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 کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه یبا عملکرد شغل  یسازمان یاطاعات و چابک یفناور نیرابطه ب یبررس
 .کورش ویسی2 یزارع هیبه.1

 کردستان قاتیدانشگاه آزاد واحد علوم و تحق یورزش تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو. 1
  کردستان قاتیدانشگاه آزاد واحد علوم و تحق یورزش تیریمد استادیار.2 
 

کارکنـان ادارات ورزش و   یغلبـا عملکـرد شـ     یسـازمان  یاطاعات و چـابک  یفناور نیرابطه ب یبررس ق،یتحق نیهدف از انجام ا مقدمه:
 .جوانان استان کرمانشاه بود

اجرا شده اسـت. جامعـه آمـاری ایـن      یدانیصورت م که به  باشد یم یاز نوع همبستگ یفیپژوهش توص نیا قیروش تحق روش شناسی:
 قیل شمار به عنوان نمونه تحقنفر بود که به صورت ک 223کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه به تعداد  هیتحقیق شامل کل
 یفیشر یسازمان ی(، چابک1312اطاعات محرم پور ) یاستاندارد فناور یها نامه از پرسش قیتحق یها داده یآور جمع یانتخاب شدند. برا

مناسب  یباطاستن یها ها از آزمون داده لیو تحل هیتجز ی( استفاده شد. برا1131) تیو گلد اسم یهرس ی( و عملکرد شغل2222و ژاک )
 شد.  تفادهو رگرسیون( اس رسونیپ یهمبستگ بیضر رنف،ی)کلوموگروف اسم

کارکنـان ادارات ورزش و جوانـان اسـتان     یاطاعـات و ابعـاد آن بـا عملکـرد شـغل      یفناور نینشان داد که ب قیتحق یها افتهی یافته ها:
کارکنـان ادارات ورزش و   یو ابعاد آن با عملکـرد شـغل   یسازمان یابکچ نینشان داد که ب جینتا زیوجود دارد و ن یکرمانشاه رابطه معنادار

 وجود دارد.  یمعنادار بطهجوانان استان کرمانشاه را
امر در ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه با اسـتفاده   انیو متول رانیکه مد شود یم شنهادیپ قیتحق جیبا توجه به نتا نتیجه گیری: 

 کارکنان خود را فراهم سازند. یعملکرد شغل شیافزا نهی، زم یسازمان یشچابکیات و افزااطاع یمناسب از فناور
 ادارات ورزش و جوانان، استان کرمانشاه ،یعملکرد شغل ،یسازمان یاطاعات، چابک یفناور کلیدی: گانواژ
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-22ص  ، ص6معاصر، شماره  یکارکنان. روانشناس یو عملکرد شغل تیرضا زانیبر م فتیسرپرستان ش یادراک یآموزش مهارتها ری(. تأث1333) یفرد، مهد ذاکر.3
16. 
 نامه انیدر همدان. پا یدولت یها ارشد سازمان رانیمد دگاهیسازمان از د یاطاعات و چابک یفن آور رشیپذ نیرابطه ب ی(. بررس1312) یتیگ ،یرحمان.3
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