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  ي ورزشي ايرانها در سازمانطراحي الگوي آمادگي استراتژيك 
 

  4ابراهيم عليدوست قهفرخي   – 3محمد خبيري  - 2مهرزاد حميدي     - 1وحدانيمحسن 
دانشيار مديريت ورزشي دانشگاه تهران . 2يزي در تربيت بدني دانشگاه تهران ر برنامهدكتري مديريت و . 1

علوم ورزشي تهران، خ كارگر شمالي، دانشكده تربيت بدني و : دانشيار مديريت ورزشي دانشگاه تهران، آدرس.3
تهران، خ كارگر شمالي، دانشكده تربيت بدني و : يار مديريت ورزشي دانشگاه تهران، آدرسدانش.4دانشگاه تهران 

 علوم ورزشي دانشگاه تهران

 
 

  چكيده
روش تحقيـق آميختـه و   . اسـت ي ورزشـي ايـران   هـا  در سـازمان هدف از اين تحقيق طراحي الگوي آمادگي اسـتراتژيك  

ي هـا  مؤلفـه نفر از استادان دانشگاه بودند كه براي تعيـين   16 كنندگان مشاركتدر بخش كيفي . پيمايشي است-توصيفي
نفـر از مـديران و كاركنـان     145نمونة آماري در بخـش كمـي نيـز شـامل     . آمد عمل بهاصلي پرسشنامه از آنان مصاحبه 

ابـزار تحقيـق شـامل پرسشـنامة     . آموزش و پرورش در سطوح ستاد و استان بودنـد  معاونت تربيت بدني و سالمت وزارت
گويه بود كه آمادگي استراتژيك سازمان را در سه بعد منابع انساني، عوامل سازماني و  43با ) α=  96/0(ي ا ساخته محقق

ي آمـار اسـتنباطي   ها روشتوصيفي و ي آمار ها آزمونيري از گ بهرهي پژوهش با ها داده. كند يمرهبري و مديريت ارزيابي 
تـي، ليـزرل و اس پـي اس اس تحليـل     -ي اطلـس افزارهـا  نرمييدي و همبستگي پيرسون و با استفاده از تأتحليل عاملي 

ي ورزشي بر سه بعـد اصـلي منـابع انسـاني، رهبـري و      ها سازمانالگوي آمادگي استراتژيك در نتايج نشان داد كه . شدند
داري  امعنـ ي مـدل از بـرازش مناسـب و    هـا  شـاخص همچنين نتايج نشان داد كه . ي استوار استمديريت و عوامل سازمان

 عنوان بهتواند  يمشده در اين پژوهش  ينتدوالگوي ). =RMSEA= ،98/0 CFI= ،99/0NNFI 08/0( برخوردار بودند
  .باشدي ورزشي براي انجام فرايند مديريت استراتژيك ها سازماندستور كاري براي آمادگي بيشتر 

  
  يديكل يهاواژه

  .آمادگي استراتژيك، الگو، رهبري و مديريت، عوامل سازماني، منابع انساني

                                                           
 09151698452:تلفن : نويسندة مسئول Email: mohsen.vahdani@ut.ac.ir                                       
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  مقدمه
). 19(است  كردهي را به خود جلب دولتي ها سازمانيران مدياري از بسيك توجه استراتژيريت مديراً اخ

كند؛ اول با تقويت كيفيت  يمسازمان كمك  مؤثراستراتژي به مديريت ) 2015(1به عقيدة گرنت

گيري، دوم از طريق هماهنگي تسهيالت و سوم با تمركز سازمان بر تعقيب اهداف بلندمدت  يمتصم

ي، اجرا، سازماندهيزي، ر برنامهيك، استراتژ تفكريند فرا عنوان بهتوان  يميك را استراتژيريت مد). 14(

يين تعيروني و بيط محيم روابط سازمان با ظتني برا كه كرديف تعرهايي  يتفعال كنترلي، و هماهنگ

  )11(گيرد  يم، صورت  انداز چشميابي به دستي براسازمان  حركتير مسجهت و 

يشگامان، پي سازمان توسط آمادگي اجمالي بررسيك، استراتژيزي ر برنامهيري كارگ بهيش از پ

يص تخصين و تأمهاي  يوهشي، بودجه، جارهاي  يتمأموريد در خصوص بايابي ارزين ا. ي استضرور

ها،  ينههزيريتي، مدي و رهبرهاي  يتقابلي، اطالعاتهاي  يستمسي اطالعات، و فناوري، انساني، منابع مال

با توجه به . ي باشداحتمالي غلبه بر موانع ها راهيك و استراتژيزي ر برنامهيند فراو منافع مورد انتظار 

را در  كارنند يا كيند را اجرا فراي بعدي ها گاميرند بگيم تصميشگامان پاست  ممكنيابي ارزين ايج نتا

معتقدند ) 1393(يض تفويان و غفار). 1( كنند تمركزي سازمان آمادگيش افزايق درآورند و بر تعلحالت 

در . خواهد بودثمر  يبي استراتژسازي  يادهپي برايران مدآماده نباشد، تالش  حركتي برااگر سازمان 

ي آمادگيجاد ايات الزم معطوف و پس از خصوصيجاد ايد توجه خود را در با  ابتداان يرمديطي شراين چن

ازپيش  يشببنابراين لزوم توجه ويژه به آمادگي سازمان ). 6( كنندي اقدام استراتژسازي  يادهپي براالزم 

  . شود يماحساس 

(  كالن است سطح در مند نظام ييرتغ يبرا سازمانكل  يآمادگ از يدائم يحالتآمادگي استراتژيك، 

هاي نامشهود براي حمايت  ييداراآمادگي استراتژيك را وضعيت آمادگي ) 1394(2كاپالن و نورتون ).17

آمادگي شامل ايجاد شرايط مورد نياز براي ) 2012(3به نظر راسلي و كرنر). 7( اند كردهاستراتژي تعريف 

از باور نياز به تغيير و  متأثرشرايط آمادگي براي تغيير . تغيير و همچنين فرايند آمادگي براي تغيير است

اهميت و كفايت پشتيباني محيط از تغيير است و فرايند آمادگي دربرگيرندة آگاهي كامل از نياز به 

  ). 20(يزي براي تغيير است ر برنامهتغيير، مقايسة هزينه فايدة تغيير و 

                                                           
1. Grant 
2. Kaplan & Norton 
3. Rusly & Corner 
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بر  مؤثربر روي عوامل  ها پژوهشاد كه بيشتر بررسي ادبيات نظري و پيشينة تحقيقاتي نشان د

در تحقيق خود نشان ) 1393(فر و همكاران  از جمله پيمان. اند شدهها متمركز  سازي استراتژي يادهپ

 در موانع اين. وجود داشت ايران ورزش نظام در ها استراتژي سازي پياده برابر در اصلي مانع 24 دادند كه

 موانع ،)مانع 6( ها استراتژي تدوين مرحلة موانع ،)مانع 6( زيربنايي موانع عناوين با مؤلفه چهار قالب

 بندي دسته) مانع 7( ها استراتژي اجراي مرحلة موانع و ،)مانع 5( عمل به ها استراتژي انتقال مرحلة

از سه عامل اصلي سرماية اطالعاتي، سرماية انساني و سرماية ) 2004(كاپالن و نورتون . )2(شدند 

يج نتايك به استراتژيات نيل تبدي براي مدلدر ارائة ) 1393(ي لشكربلوك). 7(برد  يمسازماني نام 

ير جراپذاي، استراتژ كردنيي اجرااز سه منظر  كهدهد  يمي آن ارائه براي اساسيك ، چهارده گام استراتژ

يي موانع شناساي، استراتژي اجراي سنج امكان. پردازد يمين مهم اي به استراتژي اجراي و استراتژ كردن

 كردنير اجراپذيدگاه دي مربوط به استراتژ كردنير اجراپذيزي ر برنامهسازي و  يجاري اصلي ها محركو 

ارائة مدلي براي سنجش سازماني در انجام «در تحقيق خود با عنوان ) 1384(حاكي ). 8(ي است استراتژ

يافت   دست، به اين نتيجه »هاي اطالعاتي و فناوري اطالعات يستمسيزي استراتژيك ر برنامهآميز  يتموفق

مديريت، سطح شايستگي ارزش، : از اند عبارتكه شش معيار اصلي بلوغ همراستايي استراتژيك 

 عوامل يبررس به خود يقتحق در) 2014( اگلس و گبهارت ).3(، فناوري و مشاركت ها مهارتات، ارتباط

. پرداختند) ها يشهردار سازمان( يحيتفر يفضاها وها  پارك در يكاستراتژ يها برنامه سازي يادهپ برمؤثر 

 عامل 10 برنامه، يمحتوا در عامل 26 ، يزير برنامه يندفرا در عامل 23كه  داد نشان يو يقتحق يجنتا

 موفق يكاستراتژ يزير برنامه ينبنابرا. )13(ند مؤثر سازي يادهپ مانع 13 و ،)يانسان منابع( سازي يادهپ در

 برمؤثر  عوامل و يزي،ر برنامه يمحتوا يزي،ر برنامه ينديفرا موضوعات از يچيدهپ يا مجموعه شامل

 ازكه  است بهتر هستند،ها  برنامه سازي يادهپ و يطراح مسئولكه  يكسان. هاست برنامه سازي يادهپ

 و روسنبرگ ).13( دهند انجام يحاتتفر وها  پارك يها سازمان يزير برنامه در آموزش يقطر

 يدولت يها سازمان در يكاستراتژ يريتمد يها مدل از استفاده يسنج امكان يبررس به) 2014(1يفرل

 يرقابت وعملكرد  يمبنا بر يبند بودجه ي،ادار استقالل همچون يكه عوامل دادند نشان پرداختند و

 داشته نقش يدولت يها سازمان در يكاستراتژ يريتمد يها مدل از استفاده در توانند يم بازار يهشب

 ).19(باشند 

                                                           
1. Rosenberg & Ferlie 
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ي مديريتي متمركز ها شاخصسازي برخي  يادهپبراي اجرا و  ها سازمانبر آمادگي  ها پژوهشبعضي 

ي آمادگي مهندسي، ها شاخصين تخمي براي ا مطالعهدر ) 2015(و همكاران  1لي آواز جمله . اند شده

سازي مدل تعالي تجاري براي صنعت خدمات در تايلند نشان  يجارمديريت و علوم خدمات در جهت 

بر  مؤثرهاي انساني عوامل  يستمسدادند كه پنج بعد امور مالي، مشتريان، فرايندها، رشد و يادگيري و 

در تحقيق خود با نام ارائة مدلي براي سنجش ) 1389(خاني و همكاران  موسي). 18(را دارند  آمادگي

در زمينة مديريت دانش به اين نتيجه دست يافتند كه چهار عامل اصلي  ها سازمانميزان آمادگي 

هاي فناوري اطالعات نقش مهمي در زمينة آمدگي  يرساختزفرهنگ، مديريت تغيير، ساختار سازماني و 

 آزمون و طراحيدر ) 1392(لگزيان و همكاران ). 10(سازي مديريت دانش دارند  يادهپسازمان براي 

 يك موردي مطالعة( اطالعاتي هاي يستمس راهبردي توسعة براي سازماني آمادگي ميزان سنجش مدل

 مديريتي، منابع، راهبردي، بعد شش بهها  دانشگاه سازماني دگي، نشان دادند كه آما)دولتي دانشگاه

 ،ها مؤلفه اين مبناي بر و شود يم تقسيم مؤلفه 28 به خود كه دارد ارتباط قانوني و ساختاري فرهنگي،

شود  يم پيشنهاد اطالعاتي هاي يستمس استقرار برايها  دانشگاه آمادگي ميزان ارزيابي براي شاخص 142

 تيريمد يساز ادهيپ در تيموفق يديكل عوامل«در تحقيق خود با نام ) 1388(و همكاران رضايي  .)9(

، به اين نتيجه دست يافتند كه سيزده عامل اصلي »سازمان يآمادگ يابيارز يبرا يچارچوب ةارائ و ندايفر

شامل پشتيباني مديريت ارشد، ارتباطات و آگاهي، بهبود مستمر، تمركز بر مشتري، توسعة تيمي و كار 

تيمي، توانمندسازي كاركنان، معيار عملكرد فرايند، نقشة فرايند، آموزش، ارتباط با مشتريان و 

بر آمادگي  مؤثرعوامل  نيتر مهم، مديريت تغيير و مهارت مديريت پروژه، ، الگوبرداريكنندگان نيتأم

  ). 4(سازمان هستند 

و بسترهاي  ها نهيزمي بدون فراهم آمدن ا توسعهبر اين باورند كه هيچ برنامة تحولي و  نظران صاحب

ي راهبردي در ورزش نيز نيازمند ها برنامهرو اجراي تصميمات و  ازاين. مورد نياز محقق نخواهد شد

پذيرفته به بررسي موانع  ي صورتها پژوهشبرخي ). 2(شرايط، محيط و آمادگي سازمان است 

در استقرار برخي عوامل  ها سازمانو برخي نيز بر ارزيابي آمادگي  اند پرداخته ها ياستراتژي ساز ادهيپ

وجه تمايز اين تحقيق نسبت . اند شدهمتمركز  ...ي اطالعاتي، مديريت دانش وها ستميسمديريتي مانند 

ي ورزشي قبل از تدوين ها سازمانتا  كند يمي مشابه اين است كه الگويي تبيين ها پژوهشبه ساير 

را ) ي، اجرا و ارزيابيزير برنامه(استراتژي خود وضعيت آمادگي خود براي فرايند مديريت استراتژيك 
                                                           

1. Liao 
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به تبيين موانع اجراي  ها ياستراتژي قبلي بعد از تدوين ها ژوهشپارزيابي كنند، اين در حالي است كه 

  .اند پرداخته آنها

 بسترسازي، مستلزم سازمان در آنها آميز يتموفق سازي يادهپ و اثربخش هاي ياستراتژ طراحي 

. است مختلف ابعاد در كافي بلوغ نيز و ها يتقابل از برخورداري نياز، مورد هاي يرساختز آوردن فراهم

 به بسياري موارد درها  سازمان در استراتژي اجراي يها پروژه تا شده مسئله موجب اين به ناكافي توجه

 حيث از سازمان كنوني وضعيت يزي،ر برنامه آغاز در كه است ضروري رو ينازا. )8(بينجامد  شكست

 يها چالش بروز از بتوان شود تا تحليل و ارزيابي يري،گ اندازه استراتژي با مرتبط مختلف يها جنبه

 در. شود جلوگيري بيفتد، مخاطره به بعدي مراحل در سازمان موفقيت شود يم منجر كه احتمالي بالقوه

 استراتژي اجراي و طراحي براي را سازمان بلوغ و ها يتقابل فعلي سطحتنها  نه آمادگي ارزيابي حقيقت،

 تعيين نيز آيند يم شمار به زمينه اين در سازمان هاي ضعف كه را ييها حوزه بلكه كند، يم مشخص

با اذعان به اين مطلب كه براي ورود به فرايند مديريت استراتژيك، يكي از عوامل كليدي  .)8(كند  يم

در كشور صورت نپذيرفته، مطالعة حاضر در پي  قبالً، و از آنجا كه مطالعة مشابهي استآمادگي سازمان 

  .ي ورزشي را تبيين كندها سازمانبر آمادگي استراتژيك  مؤثرطراحي چارچوبي است تا عوامل 
 

  روش تحقيق
 قيتحقاز روش  نيهمچن. ي استكاربرد –ي ا توسعه، قيتحقة جينت اي دستاورد يمبنابر  قيتحق نيا

 ها داده ليوتحل هيتجزي و گردآوري براي است، كمي و فيكي ها روشي از بيترك كه) يبيترك( ختهيآم

نظر به . شود يم  ميتقسي اكتشافي و نييتب، گرا كثرتي به دسه دستة بيتركطرح پژوهش . استفاده شد

ي است، كمي به سمت فيكاز  ها دادهي گردآوري توال كهي است ا گونه بهحاضر  قيتحق كارروش  نكهيا

  . شوند يمي محسوب اكتشافي بيتركي ها طرحجزء 

ي و سالمت بدنيت تربي معاونت ستادحوزة  كاركنانيران، مشاوران، مدية كلي شامل آمارجامعة 

آموزش و  كلي و سالمت ادارات بدنيت تربوزارت آموزش و پرورش، مديران و رؤساي حوزة معاونت 

نفر  240ين تعدادي از استادان حوزة مديريت استراتژيك بودند كه تعداد آنها همچنو  ها استانپرورش 

نمونة تحقيق هم با توجه به . نفر تخمين زده شد 145براساس جدول مورگان  يريگ نمونهروش . بود

تادان اسشامل نخبگان و  كنندگان مشاركتدر بخش كيفي . 1: روش تحقيق شامل دو گروه از افراد بود

حوزة  كاركنانيران، مشاوران، مدنفر بود و در بخش كمي  16 آنهايك كه تعداد استراتژيريت مدحوزة 
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ي و بدنيت تربي و سالمت وزارت آموزش و پرورش، مديران و رؤساي معاونت بدنيت تربونت ي معاستاد

  . نفر بود 145 آنهاكه تعداد  ها استانآموزش و پرورش  كلسالمت ادارات 

يك از روش مصاحبه با استراتژيريت مديند فراي براي سازمان آمادگبر  مؤثري استخراج عوامل برا

ين ابزار از ابه ) أييدپذيريت(ي اعتباردهمنظور  به .يك استفاده شداستراتژت يريمدتادان و متخصصان اس

 در. باز بود يمهننحوة انجام مصاحبه براساس مصاحبه . استفاده شد 1يزيمميي و انجام گرا كثرتروش 

 پرسشگر يعني، كنند ياحساس م هايي را يتجوابگو، محدود و پرسشگر يعني ينطرف ،باز يمهن ةمصاحب

 يزپاسخگو ن. دارد يافترا مطرح كند و فقط در خصوص آنها جواب در ينيمع يها صرفاً موضوع يدبا

 يندر ا. ابراز كند يدر كمال آزاد دهد، يم يحكه ترج يطور خود را آن يدةاحساس و عق تواند ينم

 ندارند ،ندشوبرخوردار  توانند يآزاد از آن م ةرا كه در مصاحب يكامل يمصاحبه پرسشگر و پاسخگو آزاد

ين روش ا. صورت پذيرفت) 2011( همكارانيشنهادي فونتانال و پيند مصاحبه براساس روش فرا ).5(

متن و توجه به حاالت صدا مانند  صورت بهسازي مصاحبه  يادهپ. 1: استير زي هشت مرحله به شرح دارا

ي و كدگذار. 5؛  كمشتري ها تميجاد ا. 4؛ ها دادهيل تحل. 3يه؛ اوليجاد طبقات ا. 2؛ مكثتن و 

. 7؛ كنندگان مشاركتيات و شمارة خصوصيم جدول شامل طبقات، ترس. 6يا طبقات؛  ها تميري گ شكل

). 12(ي ارائه در گزارش برايدن به اشباع رس كردني بصر. 8مشخص شدن اشباع در هر طبقه؛ و 

   ).16تا  14اشباع از مصاحبة حد (مصاحبه به اشباع نظري دست يافتيم  16بنابراين در اين پژوهش بعد از 

اطلس تي، مدل كيفي تحقيق بر مبناي سه عامل اصلي  افزار نرمدر  ها دادهپس از كدگذاري 

هاي  سپس براساس زيرمقياس. سازماني، منابع انساني و مديريت و رهبري طراحي و تدوين شد

  .طراحي شد سؤال 80يي با ها پرسشنامهمستخرج در خروجي مدل، 

اطلس تي مدل كلي پژوهش مستخرج شد، براي تحليل  افزار نرمبراساس خروجي  از آنجا كه

ي اصلي، ها مؤلفه، از ضريب همبستگي پيرسون براي تعيين ارتباط بين ها پرسشنامهي حاصل از ها داده

سازي مدل استفاده  ييد معناداري روابط بين متغيرها و نهاييتأييدي براي الگوسازي و تأاز تحليل عاملي 

تي ، اس پي اس اس و -ي كيفي اطلسها دادهي تحليل افزارها نرمبا استفاده از  ها دادهتحليل . شد

  . ليزرل صورت پذيرفت افزار نرم

                                                           
يكي است شامل تكنيزي ممانجام . يند پژوهش اشاره داردفراها در  يري از مĤخذ مختلف دادهگ بهرهها به  يي در دادهگرا كثرت. 1

 .يند پژوهش از ابتدا تا انتهافرادر  گرفته ي انجامكارهاثبت تمام 
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  ي تحقيقها افتهيو نتايج 
براي بررسي روايي محتوايي آزمون . اولين گام در تعيين روايي پرسشنامه، بررسي روايي محتوايي است

ضريب نسبي روايي محتوا ميزان . استفاده شد 2و شاخص روايي محتوا 1ضريب نسبي روايي محتوااز 

، مفيد است ولي ضروري نيست )1(اي، ضروري نيست  ينهگز 3اهميت و ضرورت هر گويه را در طيف 

همچنين شاخص روايي محتوا ميزان ارتباط گويه با هدف . كند يم، ارزيابي )3(، و ضروري است )2(

، مرتبط اما نياز به بازبيني )2(، نياز به بازبيني جدي )1(اي، غيرمرتبط  ينهگز 4سشنامه را در طيف پر

در پژوهش حاضر از دوازده نفر از استاداني كه سابقة تدريس . كند يمارزيابي ) 4(مرتبط  كامالًو ) 3(

ه نتيجة نهايي مقادير واحد مديريت راهبردي در ورزش را داشتند، براي تعيين روايي استفاده شد ك

با توجه به تعداد متخصصان . است 1ضريب نسبي روايي محتوا و شاخص روايي محتوا به شرح جدول 

و براي شاخص روايي محتوا  56/0مقادير قابل قبول براي ضريب نسبي روايي محتوا حداقل ) نفر12(

بنابراين پرسشنامة نهايي . ييد شدندتأگويه  43گويه،  80يت از مجموع نهاكه در  است 79/0حداقل 

 .بود) 5(تا خيلي زياد ) 1(ارزشي خيلي كم  5گويه و در طيف  43شامل 

در مطالعة پايلوت بر روي  ها پرسشنامهدر اين پژوهش براي پرسشنامة آمادگي راهبردي سازمان، 

دست آمد كه حاكي از  به  =966/0αگويه  43نفر ارزيابي شد و ضريب آزمون آلفاي كرونباخ براي  37

 .استهمساني دروني بسيار خوب ابزار مورد نظر 

را زنان ) درصد 1/24(نفر  35را مردان و ) درصد 9/75(نفر  110كلي در نمونة اين پژوهش  طور به

داراي ) درصد 8/64(نفر  94داراي مدرك كارشناسي، %) 2/26(نفر  38همچنين . دهند يمتشكيل 

 4/1(سال  5نفر كمتر از  2ة خدمت افراد نمونه نيز شامل سابق. اشندب يممدرك كارشناسي ارشد 

تا 15نفر بين  22، )درصد 9(سال  15تا  10نفر بين 13، )درصد 6/7(سال  10تا5نفر بين 11، )درصد

 .بودند) درصد 9/66(سال 20نفر بيشتر از  97و ) 2/15(سال  20

 ييدي باتأنتايج تحليل عاملي . ال برخوردارنداز توزيع نرم ها دادهنشان داد كه  K-Sنتايج آزمون 
. اند شدهي برازش خوب بهي مدل تحقيق ها شاخصليزرل در مرحلة اول نشان داد كه  افزار نرماستفاده از 

ي منابع انساني، رهبري و مديريت، و ها مؤلفهدر تمامي  ها مدلييدي نشان داد كه تأنتايج تحليل عاملي 

 .ناسب و قابل قبولي برخوردارندعوامل سازماني از برازش م

                                                           
1. content validity ratio(CVR) 
2. content validity index 
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 ةدرج هر انحراف آزمون همان واقع به كه (RMSEA) 1تقريب مجذورات ميانگين خطاي ةريش مقدار

بين مقادير كاي  ةمقايس نظرمدل را از  NNFI .قابل قبول است 08/0كمتر از  دامنةدر  ،است آزادي

پذيرش اين مدل مقادير باالي  ةدامن. كند ميارزيابي  شده اشباعاسكوئر مدل مستقل و كاي اسكوئر مدل 

 ترين مناسبكه از پركاربردترين و  شود ميبتلر ناميده  اي مقايسهشاخص برازش  CFI. است 90/0

اين شاخص برازش مدل موجود . برازش خوب يا ضعيف مدل است تأييد در موردتفسيري  هاي شاخص

شاخص عدم حساسيت آن به ميزان حجم نمونه  هاي مزيتو يكي از  كند ميرا با مدل مستقل مقايسه 

نيز شاخص نيكويي  AGFI. است 1تا  90/0پذيرش اين شاخص بين  ةدامن). 1393محسنين،( است

اين شاخص ضمن اينكه نسبت واريانس بازتوليدشده را به كمك برآورد مقدار . شده است برازش اصالح

آزادي مدل تنظيم  ةرا براساس ميزان درج GFI، ميزان كند ميمحاسبه  شده مشاهدهكوواريانس 

دوم  ةتحليل عاملي مرتب ةنتيج 2 جدول. است 8/0ميزان قابل قبول براي اين شاخص باالتر از . نمايد مي

  . استكه حاكي از برازش مناسب مدل  دهد ميبعد اصلي مدل پژوهش نشان پنج را در 
                                                           

1. Root Mean Square Error of Approximation 



  229                                          ي ورزشي ايرانها در سازمانطراحي الگوي آمادگي استراتژيك  

 

  مدل ةشد برازش يها شاخصمقادير  .2جدول

 ةنتيج  RMSEA1 NNFI2  CFI3 AGFI4  ها شاخص
  نهايي

  بعد قابل قبول يزانم
كمتر از 

085/0  
بيشتر از 

90/0  
بيشتر از 

90/0  
بيشتر از 

0.8  
  

  ييدتأ  06/0  97/0  98/0  89/0 (hum)منابع انساني 
  ييدتأ  08/0  98/0  98/0  82/0 (lead) و مديريت رهبري

  ييدتأ  08/0  96/0  97/0  81/0 (org)عوامل سازماني
  ييدتأ  85/0  99/0  98/0  08/0  مدل كل

  
در قالب مدل تخمين استاندارد نمايش داده شده  ييديتأنتايج تحليل عاملي  4تا  1 يها شكلدر 

بيشتر از ( و عوامل در سطح معقولي ها مؤلفهبين  تمامي بارهاي عاملي ،كه مشخص استطور همان. است

  . قرار دارند) 4/0
 

 
 
 
 
 

 ي ها مؤلفهمدل تخمين استاندارد . 1شكل

 منابع انساني
   

                                                           
1. Root Mean Aquare Error of Approximation 
2. Non-Normed Fit Index 
3. Comparitive Fit Index 
4. Adjusmed Goodness of Fit Index 
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  ي رهبري و مديريتها مؤلفهمدل تخمين استاندارد . 2شكل
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  )كيژتارتسا يگدامآ( قيقحت يلك لدم درادناتسا نيمخت لدم .4 لكش          ي سازمانيها مؤلفهمدل تخمين استاندارد . 3شكل                  
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مستخرج را نشان  يها مؤلفه، ميانگين، انحراف معيار و ماتريس همبستگي بين تمامي 3جدول 

معناداري  ارتباط مثبت و >P 05/0در سطح معناداري  ها مؤلفه ةكه مشخص است كليطور همان. دهد يم

بر . دهد يمورزشي را نشان  يها سازماننيز مدل نهايي آمادگي استراتژيك در  5شكل . با يكديگر دارند

ورزشي به سه عامل اصلي رهبري و مديريت، منابع انساني و  يها سازماناين اساس آمادگي استراتژيك 

منابع  يريگ بهره ،ني و انسانيادراكي، ف يها مهارتبرخورداري مدير از . عوامل سازماني بستگي دارد

سازمان از محيط  يمند بهرهانساني سازمان از دانش و شناخت، توانمندي و مهارت و داشتن انگيزه، 

و اهداف به آمادگي  ها يهرواطالعاتي، و هماهنگي ساختار،  ةمناسب، منابع كافي، كار تيمي، سرماي

 .خواهد شدمنجر استراتژيك سازمان 
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 ي ورزشيها سازماناتژيك در مدل نهايي آمادگي استر. 5شكل

 

  يريگ جهينتبحث و 
با توجه به . ورزشي ايران بود يها سازمانطراحي الگوي آمادگي استراتژيك در  حاضر هدف از تحقيق

عوامل در آمادگي استراتژيك سازمان نقش  ينتر مهميكي از  عنوان بهمنابع انساني  تحقيق، هاي يافته

 ةرخوردار باشند تا به مرحلالزم ب ةمنابع انساني بايد از دانش، شناخت، توانمندي، مهارت و انگيز. دارند

 طرح يك اجراي براي سازمان انساني نيروي كيفيت انساني، بلوغ سطح از منظور. بلوغ كاري دست يابند

 و كاركردها سازمان، در استراتژي اجراي از ناشي آتي تغييرات در زمينة آنها آگاهي ميزان استراتژيك،

 مديريت هاي يتفعال اجراي براي انساني يروين آمادگي ةدرج نيز و استراتژيك ةبرنام يها ارزش

و ) 1393( ، لشكربلوكي)2004( و نورتون با نتايج كاپالن ها يافتهاين . است سازمان در استراتژيك

براي دستيابي به اهداف ) 1394( و نورتون از ديدگاه كاپالن. همخواني دارد )2014( اگلس و گبهارت

نيز ) 1393( لشكربلوكي). 7( انايي و مهارت الزم برخوردار باشنداستراتژيك، كاركنان بايد از دانش، تو

عامل  10 )2014( اگلس و گبهارت. )8( داند يم ها ياستراتژ سازي يادهپاجرا و  ةبلوغ كاركنان را الزم
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توانمندسازي و ايجاد انگيزش در آنان از  رو ازاين. داند يمدخيل  ها ياستراتژ سازي يادهپانساني را در 

توانمندي و مهارت كاركنان بايد در راستاي اهداف  .ندهستكليدي آمادگي استراتژيك سازمان  عوامل

سازمان را  يها چالشو  ها ، ضعفها كاركنان بايد قادر باشند قوت. صورت پذيرد ها برنامهكليدي و 

ان را ن و مشتريابرخوردار باشند و نياز مخاطب گيري يمتصمو  مسئلهشناسايي كنند، از مهارت حل 

از رسالت،  يقيعم طور به كاركناندر آن  كههستند  يفرهنگ يداراموفق  يها شركت. بشناسند

  .)13،15( سازمان، آگاهند ياستراتژ ياجرا يبرا يازنمورد  ياصل يها ارزش، و انداز چشم

و محيط سازماني از جمله  اطالعاتي، هماهنگي، كار تيمي، منابع ةعوامل محيطي شامل سرماي

 با نتايج حاكي ها يافتهاين . استورزشي  يها سازماناثرگذار ديگر بر آمادگي استراتژيك  يها مؤلفه

 ةكه سرماي معتقدند) 1394(كاپالن و نورتون . همخواني دارد) 2004( و كاپالن و نورتون) 1384(

. است دانش يگذار اشتراكاصلي فرهنگ، رهبري، همترازي و كار گروهي و  ةمؤلفچهار سازماني شامل 

: است مؤلفهچهار شامل  كه شود يماطالعاتي عامل اصلي ديگري تلقي  ةاز ديدگاه آنان نيز سرماي

 حاكي). 7( دادوستدهافناوري و ابزارهاي پردازش  هاي يرساختزابزارهاي تحولي، ابزارهاي تحليلي، 

در هر فرايند . داند يم مؤثرشركت و سازمان  هاي ياستراتژ سازي يادهپدر را نيز عوامل فناوري ) 1384(

 كنند يماستراتژي حمايت  سازي يادهپفناوري اطالعات خاصي از  هاي يرساختزو  ها يستمساستراتژيك، 

سرمايه  ينتأمكه بايد در  دهند يمفناوري را نشان  گذاري يهسرما يها طرحمجموعه  ها يستمساين . )3(

و  ها كتابخانه، ها داده، پايگاه ها يستمستي شامل اطالعا ةسرماي). 7( اولويت داد آنهاو ساير منابع به 

فناوري نقش مهمي در  .دهد يمكه اطالعات و دانش را در دسترس كاركنان سازمان قرار  هاست شبكه

 منظور به توان يمبسياري از فرايندهاي تكراري و كاربردي را . كند يمبهبود عملكرد عملياتي بازي 

اين كار نقش سنتي اتوماسيون . دكرسرعت بيشتر پردازش، خودكار و  تر باثباتكاهش هزينه، كيفيت 

 يها سنجشكاركنان به بازخورد سريع از جمله . اما فناوري در بهبود مستمر فرايند نيز نقش دارد. است

. و فرايندي كه در كنترل آنان است، نياز دارند كنند يمي در مورد كاال و خدماتي كه توليد ئدقيق و جز

، تحليل علي و استفاده از ساير ها دادهبراي تحليل  اي ينهزمو معقول اطالعات كاال و فرايند،  وقعم به ةارائ

). 7( كه به بهبود مستمر هزينه، كيفيت و زمان فرايند منجر خواهد شد سازد يمابزارهاي كيفي فراهم 

و واحدهاي جغرافيايي  ، وظايفها بخشرا ميان  ها پروژهفناوري اطالعات همچنين انتقال دانش و تجارب 

منظور از هماهنگي ميزان هماهنگي و  .دهد يمو تسهيم تجارب برتر را ترويج و پرورش  كنند ميتقويت 

سازماني كاركنان با  يها پستبا اسناد باالدستي، شرح وظايف و  ها برنامهانطباق اهداف، راهبردها و 
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آموزشي با اهداف،  يها دورهراهبردهاي سازمان،  با ها يهروسازمان، فرايندها و  يها برنامهراهبردها و 

اصلي سازمان، ساختار و سازماندهي منابع انساني با راهبردهاي سازمان و  هاي يتمأمورراهبردها و 

 كه استراتژي، زمانيمعتقد است ) 2005( كاپالن. فرهنگ و جو سازماني با تغيير و تحول سازماني است

 و يكپارچه باشند، شانس اجراي موفق استراتژي بيشتر خواهد بود با هم هماهنگ ها يستمس و ساختار

منظور از . كاركنان با پتانسيل استراتژيك هاي ييداراكار تيمي عبارت است از تسهيم دانش و ). 15(

فارغ از كار تيمي با . است با استراتژي در تمام سطوح سازمان ها يزهانگهماهنگي، هماهنگي اهداف و 

سازمان، افرادي كه در پروژه يا فرايندهاي نوآوري مشغول به كارند، بايد فعاالنه با  يها بخشكاركنان 

 هاي ينهزمفرهنگي در  يها ارزشاستراتژي نيازمند تغييراتي در . جوامع علمي و فني در ارتباط باشند

تراتژي، به تغيير فرهنگي منتج از اس ةبرنام. است) مداري مثل مشتري(و بيروني ) مثل كار تيمي( داخلي

از منابع مالي و تجهيزاتي  يريگ بهرهسازماني  يها مؤلفهيكي ديگر از  .كند يمفرهنگي كمك  ةتوسع

و تالش در جهت جذب منابع دولتي  يسازمان برون يها مشاركتاين فرايند بايد از طريق گسترش . است

اسناد باالدستي، پايداري و از  يريگ بهرهيك سري از عوامل محيطي از جمله ميزان . و غيردولتي باشد

در . سازماني دارند در آمادگي اي كننده يينتعاز اسناد باالدستي موجود نقش  يريگ بهرهثبات مديران، و 

سازماني به معناي توانايي سازمان در بسيج و حفظ فرايندهاي تغييري  ةگفت سرماي توان يممجموع 

  ). 7( دكه براي اجراي استراتژي ضروري هستن شود يمتعريف 

ادراكي، فني و انساني بااليي  يها مهارتنشان داد كه مديران و رهبران سازمان بايد از  ها يافته

اصلي معيار شش ) 1384( حاكي. اجرا برسانند ةبرخوردار باشند تا بتوانند راهبردهاي سازمان را به مرحل

، فناوري و ها مهارتاطات، بلوغ همراستايي استراتژيك را شامل مديريت، سطح شايستگي ارزش، ارتب

در آمادگي  ينيز بلوغ رهبري سازمان را عامل بسيار مهم) 1393( لشكربلوكي .)3( داند يممشاركت 

 و آمادگي ميزان سازمان) leadership( رهبري بلوغ سطح از منظور. شمرد يبرماستراتژيك سازمان 

 اجراي در موفقيت. است سازمان در استراتژيك طرح و برنامه اجراي براي سازمان رهبران توانمندي

 و انگيزه ايجاد جهت كاركنان بر رهبري اثرگذاري توانايي از برخورداري مستلزم سازمان در استراتژي

رهبري،  پشتيباني و شامل بينش رهبري بلوغ. است استراتژيك اهداف به يابيدست راستاي در ييافزا هم

استراتژيك،  ةبرنام هايخطر و ها يسكر از ژي، آگاهياسترات اجراي از ناشي تغييرات از رهبري درك

 پشتيباني و بينش .مديران است در معلولي و علي سازمان و تفكر هدايت و كاركنان در نفوذ قدرت

 ةآيند و استراتژيك ةبرنام ،وكار كسب به نسبت سازمان رهبري شهود و درك ميزان بيانگر ،رهبري
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 سازمان در آن اجراي و استراتژيك طرح از رهبري پشتيباني ةدرج همچنين بخش اين در. است سازمان

 امكانات آوردن فراهم جهت سازمان رهبري واقعي حمايت و تالش بيانگر پشتيباني. شود مي ارزيابي

 از رهبري درك .است استراتژي اجراي با مرتبط يها چالش و موانع با مواجهه در راهكار ةارائ و نياز مورد

 كه است تغييراتي از سازمان رهبري آگاهي و درك ميزان بيانگر ،استراتژي جرايا از ناشي تغييرات

 و بوده گسترده تغييرات اين ةدامن. پيوست خواهد وقوع به سازمان در استراتژي اجراي اثر در احتماالً

 وضعيت و سازمان هاي يتفعال ماهيت سازماني، واحدهاي در اساسي تغييرات ايجاد به است ممكن

 و شناخت ميزان بيانگر ،استراتژيك ةبرنام هايخطر و ها يسكر از آگاهي .شود منجر آن انساني نيروي

 استراتژي اجراي يندافر طي سازمان كه است مخاطراتي و ها چالش در خصوص سازمان رهبري آگاهي

 و ها امهبرن ها يسكر قبيل اين با مواجهه براي بتواند بايد سازمان رهبري. شود مواجه آن با است ممكن

 نفوذ قدرت .دكن اعمال سازمان در را ريسك مديريت رويكردهاي و دهكر طراحي را مناسب يها حل راه

 آنها هدايت و كاركنان بر اثرگذاري در سازمان رهبري توانايي ميزان بيانگر ،سازمان هدايت و كاركنان در

 ةدرج بيانگر ،مديران در ليمعلو و علي تفكر .است سازمان در استراتژي اجراي يندافر جريان در

 تحليل در آن جايگاه و سازمان گيري يمتصم نظام در رهبران توسط معلولي و علي رويكرد يريكارگ به

 سازمان، كنوني وضعيت از رهبران صحيح درك ميزان بيانگر ،ها يتواقع درك در مهارت .است مسائل

 ها مؤلفهاين  ةهم .رقباست با مقايسه رد وكار كسب ةحوز در سازمان جايگاه نيز و ضعف و قوت نقاط

  .)8( هاي ادراكي، فني و انساني مدير سازمان دارد مهارت باارتباط مستقيمي 

اصلي بعد سه ورزشي در  يها سازمانگفت كه الگوي آمادگي استراتژيك در  توان يمدر مجموع 

اني شامل دانش و شناخت، عوامل انس. منابع انساني، رهبري و مديريت و عوامل سازماني استوار است

ادراكي، فني و انساني  يها مهارتبعد رهبري و مديريت نيز شامل . استتوانمندي و مهارت و انگيزش 

اطالعاتي، هماهنگي، كار تيمي، منابع  ةهمچنين بعد عوامل سازماني شامل سرماي. استمديران سازمان 

  .استمحيطي سازمان  عواملو 

ورزشي  يها سازمانكاري براي آمادگي بيشتر  دستور تواند يمهش در اين پژو شده ينتدوالگوي 

 سازي يادهپاز تدوين و  پيش ها سازمان رو ازاين. براي انجام فرايند مديريت استراتژيك باشد

و توانمندي و  سازند، منابع، جو و فرهنگ مشاركتي را فراهم ها يرساختزخود بايد  هاي ياستراتژ

  .كنان خود ايجاد كنندالزم را در كار يها مهارت
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Abstract 
The aim of this study was to design a model of strategic readiness in sport 
organizations of Iran. Research method was mixed and  descriptive-survey. 
In the qualitative part, participants included 16 university professors who 
were interviewed to determine the main components of the questionnaire. 
The sample in the quantitative section included 145 managers and 
employees of the department of physical education and health at the Ministry 
of Education in the departments and province. A researcher-made 
questionnaire (α=0.96) (43 items) was used to evaluate strategic readiness in 
three dimensions of human resources, organizational factors and leadership 
and management. Data were analyzed by descriptive and inferential 
statistics, confirmatory factor analysis and Pearson correlation coefficient 
with Atlas-ti, LISREL and SPSS. The results showed that the model of 
strategic readiness in sport organizations were based on three main 
dimensions of human resources, leadership and management and 
organizational factors. Also, the results indicated that the indices of the 
model had appropriate and acceptable fit (RMSEA=0.08, CFI=0.98, 
NNFI=0.99). This model can be used as an instruction to prepare sport 
organizations more to conduct the strategic management process. 
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