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Abstract 
The purpose of the present study is to design a model of forerunners and consequences of 

strategic agility in small and medium-sized sports businesses (forerunners and 

consequences). The present study is conducted in mixed (qualitative-quantitative) method. 

Its quantitative part is done in descriptive-field approach. In the first (qualitative) part of 

the field interview, the statistical population of the study was prominent sports 

management professors specializing in sports businesses and prominent owners of sports 

businesses. The purposeful and snowball sampling were employed for qualitative 

interviews. (14 interviews continued to theoretical saturation). And in the second 

(quantitative) part after collecting data from qualitative research, a questionnaire with 51 

items in terms of three general components of forerunners of strategic agility, strategic 

agility and consequences of strategic agility consequences was made, and it was 

distributed among the owners of small and medium-sized sports businesses in Tehran (269 

people). Kurtosis and skewness indices were recruited to evaluate the distribution of data 

                                                           
1. Email: isazadeh23@yahoo.com 

2. Email: ghbagheri@ut.ac.ir  

3. Email: naeij@modares.ac.ir 

4. Email: asef.karimi@ut.ac.ir 

5. Email: mortezasoltanee@ut.ac.ir 



203                                                Sport Management Studies, Volume 13, No 67, 2021 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

(normality or abnormality). Also, SPSS version 24, Smart PLS version 2.0 and MAXQDA 

Pro version soft wares were used to answer research questions and to draw up a 

measurement model and structural model using. The results showed that organizational 

culture, organizational structure and organizational agility are the main categories of 

strategic agility forerunners; vision clarity, core capabilities, selected strategic goals, 

shared responsibility and action, the key categories of strategic agility and ultimately 

financial performance, nonfinancial performance and competitive advantage are the main 

categories of strategic agility consequences.The results of structural equations verified the 

relations in the research model. 
 

Keywords: Competitive Advantage, Financial Performance, Organizational Agility, 

Organizational Culture, Organizational Structure. 
 

 
 

Extended Abstract  

Background and Purpose: 
One of the topics tied to the entrepreneurship debate is the issue of small and 

medium-sized businesses (SMEs). And one area of activity in small and medium-

sized businesses is sports. One of the ways to get out of small business problems 

is strategic agility. Therefore, the purpose of this study is to design a model of 

forerunners and consequences of strategic agility in sports small and medium-

sized businesses (forerunners and consequences) (Abasi, 2017, 3). In 2008, sports-

related activities directly supported more than 10,000 jobs in the local economy. 

These jobs have paid more than $ 150 million to its employees, with an economic 

impact of more than $ 300 million a year. In addition, the study found that in 2008, 

retail and sports-related businesses sold $ 249 million (Corbin & et al, 2008). 

Therefore, the presence of small and medium-sized sports businesses can be a 

very good way out of a problem called unemployment of sports graduates. But in 

general, the performance of small and medium businesses in Iran has not been 

very satisfactory (Lewis & et al., 2014, 61). 
 

Materials and Methods: 
The present study is conducted in mixed (qualitative-quantitative) method which 

its quantitative part is done in descriptive-field approach. In the first (qualitative) 

part of the field interview, the statistical population of the study were prominent 

sports management professors specializing in sports businesses and prominent 

owners of sports businesses. The purposeful and snowball sampling were 

employed for qualitative interviews (14 interviews continued to theoretical 

saturation). And in the second (quantitative) part after collecting data from 

qualitative research, a questionnaire with 51 items in terms of three general 

components of forerunners of strategic agility, strategic agility and consequences 
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of strategic agility consequences was made and it was distributed among the 

owners of small and medium-sized sports businesses in Tehran (269 people). 

Kurtosis and skewness indices were recruited to evaluate the distribution of data 

(normality or abnormality). Also, SPSS version 24, Smart PLS version 2.0 and 

Max QDA Pro version soft wares were used to answer research questions and to 

draw up a measurement model and structural model using. 
 

Findings: 
The results showed that organizational culture, organizational structure and 

organizational agility are the main categories of strategic agility outcomes; Vision 

clarity, core competencies, selected strategic goals, shared responsibility and 

action are the main categories of strategic agility and finally financial 

performance, non-financial performance and gaining a competitive advantage are 

the main categories of strategic agility outcomes. The results of structural 

equations confirmed the relationships in the research model. 

Therefore, considering the positive effects of strategic agility in small and 

medium-sized sports businesses, small and medium-sized sports business 

managers are advised to identify the strategic agility preconditions that govern 

their business and try to improve or reconsider it; develop and articulate their 

strategic vision through a high-quality dialogue process with internal stakeholders 

(employees or potential shareholders) and external stakeholders (customers and 

suppliers). 
 

Conclusion: 

In fact, conversations and discussions between senior management team 

members, internal and external stakeholders of the organization can help to flow 

thoughts and views about the future of the organization and the ideals of the 

organization. How to communicate can be face-to-face and virtual, which virtual 

social networks can play an important role; have the speed to take action to 

respond quickly to changing market demands by having the flexibility to 

reallocate and rearrange the organization's resources and build structure within the 

organization and the consequences of strategic agility in your business. Re-

identify to motivate more action and use more strategic agility techniques. 
 

Keywords: Competitive Advantage, Financial Performance, Organizational 

Agility, Organizational Culture, Organizational Structure. 
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 مقالة پژوهشی

در  کیاستراتژ یچابک هایندیآو پس ندهاآیشیمدل پ یطراح

 1یکوچک و متوسط ورزش وکارهایکسب
 

 ،4یمیآصف کر، *3جیاسداله کرد نائ، 2راغب یاهلل باقرقدرت، 1زادهیسیحمزه ع

 5یسلطان یمرتض

 

دانشگاه تهران، قم،  یفاراب سیپرد ،یو حسابدار تیریمد ۀدانشکد ،یورزش تیریمد یدکتر یدانشجو .1

 رانیا

  رانیدانشگاه تهران، قم، ا یفاراب سیپرد ،یو حسابدار تیریمد ۀدانشکد ،یورزش تیریمد اریدانش .2

 سندهی)نو رانیتهران، ا مدرس،تیو اقتصاد، دانشگاه ترب تیریمد ۀدانشکد ،یبازرگان تیریاستاد گروه مد .3

 مسئول(

 رانیدانشگاه تهران، قم، ا یفاراب سیپرد ،یو حسابدار تیریمد ۀدانشکد ،یبازرگان تیریمد اریاستاد .4

 رانیدانشگاه تهران، قم، ا یفاراب سیپرد ،یو حسابدار تیریمد ۀدانشکد ،یبازرگان تیریمد دانشیار. 5
 

 06/05/1399تاریخ پذیرش:                         12/10/1398تاریخ دریافت: 

 چکیده

کوچک و متوسط  وکارهایدر کسب کیاستراتژ یچابک هایندیآو پس ندهاآیشیمدل پ یپژوهش حاضر با هدف طراح

-یفتوصی هاداده یگردآور وۀیآن از نظر ش ی( بود که بخش کمیکم-یفی)ک ختهیصورت آمانجام شد. پژوهش به یورزش

برجسته در حوزۀ  دیپژوهش، اسات یآمار امعۀج ،یدانیم ۀمصاحب یاجرا ی( برایفیبود. در بخش اول )ک یشیمایپ

افراد در دو  نیبودند که ا یورزش کارهایوکسب ۀو صاحبان برجست یورزش وکارهایو متخصص در کسب ورزشیتیریمد

 14در موضوع پژوهش انتخاب شدند ) یفیک یهامصاحبه یبرا برفیصورت هدفمند و گلولهبه بیترتبه هیو ثانو هیفاز اول

اطالعات حاصل از پژوهش  یبعد از گردآور ،یبخش کم یعنی(. در بخش دوم افتیادامه  یمصاحبه و تا حد اشباع نظر

 یندهاآیو پس کیاستراتژ یچابک ک،یاستراتژ یچابک یندهاآیشیپ ۀو در قالب سه مؤلف هیگو 51با  ایپرسشنامه ،یفیک

 269شد ) عیشهر تهران توز یو متوسط ورزش چککو وکارهایصاحبان کسب نیساخته شد و در ب کیاستراتژ یچابک

 ی( استفاده شد و برابودنیعیرطبیغ ای یعطبی) هاداده عیتوز یمنظور بررسبه یو چولگ یدگیکش هاینفر(. از شاخص

                                                           
1. Email: isazadeh23@yahoo.com 

2. Email: ghbagheri@ut.ac.ir 

3. Email: naeij@modares.ac.ir 

4. Email: asef.karimi@ut.ac.ir 

5. Email: mortezasoltanee@ut.ac.ir 



 207                                                              ...یچابک یهاندیآو پس ندهایآشیمدل پ یطراح: جیکرد نائ

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

نسخۀ  اساسپیاس افزارهایاز نرم یو مدل ساختار یرگیمدل اندازه نیپژوهش و رسم و تدو یهاو پاسخ به سؤال یبررس

ساختار  ،سازمانی نشان داد که فرهنگ جینسخۀ پرو استفاده شد. نتا اییودکیافزار مکسو نرم 2.0نسخۀ  اسالیپ ،24

 هایتقابلی انداز،وضوح چشم نیهمچن ک،یاستراتژ یچابک یندهاآیشیپ یاصل هایاز مقوله سازمانی یو چابک یسازمان

عملکرد  تیو درنها کیاستراتژ یچابک یاصل هایاقدام از مقوله ومشترک  تیمنتخب، مسئول کیاهداف استراتژ ،یاصل

معادالت  جیبودند. نتا کیاستراتژ یچابک یندهاآیپس یاصل هایاز مقوله یرقابت تیو کسب مز یرمالیعملکرد غ ،مالی

 کرد. دییروابط موجود در مدل پژوهش را تأ یساختار
 

 .یرقابت تیمز ،سازمانیفرهنگ  ،یعملکرد مال ،یساختار سازمان ،سازمانی یچابککلیدی:  نواژگا
 

 

 مقدمه
است. امروزه  1کارهای کوچک و متوسطو، کسباست گره خورده ینیکه با کارآفر یاز موضوعات یکی

. شوندیمحسوب م کشورها از ارییبس یمتوسط عامل عمدۀ رشد ساختار صنعتهای کوچک و شرکت

اقتصادی خود هستند،  ساختار اییتوسعه که درصدد احاز کشورهای درحال ارییبرای بس عیصنا نیا

 یدارند، بازده ازیکمتری ن گذاریهیسرما های اقتصادی با آنکه بهبنگاه نیااند. تیحائز اهم اریبس

 نیصادرات ا شیو اختراعات و افزا نوآوری بستر مناسب برای جادیا ،ییزادر اشتغال و رنددا شترییب

وکارهای کوچک و متوسط سهم اند که کسب. آمارهای مختلف نشان دادهدارند یکشورها نقش مهم

از  شیب ،در کشور آلمانزیادی از تولید ناخالص ملی کشورهای مختلف را بر عهده دارند؛ برای مثال، 

ارزش افزوده  درصد 52 و دهندیم لیکارهای کوچک و متوسط تشکوکسب را هاشرکت درصد از 99

درصد  2/99در کشور مالزی بیش از  .شودیم جادیحوزه ا نیدر ا زین یاز اشتغال صنعتدرصد  61و 

درصد از تولید ناخالص داخلی،  32دهند و تشکیل می کارهای کوچک و متوسطوکسب ها رااز شرکت

طور متوسط به شود.درصد از کل صادرات نیز در این حوزه ایجاد می 19درصد از اشتغال صنعتی و  56

گردش از درصد  60کوچک و متوسط  یهابنگاه، و توسعه یاقتصاد یسازمان همکار کشورهایدر 

 ی(و لتون یمانند لوکزامبورگ، استون)تر کوچک یصادهااقت کل کشورها و در (تالحجم معام) یمال

،  2و توسعه یاقتصاد یهمکار )گزارش سازمان دهندیم لیرا تشک یگردش مالاز درصد  80حدود 

صنایع کوچک در ایران شاید از نظر تعداد با کشورهای دیگر تا حدودی برابری کنند، اما از (. 2017

که صنایع کوچک با وجود سهم طوریکشورهای پیشرفته دارند؛ بهنظر میزان بازدهی فاصلۀ زیادی با 

اند؛ ههای بخش صنعت را به خود اختصاص دادگذاری درصد از سرمایه 24درصدی در صنعت تنها  92

 (.30، 2017وکارهای کوچک و متوسط از اهمیت بسیاری برخوردار هستند )عباسی، بنابراین کسب

                                                           
1. Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) 

2. Organisation for Economic Co-Operation and Development 
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امروزه گذران کارهای کوچک و متوسط است. درواقع، وت در کسبهای فعالیورزش، یکی از حوزه

های جدید تواند در ایجاد شغلدر حال گسترش است و این روند می فراغت با تکیه بر ورزشاوقات

المپیک پورتوریکو اشاره  ۀتوان به پژوهش کمیتمثال، در این زمینه میعنوانبه ؛باشد مفیدورزشی 

میلیون دالر است. در  700های ورزشی ساالنه که بیان کرده است، تقاضاهای مرتبط با فعالیت کرد

طور مستقیم و غیرمستقیم در شغل را به 10000های مرتبط با ورزش بالغ بر فعالیت 2008سال 

که  ندمیلیون دالر به کارکنانش پرداخت کرد 150ها بیش از ند. این شغلداقتصاد محلی حمایت کر

عالوه، این پژوهش نشان داد که در میلیون دالر در سال بوده است. به 300تأثیر اقتصادی آن بیش از 

اند میلیون دالر فروش داشته 249های تجاری مرتبط ورزشی، فعالیت فروشی وخرده 2008سال 

هکار تواند راکارهای کوچک و متوسط ورزشی میوبنابراین حضور کسب (؛2010، 1)کاریبین بیزینز

صورت اما به ،ورزشی باشد آموختگاندانشرفت از معضلی به نام بیکاری برون بسیار مناسبی برای

بخش نبوده است )منوریان، وکارهای کوچک و متوسط در ایران چندان رضایتکلی، عملکرد کسب

 ۀط هزینمتوس ،(2015) ایرانبراساس گزارش مرکز ملی آمار (. 150، 2014مائیان، موحدی و اکبری، 

بنابراین با فرض هجده  ؛تومان در ماه است 31190ورزش افراد ورزشکار ایرانی در نقاط شهری حدود 

های مرکز آمار ایران، گردش مالی ایجادشده در این حوزه حدود میلیون نفر ورزشکار براساس داده

این رقم توان  ،(2016) مجلسهای هفت هزار میلیارد تومان است. به استناد گزارش مرکز پژوهش

که این امر در کشور تاکنون محقق نشده است؛ بنابراین  هزار شغل را دارد 300زایی بیش از اشتغال

وکارهای کوچک با توجه به وضعیت بیکاری و رفت از وضعیت حاضر در کسببررسی راهکارهای برون

رفت از مشکالت هایی که برای برونوضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه ضروری است. یکی از روش

 است. 2توان معرفی کرد، چابکی استراتژیکوکارهای کوچک میحاکم بر کسب

میالدی،  90بیان شده است؛ از انتهای دهۀ  های گوناگونچابکی استراتژیک )راهبردی( با عنوان

وکار و های کسبچابکی استراتژیک به معنی توانایی اصالح، نوسازی و بازآفرینی سازمان، مدل

بینی مستمر و هایش منطبق بر تغییرات محیطی ذکر شده است. این موضوع از طریق پیشاستراتژی

، 1996، 3پذیر است )روثانداز سازمان امکانانطباق با روندها و نیازهای مشتریان بدون رهاکردن چشم

یریت بر نشده، مدبینیتوان گفت که چابکی استراتژیک روشی برای مدیریت تغییرات پیش(. می35

 (.156، 2008، 4های سازمان و در نتیجه بهبود عملکرد رقابتی است )مورگان و پیجریسک
                                                           
1. Carribbean Business 

2. Strategic Agility 

3. Roth 
4. Morgan & Page 
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های جدید مزیت رقابتی و استفاده از دانش، استراتژیک توانایی سازمان در کشف فرصت چابکی

ابکی (. چ10، 2008، سامباتوری و کالس، 1هاست )ستیامنظور تصاحب این فرصتها و روابط بهدارایی

کردن های بازار رقابتی از طریق فراهمهای نوآورانه و کسب فرصتاستراتژیک، توانایی شناسایی فرصت

، 2003، بهارواج و گروور، 2های حیاتی، دانش و ارتباطات سریع و ناپیوسته است )سمبرسیدارایی

کنشی در رابطه با تغییر ناپذیر و توانایی اقدام پیشبینی(. همچنین توانایی پاسخ به تغییرات پیش240

زمان و مشترک (. درواقع، چابکی استراتژیک بر مفهوم توسعه و اجرای هم20، 2008، 3است )اجها

 (.375، 2010، 4ها تأکید دارد )داز و کاسنناستراتژی و نه تفکیک و جدایی آن

، 5اندازشمشود: وضوح چاستراتژیک در پنج توانایی که مکمل یکدیگر هستند، آشکار می چابکی

، 1996، 10)روث 9و اقدام 8، مسئولیت مشترک7، اهداف استراتژیک منتخب6های اصلیدرک قابلیت

دهد که سازمان در تالش است درنهایت اندازی واضح و قوی را نشان میانداز، چشم(. وضوح چشم33

ها را به وجود آورد. دهد که سازمان امیدوار است آنبه آن برسد و انواع روابط و نتایجی را نشان می

-ها میهایش است و اینکه چگونه این قابلیتدهندۀ آگاهی سازمان از قابلیتهای اصلی، نشانقابلیت

توانند به کار روند تا برای مشتریان ارزش خلق کنند. اهداف استراتژیک منتخب به آگاهی سازمان 

یی استفاده کند که مشتریانی را انتخاب اشاره دارد دربارۀ اینکه چگونه ارزش خلق کند و از این توانا

گذاری کنند. مسئولیت مشترک، کند تا آنچه را سازمان به بهترین وجه قادر است ارائه دهد، ارزش

دهندۀ دهندۀ دخالت شرکای زنجیرۀ ارزش با پاسخگویی مشترک برای بازده است. اقدام، نشاننشان

صورت های شرکای زنجیرۀ ارزش را بهتوانایی های خود واین است که سازمان چگونه از توانایی

 (.34، 1996کند تا نتایجی را کسب کند )روث، استراتژیک استفاده می

                                                           
1. Setia, Sambamurthy & Closs 

2. Sambamurthy, Bharadwaj & Grover 

3. Ojha 

4. Doz & Kosonen 

5. Clarity of Vision 

6. Understanding Core Capabilities 

7. Selecting Strategic Target 

8. Shared Responsibility 

9. Shared Action 

10. Roth 
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سازمان مربوط  هایتکنولوژیو  ندهاایبه عملکرد، فر میطور مستقشدن بهچابک ییتوانادرواقع، 

 یچابک ،(2010) 2کسننو  نظر داز. با توجه به (10، 2017 ایرتامه و خدام، ،1االعظمشود )یم

و  یاتحاد رهبر ک،یاستراتژ تی)حساس یحضور سه مهارت فراشناخت قیتواند از طریم کیاستراتژ

 ن،یا بر تر عمل کند. عالوهعیسازمان بتواند سر کیشود یمنابع( اجرا شود که باعث مبودن جاری

و  یریپذوکار، درک، انعطافکسب یو خارج یداخل طیحمستلزم آن است که م کیاستراتژ یچابک

های گوناگون بر اهمیت . در پژوهش(120، 2016، 3کامکیل)بینی کند را پیش کیاستراتژ تیحساس

(،  2013، 4ابوردیو  2018های رقابتی )باوقار، و میزان تأثیری که چابکی استراتژیک بر موفقیت قابلیت

( و بر عملکرد 2016، 6کامکیل(، کسب مزیت رقابتی )45، 2016 کردانج و دلهای ،5کارایی )بائی

( دارد، تأکید 2015، لی، کیم و رحم،  9، شین2017، لی و مائولو، 8تئو، 2019، کنار و باسا، 7)کیل

وکارهای کوچک و متوسط های تأثیرگذار بر چابکی استراتژیک در کسبشده است. تاکنون مؤلفه

( در 2014زاده و کرنایئچ )چیان، احسانی، عظیمیاند؛ البته کوزهورزشی بررسی و شناسایی نشده

های ورزشی وکارکسب جادیا در ایهیو سرما یطیهر سه عامل فردی، محپژوهش خود دریافتند که 

 ها پاسخگوی سؤال اصلی پژوهش حاضر نیستند.ولی این نوع پژوهشتأثیرگذار است، 

وکارهای کسب تینبودن وضعو مناسب ازهایتنوع ن ،یدانشگاه آموختگاندانش شیافزادرواقع، 

بخش را نداشته باشند  نیحوزه توان ورود به ا نیمندان اهاز عالق بسیاریکه است شده  باعث امروزی

تورم و رکود اقتصادی، داوطلبانه از  لیمتعدد از قب لیبه دال یوکارهای ورزشکسب صاحبان یو حت

 طیدر مح تیهستند که استواری خود را با کسب موفق زیحال افرادی ننیباا شوند؛ خارج یرقابت طیمح

 نیدر ا یپژوهش نشدنمشاهدهپژوهشگر و  ۀموجود، عالق ازیگذارند. با توجه به نیم شیامروزی به نما

های پژوهش دادنانجام ،یوکارهای ورزشکسب ۀطیدر ح تیبرای موفق حاضرپژوهش  جینتا نه،یزم

 ی، مدل چابکپژوهش نی. در اؤثر باشدتواند میبا صنعت در ورزش م علم ارتباط ۀنیزم جادیو ا دیجد

 شده است. لیتحلی کوچک و متوسط ورزش یوکارهادر کسب کیاستراتژ

                                                           
1. Al-Azzam, Irtaimeh & Khaddam 

2. Doz & Kosonen 

3. Kumkale 

4. Abu-Radi 

5. Baei, Kordnaeg & Dellhai 

6. Kumkale 

7. Kale, knar & Başa 

8. Teoh, Lee & Muthuveloo 

9. Shin, Lee & Kimm, Rhim 
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-یمفهوم چابک یعلم نییضمن تب قصد بر آن است تاپژوهش حاضر شده، در براساس مطالب ذکر

و  کیاستراتژ یبر چابک گذارمجموعه عوامل تأثیر ییشناساهمچنین آن و  یهالفهؤو م کیاستراتژ

 .شودو توسعه  یطراح کیاستراتژ یچابک آیندهایپسو  ندهایآشیپ کپارچهیمدل  ،بروز آن جینتا
 

 پژوهش روش
کمّی( انجام شده است که بخش کمّی آن از نظر شیوۀ -صورت آمیخته )کیفیپژوهش حاضر به

در مرحلۀ اول، برای ساخت الگو از روش کیفی تحلیل محتوا پیمایشی بود. -ها توصیفیگردآوری داده

ساختاری بر الگوی معادالتتحلیلی و از نوع همبستگی مبتنی-و برای آزمون الگو از روش کمّی توصیفی

استفاده شد. روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود؛ یعنی ابتدا کیفی و سپس کمّی بود. 

مطالعۀ مبانی نظری دربارۀ چابکی استراتژیک، طراحی  شده در این پژوهش بعد ازابزار استفاده

گویه در  51دادن مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری بود. پرسشنامه حاوی های مصاحبه، انجامسؤاال

 آیندهای چابکیآیندهای چابکی استراتژیک، چابکی استراتژیک و پسکلی پیش قالب سه مؤلفۀ

ای لیکرت )کامالً موافقم = پنج امتیاز تا کامالً مخالفم = گزینهصورت طیف پنجاستراتژیک بود که به

 یک امتیاز( تدوین شد. 

حوزۀ مدیریت ورزشی  ه دربرجست اساتیدمیدانی،  ۀمصاحب دادنبرای انجام ،در بخش اول )کیفی(

آماری پژوهش  ۀجامعهای ورزشی وکاروکارهای ورزشی و صاحبان برجستۀ کسبو متخصص در کسب

برای برفی و گلولهصورت هدفمند ترتیب بهبه در دو فاز اولیه و ثانویه که این افراد تشکیل دادندرا 

ها تا حد اشباع نظری ادامه نفر و مصاحبه 14شدند )های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب مصاحبه

ها برای انتخاب ونه انتخاب شدند و سپس از آنصورت هدفمند پنج نمکه ابتدا بهصورتیافت(؛ بدین

وکارهای صاحبان کسب این پرسشنامه در بین، ی(. در بخش دوم )کمّهای بعدی کمک گرفته شدنمونه

های کنندهها و توزیعها، تولیدکنندهاز بین این شرکت .شدتوزیع کوچک و متوسط ورزشی شهر تهران 

شرکت از طریق کرجسی و   317شرکت مدنظر،  1750ین اقالم ورزشی مدنظر قرار گرفتند. از ب

پرسشنامه  269گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. از این تعداد ( به روش نمونه1970مورگان )

 صورت صحیح بازگشت داده شد.به

در این پژوهش از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از 

شناختی و توصیفی پژوهش استفاده شد. های جمعیترهای توصیفی برای بیان ویژگیجداول و نمودا

بودن( استفاده ها )طبیعی یا غیرطبیعیمنظور بررسی توزیع دادههای کشیدگی و چولگی بهاز شاخص
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و در  1ای نسخۀ پرودیکیوافزار مکسهای پژوهش، ابتدا از نرمشد و برای بررسی و پاسخ به سؤال

گیری و مدل ساختاری شناختی، رسم و تدوین مدل اندازهمنظور بررسی وضعیت جمعیتادامه به

 استفاده شد. 0/2 نسخۀ 3اسالپیو  24نسخۀ  2اساسپیاسافزارهای ترتیب از نرمبه

ترکیبی  پایایی و کرونباخ آلفای عاملی، بارهای منظور سنجش پایایی پرسشنامه از ضرایببه

نسبت و  4شاخص روایی محتواییسنجی، های رواییده شد. برای سنجش روایی محتوا از فرماستفا

)هشت نفر(،  با توجه به تعداد اساتید نسبت روایی محتواییاستفاده شد که مقدار  5روایی محتوایی

به دست آمد؛ بنابراین روایی محتوای ابزار  78/0بیشتر از  شاخص روایی محتواییو مقدار  79/0

پژوهش حاضر تأیید شد. همچنین روایی واگرا و همگرا که به معادالت ساختاری مربوط است، سنجیده 

 شد.
 

 نتایج
های بخش مصاحبه نشان داد که شناختی نمونههای جمعیتنتایج توصیفی حاصل از بررسی ویژگی

ها دارای درصد از نمونه 4/21درصد مرد بودند.  9/92ندگان در پژوهش زن و کندرصد از شرکت 1/7

سال داشتند.  20درصد بیشتر از  6/28سال و  20تا  11درصد  50سال،  10سابقۀ کار کمتر از 

وکارهای ورزشی ها، اساتید دانشگاهی و بقیه صاحبان برجستۀ کسبدرصد از نمونه 50همچنین 

 بودند.

آیندهای ، پیشکیاستراتژ یمدل چابک های اصلی مربوط بهها، هریک از مقولهکدگذاریدرگام اول 

استخراج شد که در قالب ی کوچک و متوسط ورزش یوکارهادر کسب آیندهای آنچابکی و پس

آیندهای آیندها و پسپاسخگویی به سؤال اصلی پژوهش انجام شد. آن، پاسخ به این سؤال بود که پیش

 اند؟کدام یکوچک و متوسط ورزش یوکارهادر کسب کیتژاسترا یابکچ

بعد از اینکه کدها به کدهای اولیه براساس رویدادها و واقعیات برچسب زده شد، کدهای اولیه 

های خود شکل گرفتند. سپس سه نفر از خبرگان، کدهای اولیه را بررسی کردند و براساس کدگذاری

سنجی کدهای اولیه از روش تثلیث ؛ بنابراین در بخش کیفیتروی اسناد، تغییر و تعدیل ایجاد کردند

                                                           
1. MAXQDA Pro Software  

2. SPSS 

3. PLS 

4. CVI   

5. CVR  
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( ارتباط بین کدهای 2008) 1سازی بهره گرفته شد. سپس براساس نظریۀ کوربین و استراوسیا مثلث

 نامیده شدند.« مقوله»هایی ایجاد شدند که اولیه بررسی شد و دسته

به  را مقوله یک باز کدگذاری فرایند. شودمی آغاز باز کدگذاری فرایند طی در محوری کدگذاری

 انجام کند،می تشریح را هاآن بین روابط که هاییعبارت طریق از کار این و دهدمی پیوند هازیرمقوله

 با چگونه اساسی هایمقوله دهندمی نشان که هاستداده در هاییسرنخ وجویشامل جست و دهدمی

 از آمدهدستبه هایداده محوری، کدگذاری (. فرایند2008، 2استراوس و اند )گلیسرارتباط در هم

 هازیرمقوله و هامقوله بین و کندمی بندیرا طبقه هاداده تکنیک این. کندمی ترکیب را باز کدگذاری

 نمایان مستمر تطبیقی راه تحلیل از که هاستایده از ایبندیدسته مقوله یک. کندمی ایجاد ارتباط

 وجود کدگذاری باز در آنچه در مقایسه با کمتری هایمقوله به را هاایده محوری کدگذاری. شوندمی

 (.35، 2008 و استراوس، )کوربین کندمی را ارائه تریچکیده چارچوب و کندمی بندیگروه دارد،
 هاکدگذاری باز و محوری مصاحبه شونده -1جدول 

Table 1- Open and Pivotal Coding of Interviewees 

های کالمی های استخراج شده از گزارهویژگی

  Concepts )مفاهیم(
 هامقوله

Categories 

 کد محوری

Pivotal Cod 

 فرهنگ سازمانی

 ساختار سازمانی آیندهای چابکی استراتژیکپیش

 چابکی سازمانی

 اندازوضوح چشم

 چابکی استراتژیک

 های اصلیقابلیت

 منتخباهداف استراتژیک 

 مسئولیت مشترک

 اقدام

 عملکرد مالی

 عملکرد غیرمالی آیندهای چابکی استراتژیکپس

 کسب مزیت رقابتی

 

                                                           
1. Corbin & Strauss 

2. Glaser & Strauss 
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 ای نسخة پرو دیکیومکسافزار با استفاده از نرم چابکی استراتژیکمدل نمودار درختی  -1شکل 

Figure 1- Strategic Agility Model Tree Diagram Using MAXQDA Pro Software 
 

شده، از طریق تحلیل محتوا و کدگذاری باز و محوری مصاحبۀ انجام 14بنابراین نتایج حاصل از 

نشان داد که فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و  (ای نسخۀ پرودیکیوافزار مکس)با استفاده از نرم

انداز، اتژیک هستند. همچنین وضوح چشمآیندهای چابکی استرچابکی سازمانی از مقوالت اصلی پیش

های اصلی، اهداف استراتژیک منتخب، مسئولیت مشترک و اقدام از مقوالت اصلی چابکی قابلیت

-استراتژیک و درنهایت، عملکرد مالی، عملکرد غیرمالی و کسب مزیت رقابتی از مقوالت اصلی پس

-های جمعیتاس به تحلیل ویژگیاسپیاس افزارآیندهای چابکی استراتژیک هستند. در ادامه با نرم

های پژوهش پاسخ داده های پژوهش پرداخته شده است. سپس با تحلیل نتایج به سؤالشناختی نمونه

 شده است.

 2/11های بخش کمّی پژوهش نشان داد که شناختی نمونههای جمعیتنتایج توصیفی ویژگی

ها دارای سابقۀ درصد از نمونه 5/24مرد بودند.  درصد 8/88کنندگان در پژوهش زن و درصد از شرکت

 سال بودند. 21درصد بیشتر از  1/37سال و  20تا  11درصد  4/38سال،  10کار کمتر از 

ها از چولگی و بودن توزیع داده(، برای تعیین طبیعی2012و همکاران ) 1براساس نظر هیر

مربوط ) قرار نداشت -5و  5و کشیدگی بین  -3و  3کشیدگی استفاده شد. نتایج نشان داد چولگی بین 

نفر بود و  200های پژوهش نیز بیشتر از آیندهای چابکی استراتژیک( و تعداد نمونهبه متغیر پس

که بهتر  کردندعنوان ( 2003) 2سیوجاربا وجود این، ازای هر متغیر نیز سه گویه وجود داشت؛ به

پژوهش  هایسؤال یبررس یبرا اسالافزار پینرماز  بتداا ،یفیو ک یاکتشاف هایپژوهش یاست برا

-که مدل پژوهش با نرمیدرصورت نیست وبلوغ  ۀپژوهش در مرحل چراکه هنوز مدل ؛استفاده شود

                                                           
1. Hair 

2. Jarvic 
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محور انسیکوار افزارهایاز نرم یبعد هایشد، در پژوهش دیی( تأاسالپیمحور )انسریاو افزارهای

آنکه مدل  لیدلبهاما  ،کنندیم دییتأ ینظر یل پژوهش را مبانمد زیپژوهش ن نیاستفاده شود. در ا

 .شده استاستفاده  اسالپی محورانسیوار افزارهایاست، از نرم دهیو هنوز به بلوغ نرس است یدیجد

 استفاده واگرا روایی و همگرا پایایی، روایی معیار سه گیری ازاندازه هایبرازش مدل بررسی برای

ترکیبی  پایایی کرونباخ، آلفای ضرایب عاملی، بارهای ضرایب بررسی طریق سه پایایی ازشده است و 

. است 4/0عاملی  بارهای ضرایب بودنمناسب برای مالک گرفته است. مقدار صورت و پایایی اشتراکی

 دهندۀنشان که است بیشتر 4/0 از عاملی بارهای ها ضرایبتمامی سؤال در این پژوهش برای

 کرونباخ آلفای به مربوط ها حذف نشد. مقداریک از سؤالهیچ اینجا است. در معیار این ودنبمناسب

 .است مدل مناسب پایایی از حاکی که است 7/0 از بیشتر متغیر سه هر در متغیرها ترکیبی و پایایی

 به توانمی شود،می تأیید پایایی ازآنجاکه .دارد قرار مطلوب حد در متغیرها پایایی پژوهش در این

 .است یافتنیتعمیم مدنظر جامعۀ کل به و نتیجه پرداخت ساختاری معادالت توسط هافرضیه بررسی

با  متغیر هر همبستگی بررسی به که همگراست روایی گیری،اندازه هایمدل بررسی از دوم معیار

میانگین  برای مناسب مقدار که 1الرکر و فورنل روش به توجه پردازد. بامی خود ها(شاخص) هایسؤال

میانگین واریانس  مقدار متغیر فرعی، 11 تمامی برای. اندکرده معرفی باال به 4/0 را 2واریانس استخراج

 گیریاندازه هایمدل برازش بررسی معیار سومین واگرا روایی .است 4/0 مساوی با بیشتر یا استخراج

 بیشتری متغیر همبستگی آن با متغیر هر هایکه در این پژوهش هم در بخش روش اول )سؤال است

 واگرا روایی با که دیگری مهم و هم در بخش روش دوم )معیار دیگر( متغیرهای در مقایسه با تا دارند

 سایر با متغیر آن رابطۀ مقایسه با در هایشسؤال با یک متغیر رابطۀ میزان شود،می مشخص

 مدل در متغیر یک که است آن از حاکی مدل کی قبول واگرای قابل روایی کهطوریبه متغیرهاست؛

 است قابل قبول سطح در وقتی واگرا روایی .دیگر متغیرهای با تا خود دارد هایسؤال با بیشتری تعامل

 و متغیر آن بین اشتراکی واریانس از بیشتر متغیر برای هر میانگین واریانس استخراج میزان که

 برازش به نوبت گیریاندازه هایمدل برازش بررسی از بعد تأیید شد. باشد( مدل در دیگر متغیرهای

 هایمدل برخالف ساختاری مدل بخش شد، گونه که اشارههمان. رسدمی پژوهش ساختاری مدل

 میان روابط با همراه پنهان متغیرهای تنها و پردازدنمی ها )متغیرهای آشکار(سؤال گیری بهاندازه

 .شودمی بررسی هاآن

                                                           
1  . Fornell-Larcker 

2. Average Variance Extracted 
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 گیریمدل اندازه -2شکل 

Figure 2- Measurement Model 

 و اولین که شودمی استفاده معیار چندین از پژوهش ساختاری مدل برازش بررسی برای

 96/1 از اعداد این است. اگر مقدار t-values مقادیر همان یاt معناداری  ضرایب ترین معیار،اساسی

 سطح در پژوهش هایفرضیه تأیید در نتیجه و متغیرها بین رابطۀ صحت دهندۀنشان شود، بیشتر

 رابطۀ شدت و دهندمی نشان را رابطه فقط صحت کرد اعداد توجه باید است؛ البته 95/0 اطمینان

 .سنجید آن با تواننمی را متغیرها بین

 
 T(T-Values) ضرایب معناداری  -3شکل 

Figure 3- Significance Coefficients T (T-Values) 

برای  2Rزا یا مستقل برابر با صفر است. در این قسمت، مقدار برای متغیرهای برون 2Rمقدار 

و برابر با مقدار قوی و برای متغیر چابکی استراتژیک بیشتر  32/0آیندها بیشتر از زای پسمتغیر درون

 15/0بیشتر از زا که این معیار برای هر دو متغیر درون 2Qو برابر با مقدار متوسط است. مقدار 15/0از 

بینی متغیر وابسته، متوسط است و برازش زا )مستقل( در پیشدهد متغیر بروناست و نشان می

 کند )جدول شمارۀ دو(.مناسب مدل ساختاری پژوهش را تاحدودی بار دیگر تأیید می
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 2Qو  2R مقادیر -2جدول 
2and Q 2Values R -Table 2 

2Q 2R زامتغیرهای درون 

 چابکی استراتژیک 0.283 0.265

 آیندهاپس 0.516 0.307
 

شود و با تأیید گیری و ساختاری میبرازش مدل کلی: مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه

که  36/0و  25/0، 01/0با توجه به سه مقدار  شود.برازش آن، بررسی برازش در یک مدل کامل می

معرفی شده است، در هر دو متغیر مقدار بیشتر  GOFعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای به

 دهندۀ برازش کلی قوی مدل است.به دست آمد که نشان 36/0از 

 (:GOFفرمول برازش مدل کلی )

 
GOF = √0.283 ∗  چابکی استراتژیک 0.440 =0.686103

GOF = √0.516 ∗  آیندهاپس 0.638 =0.791935
 

 های پژوهشبررسی فرضیه -3جدول 
Table 3- Investigation of Research Hypotheses 

 فرضیة پژوهشی
ضریب 

 مسیر
 مقدار

 T-Value 
 نتیجه

آیندهای چابکی استراتژیک بر چابکی پیش .1

 دار دارد.استراتژیک تأثیر معنا
 تأیید 3.656 0.532

آیندهای چابکی استراتژیک چابکی استراتژیک بر پس .2

 دار دارد.تأثیر معنا
 تأیید 14.223 0.719

 

برای هر دو رابطۀ موجود در مدل پژوهش بیشتر  T-valueبا توجه به جدول شمارۀ سه، مقدار 

 تأیید شد. 99/0است؛ بنابراین روابط موجود در مدل پژوهش در سطح  58/2از 
 

 گیریبحث و نتیجه
اجتماعی، وکارهای کوچک و متوسط در هر کشوری، آثار درخور توجهی بر ابعاد موفقیت کسب

وکار توافق دارند و اقتصادی و فرهنگی آن دارد. بیشتر پژوهشگران بر توسعۀ اقتصادی ناشی از کسب
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وکارهای کنند. با توجه به تأثیر فراوان کسباهمیت اقتصادی آن را قبل از هر مورد دیگری بیان می

دادن پژوهش حاضر، کوچک و متوسط ورزشی بر اقتصاد کشور و کاهش نرخ بیکاری، هدف از انجام

آیندها و وکارهای کوچک و متوسط ورزشی )پیشطراحی و تدوین مدل چابکی استراتژیک در کسب

فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و چابکی سازمانی آیندها( بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد پس

های از، قابلیتاندآیندهای چابکی استراتژیک هستند. همچنین وضوح چشماز مقوالت اصلی پیش

اصلی، اهداف استراتژیک منتخب، مسئولیت مشترک و اقدام از مقوالت اصلی چابکی استراتژیک و 

آیندهای چابکی درنهایت عملکرد مالی، عملکرد غیرمالی و کسب مزیت رقابتی از مقوالت اصلی پس

هش است که هم استراتژیک هستند. از دیگر نتایج پژوهش حاضر، تأیید روابط موجود در مدل پژو

آیندهای چابکی آیندهای چابکی استراتژیک بر چابکی استراتژیک و هم چابکی استراتژیک بر پسپیش

 دار داشتند.استراتژیک تأثیر معنا

یافته توسط گروهی معین است که حاصل های اساسی مدنظر و توسعهفرهنگ، الگویی از مفروض

شان است )سیدجوادین و عالوۀ حفظ انسجام داخلیبههایشان برای مقابله با مسائل خارجی آموخته

عنوان یکی وکارهای کوچک و متوسط ورزشی، بهرو فرهنگ سازمانی در کسب(؛ ازاین2017زارعی، 

تواند نقشی پررنگ در اهداف سازمانی این آیندهای چابکی استراتژیک میهای پیشاز مؤلفه

بر فرهنگ کار، کوشش و همکاری اکم بر سازمان مبتنیوکارها داشته باشد. تا زمانی که فرهنگ حکسب

( مشخص 2019، جورج و ایکسیا )1وکار چابک را داشت. در پژوهش گوپتاتوان انتظار کسبباشد، می

های مختلف داشته باشد. سازی شرکتتواند نقش مناسبی در چابکشد که فرهنگ سازمانی می

توان گفت در سایۀ رو هستند که میمشکالت بسیاری روبهبودن با تأسیسدلیل تازهوکارها بهکسب

توانند از پس مشکالت وکارهای کوچک و متوسط ورزشی میفرهنگ سازمانی مناسب است که کسب

برآیند. از سوی دیگر، ساختار سازمانی عامل مهمی در چابکی استراتژیک است که در این پژوهش 

( در پژوهش خود ذکر کرد 2020) 2طرح شده است. باتراآیندهای چابکی استراتژیکی معنوان پیشبه

سازی سازمانی دارد. تا عنوان یکی از اجزای ساختار سازمانی تأثیری مثبت بر چابکتناسب شغلی به

توان وکارهای کوچک ورزشی ساختاری منعطف نداشته باشد، نمیزمانی که ساختار سازمانی کسب

وکارها، دارای ساختار منعطف و باز هستند گونه کسبداشت. اینها انتظار چابکی استراتژیک را از آن

گیرند. از سوی دیگر، چابکی سازمانی های اداری و ساختار سخت قرار نمیکه در چارچوب بروکراسی

وکارهای کوچک و متوسط آیندهاست که وضعیتی مشابه با چابکی استراتژیک دارد. کسبنیز از پیش

                                                           
1. Gupta, George & Xia 

2. Batra 
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های ناگهانی گیریازمانی باشند تا شرایط الزم برای آزادی عمل در تصمیمورزشی باید دارای چابکی س

های مختلف تولیدی در صنایع مختلف استفاده از وجود داشته باشد. در حال حاضر، دغدغۀ شرکت

( و 2019، الیند، ریتیوا، لوهتاندر، کاه و واریس، 2؛ پنتیال 2019، 1واقعیت مجازی )کوتج و ورابر

( در تولید محصوالت خود است که در حوزۀ ورزش نیز 2019و همکاران،  3یجیتالی )بدرهای دفناوری

ها از چابکی الزم برای همگامی با تغییرات حال حاضر این موضوع حاکم است؛ بنابراین باید سازمان

 کلی برای دستیابی به چابکی استراتژیکصورتدر تولید محصوالت و ارائۀ خدمات برخوردار باشند. به

خوبی آیندهای آن یعنی فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و چابکی استراتژیک بهالزم است پیش

وکارهای تدوین شده باشند، آموزش داده شوند و درنهایت ارزیابی شوند؛ به خصوص این امر برای کسب

 وکارهای نوپا هستند، بیشتر صادق است.کوچک و متوسط ورزشی که جز کسب

وکارهای کوچک و متوسط ورزشی از اهمیت بسیاری برخوردار است. این ی کسبعملکرد مالی برا

ده کسب و کارها که عمومًا نوپا هستند و سرمایۀ مالی کمتری دارند، در صورتی که از نظر مالی زیان

اندازی منظور راههایی که بهویژه با توجه به بازپرداخت وامشوند، باید ضرر بسیاری متحمل شوند؛ به

وکارها اهمیت بسیار دارد. عملکرد غیرمالی نیز اند؛ بنابراین توجه به وضعیت مالی این کسبن گرفتهآ

در کنار عملکرد مالی از اهمیت بسیاری برخودار است. عملکرد غیرمالی نظیر رضایت مشتریان، رضایت 

دی هستند که شاید وری، تعهد زیاد کارکنان و وفاداری مشتریان، از جمله موارنیروی انسانی، بهره

صورت غیرمستقیم از اهمیت بسیاری گذاری کرد؛ بلکه بهها قیمتصورت کمّی برای آننتوان به

وکارهای کوچک و متوسط ورزشی نتوانند مشتریان خود را راضی برخوردار هستند. تا زمانی که کسب

دیگر، کسب مزیت رقابتی ها نخواهد بود. از طرف نگه دارند، امکان پیشرفت و فروش بیشتر برای آن

نیز اهمیت بسیار دارد. شهرت و اعتبار شرکت، ارائۀ خدمات با کیفیت و سرعت باال، خالقیت در ارائۀ 

ها قادر به ارائۀ آن نیستند، پاسخگویی خوب خدمات، ارائۀ خدمات منحصر به فرد که دیگر شرکت

های ات با کمترین هزینه، از جمله مزیتترین خدمشرکت، برخورد کارکنان با مشتریان و ارائۀ باکیفیت

وکارهای کوچک و متوسط ورزشی هستند. برای مزایایی که کسب مزیت رقابتی را شامل رقابتی کسب

وکار توان قیمتی تعیین کرد، ولی نداشتن مزیت رقابتی که امکان رقابت برای این کسبشود نیز نمیمی

 دهد.ها قرار میشرکترا مهیا کند، موانع بسیاری را پیش روی این 

                                                           
1. Kutej & Vorraber 

2. Penttilä, Lund, Ratava, Lohtander, Kah & Varis 

3. Bader 
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ها در ها و سازماندر عصر اقتصاد نوآوری، ایجاد چابکی استراتژیک چالشی است که بیشتر شرکت

توانند آن را حفظ کنند؛ ها بعد از کسب آن نمیدادن آن موفق نیستند و حتی برخی شرکتانجام

عنوان قابلیتی پویا ستراتژیک خود بهطور مستمر از قابلیت چابکی اها نیاز دارند که بهبنابراین سازمان

وکارهای کوچک و متوسط (. این امر دربارۀ کسب15، 2008، 1از طریق سنجش آن آگاه شوند )اوجا

های چابکی استراتژیک منتج از گونه که ذکر شد، مشخص شد که مؤلفهورزشی نیز الزم است. همان

های اصلی، اهداف انداز، قابلیتوضوح چشم واسطۀ مصاحبه(،نظران )بهادبیات پژوهش و تأیید صاحب

 استراتژیک منتخب، مسئولیت مشترک و اقدام است. نتایج پژوهش در این قسمت با نتایج پژوهش

برولر، انداز را یکی از عوامل چابکی استراتژیک مطرح کرد و مطالعات ( که وضوح چشم2016بندریان )

( که هر پنج عامل را از عوامل چابکی 2014)3اسمیت ( و لویس، آندریپولیس و2014)2کمیال و دروری

 راستاست.استراتژیک در نظر گرفته بودند، هم

آیندهای چابکی استراتژیک بر چابکی استراتژیک دار پیشدر پژوهش حاضر، تأثیر مثبت و معنا

نیازهای پیش آیندها یا( همخوان است. درواقع، پیش2018باوقار ) تأیید شد. این یافته با نتایج پژوهش

کارهای کوچک و وکسب فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و چابکی سازمانیچابکی استراتژیک، 

بر همکاری و مشارکت وکار مبتنیمتوسط ورزشی هستند. تا زمانی که فرهنگ سازمانی حاکم بر کسب

نباشد و همچنین  انداز مشترک و سازگاری و انعطافهای کاری، داشتن دید و چشمدر کارکنان و تیم

ها از سوی مدیران ارشد به ساختار سازمانی، سخت و بوروکراسی اداری زیاد باشد و همۀ تصمیم

زیردستان منتقل شود و چابکی سازمانی که شامل سرعت کم پاسخگویی به نیازهای مشتریان، هزینۀ 

توان انتظار چابک د، نمیزیاد عملیات و ناتوانی در افزایش ظرفیت تولید و افزایش نیروی انسانی باش

 سازی استراتژیک را داشت.

آیندهای چابکی استراتژیک تأثیرگذار است. چابکی استراتژیک بر پسهمچنین مشخص شد 

-درواقع، چابکی استراتژیک به بهبود عملکرد مالی و غیرمالی و همچنین کسب مزیت رقابتی کسب

( ذکر کردند چابکی 2019همکاران )شود. کیل و وکارهای کوچک و متوسط ورزشی منجر می

های های مختلف تأثیری مثبت دارد؛ بنابراین این نتیجه با نتایج پژوهشاستراتژیک بر عملکرد شرکت

 4کامکیل(، 2016بائی و همکاران )(، 2017تئو و همکاران )(، 2018(، باوقار )2019کیل و همکاران )

                                                           
1. Ojha 

2. Brueller, Carmeli   & Drori 

3. Lewis, Andriopoulos & Smith 

4. Kumkale 
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( و 2014فراتیمیا، بیانچی، بورتولوزی و پیگالیکا )، 1مینین(، دی2015(، شین و همکاران )2016)

وکار پویایی و تغییرات زیادی وجود دارد، های کسبراستاست. ازآنجاکه در محیطهم( 2013) 2ابوردی

وکار تر کسبالعمل مناسب کمک زیادی به ارائۀ عملکرد مناسبچابکی استراتژیک و سرعت عکس

 کند.می

وکارهای کوچک و متوسط ورزشی، به مدیران استراتژیک در کسب با توجه به آثار مثبت چابکی

آیندهای چابکی استراتژیک حاکم بر شود پیشوکارهای کوچک و متوسط ورزشی توصیه میکسب

انداز وکار خود را شناسایی کنند و برای بهبود یا تجدیدنظر در آن سعی کنند. همچنین چشمکسب

کارکنان یا احتماالً ) نفعان درونیی با کیفیت باال با ذیوگوواسطۀ گفتاستراتژیک خود را به

مباحثه  گو وودرواقع گفتکنندگان( توسعه دهند. نفعان بیرونی )مشتریان و تأمینسهامداران( و ذی

افکار و  یافتنتواند به جریانرونی سازمان میینفعان درونی و باعضای تیم مدیریت ارشد، ذی بین

تواند حضوری و گیری مینحوۀ ارتباطهای سازمان کمک کند. آینده سازمان و آرمان ۀها درباردیدگاه

وکارهای توانند نقش مهمی ایفا کنند. به مدیران کسبهای مجازی اجتماعی میمجازی باشد که شبکه

 برایاقدامات اجرایی دادن در انجامخود را سرعت عمل شود کوچک و متوسط ورزشی توصیه می

بار دیگر بررسی کنند تا انگیزۀ فعالیت بیشتر در حال تغییر بازار  واکنش سریع به تقاضاهای نددانشان

وکارهای های چابکی استراتژیک را به دست آورند. همچنین مدیران کسبو استفادۀ بیشتر از تکنیک

مان پذیری در تخصیص و آرایش مجدد منابع سازاز طریق انعطافکوچک و متوسط ورزشی این امر را 

 وکار خود انجام دهند.آیندهای چابکی استراتژیک در کسبو پس در درون سازمان ساختار و ایجاد
 

 و قدردانی تشکر
 کنیم.ما را یاری کردند، تشکر و قدردانی می پژوهش ی که در اینهمکاراناز همۀ  
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