ مالئی، مینا ور

 .204ـ185، 20مطالعات مدیریت ورزشی، 

 .1396آبان  20ریافت از سایت: ؛ تاریخ دوری در ایران. وبسایت آفتابگرایی حلقه مفقوده بهره(. هدف1387روستا، احمد. )

http://www.aftabir.com. 

های دولتی شهر بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان (.1389. )پور، امیننیکو  ، سنجرسالجقه

 .184ـ169(، 3)7های مدیریت، پژوهش .کرمان

http://marketingarticles.ir/marketing
http://www.aftabir.com/
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 هنرآفرینی اثر ساختاری معادالت تحلیل(. 1395لقمانی، محسن. ) و هنری، حبیب گودرزی، محمود؛ رضا؛المغبهار، شعبانی

ورزشی،  مدیریت در کاربردی هایپژوهش ایران. اسالمی جمهوری جوانان و ورزش وزارت سازمانی چابکی بر شغل

 .23ـ11(، 19)3

اطالعات. آوری های دولتی با رویکرد فنچابکی سازمانی در سازمان(. بررسی ابعاد 1384) .زاده، علیرجب و ی، بهنامرابشه

 .16ـ1)ناب(، ندای اقتصاد بامداد تهران،  آوری اطالعات و ارتباطاتالمللی مدیریت فندومین کنفرانس بین

 .نیکی شیراز(. بررسی رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی در صنایع الکترو1391) .الهصادقیان، رحمت

 تان، دانشکده مدیریت و حسابداری.نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچسپایان

وری کارکنان مورد مطالعه شرکت مدیریت تولید بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و بهره (. 1395) .محسن، بادیآعرب نجف

 آباد، دانشکده مدیریت و حسابداری.زاد اسالمی واحد نجفآ، دانشگاه کارشناسی ارشد نامهپایان .برق شهید محمد منتظر

مدیریت  هایپژوهش .های چابکی سازمانیثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیتأت (.1395) .پاشایی هوالسو، امین و علیرضایی، ابوتراب

 .175ـ149 (،2)20 ،در ایران

بررسی رابطه بین چابکی سازمانی با کیفیت ارائه  .(1393) .فردوس شالچی تبریزی، و اسداهللافشاری، عباسعلی؛ ، قیومی

 .15ـ1سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران،  .خدمات از دیدگاه مشتریان )مطالعه موردی: بیمه البرز(

 عملکرد و داخلی بازاریابی میان (. رابطۀ1395) .گیالن، الهام و نژاد، اسماعیلشعبانی کریمی، آصف؛ والیتی شکوهی، رضوان؛

 .308ـ289(، 14)3سیاست،  و توسعه در زن .جنسیت گریتعدیل نقش ی:سازمان

-151، 30راهبرد توسعه، شماره  .(. چابکی سازمانی و مدل دستیابی به یک سازمان چابک1391) .برکم، یاسر و پور، امیننیک

171. 

وری منابع انسانی از طریق رهبری ری بر بهرهثیر چابکی سازمانی و سرمایه فکأتحلیل ت(. 1394) .سلمان، یوسفی حاجیور
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Abstract 

Objective: In order to cope with the quick and unpredictable changes in societies and the changing 

needs and expectations of customers, it is inevitable for sports organizations to become an agile 

organization. Attention to the organization’ internal stakeholders along with emphasis on the 

determinate goals can pave the way for the formation of such an agile organization. The purpose of 

this work was to investigate the relationship between internal marketing and organizational agility 

regarding the mediating role of goal-orientation. 

Methodology: This study was a descriptive-correlative type that was administered as a field study. 

The statistical population of this research work was all the employees of sport and youth departments 

of Fars province (N = 320); 212 people were selected by simple random sampling as the statistical 

sample. Three questionnaires were used to collect data: 1) Forman and Muni’ internal marketing 

questionnaire (1995), 2) Sharifi and Zhang’ organizational agility questionnaire (2004), and 3) 

Woraputtinan’s questionnaire of the goal-orientation. The content and face validity of the 

questionnaires were approved by 10 experts in sport management. Furthermore, their reliabilities, 

measured and confirmed in pilot study by Cronbach’s Alpha, respectively, were 0.95, 0.96, and 0.93. 

In order to analyze the data, the Pearson correlation coefficient and structural equation modeling were 

used. 

Results: The results obtained revealed that the internal marketing had a direct and significant effect on 

organizational agility and goal orientation. Also internal marketing had an indirect and significant 

effect on organizational agility through goal orientation. Finally, the determination coefficient of 

endogenous variables showed that 49% of organizational agility variance and 37% of goal orientation 

variance were explained by predictor variables. 

Conclusion: Findings of this research work indicate the importance of goal orientation as a mediator 

variable in promoting organizational agility. Therefore, in addition to the growth and development of 

employees, their contribution in goal-setting and their stimulation to pursue these goals can improve 

the ability of sport and youth departments to meet the sports community needs. 
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