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Abstract
Introduction: Rapid changes in the organizational environment depend on increasing social responsibility 
and organizational agility. One way to achieve organizational agility is to use e-government. The aim of this 
study was to determine the correlation model of E-Government and organizational agility with the mediating 
role of social responsibility in the staff of the Ministry of Sports and Youth.
Methods: This descriptive-correlational study was performed on 300 staff members of the Ministry of 
Sports and Youth who were simple randomly selected (lottery). The instruments used were demographic 
questionnaire, "E-Government Questionnaire", "Organizational Agility Questionnaire" and "Corporate 
Social Responsibility Questionnaire". Face validity, content by qualitative method and convergence of 
questionnaires and reliability by internal consistency method were evaluated and confirmed by calculating 
Cronbach's alpha coefficient and composite reliability. The collected data were analyzed in SPSS. 18 and 
PLS. 23.
Results: The values of t-statistic were positive for the relationship between e-government and organizational 
agility and social responsibility as well as the relationship between social responsibility and organizational 
agility and were reported to be significant at 99% confidence level. The values of standard coefficients of 
e-government path on social responsibility, social responsibility on organizational agility and e-government 
on organizational agility through social responsibility were reported as positive. The model of structural 
equations was evaluated and validated using the goodness-of-fit index.
Conclusions: There is a positive and significant correlation between e-government and organizational 
agility. The variable of social responsibility in the relationship between e-government and organizational 
agility plays a relative mediating role. It is suggested to provide the ground for organizational agility by 
expanding the fields of e-government development and simultaneous training on social responsibility.
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چکیده
مقدمــه: تغییــرات ســریع محیــط ســازمانی منــوط بــه افزایــش مســئولیت پذیــری اجتماعــی و چابکی ســازمان اســت. یکــی از روش های 
دســتیابی بــه چابکــی ســازمانی، اســتفاده از دولــت الکترونیــک اســت. هــدف مطالعــه حاضــر، تعیین الگــوی همبســتگی دولــت الکترونیک 

و چابکــی ســازمانی بــا نقــش میانجــی مســئولیت  پذیــری اجتماعــی در  کارکنــان وزارت ورزش و جوانــان می باشــد.
روش کار: ایــن مطالعــه توصیفی-همبســتگی بــر روی 300 تــن از کارکنــان ســتادی وزارت ورزش و جوانــان کــه بصورت تصادفی ســاده 
)قرعــه کشــی( انتخــاب شــده بودنــد، انجــام شــد. ابــزار مــورد اســتفاده پرسشــنامه جمعیــت  شــناختی، "پرسشــنامه دولــت الکترونیــک" 
ــازمانی" )Organizational Agility Questionnaire( و  ــی س )E-Government Questionnaire(، "پرسشنامه چابک
ــت.  ــوده اس ــازمان" )Corporate Social Responsibility Questionnaire( ب ــی س ــئولیت پذیری اجتماع ــنامه مس "پرسش
ــا محاســبه ضریــب آلفــا  ــی ب ــه روش همســانی درون ــه روش کیفــی و همگرایــی پرسشــنامه هــا و پایایــی ب ــوا ب روایــی صــوری، محت
کرونبــاخ و پایایــی مرکــب ارزیابــی و تاییــد شــد. داده هــای جمــع آوری شــده، در نــرم افزارهــای اس پــی اس اس نســخه 18، و پــی ال 

اس  نســخه 23 تحلیــل شــد.
یافتــه هــا: مقادیــر آمــاره t بــرای ارتبــاط دولــت الکترونیــک بــا چابکــی ســازمانی و مســئولیت پذیــری اجتماعــی و همچنیــن ارتبــاط 
مســئولیت پذیــری اجتماعــی بــا چابکــی ســازمانی مثبــت بــوده و در ســطح اطمینــان 99 درصــد، معنــادار گــزارش شــد. مقادیــر ضرایــب 
ــت  ــر چابکــی ســازمانی و دول ــری اجتماعــی ب ــری اجتماعــی،  مســئولیت پذی ــر مســئولیت پذی ــک ب ــت الکترونی اســتاندارد مســیر دول
الکترونیــک بــر چابکــی ســازمانی بــا واســطه مســئولیت پذیری اجتماعــی، مثبــت گــزارش شــد. الگــوی معــادالت ســاختاری بــا اســتفاده 

از شــاخص نیکویــی بــرازش ارزیابــی شــده و مــورد تاییــد قــرار گرفــت.
ــری  ــر مســئولیت پذی ــود دارد. متغی ــازمانی وج ــک و چابکــی س ــت الکترونی ــن دول ــادار بی ــت و معن ــری: همبســتگی مثب ــه گی نتیج
اجتماعــی در رابطــه بیــن دولــت الکترونیــک بــا چابکــی ســازمانی، نقــش میانجــی نســبی را ایفــا مــی کنــد. پیشــنهاد مــی گــردد تــا 
بــا گســترش زمینــه هــای توســعه دولــت الکترونیــک و آمــوزش هــای همزمــان در بــاب مســئولیت پذیــری اجتماعــی، زمینــه چابکــی 

ســازمانی فراهــم گــردد.
کلید واژه ها: دولت الکترونیک، چابکی سازمانی، مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان.
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مقدمه
ــن  ــت در بی ــری و رقاب ــش تغییرپذی ــاهد افزای ــی ش ــای کنون دنی
مشــاغل، ســازمان هــا و محیــط هــای کاری اســت؛ چنانکــه محیط 
ســازمان هــا، نیازهــا و خواســته هــای آن  هــا ســرعت تغییرپذیری 
ــا بدیــن تغییــرات بــه  ــد ت باالیــی دارنــد و ســازمان هــا نیــاز دارن
گونــه ای ســریع پاســخ دهنــد. دولــت الکترونیــک یکــی از عواملی 
اســت کــه مــی توانــد ســرعت رویــه هــا و فرایندهــای رویارویــی 
ــد )1,2(. از  ــود بخش ــا را بهب ــازمان ه ــی س ــرات محیط ــا تغیی ب
آنجــا کــه امــروزه شــرکت هــا بــا مســائلی نظیــر رقابــت، جهانــی 
شــدن، فشــارهای محیــط کســب و کار مواجــه هســتند، شــناخت و 
اهمیــت فزاینــدۀ چابکــی، پیــش شــرط موفقیــت ســازمانی اســت 
و از ایــن رو ارزش عمومــی دولــت الکترونیــک بــرای ســازمان هــا 
مشــخص شــده اســت )3(. از ســوی دیگــر، تنــوع ذینفعــان و عــدم 
وجــود ســازوکارهای مناســب بــرای تبــادل اطالعــات و همــکاری 
بزرگتریــن چالــش بــرای خدمــات کارآمــد دولــت الکترونیک اســت 
ــات  ــات و ارتباط ــاوري اطالع ــتفاده از فن ــرد اس ــور رویک )4(. ظه
ــه داده  ــراي توســعه در بخــش عمومــی مفاهیــم جدیــدي را ارائ ب
اســت و دولــت هــا بــه طــور روزافزونــی بــه ســمت یــک مفهــوم 
و چارچــوب کلــی بــا نــام دولــت الکترونیکــی در حرکــت هســتند. 
فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات امــکان مهندســی مجــدد معمــاري 
دولــت را فراهــم مــی آورد )5(. دولــت الکترونیــک شــامل اســتفاده 
از فنــاوری اطالعــات و بــه ویــژه اینترنــت بــرای بهبــود خدمــات 
دولتــی بــه شــهروندان، شــرکت هــا و ســایر ســازمان هــای دولتــی 
اســت. دولــت الکترونیــک شــهروندان را قــادر مــی ســازد تــا بطــور 
24 ســاعته در هــر روز از خدمــات دولتــی، ایالتــی و محلــی خدمات 

تعامــل و خدمــات دریافــت کننــد )2(. 
از مهمتریــن عواملــی کــه مــی توانــد بــه ســازمان هــا در چنیــن 
ــازمانی  ــی س ــد، چابک ــدرت الزم را بده ــدی و ق ــرایطی توانمن ش
اســت؛ بــه گونــه ای کــه چابکــی ســازمانی را بــه عنــوان توانایــی 
اســتراتژیک ســازمان هــا مطرح مــی کننــد )6,7(. چابکی ســازمانی 
اغلــب بــه عنــوان یــک ویــژه گــی جایگزینــی و تغییرپذیــری در 
نظــر گرفتــه مــی شــود، بدیــن معنــا کــه ســازمان هــا نیــاز دارنــد 
تــا پیوســته در حــال تغییــر باشــند. چابکــی ســازمانی بــه عنــوان 
توانایــی یــک ســازمان بــرای توســعه و بهــره بــرداری از ســاختار 
دانــش خــود بــرای موفقیــت در محیــط هــای نامشــخص و غیــر 

قابــل پیــش بینــی نیــز تعریــف شــده اســت )8(.
چابکــی ســازمانی نیــازی اساســی بــرای ســازمان هایــی  اســت که 
بــا شــرایط در حــال تغییــر مواجــه هســتند و تغییــر پذیــری بخشــی 
ــع خــود  ــا بتواننــد دانــش و مناب ضــروری از آن هــا مــی باشــد، ت

را بــرای پاســخگویی بــه محیــط در حــال تغییــر بالدرنــگ بــه کار 
بگیرنــد. چابکــی ســازمانی بــه معنــای توانایــی شــرکت در ســرعت 
ــه تغییــرات اســت )9,10(. شــرکت  ــا انطبــاق در پاســخ ب ــر ی تغیی
هــا و ســازمان هــای چابــک قــادر بــه مقابلــه بــا شــرایط ســریع 
در حــال رشــد هســتند و بــا اســتفاده از ســرمایه گــذاری در ایجــاد 
ــر منتظــره ســالم  ــدات غی ــد،  از تهدی فرصــت هــای شــغلی جدی

بیــرون مــی آینــد )11(. 
بــرای رویارویــی بــا تغییــرات و دســتیابی بــه چابکــی ســازمانی و 
اســتفاده بهینــه از دولــت الکترونیــک، نیــروی انســانی و مســئولیت 
ــوردار  ــی برخ ــی اساس ــا از اهمیت ــازمان ه ــا در س ــری آن ه پذی
ــه  ــی ب ــری اجتماع ــئولیت پذی ــل از مس ــن دلی ــه همی ــتند. ب هس
عنــوان عامــل بقــای هــر ســازمانی یــاد مــی شــود کــه در ســال 
هــای اخیــر از ســوی ســازمان هــا مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت 
ــای  ــاس روش ه ــر اس ــی ب ــری اجتماع ــئولیت پذی )12–14(. مس
مختلــف مــی توانــد عملکــرد ســازمان را بهبــود بخشــد. یکــی از 
ــا کار  ــا تمــام وجــود ب ــان ب ــر کــردن کارکن ــن روش هــا، درگی ای
اســت. مســئولیت پذیــری اجتماعــی ســازمان ممکن اســت توســط 
کارکنــان بــه عنــوان منفعــت شــخصی نیــز درک شــود. چــرا کــه 
بــر اســاس تعریــف مســئولیت پذیــری اجتماعی ســازمان، ســازمان 
ــامل  ــه ش ــد ک ــی کنن ــت م ــود مراقب ــی خ ــان اصل ــا از ذینفع ه
کارکنــان و کارمنــدان نیــز مــی باشــد. )15(. ســازمان هایــی کــه 
ــای  ــواًل مزای ــد، معم ــری دارن ــی باالت ــری اجتماع ــئولیت پذی مس
ــد و شــرایط  ــان خــود اختصــاص مــی دهن ــه کارکن بیشــتری را ب
کاری بهتــری بــرای آن هــا فراهــم مــی کننــد. مســئولیت پذیــری 
اجتماعــی یــک وظیفــه اخالقــی اســت و ســبب برانگیختــن ســازو 
ــری  ــردد )16(. مســئولیت پذی ــی گ ــرد م ــی در ف کار هــای اخالق
اجتماعــی ســازمانی در حقیقــت دانــش اجتماعــی مصــرف کننــده 
را بهبــود بخشــیده و اعتمــاد و اعتبــار شــرکت هــا را بــاال مــی بــرد 

.)17(
ــه  ــد ک ــان دادن ــود نش ــه خ ــکاران )18( در مطالع ــوزاد و هم نک
اســتفاده از دولــت الکترونیکــی در راســتای بکارگیــری ســواد 
ــات  ــزه اطالع ــردازش مکانی ــه منظــور پ ســالمت الکترونیکــی، ب
ــر  ــوس ت ــه روز محس ــه روز ب ــل هزین ــرف حداق ــا ص ــالمت ب س
ــای  ــش ه ــوان »چال ــا عن ــود. Ramli )19( پژوهشــی ب ــی ش م
بکارگیــری دولــت الکترونیــک در مالــزی و کــره جنوبی انجــام داد. 
ایــن مطالعــه بــا هــدف تشــخیص و مقایســه مســائل مرتبــط بــا 
بکارگیــری دولــت الکترونیــک در مالــزی بعنــوان یــک کشــور در 
حــال توســعه و کــره جنوبــی بعنــوان یــک کشــور توســعه یافتــه 
انجــام شــد. نتایــج 6 عامــل کلیــدی در دولــت الکترونیــک شــامل 
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ــت  ــوری، کیفی ــتیبانی ف ــت پش ــات، کیفی ــی خدم ــت طراح کیفی
ــی و خطــر  ــزی مال ــان، خطــر ممی پشــتیبانی مشــتری، خطــر زم
ــکاران )20(  ــرد.  Darwazeh و هم ــخص ک ــی را مش اجتماع
ــر  ــت الکترونیــک ب ــر اســتفاده ازدول ــوان »تأثی ــا عن ــه ای ب مطالع
روی عملکــردی شــغلی در شــهرداری بــزرگ عمــان« انجــام دادند 
و بــه ایــن نتیجــه رســیدندکه دولــت الکترونیــک بــرروی عملکــرد 
 )21(  Cordella & Tempini .کارکنــان تأثیر گــذار اســت
ــا اســتفاده از  ــد کــه ســازمان هــا ب در پژوهــش خــود نشــان دادن
دولــت الکترونیــک مــی تواننــد فرایندهــا و روندهــای بروکراســی را 
 Shannak .کاهــش دهنــد و چابکــی ســازمانی را افزایــش دهنــد
)22(، مطالعــه ای بــا عنــوان »تأثیــر اجــرای دولــت الکترونیــک بــر 
ــه  ــام داد. مطالع ــازمان های اردن« انج ــازمانی را در س ــاختار س س
مذکــور بــا هــدف شناســایی ســطح کاربــرد دولــت الکترونیــک و 
تغییــرات در ســاختار ســازمان بــرای خدمــت بهینــه بــه شــهروندان 
ــان در وزارت  ــا کارکن ــه ب ــق مصاحب ــا از طری ــد. داده ه ــام ش انج
ــرورش و  ــوزش و پ ــاوری و وزارت آم ــات فن ــات و ارتباط اطالع
بخــش مالیــات بــر درآمــد جمــع آوری شــد. نتایج نشــان داد ســطح 
خدمــات برنامــه دولــت الکترونیــک پاییــن و بســیار ابتدایــی اســت. 
Luk )23( در مطالعــه خــود تأثیــر رهبــري ســازمان بــر موفقیــت 
ــه  ــت. در مطالع ــان داده اس ــی را نش ــت الکترونیک ــات دول خدم
وی، رهبــري ســازمانی بــه عنــوان متغیــر وابســته مــورد بررســی 
ــر  ــرکت، تأثی ــرد  18 ش ــی عملک ــا بررس ــت و ب ــه اس ــرار گرفت ق
ــا توجــه  ــر ســازمانی را ب ــر تغیی ــت الکترونیکــی ب پیاده ســازي دول
ــه هــا  ــد اســتراتژي، ســاختار و عملکــرد نشــان داد. یافت ــه 3 بع ب
ــازند.  ــق می س ــرات را تســهیل و محق ــراد تغیی ــه اف ــان داد ک نش
نصیــری ولیــک بنــی )24( در مقالــه ای بــا عنــوان »رابطــه 
بیــن حمایــت ســازماني ادراک شــده مدیریــت شــهري بــا 
کارکنــان  شــغلي  عملکــرد  و  اجتماعــي  مســئولیت پذیري 
ــهري و  ــائل ش ــي مس ــه پیچیدگ ــی دارد ک ــان م ــهرداري« بی ش
ــغلي  ــازماني و ش ــاي س ــا ویژگي ه ــط ب ــات مرتب ــه اطالع ــاز ب نی
کارکنــان جهــت مدیریــت و برنامه ریــزي صحیــح شــهري و تنــوع 
ایــن اطالعــات، از جملــه مــوارد مهــم بــراي کارایــي و اثربخشــي 
مدیریــت شــهري مي باشــد. یافته هــا همچنیــن نشــان داد میــزان 
حمایــت ســازماني، مســئولیت پذیري اجتماعــي و عملکــرد شــغلي 
ــت  ــزان حمای ــن می ــود و بی ــط ب ــد متوس ــر از ح ــان، باالت کارکن
ســازماني و مســئولیت پذیري اجتماعــي و عملکــرد شــغلي در 
اداره کل شــهرداري همــدان، همبســتگی مثبــت و معنــادار وجــود 
دارد. بــر ایــن اســاس حمایــت ســازماني، تــوان پیش بینــي 
ــد.  ــغلي را دارا مي باش ــرد ش ــي و عملک ــئولیت پذیري اجتماع مس

خســروزاده و همــکاران )25( در پژوهــش خــود رابطــه بیــن عدالــت 
ســازمانی و مســئولیت پذیــری اجتماعــی افــراد را بررســی کردنــد. 
آن هــا نتیجــه گرفتنــد عدالــت ســازمانی موجــب رضایــت شــغلی 

ــد. ــی ده ــش م ــری را افزای ــئولیت پذی ــاً مس ــده و نهایت ش
ــت  ــد، دول ــه ش ــه ارائ ــری ک ــینه نظ ــات پیش ــاس مطالع ــر اس ب
ــد ســبب  ــی توان ــه م ــی اســت ک ــک ســو فرصت ــک از ی الکترونی
ــد  ــی توان ــردد و از ســوی دیگــر، م ــش چابکــی ســازمانی گ افزای
ســبب افزایــش مســئولیت پذیــری اجتماعــی گــردد. ســازمان هــا 
بــا اســتفاده از دولــت الکترونیــک مــی تواننــد فرایندهــا و روندهای 
بروکراســی را کاهــش دهنــد و چابکــی ســازمانی را افزایــش دهنــد. 
بــرای رویارویــی بــا تغییــرات و دســتیابی بــه چابکــی ســازمانی و 
اســتفاده بهینــه از دولــت الکترونیــک، نیــروی انســانی و مســئولیت 
ــوردار  ــی برخ ــی اساس ــا از اهمیت ــازمان ه ــا در س ــری آن ه پذی
ــه ایــن نتیجــه  ــوان ب ــر اســاس بررســی متــون مــی ت هســتند. ب
رســید کــه بخشــی از اثــری کــه دولــت الکترونیــک بــر چابکــی 
ســازمانی دارد ناشــی از ارتقــا و بهبــود مســئولیت پذیری اجتماعــی 
کارکنــان اســت. بنابرایــن، مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن الگوی 
ــش  ــا نق ــازمانی ب ــی س ــک و چابک ــت الکترونی ــتگی دول همبس
ــان وزارت ورزش و  میانجــی مســئولیت پذیری اجتماعــی در کارکن

جوانــان انجــام شــد.

روش کار
ــاری  ــه آم ــت. جامع ــتگی اس ــی- همبس ــر توصیف ــش حاض پژوه
ــوده  ــان ب ــتادی وزارت ورزش و جوان ــان س ــه کارکن ــامل کلی ش
کــه در حــدود 900 تــن بودنــد. بــرای تعییــن تعــداد نمونــه از نــرم 
ــه  ــاور اســتفاده شــد. بدیــن منظــور از تعــداد نمون افــزار ســمپل پ
ــا  مکفــی در یــک گــروه اســتفاده شــد. نتایــج بــه دســت آمــده ب
اســتفاده از ایــن نــرم افــزار بــر اســاس متغیــر چابکــی ســازمانی و 
بــا اســتفاده از میانگیــن نمونــه پیــش فــرض 75، انحــراف حاشــیه 
ای 2، انحــراف اســتاندارد 17، تعــداد نمونــه 280 تــن بــرآورد شــد. 
ــد و  ــه ش ــر گرفت ــزش در نظ ــز ری ــد نی ــه 7 درص ــپس در ادام س
300 تــن بــه روش نمونــه گیــری تصادفــی ســاده )قرعــه کشــی(  
انتخــاب شــدند. مــالک ورود بــه مطالعــه، تمایــل افــراد بــه تکمیل 
پرسشــنامه بــوده اســت و هیــچ مانعــی بــرای انصــراف از تکمیــل 

پرسشــنامه، بــرای داوطلبــان وجــود نداشــت.
ــده  ــتفاده ش ــنامه اس ــات از پرسش ــردآوری اطالع ــور گ ــه منظ ب
اســت. بخــش اول پرسشــنامه هــا مربــوط بــه ســواالت جمعیــت 
شــناختی نمونــه هــای پژوهــش بــود کــه شــامل جنســیت، میــزان 

ــود.  ــالت و ســابقه کاری ب تحصی
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 E-Government( الکترونیــک«  دولــت  »پرسشــنامه 
Questionnaire( کــه در ســال 2005 بــا بررســی 47 ســازمان 
ــا توســط Torres و همــکاران )26( طراحــی شــد.  ــه اروپ اتحادی
ــا  ــی ب ــه روش کیف ــوا ب ــی محت ــکاران )26( روای Torres و هم
ــن از  ــن از مدرســین دانشــگاه و 10 ت ــری از نظــر 10 ت ــره گی به
صاحبنظــران بررســی و تاییــد نمودنــد. پایایــی بــه روش همســانی 
درونــی بــا محاســبه آلفــا کرونبــاخ بــر روی 47 پرسشــنامه تکمیــل 
شــده،  0/80 ذکــر شــده اســت. ایــن پرسشــنامه دارای 17 عبــارت 
ــی لیکــرت  ــر اســاس طیــف 5 تای ــراد ب ــد مــی باشــد و اف و 9 بع
)بســیار مهــم = 5، مهــم = 4، تــا حــدی مهــم = 3، کــم اهمیــت 
= 2، بــی اهمیــت = 1( بــه ســواالت پاســخ مــی دهنــد. ابعــاد آن 
 )service design quality( شــامل: کیفیت طراحــی خدمــات
در 2 عبــارت )عبــارت هــای 1 و 2(، کیفیــت طراحــی وب ســایت 
)web design quality( در 2 عبــارت )عبــارت هــای 3 و 4(، 
 )immediate support quality( کیفیــت پشــتیبانی فــوری
ــارت هــای 5 و 6(، کیفیــت پشــتیبانی مشــتری  ــارت )عب در 2 عب
)customer support quality( در 2 عبــارت )عبــارت هــای 
ــارت  ــم خصوصــی )privacy risk( در 2 عب 7 و 8(، خطــر حری
 )performance risk( خطــر عملکــرد ،)عبــارت هــای 9 و 10(
ــی  ــزی مال ــر ممی ــای 11 و 12(، خط ــارت ه ــارت )عب در 2 عب
)financial audit risk( در 2 عبــارت )عبــارت هــای 13 و 
14(، خطــر زمــان )time risk( در 2 عبــارت )عبــارت هــای 15 و 
16( و خطــر اجتماعــی )social risk( در 1 عبــارت )عبــارت 17( 
هســتند. حداقــل نمــره در »پرسشــنامه دولــت الکترونیــک« برابــر 
بــا 17 و حداکثــر نمــره برابــر بــا 85 بــوده و نمــره باالتــر بــه معنــی 

بکارگیــری بیشــتر دولــت الکترونیــک در ســازمان میباشــد.
در پژوهشــی کــه محمــودی )2( بیــن 175 تــن از کارمنــدان 
ــه روش  ــوا ب ــی محت ــران انجــام داد، روای ــی ای ــای دولت ــک ه بان
کیفــی »پرسشــنامه دولــت الکترونیــک« را بــا اخــذ نظــر10 تــن از 
خبــرگان و متخصصیــن بانــک هــای دولتــی ایــران تاییــد نمــود. 
ــا  ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب پایای

ــد.  ــل ش ــاری، 0/79 حاص ــه آم ــاخ در جامع کرونب
کریمیــان و همــکاران )9( روایــی محتــوا بــه روش کیفــی 
ــا بهــره گیــری از نظــر 10  ــت الکترونیــک« را ب »پرسشــنامه دول
ــد  ــران تایی ــران اداره گاز ای ــگاه و صاحبنظ ــین دانش ــن از مدرس ت
نمــوده و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب 
آلفاکرونبــاخ 120 تــن از کارکنــان اداره گاز اســتان تهــران ، 0/87 

ــد. ــرده ان ــزارش ک گ
 Organizational Agility( »ــازمانی ــی س »پرسشنامه چابک

 Sharifi & توســط   2000 ســال  در   )Questionnaire
Zhang )27( طراحــی شــده و دارای 29 عبــارت و 4 بعــد شــامل 
ســرعت عمــل )rapidity( در 6 عبــارت )عبــارت هــای 1 تــا 6(، 
شایســتگی )competency( در 7 عبــارت )عبــارت هــای 7 تــا 
ــارت  ــارت )عب ــخگویی )responsiveness( در 6 عب 13(،  پاس
هــای 14 تــا 19( و انعطــاف پذیــری )flexibility( در 10 عبارت 
)عبــارت هــای 20 تــا 29( مــی باشــد و افــراد بــر اســاس طیــف 
5 تایــی لیکــرت )کامــال موافقــم = 5، موافقــم = 4، بــی نظــرم = 
ــی  ــه ســواالت پاســخ م ــم = 1( ب ــال مخالف ــم = 2، کام 3، مخالف
ــا 29 و حداکثــر  دهنــد. حداقــل نمــره در ایــن پرسشــنامه برابــر ب
نمــره 145 مــی باشــد و نمــره بــاال حاکــی از میــزان چابکی بیشــتر 

ســازمان اســت.
ــان  ــن از کارکن ــن 285 ت ــه Nafei )28( در بی ــی ک در پژوهش
بیمارســتان هــای کشــور مصــر انجــام داد، روایــی محتــوا بــه روش 
کیفــی »پرسشــنامه چابکــی ســازمانی« را بــا اخــد نظــر 10 تــن از 
ــی  ــد کــرده و پایای ــوم پزشــکی تایی مدرســین دانشــگاه هــای عل
ــاخ  ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ب
ــان بیمارســتان، 0/89 محاســبه کــرد.   ــن از کارکن ــر روی 285 ت ب
ــر  ــن 329 مدی ــه در بی ــی ک ــکاران )29( در پژوهش Zain و هم
ــام داد،  ــزی انج ــور مال ــدی کش ــای تولی ــه ه ــی در کارخان اجرای
روایــی محتــوا بــه روش کیفــی«پرسشنامه چابکــی ســازمانی«  را 
ــه  ــن از مدرســین دانشــگاه بررســی و تاییــد شــد و پایایــی ب 10ت
روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونباخ بــر روی 
نمونــه 329 مدیــر اجرایــی کارخانــه هــای تولیــدی کشــور مالــزی، 

ــد.  ــزارش کردن 0/93 گ
ــن  ــن 85 ت ــکاران )30( در بی ــرلک و هم ــش س ــران، پژوه در ای
ــه روش  ــوا ب ــی محت ــد، روای ــام ش ــک انصــار انج ــان بان از کارکن
کیفــی »پرسشنامه چابکــی ســازمانی« بــا بهــره گیــری از نظــر10 
تــن از کارشناســان خبــره بانــک انصــار تاییــد شــده و پایایــی بــه 
روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونباخ بــر روی 
جامعــه آمــاری فــوق،  0/92 محاســبه شــده اســت.  در پژوهــش 
ــان  ــن از کارشناس ــن 72 ت ــه در بی ــکاران )31( ک ــاری و هم انص
ــه  ــوا ب ــی محت ــر کاشــان انجــام شــده، روای ــوالد کوی ــه ف کارخان
ــا توجــه  روش کیفــی و صــوری »پرسشنامه چابکــی ســازمانی« ب
ــر  ــه فــوالد کوی ــن از کارشناســان ارشــد کارخان ــه نظــرات 10 ت ب
کاشــان مربوطــه تاییــد شــده و پایایــی بــه روش همســانی درونــی 
بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــر روی 72 تــن از کارکنــان 

ــد. ــه ، 0/75 بدســت آورده ان کارخان
 Corporate( »پرسشــنامه مســئولیت پذیری اجتماعی ســازمان«
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در  کــه   )Social Responsibility Questionnaire
ــنجش  ــدف س ــا ه ــط Galbreath  )32( ب ــال 2010  توس س
مســئولیت اجتماعــی در کســب و کار و کارآفرینــی طراحــی شــده 
ــد شــامل مســئولیت اقتصــادی  ــارت و 4 بع اســت و دارای 28 عب
ــارت هــای  ــارت )عب )economic responsibility( در 7 عب
1تــا 7(، مســئولیت قانونــی )legal responsibility( در 7 
 moral( ــی ــا 14(، مســئولیت اخالق ــای 8 ت ــارت ه ــارت )عب عب
ــا 21( و  ــای 15 ت ــارت ه ــارت )عب responsibility( در 7 عب
 )precautionary responsibility( مســئولیت احتیاطــی
ــر  ــراد ب ــد و اف ــی باش ــا 28( م ــای 22 ت ــارت ه ــارت )عب در 7 عب
اســاس طیــف 5 تایــی لیکــرت )کامــال موافقــم = 5، موافقــم = 4، 
بــی نظــرم = 3، مخالفــم = 2، کامــال مخالفــم = 1( بــه ســواالت 
پاســخ مــی دهنــد. حداقــل نمــره در ایــن پرسشــنامه برابــر بــا 28 
ــزان  ــاال حاکــی از می ــره ب ــی باشــد و نم ــر نمــره 140 م و حداکث

ــر ســازمان اســت. مســئولیت پذیــری اجتماعــی باالت
محمــد شــفیعی و احمــد زاده )33( بــا بررســی 226 تن از مســافران 
ــران،  ــای ته ــتان ه ــافربری در اس ــای مس ــای قطاره ــرکت ه ش
اصفهــان و خراســان روایــی محتــوا بــه روش کیفــی »پرسشــنامه 
ــا اخــذ نظــر 10 تــن از  مســئولیت پذیری اجتماعــی ســازمان« را ب
ــه  ــی  ب ــرده و پایای ــد ک ــی تایی ــت ریل ــرگان صنع ــین و خب مدرس
روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونباخ بــر روی 

226 مســافر قطــار، 0/92 محاســبه کردنــد. 
ســلطانی و همــکاران )34( در پژوهشــی کــه در بیــن 226 تــن از 
کارکنــان در یــک بیمارســتان دولتــی در اســتان مازنــدران انجــام 
شــد، جهــت ســنجش روایــی ســازه »پرسشــنامه مســئولیت پذیری 
ــی اکتشــافی اســتفاده  اجتماعــی ســازمان«، از روش تحلیــل عامل
کردنــد کــه بــر اســاس نتایــــج ، 4 عامــــل تاییــد شــد. پایایــی به 
ــر  ــاخ، ب ــا کرونب ــب آلف ــا محاســبه ضری ــی ب روش همســانی درون

روی 226 تــن کارکنــان بیمارســتان، 0/87 محاســبه شــد.
در پژوهــش حاضــر، روایــی محتــوا بــه روش کیفــی »پرسشــنامه 
دولــت الکترونیــک«، »پرسشنامه چابکی ســازمانی« و »پرسشــنامه 
ــا اخــذ نظــر 10 تــن از  مســئولیت پذیــری اجتماعــی ســازمان« ب
مدرســین مدیریــت ورزشــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران 
ــی  ــکده کارآفرین ــت دانش ــین مدیری ــن از مدرس ــزی و 10 ت مرک
ــد  ــا تایی ــرات آن ه ــق نظ ــده و طب ــی ش ــران بررس ــگاه ته دانش
شــد. بــه منظــور بررســی روایــی صــوری، پرسشــنامه هــا در اختیار 
ــگاه آزاد  ــی دانش ــت ورزش ــری مدیری ــجویان دکت ــن از دانش 15 ت
ــه  ــت ک ــرار گرف ــان ق ــاغل در وزارت ورزش و جوان ــالمی ش اس
ســطح دشــواری، میــزان تناســب و عــدم ابهــام ســواالت بررســی 

شــده و روایــی صــوری پرسشــنامه هــا تاییــد شــد.
ــزان  ــنجش می ــور س ــه منظ ــا ب ــنامه ه ــرای پرسش ــی همگ روای
ــر آن،  ــاهده پذی ــای مش ــط متغیره ــان توس ــر پنه ــن متغی تبیی
ــرای  محاســبه شــد. مقــدار میانگیــن واریانــس اســتخراج شــده ب
»پرسشــنامه دولــت الکترونیــک«، »پرسشــنامه چابکــی ســازمانی«  
و »پرسشــنامه مســئولیت پذیــری اجتماعــی ســازمان« بــه ترتیــب 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــبه ش ــا 0/54، 0/77 و 0/65 محاس ــر ب براب
اینکــه اعــداد مذکــور بیشــتر از 0/5 مــی باشــند، روایــی همگــرای 

ــد شــد )35(. هــر ســه پرسشــنامه فــوق تایی
مقادیــر ضریــب آلفــا کرونبــاخ متغیرهــای مشــاهده پذیــر بــا هدف 
ــتفاده از 40  ــا اس ــا  ب ــی آن ه ــازگاری درون ــا س ــی ی ــن پایای تعیی
ــت  ــای »دول ــرای متغیره ــه ب ــد ک ــبه ش ــو محاس ــه در الگ نمون
پذیــری  »مســئولیت  و  ســازمانی«  »چابکــی  الکترونیــک«، 
ــا 0/87، 0/90 و 0/82  ــر ب ــب براب ــه ترتی ــازمان« ب ــی س اجتماع
محاســبه شــد کــه قابــل قبــول بــودن ایــن شــاخص را نشــان داد 
)35(. از ســوی دیگــر، بــه منظــور لحــاظ کــردن اهمیــت نســبی 
عبــارت هــا در ارزیابــی پایایــی، از شــاخص پایایــی مرکب اســتفاده 
شــد. مقادیــر مربــوط بــه پایایــی مرکــب متغیرهــا بــه ترتیــب برابر 
ــن  ــر ای ــی مقادی ــه تمام ــد ک ــت آم ــا 0/90 ، 0/93 و 0/88 بدس ب
شــاخص بیشــتر از 0/70 اســت و بنابرایــن، پایایــی مرکــب عبــارت 

هــا تاییــد شــد.
بــرای جمــع آوری  داده هــا، ابتــدا پرسشــنامه های پژوهش توســط 
ســازمان ورزش و جوانــان تاییــد و ســپس دریافت مجوز از حراســت 
وزارت ورزش و جوانــان دریافــت شــد. پرسشــنامه هــا طــی چهــار 
روز کاری بیــن کارکنــان ســتادی وزارت ورزش و جوانــان  توزیــع 
ــرده  ــان ب ــه زم ــی30 دقیق ــا 20 ال ــل پرسشــنامه ه ــد. تکمی گردی

اســت. 
نحــوه توزیــع متغیرهــای مطالعــه بــا اســتفاده از محاســبه شــاخص 
مرکــزی )میانگیــن(، شــاخص هــای پراکندگــی )واریانــس و 
انحــراف معیــار( و شــاخص هــای شــکل توزیــع )چولگــی، 
ــتگی  ــوی همبس ــی الگ ــت بررس ــد. جه ــخص ش ــیدگی( مش کش
دولــت الکترونیــک و چابکــی ســازمانی بــا نقــش میانجــی 
مســئولیت پذیری اجتماعــی در کارکنــان ورزشــی از آزمــون هــای 
تحلیــل مســیر و معــادالت ســاختاری اســتفاده شــد. بــراي تحلیــل 
ــی اس اس نســخه 18 ، الگــوی  ــای اس پ ــرم افزاره ــا از ن داده ه

ــد. ــتفاده ش ــخه 23 اس ــی ال اس نس ــا پ ــاختاری ب ــادالت س مع

یافته ها
بــر اســاس مطالعــات کمــی داده هــای جمع آوری شــده مشــخص 
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شــد کــه 43/60 درصـــد از نمونـــه هــا زن و 56/40 درصـــد مـــرد 
بودنـــد. همچنیـــن بـه لحـاظ مـدرک تحصیلـــی، 20/30 درصد از 
افــراد دارای مــدرک تحصیلــی دیپلــم، 53/40 درصــد کارشناســی و 
26/30 درصــد کارشناســی ارشــد و باالتــر بودنــد. 11/30 درصــد از 
افــراد ســابقه کاری کمتــر از 10 ســال، 55/60 درصــد افــراد ســابقه 
کاری 20-10 ســال و  33/10 درصــد افــراد ســابقه کاری بیشــتر از 
20 ســال داشــتند. شــاخص هــای توصیــف داده هــا )نحــوه توزیــع 
متغیرهــای پژوهــش( شــامل مرکــزی، پراکندگــی و شــکل توزیــع 

محاســبه شــد کــه نتایــج در )جــدول 1( آمــده اســت. هرچــه میزان 
انحــراف معیــار یــک توزیــع آمــاری بیشــتر باشــد، نشــان مــی دهد 
کــه داده هــا، دارای پراکندگــی بیشــتری هســتند. مقــدار چولگــي 
ــازه )2، 2-(  ــراي متغیرهــای مــورد مطالعــه در ب مشــاهده شــده ب
ــع آن  ــوده و توزی ــال ب ــي متغیرهــای پژوهــش نرم ــرار دارد. یعن ق
ــازه )2، 2-(  ــز در ب ــا نی ــیدگي متغیره ــدار کش ــت. مق ــارن اس متق
قــرار دارد کــه نشــان مي دهــد توزیــع متغیرهــا از کشــیدگي نرمــال 

برخــوردار اســت. 

جدول 1: شاخص های مرکزی، پراکندگی و توزیع عوامل
مسئولیت پذیری اجتماعیچابکی سازمانیدولت الکترونیکشاخص

3/2653/0263/3096میانگینمرکزی

پراکندگی
0/5040/6360/479انحراف معیار

0/2540/4050/229واریانس

شکل توزیع
0/420-0/508-0/429-چولگی

0/5880/7340/699کشیدگی

ــکل 1  ــیرها در ش ــده مس ــتاندارد ش ــب اس ــاخص ضری ــج ش نتای
ــت  ــتاندارد شــده دول ــب اس ــدار ضری نشــان داده شــده اســت. مق
ــا  ــر ب ــری اجتماعــی ســازمان براب ــر مســئولیت پذی ــک ب الکترونی
ــر  ــک ب ــت الکترونی ــده دول ــتاندارد ش ــب اس ــدار ضری 0/947، مق
چابکــی ســازمانی برابــر بــا 0/741 و مقــدار ضریب اســتاندارد شــده 

مســئولیت پذیــری اجتماعــی ســازمان بــر چابکــی ســازمانی برابــر 
ــی  ــت م ــور، مثب ــب مذک ــی ضرای ــه تمام ــد ک ــا 0/245 می باش ب
ــر چابکــی ســازمانی  ــت الکترونیــک ب باشــند. مقــدار ضریــب دول
بــا واســطه مســئولیت پذیری اجتماعــی برابــر بــا 0/232 می باشــد 

کــه مقــداری مثبــت اســت.

شکل 1: نمودار ضرایب استاندارد شده  مسیر با متغیر میانجی
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شکل 2: مقدار آماره t الگوی پژوهش

ــورد  ــای م ــرای متغیره ــیر ب ــتاندارد مس ــب اس ــاداری ضرای معن
ــج آن در )شــکل 2 و جــدول 2( ــه نتای ــه، بررســی شــده ک مطالع

ــت.  ــده اس ــان داده ش نش

جدول 2: مقادیر ضرایب استاندارد شده متغیرهای آماری برای مسیرهای مختلف فرض های پژوهش
نتیجه P مقادیر t آماره انحراف استاندارد ضریب مسیر رابطه بین متغیرها
تایید 0/01 17/321 0/043 0/741 دولت الکترونیک -< چابکی سازمانی
تایید 0/01 167/313 0/006 0/947 دولت الکترونیک -< مسئولیت پذیری اجتماعی
تایید 0/01 5/583 0/044 0/245 مسئولیت پذیری اجتماعی -< چابکی سازمانی
تایید 0/01 5/538 0/042 0/232 دولت الکترونیک -< مسئولیت پذیری اجتماعی -< چابکی سازمانی

همانطــور کــه در )جــدول 2( مشــخص اســت، مقــدار آمــاره t برای 
ارتبــاط دولــت الکترونیــک بــا چابکــی ســازمانی برابــر بــا 17/321 
ــزارش  ــادار گ ــد معن ــان 99 درص ــطح اطمین ــه در س ــد ک می باش
شــد )P-Value ≤ 0.01(. بنابرایــن، براســاس نتایــج بــه دســت 
ــتگی  ــازمانی همبس ــی س ــک و چابک ــت الکترونی ــن دول ــده بی آم
ــود  ــت الکترونیــک باعــث بهب مثبتــی وجــود دارد و گســترش دول
ــن  ــت. همچنی ــده اس ــی ش ــان ورزش ــازمانی در کارکن ــی س چابک
ــئولیت  ــا مس ــک ب ــت الکترونی ــاط دول ــرای ارتب ــاره t ب ــدار آم مق
ــطح  ــه در س ــد ک ــا 167/313 می باش ــر ب ــی براب ــری اجتماع پذی
 .)P-Value ≤ 0.01( اطمینــان 99 درصــد معنــادار گــزارش شــد
بنابرایــن، براســاس نتایــج بــه دســت آمــده بیــن دولــت الکترونیک 
ــی وجــود دارد و  ــری اجتماعــی همبســتگی مثبت و مســئولیت پذی
ــری  ــئولیت پذی ــود مس ــث بهب ــک باع ــت الکترونی ــترش دول گس
اجتماعــی در کارکنــان ورزشــی شــده اســت. آمــاره t بــرای ارتبــاط 
مســئولیت پذیری اجتماعــی بــا چابکــی ســازمانی برابــر بــا 5/583 

ــزارش  ــادار گ ــد معن ــان 99 درص ــطح اطمین ــه در س ــد ک می باش
ــده  ــت آم ــه دس ــج ب ــاس نتای ــد )P-Value ≤ 0.01(. براس ش
بیــن مســئولیت پذیــری اجتماعــی و چابکــی ســازمانی همبســتگی 
ــی  ــری اجتماع ــئولیت پذی ــودن مس ــاال ب ــود دارد و ب ــی وج مثبت
باعــث بهبــود چابکــی ســازمانی در کارکنــان ورزشــی شــده اســت. 
ــازمانی  ــی س ــا چابک ــک ب ــت الکترونی ــاط دول ــرای ارتب ــاره t ب آم
ــه در  ــد ک ــا 5/538 می باش ــر ب ــئولیت پذیری براب ــطه مس ــا واس ب
 P-Value ≤( ســطح اطمینــان 99 درصــد معنــادار گــزارش شــد
0.01(. براســاس نتایــج بــه دســت آمــده بیــن دولــت الکترونیــک 
ــه  ــن رابط ــود دارد و در ای ــی وج ــه مثبت ــازمانی رابط ــی س و چابک
ــد.  ــی باش ــی م ــش میانج ــی دارای نق ــئولیت پذیری اجتماع مس
بــه عبــارت دیگــر، بخشــی از تأثیــری کــه دولــت الکترونیــک بــر 
چابکــی ســازمانی دارد مربوطــه بــه تأثیــری اســت کــه مســئولیت 
پذیــری اجتماعــی بــر چابکــی ســازمانی در کارکنــان ورزشــی دارد.
در ادامــه بــه منظــور بررســی معنــاداری نقــش میانجــی مســئولیت 
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پذیــری اجتماعــی در ارتبــاط بیــن دولــت الکترونیــک بــا چابکــی 
ــرای  ــر آمــاره t ب ســازمانی از آزمــون ســوبل اســتفاده شــد. مقادی
تاثیــر دولــت الکترونیــک بــر چابکــی ســازمانی بــا مقــدار خطــای 
اســتاندارد 0/036، برابــر بــا 20/178 بــود؛ تاثیــر دولــت الکترونیــک 
ــتاندارد  ــای اس ــدار خط ــا مق ــی ب ــری اجتماع ــئولیت پذی ــر مس ب
0/006، برابــر بــا 138/590 بــود و تاثیــر مســئولیت پذیــری 
ــتاندارد  ــای اس ــدار خط ــا مق ــازمانی ب ــی س ــر چابک ــی ب اجتماع

ــد.  ــبه ش ــا 6/330 محاس ــر ب 0/038، براب
بــا حضــور متغیــر میانجــی مســئولیت پذیری اجتماعــی در ارتبــاط 
بیــن دولــت الکترونیــک بــا چابکــی ســازمانی، مقــدار آمــاره ســوبل 
بیشــتر از 2/58 اســت کــه در ســطح اطمینــان 95 درصــد معنــادار 
ــن اســاس  ــر ای ــر از 0/05(. ب ــاره P کمت ــدار آم گــزارش شــد )مق
ــئولیت پذیری  ــر مس ــه متغی ــت ک ــه گرف ــور نتیج ــوان اینط میت
اجتماعــی در ارتبــاط بیــن دولــت الکترونیــک بــا چابکــی ســازمانی، 
نقــش میانجــی دارد. از دیگــر ســو، از آنجــا کــه ارتبــاط بیــن دولت 
الکترونیــک بــا چابکــی ســازمانی هــم بصــورت مســتقل و هــم بــا 
حضــور متغیــر میانجــی معنــادار گــزارش شــد، مــی تــوان اینطــور 
ــر  ــی متغی ــئولیت پذیری اجتماع ــر مس ــه متغی ــت ک ــه گرف نتیج

میانجــی نســبی اســت و نقــش میانجــی مطلــق نــدارد.
ــرازش الگــوی معــادالت  ــه منظــور ارزیابــی کیفیــت و میــزان ب ب
ــذر  ــد. ج ــتفاده ش ــرازش اس ــی ب ــاخص نیکوی ــاختاری، از ش س
میانگیــن مقادیــر اشــتراکی )GOF( دولــت الکترونیــک، چابکــی 
ســازمانی و مســئولیت پذیــری ســازمانی برابــر بــا 0/821 محاســبه 
ــا 0/796  ــر ب ــز براب ــا نی ــرازش متغیره ــی ب ــب نیکوی ــد. ضری ش
ــن،  ــودن الگــو اســت و بنابرای ــوی ب محاســبه شــد کــه بیانگــر ق

ــود. ــد می ش ــو تأیی ــب الگ ــرازش مناس ب

بحث 
همبســتگی  الگــوی  تعییــن  هــدف  بــا  حاضــر  مطالعــه 
دولــت الکترونیــک و چابکــی ســازمانی بــا نقــش میانجــی 
ــان  ــان وزارت ورزش و جوان ــی در کارکن ــئولیت پذیری اجتماع مس
انجــام شــد. نتایــج حاصــل از الگــوی معــادالت ســاختاری نشــان 
داد کــه همبســتگی مثبــت و معنــاداری بیــن دولــت الکترونیــک و 
ــر مســئولیت پذیری  ــود دارد. متغی ــان وج ــازمانی کارکن چابکــی س
اجتماعــی در ارتبــاط بیــن دولــت الکترونیــک بــا چابکــی ســازمانی، 
ــدارد.  ــق ن ــی مطل ــر میانج ــش متغی ــت و نق ــبی اس ــی نس میانج
مقادیــر ضرایــب تعییــن و معنــاداری ضرایــب مســیر، روابــط بیــن 

ــرار داد. ــد ق ــورد تایی ــاختاری را م ــوی س ــا در الگ متغیره
براســاس نتایــج بــه دســت آمــده مشــخص شــد کــه بیــن دولــت 

الکترونیــک و چابکــی ســازمانی همبســتگی مثبتــی وجــود دارد و 
گســترش دولــت الکترونیــک باعــث بهبــود چابکــی ســازمانی در 
کارکنــان وزارت ورزش و جوانــان شــده اســت. دولــت الکترونیــک 
بــا امکانــات، مزایــا و فرصــت هایــی کــه در اختیــار ســازمان هــا 
قــرار مــی دهــد ســبب مــی شــود کــه ســازمان هــا بــه فرصــت 
ــا  ــازگاری ب ــری و س ــر پذی ــرای تغیی ــتری ب ــع بیش ــا و مناب ه
ــته  ــه خواس ــر ب ــد و ســریع ت ــود دســت یابن ــی خ ــط پیرامون محی
ــت  ــن، دول ــد. بنابرای ــخ دهن ــود پاس ــی خ ــای محیط ــا و نیازه ه
الکترونیــک بــا افزایــش ســرعت دسترســی ســازمان هــا بــه منابع، 
فرصــت دســتیابی بــه منابــع بیشــتر، خلــق منابــع جدیــد، شــناخت 
منابــع ناشــناخته، کاهــش فرآینــد بازخــورد بیــن محیــط و ســازمان 
ــود  ــازمانی آن را بهب ــی س ــازمان و چابک ــرد س ــد عملک ــی توانن م
بخشــند. ایــن یافتــه، بــا نتایج مطالعــات کریمیــان و همــکاران )9(، 
محمــودی )2( و Cordella & Tempini )21( همســو اســت. 
ــک و  ــت الکترونی ــن دول ــده بی ــت آم ــه دس ــج ب ــاس نتای براس
ــود دارد و  ــی وج ــتگی مثبت ــی همبس ــری اجتماع ــئولیت پذی مس
ــری  ــئولیت پذی ــود مس ــث بهب ــک باع ــت الکترونی ــترش دول گس
اجتماعــی در کارکنــان وزارت ورزش و جوانــان شــده اســت. یافتــه 
هــا حاکــی از آن اســت کــه دولــت الکترونیــک بــا ایجــاد فرصــت 
ــرد،  ــی گی ــرار م ــان ق ــار کارکن ــه در اختی ــتر ک ــع بیش ــا و مناب ه
ــری  ــئولیت پذی ــازمان، مس ــان و س ــا کارکن ــود ت ــی ش ــبب م س
ــه حاضــر،  ــای مطالع ــه ه ــد. یافت ــته باش ــری داش ــی باالت اجتماع
 )36( Shen & Benson و )ــا نتایــج مطالعــات محمــودی )2 ب

همســو اســت. 
بیــن مســئولیت پذیــری اجتماعــی و چابکــی ســازمانی همبســتگی 
ــی  ــری اجتماع ــئولیت پذی ــودن مس ــاال ب ــود دارد و ب ــی وج مثبت
باعــث بهبــود چابکــی ســازمانی در کارکنــان وزارت ورزش و 
جوانــان شــده اســت. مســئولیت پذیــری اجتماعــی بــا ایجــاد ارزش 
هــای اخالقــی درونــی و ایجــاد جایــگاه اجتماعــی مطلــوب، ســبب 
ــا  ــه نیازه ــازگاری و پاســخگویی ب ــان در س ــا کارکن ــود ت ــی ش م
ــل  ــرعت عم ــت و س ــتریان دق ــی و مش ــای محیط ــته ه و خواس
ــی  ــش چابک ــای افزای ــه معن ــه ب ــند، ک ــته باش ــی را داش مطلوب
ســازمانی اســت کــه بــا نتایــج  مطالعــه  Carmeli و همــکاران 
)37( و  مطابقــت دارد. از ســوی دیگــر، عــالوه بــر افزایــش هویــت 
و ارزش هــای اخالقــی در ســازمان، مســئولیت پذیــری اجتماعــی 
ــه  ســبب کاهــش انحرافــات ســازمانی مــی گــردد. کاهــش هزین
ــازمان  ــا س ــود ت ــی ش ــبب م ــازمانی س ــای س ــت ه ــا و هدررف ه
در رویارویــی بــا چالــش هــای محیطــی هزینــه هــای کمتــری را 
صــرف کننــد و کارکنــان از انجــام رفتارهــای انحرافــی هماننــد از 
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زیــر کار در رفتــن، خــودداری کننــد و بــه جــای انتقــال مســئولیت 
ــات و  ــه خدم ــت ارای ــود را در جه ــالش خ ــری، ت ــه دیگ ــا ب ه
پاســخگویی بــه چالــش هــای محیطــی بــه کار گیرنــد و ســازمان 
را در رویارویــی بــا موقعیــت هــای مختلــف یــاری کننــد کــه بــه 
ــج  ــا نتای ــه ب ــن یافت ــای افزایــش چابکــی ســازمانی اســت. ای معن
 Garriga & Melé و همــکاران )38( و Folger مطالعــات

ــت دارد. )39( مطابق
ــت الکترونیــک و چابکــی ســازمانی همبســتگی مثبتــی  بیــن دول
ــی دارای  ــئولیت پذیری اجتماع ــه مس ــن رابط ــود دارد و در ای وج
نقــش میانجــی مــی باشــد. بــه عبــارت دیگــر، بخشــی از تأثیــری 
ــه  ــه ب ــازمانی دارد مربوط ــر چابکــی س ــک ب ــت الکترونی ــه دول ک
ــی  ــر چابک ــی ب ــری اجتماع ــئولیت پذی ــه مس ــت ک ــری اس تأثی
ســازمانی در کارکنــان ورزشــی دارد. دولــت الکترونیــک بــا افزایش 
مســئولیت پذیــری اجتماعــی، ســبب افزایــش چابکــی ســازمان هــا  
ــداری و ســازگاری هــر چــه بیشــتر ســازمان هــا  و در نتیجــه پای
مــی گــردد. بــا ادغــام توانایــی هــای دولــت الکترونیــک، ســازمان 
هــا توانایــی پاســخگویی ســریع بــه طیــف گســترده ای از خواســته 
هــا و نیازهــای مشــتریان خــود را پیــدا مــی کننــد و مــی تواننــد 
مزایــای رقابتــی و فرصــت هــای رقابتــی خــود را افزایــش دهنــد 
ــا در  ــد ب ــی توان ــه ســازمان م ــی اســت ک ــدان معن ــن ب )6-7(. ای
نظــر گرفتــن شــرایط مختلــف محیطــی، اقتصــادی، و اجتماعــی 
درون ســازمانی و بــرون ســازمانی، عملکــرد خــود را بهینــه کننــد 
ــا نتایــج مطالعــات )Glavas )40 و کریمیــان و همــکاران  کــه ب
  Singh & Vinodh 6( و( و همــکاران Chakravarty و )9(

ــت دارد. )7( مطابق

نتیجه گیری
ــه  ــان داد ک ــاختاری نش ــادالت س ــوی مع ــل از الگ ــج حاص نتای

همبســتگی مثبــت و معنــاداری بیــن دولــت الکترونیــک و چابکــی 
ســازمانی کارکنــان وجــود دارد. متغیــر مســئولیت پذیری اجتماعــی 
در ارتبــاط بیــن دولــت الکترونیــک بــا چابکــی ســازمانی، میانجــی 
ــن  ــر ای ــدارد. ب ــق ن ــی مطل ــر میانج ــش متغی ــت و نق ــبی اس نس
اســاس پیشــنهاد مــی گــردد تــا بــا گســترش زمینــه هــای توســعه 
دولــت الکترونیــک و آمــوزش هــای همزمــان در بــاب مســئولیت 
پذیــری اجتماعــی، زمینــه چابکــی ســازمانی فراهــم گــردد. مطالعه 
ــان  ــتادی وزارت ورزش و جوان ــان س ــن کارکن ــا در بی ــر تنه حاض
انجــام گرفتــه اســت و نظــرات کارکنــان ادارات ورزش و جوانــان و 
همچنیــن نظــرات کاربــران ورزشــی دولــت الکترونیــک در مطالعــه 
حاضــر لحــاظ نشــده اســت کــه از محدودیــت هــای مطالعــه حاضر 
بشــمار مــی رود. از ســوی دیگــر، مطالعــه حاضــر برخــی از مولفــه 
هــای مهــم را مــورد توجــه قــرار نــداده اســت )ماننــد دسترســی به 
خدمــات زیربنایــی دولــت الکترونیــک(. بنابرایــن شــناخت برخــی از 

مولفــه هــا بــا محدودیــت روبــرو اســت.
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