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Extended Abstract 

Summary 
The purpose of this work is to investigate the effect of strategic thinking on the productivity of the 

employees of the Sports and Youth departments of the west of the country with the mediating role of 

organizational agility. 

Introduction 

Sport is one of the most important and fundamental factors in ensuring the health and vitality of the 

society, in which the country's Sports and Youth departments play a significant role in promoting the 

people's participation. Take a break because today's organizations are under increasing pressure to find 

new ways to compete effectively in the dynamic global markets. 

Methodology and Approach 

The statistical population of the work consisted of all employees of the Sports and Youth departments 

of the west of the country, among which 356 responders were selected as the statistical sample by 

random-cluster shape sampling. The measurement tools used were the Sharifi & Zhang's (2000) 

organizational agility, Goldman's strategic thinking (2005), and manpower productivity of Sarmad et al. 

(2011) questioners. The descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. 

Results and Conclusions 

The research findings showed that the strategic thinking (r = 0.52) and organizational agility (r = 0.428) 

had a positive and significant effect on the organizational productivity. Also strategic thinking had a 

positive and significant effect on the organizational agility (r = 0.836). In addition, it was determined 

that the strategic thinking had a positive and significant effect on the organizational productivity through 

the organizational agility (r = 0.358). Considering the results of this research work, the prospective, 

conceptual thinking, system thinking, and clever opportunism of employees along with speed, 

competence, flexibility, and accountability of the organization could lead the employees to improve their 

productivity, which should be considered by the managers of the Sports and Youth departments of the 

west of the country. 
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 چکیده

با نقش  ادارات ورزش و جوانان غرب کشورکارمندان  وریبهره بر کياستراتژ تفکر ریتأث یبررس ،پژوهش اين انجام از هدف :هدف
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 مهمقد

 نقش کشــور جوانان و ورزش ادارات که اســت نشــاج جامعه و ســالمت تأمین اســاســی و مهم بســیار عوامل از يکی ورزش

 در خود سازمانی اهداف به دستیابی راستای در کشور جوانان و ورزش اداراتدارد.  آن در مردم مشارکتارتقاء  چشمگیری در

ــطو  تمام ــري  واکنش ،تغییرات با مناســ  انطباق ،نیازمند س ــنجم به تغییرات، مديريت س ــتمر ،هدفمند و مس  بهبود مس

يکی از  .(1397عباسیان و همکاران، ) هستندسازمان دارايی  تريناصلی عنوانبه کارکنان با مناس  رفتار و کلیدی هایقابلیت

ـــازمانیراه ـــیدن به بهره ،های تحقق اهداف س ـــتوری رس ـــطت رقابت، امروزه اهمیت بهره ؛اس ـــترش س وری با توجه به گس

سلیقهپیچیدگی سرعت های فناوری، تنوع  ست )ها، کمبود مناب  و  شیده نی سی پو ستگو، تبادل اطالعات بر ک بر اين  (.1393را

ــال ا ــازماناس ــتوری ريزی جهت ارتقاء بهرهها در محیط رقابتی امروز، تمرکز و برنامهزمه موفقیت س برادران و ولیجانی، ) اس

از  يیدرصــد باا یورهت بهرو امکانات و هدر رف مناب  اســت و اتالف افتهي تیاهم شیاز پ شیب وریبهرهچرا که بحث  ؛(1395

در رابطه با به حداکثر رسـاندن  یو کم یفیجزء ک وریبهره  (.2017، 1کارمان و روسـلکند )را به سـازمان تحمیل می هانهيهز

ست و هدف به حداکثر  ساندن عملکرد ا ستعدادها و توانا زانیمر ست یبرا تيريکار و مد یروین یهايیممکن ا به برنامه  یابید

ست ،شده نییتع ستعداد با و توانا ماهر، کارکنان (. نقش2017و همکاران،  2شاهراکی) ا سی در عامل يک عنوانبه ا سا  ارتقاء ا

ست بودهمطر   همواره سازمانی هایموفقیت و وریبهره میزان شمی و نجفی،  ا سازمان .(1397)میرها سانی در  های مناب  ان

کارگیری و به دارندوری ارتقاء بهره نقش انکار ناپذيری در ،تولید و ارائه مستقیم خدمات توسط نیروهای انسانیخدماتی به دلیل 

سانی با انگیزه، توانمند و بهره سازمانی به نحو احسن و وه بر ارائه خدمات باکیفیت، میالور، عنیروی ان ساير مناب  درون  تواند از 

 .(1395برادران و ولیجانی، ) ور کندسازمان را بهره وری را محقق سازد و نهايتاًهای بهرهنبهمطلوب استفاده نمايد و انواع ج

سوب میجهت تحقق بهره یدیعامل کل کي تيريمددر اين میان  شکل یسازمان تيريمدد. شووری مح ستیس یریگبه  ها و ا

ها و خطوج اســتیســاين با در نظر گرفتن  آن یاشــاره دارد که ســازمان و اع ــا یخاصــ یو تجار یادار یهاخطوج چارچوب

س یازهایو ن حرکت ی،و تجار یادار یهاچارچوب سا مؤثرتر  مديريت (.2016و همکاران، 3داون) کنندرا برآورده میسازمان  یا

ـــبک تفکر  به ـــود )مربوج میمربوج به آن  یهاو برنامهرهبر س ـــ یبرا مديران .(2016، 4بیرماش ـــازمان دنیرس  یبه اهداف س

 نيبودن ا کياستراتژ زانیموضوع به م نيبرساند و ا  یآس ايتواند به سازمان کمک و یم بع اًکه  رندگییم یمتعدد ماتیتصم

 یستيبا ؛داشته باشند یکه بخواهند رشد و توسعه و بالندگ يیهاسسات و شرکتؤسازمان ها و م رانيدارد. مد یها بستگ میتصم

ـــتراتژ یهاحداقل مهارت جهان امروز  یمتحول و رقابت یدر بازارها تیموفق رايز ؛گرفته و آن را به کار ببندند اديرا  کيتفکر اس

 (.1395المی و حسین پور، غدر سازمان است ) کيتفکر استراتژ وهیمشخص و استقرار ش یاستراتژ کياز  یبرخوردار ،ازمندین

ستراتژيک  گروهی، کار وسیله به را خود تجاری انداز چشم که چگونه آموزدمی رهبر يا مدير آن طی که است یفرآيند تفکر ا

ستمر بهبود و تفکر انتقادی ستفاده از با (. مديران2010و همکاران،  5میر) کند تعريف مداوم و م ستراتژيک تفکر ا  توانندمی ا

 آن متغیر و محیط ســازمان از متفاوت ديدگاهی گونه بدين و ســازند جدا روزمره مديريتی هایبحران و يندهاآفر از را خود

صل ستراتژيک کنند. تفکر حا شد و حفظ کمبودها، از جلوگیری برای مدير، گام يک مهمترين ا ، 6فايرهوم و کارد) سازمان ر

سايی عملکرد مديران بهبود برای نیاز مورد مهارت دومین يا و اولین عنوانبه( و 2009 ست ) شده شنا يعقوبی و همکاران، ا

 خودنمايی هاســازمان عملکرد در اصــلی کمبود يک عنوانبه اســتراتژيک تفکر فقدان ،دهدمی نشــان اخیر (. مطالعات1397
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تحقیقات در اين راستا (. 2010، 1گولدمانکیسی و دارد ) ریتأث هاسازمان به سودرسانی بر فعال طور به تفکر اين نوع و کندمی

شان  مختلف ستراتژيک دادهن شد ریتأثوری کارکنان بر بهره تواندمیاند که تفکر ا شته با شمی و نجفی چنانچه  ،مثبتی دا میرها

 ندهيهوشــمندانه و آ یفرصــت طلب ،یســتمیتفکر ســ ،یتفکر مفهوم) های آنو مولفه کيفکر اســتراتژ( بیان کردند که ت1397)

ــان یروین یوربر بهره ی(نگر ــان داد نیز( 1396يعقوبی و همکاران ) .بود رگذاریتأث یانس ــتراتژ ،ندنش  نیدر ب کيهر چه تفکر اس

شد شتریسازمان ب رانيمد سازمان هم ب یوربهره ؛با ( نیز عنوان کردند که ارتباج 2016کیايی و همکاران ) .شودیم شتریدر 

 .مديران وجود دارد وریبهرهمعناداری بین تفکر استراتژيک و 

 هایمحیط شدن رقابتی و جوام  در فناوری پیشرفت و توسعه و هر سازمان پیرامون محیطی تحول و تغییر افزايش به توجه با

س  شتريان که انتظاراتی و کار و ک ستراتژيک تفکر با مديرانی وجود دارند، هابنگاه و سازمان از ذينفعانو  م  و بديهی امری ا

 محیط از درستی درک اين عوامل تحلیل و تجزيه با و ببینند را سازمان بر مؤثر عوامل تفکر استراتژيک وسیله به تا است ازم

شته سازمان  را یدرست اتتصمیم و دا  (2017) 2لونچارگونه که  نزيرا هما ؛(2011محمدی، گلآرايش و اتخاذ کنند )در مورد 

شد در  تيريمددارد؛ بیان می ستراتژبا  سازمانار سازمان  یهماهنگ کردن ا ستراتژ به کمککس  و کار   تیموفق بر کيتفکر ا

 یشتریفرصت ب کيو تفکر استراتژ تيريمدهمچنین ؛ کندکمک شايانی میاستفاده موثر از مناب  در دسترل  سازمان به سب 

ـــ اهداف ک جاديا یبرا فراهم  تیموفق یبرا یتجار اتیو هماهنگ کردن عمل یزيرمناب  مورد نظر، برنامه  یو کار، ترت س

از مهم ترين فاکتورهای بقا و ديگر نظر به اينکه تغییر و عدم اطمینان ويژگی بارز محیط رقابتی امروز اســـت، يکی اما  ؛ندنکیم

سازمان شرفت  ستها ها در محیط پويای امروزی، چابکی آنپی صوات و خدمات با ا ضه مح سازمان را برای عر . چابکی توانايی 

 (. 1396اسماعیلی و همکاران، ) استوری سازمان برای بهره داده و در نتیجه عامل مهمیارتقاء کیفیت باا 

 چراکه ؛گام بردارند یچابک ریدر مس کميو  ستیرقابت در قرن ب یبرا ،رنديها و مؤسسات ناگز سازمان دکنندگان،یتول یاز طرف

 مواجه هستند، یجهان یايپو یرقابتِ کارآمد در بازارها ديجد یرهایمس افتنيجهت  یندهايبا فشار فزا یامروز یهاسازمان

 یسازمان م یاريبه اطالعات به   يسر یبر اسال ابتکار، مهارت، دانش و دسترس یچابک رات،ییبا تغ يیارويرو یبرا نيبنابرا

 (.2015)سلیمی و عندلی ،ديآ

 زیناملمول و ن و ملمول هاییفناوراثربخشی برای استفاده از و  کارايیبر اسال  کپارچهي ستمیس کي یسازمان یچابکبنابراين 

 یسازمان برا يیتواناو  (2011، 3پارک) بازار است رییدر حال تغ یازهاینبه  سري  رسیدن یموجود در سازمان برا یمناب  انسان

ست ستهو  ازهایبه ن یابید شتر هایخوا س   تیفیسرعت و ک با انيم سکارتی) بردرا باا میمنا آنچه در  (.2010و همکاران،  4می

ها چندان از محیط کاری خود راضــی نیســتند و اين حاکی آن اســت که کارکنان ســازمان ،شــودهای امروزی ديده میســازمان

ضايتی بر بهره سازمان تأثیر مینار ضايتی دايل مختلفوری کاری کارکنان  سرعت در روند دارد یگذارد. نار  که يکی از آنها عدم 

کارکنان تأثیر وری بر بهره در نتیجهو و نگرش  شغلی کار و پاسخگويی کند به تغییرات است. چابکی و سرعت سازمان بر رضايت

 (. 1395ايران زاده و همکاران، ) گذاردمی

 یسازمان یو چابک یطور مثبت بر نوآور به یفکر هياگرچه توسعه سرما( نشان دادند که 1398) سلیمی و کشوری در اين راستا

 .دينما شتریب یطور قابل توجه را به هایاثرگذار نيا تواندیدر کارکنان م یاحرفه ارتقاء اخالق حال نيا اثرگذار است، با

 فراهم با توانندمی ارشد مديران جوانان، و ورزش ادارات ؛ در( در تحقیق خود به اين نتیجه رسیدند1397) عباسیان و همکاران 

 (.1397عباسیان و همکاران، ) آورند دست به سازمانی در سطت بهتری عملکرد سازی،چابک جريان برای ازم آوردن بسترهای
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وری کارکنان ( نیز در تحقیق خود بیان نمودند، چابکی سازمانی، سب  افزايش بهره1396میرزازادگان شیرازی و همکاران )

پذيری، ابعاد آن )انعطاف و بین چابکی سازمانی کهدادند نشان ( در تحقیق خود 1395همچنین ايران زاده و همکاران ) ؛گرددمی

های اصلی( و پاسخگويی، تغییر فرهنگ، سرعت در کار، يکپارچگی و پیچیدگی کم، کیفیت باا و تولید سفارشی، شايستگی

 ارائه مدل عنوان بادر پژوهشی ( 1395) همکاران و ويسی .و معناداری وجود داردرابطه مثبت  ،وری نیروی انسانی کارکنانبهره

 آن در ابعاد و سازمانی چابکی میزان که ندداد نشان ورزشی های تولیدیشرکت در سازمانی عملکرد بر سازمانی چابکی اثر

تواند می سازمانی چابکی پژوهش آنان نشان داد کهنتايج  همچنیناست؛ برخوردار  مطلوبی وضعیت از ورزشی تولیدی هایشرکت

( بیان 2015و همکاران ) 1کولیالنگهمچنین  ؛نمايد بینیرا پیش ورزشی تولیدی هایشرکت عملکرد تغییرات مناسبی طوربه

 عرضه ایبر نمازسا نايیاتو ،چابکیها در صنعت دارد. آن وریبهرهها و معناداری بر عملکرد شرکت ریتأثچابکی سازمانی  ،ندتداش

بخش چناری و همکاران، ) دمیشو نمازسا وریهبهر ایبر مهمی عامل نتیجه در و داده تقاار راباا کیفیت با تخدما و تمحصوا

 به و ستا تمندرقد و رگازسا ،لسیراسري  ؛يدآنمی در پا از گیدسا به ،ناگهانی اتتغییر و تتفاقاا با ،چابک نمازسا يک(. 1394

 ،تغییر دجوو(. 1389پور و سالجقه، نیک) هددمی سري  پاسخ یمشتر یهایمندزنیا و زاربا جديد یفرصتها ،ناگهانی اتتغییر

 با جههامو ایبر تطابق و هبالقو دموجو یظرفیتها به زنیا چابک نمازسا روينا از. ستا هانمازسا در چابکی به زنیا ایبر عاملی

 یموفقیتها و نتايج ايرز ،ستا نیاوافر همیتا دارای چابکی ،همچنین ؛دارد ریتجا محیط در هانطمیناا معد و اتتغییر ينا

 ایهيندافز موفقیت خنر هانمازسا ينا که هددمی ننشا تمطالعا .ستا نگیزابر تحسین و توجه جال  چابک لتیدو یهانمازسا

  (.1396جورکش و همکاران، ) ندآورمی ستد به دخو نهمتايا به نسبت تحولی تمااقدا ایجرا در( صددر بیست تقريباً)

 وریبهرهو  سازمانی چابکی متغیرهای تفکر استراتژيک، زمینه در تحقیقاتی اخیر هایسال در نشان داد؛ پژوهش پیشینه مرور

 عملکرد مناس  و رسانیخدمات سطت ءارتقا در مباحث اين اهمیت از نشان که گرفته صورت داخل و خارج از کشور نکارکنا

بحث تفکر  امروزی هایتغییر سازمان حال در دايماً و متالطم محیط در ،که ذکر شد گونههماندارد.  مختلف هایسازمان

استراتژيک، لزوم چابکی  مباحث در پیوسته تحوات و تغییر به هاسازمان جدی نیاز آن تب  به و است مهم بسیار استراتژيک

وری سازمانی و بهره چابکی تفکر استراتژيک، فاکتور سه مختلفی در زمینه تحقیقات چند هر با اين وجود .سازمان را به همراه دارد

 ،اندشده بررسی ديگری متغیرهای گوناگون با سازمانی همراه چابکی و و متغیرهای تفکر استراتژيک صورت گرفته است کارکنان

 تاثیر هم زمان تفکر استراتژيک وو به صورت همزمان به بررسی اين سه متغیر بپردازد  که مشاهده نشده است پژوهشی ولی

پیشگامان ورزش کشور  عنوانبهجوانان  از آنجا که ادارات ورزش و .باشد کرده کارکنان بررسی وریبهرهبر  سازمانی را چابکی

 نیيپا یآموزش یهادر ارتباج با دورههای غرب کشور استان تیمحرومرند و با توجه به نقش مهمی در توسعه و ارتقاء ورزش دا

و بر  تيتقو نهیحاصل از هم زم یاطالعات یبا دادن بازخوردها تواندمیپژوهش  نيمتوسط اقدام به ا یکار یو سطو  آمادگ

ها پرداختن نمونه یبه ا ادر  تواندمیرا فراهم کند و هم  کيبه تفکر استراتژ شتریب یده بها یبرا یطیو مح یرفتار یختگیانگ

اين تحقیق لذا ، شود جاديا یفرد تیخالق تيتقو یبرا یمناسب یبستر ساز یاطالعات لیو تحل هيها و تجزبه سئواات پرسشنامه

های محیطی کارکنان اين سازمانی از طريق کاهش عدم اطمینانبه دنبال آن است که با استفاده از تفکر استراتژيک و چابکی 

وری نمايد. با توجه به مطال  ذکر شده و با توجه به اهمیت نقش ادارات ورزش سازمان را تشويق به عملکرد بهتر و در نتیجه بهره

سازمانی در ارتباج بین تفکر و جوانان کشور در پیشبرد اهداف ورزش و سالمت، اين تحقیق در پی بررسی نقش میانجی چابکی 

 .استوری کارمندان در ادارت ورزش و جوانان استراتژيک با بهره

 
 

                                                      
1. Kuleelung  
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 مدل مفهومی تحقیق .1شکل 

 شناسیروش

. توصیفی به اين جهت که تصويری از وض  استتحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی، از نوع پیمايشی 

گیری از جامعه و در يک تحقیق های مورد نظر از طريق نمونهدهد و پیمايشی از اين جهت که گردآوری دادهموجود ارائه می

 تحقیق، اين در آماری . جامعهاستمقطعی  ،ین متغیرها از نوع همبستگی و از لحاظ زمانگیرد و از نظر ارتباج بمیدانی انجام می

مورگان  و حجم نمونه بر اسال جدول گرجسی .بودند نفر 4900 تعداد به غرب کشور جوانان و ورزش ادارات کارکنان کلیه

کارکنان به تناس  بین  نمونه انتخاب و پرسشنامه عنوانبه ایخوشهـ  استفاده از روش تصادفی که با نفر تعیین گرديد 356معادل

 ،ابزار تحقیق شامل توزي  گرديد. (کرمانشاه، همدان، کردستان، ايالم و لرستان) غرب کشور هایادارات ورزش و جوانان استان

که عبارتند  است مولفه 4و  سوال 28 ،شاملپرسشنامه که اين  (2000) شريفی و ژانگ یسازمان یچابک سه پرسشنامه استاندارد

 مولفه تفکر 4سوال و  40 ،شامل (2005) تفکر استراتژيک گلدمننامه پرسش؛ پاسخگويی ؛پذيریشايستگی؛ انعطاف ؛سرعت :از

 سرمد و همکاران ویمدل آج یانسان یروینوری بهره نامهو پرسش نگریهوشمندانه؛ آينده طلبی فرصت مفهومی؛ تفکر سیستمی؛

سواات  .استی سازگارو  اعتبار؛ بازخور؛ زشیانگی؛ سازمان تيحما؛ و شناخت درکيی؛ توانامولفه  7سوال و  26 ،( شامل1398)

روايی برای تعیین . است( 5=، بسیار زياد4=، زياد3=، متوسط2=، کم1=خیلی کملیکرت ) ایگزينه پنج مقیال ،پرسشنامه شامل

برای به دست آوردن پايايی  وقرار گرفت راهنما و چند تن از متخصصین  که مورد تايید استادپرسشنامه از روايی صوری به طوری

، 78/0برابر با  یسازمان یچابکپرسشنامه  میزان آلفای به طوريکه ؛با استفاده از روش آلفای کرونباخ استفاده گرديد هاپرسشنامه

    .است 89/0، یانسان یروین وریبهرهو پرسشنامه  83/0، کيتفکر استراتژ پرسشنامه



  2شماره  /7سال  /1399انسانی در ورزش/ تابستان مدیریت منابع 

 

231 

از خبرگان مورد  ینظرسنج قيمحتوا از طر يی)روا محتوا يیروا ،يیاز سه نوع روا یرگیابزار اندازه يیروا ديیجهت تأ ن،يعالوه برا

)با استفاده  3واگرا يیو رواسنجیده می شود(  2استفاده از میانگین واريانس استخراج شده)که با  1همگرا يیروا ،قرار گرفت( ديیتأ

 یآلفا  يضر اریاز دو مع زیپرسشنامه ن يیايپا نیی. به منظور تعسنجیده شده است( استفاده شده است ارکر و فورنل روشاز 

 همگرا ارائه شده است. يیروا يی وايپا جيچهار، نتا ۀجداول شماردر . شد استفادهمرک   يیايپا  يکرونباخ و ضر

 مدل روايی و پايايی ضراي  .1 جدول

 روایی همگرا پاپایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیرها

 862/0 962/0 947/0 تفکر استراتژيک

 812/0 945/0 921/0 چابکی سازمانی

 736/0 951/0 939/0 وری سازمانیبهره

. گرددی( محسوب میدرون ی)سازگار یدرون یداريپا یابيارز یمناس  برا ایو سنجه يیايسنجش پا یبرا یاریکرونباخ مع یآلفا

 4توسط ورتس و همکاران یبیترک يیايمربوج به آن است. پا یهاسازه و شاخص کي نیب یهمبستگ زانینشانگر م یدرون یداريپا

بلکه با توجه به  ،ها نه به صورت مطلقسازه يیاياست که پا نيکرونباخ در ا یآن نسبت به آلفا یشد و برتر یرف( مع1974)

 خکرونبا یمناس  بودن آلفا ی. مقدار مالک برا(1974د )ورتس و همکاران، شویمحاسبه م گريکديبا  شانيسازه ها یهمبستگ

هر سازه با  یهمبستگ زانیم یهمگرا به بررس يیروا(. 1397داوری و رضازاده، است ) 7/0 یباا یبیترک يیايپا یو برا 7/0 یباا

به  5/0را  متوسط واريانس استخراج شده شاخص مقدار مناس  ،(1981) 5پردازد. فورنل و ارکریسواات )شاخص ها( خود م

موجود در مدل  یرهايمشاهده پذ ريپنهان آن مدل با سا ریمتغ یرهايافتراق مشاهده پذ زانیواگرا م يیکرده اند. روا یباا معرف

 يیروا گر،يد یهاداشته باشند تا با سازه یشتریب یمربوج به خود همبستگ یهاک سازه با شاخصيکه  یسنجد. در صورتیرا م

 (.1397داوری و رضازاده، )شود یم ديیواگرا مناس  مدل تا

 ارکر و فورنل روش به واگرا روايی جدول ماتريس .2 جدول

 وری سازمانیبهره چابکی سازمانی تفکر استراتژیک متغیرها

 - - 929/0 تفکر استراتژيک

 - 901/0 836/0 چابکی سازمانی

 893/0 863/0 878/0 وری سازمانیبهره

 مقدار سازمانی از وریاستراتژيک، چابکی سازمانی و بهره های تفکرسازه تمامی اصلی قطر مقادير باا، با ماتريس مطابق

دهد. می نشان را گیری اندازه مدل خوب برازش و مناس  واگرای امر روايی اين که است بیشتر هاآن با ساير سازه همبستگی

چند درصد از تغییرات متغیر  ،دهد. اين شاخص نشان میاستزا، ضري  تعیین مقدار اساسی ارزيابی متغیرهای مکنون درون

به  35/0و  15/0، 02/0سه مقدار شود. زا محاسبه نمیپذيرد و اين مقدار برای متغیر برونزا صورت میرونزا توسط متغیر بدرون

مقادير ضري  تعیین متغیرهای  2در جدول  .دارد گريسازه بر سازه د کينشان از اندازه اثر کوچک، متوسط و برزگ   یترت

                                                      
1. Convergent Validity 

2. Average Variance Extracted (AVE) 

3. Divergent Validity 

4. Werts  

5. Fornell and Larcker 
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 نرم از استفاده با مسیر و تحلیل ساختاری معادالت مدل از هاداده تجزیه و تحلیلدر این تحقیق جهت  زا نشان داده شده است.درون

 استفاده گردید 7/2/3اس نسخه ال.اسمارت پی. و 23اس نسخه اس.پی.اس. افزارهای

 هایافته

( از پاسخ دهندگان درصد 66/69نفر ) 248 شناختی نشان داد؛ توصیفی متغیرهای جمعیت اطالعاتهای تحقیق در بخش فتهيا

( درصد 55/59نفر ) 212با فراوانی  دهندگان کارشناسیاند. میزان تحصیالت اکثر پاسخ( بودهدرصد 33/30نفر زن ) 108مرد و 

ها نتايج حاصل از آزمون فرضیه و های تحقیقنفر( دکتری بود. در ادامه به بررسی پیش فرض12) درصد 37/3ها کمترين آنو 

 است.پرداخته شده 

اساسی اين رويکرد حائز اهمیت است و بايستی پیش از اجرای  فرضسازی معادله ساختاری توجه به پیشبه منظور اجرای مدل

( برای تعیین حجم نمونه از نسبت 1999) 1حجم بهینه نمونه است. مولر ،هافرضمدل مورد بررسی قرار گیرد. يکی از اين پیش

و حد  1به  10، حد متوسط آن را نسبت 1به  5کند. وی حداقل اين نسبت را ی برآورد استفاده میحجم نمونه به پارآمتر آزاد برا

با مدنظر قراردادن با توجه به حجم محدود جامعه و  کند. با اين حال در پژوهش حاضریعنوان م 1به  20باای آن را نسبت 

رهای آزاد، پیچیدگی مدل، روش برآوردهای پارامترهای آزاد حداقل نسبت حجم نمونه به تعداد متغیرهای مشاهده شده و پارامت

درصد( و رابطه نرمالیتی چندمتغیره  5های مفقود )کمتر از نمايی )نیاز داشتن به حجم نمونه باا(، حجم دادهبرآورد حداکثر درست

ساختاری کفايت ازم را دارد.  عادلهسازی منفر به منظور اجرای مدل 356اصل بر اين گذاشته شد که حجم نمونه  ،با حجم نمونه

 یمتغیرها بدين معنی است که بین ،چندگانه است، اگر همخطی در يک معادله رگرسیون باا باشدفرض همخطیدومین پیش

بتوان شود که ی وقتی تأيید میرود. از طرف ديگر يک تأثیر علّمستقل همبستگی باايی وجود دارد و اعتبار مدل زير سوال می

گذارند. هیچ متغیر ديگری بر رابطه بین دو متغیر مستقل و وابسته از طريق همخطی باا با متغیر مستقل تأثیر نمی ،نشان داد

پوشی کرد. توان از آن چشمهمخطی وجود ندارد و يا تأثیر آن خیلی اندک است و می ،توان ادعا کرددر اين حالت است که می

تورم بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل در مدل معادله ساختاری از مقادير مربوج به دو شاخص در پژوهش حاضر به منظور 

 .باشندکه نشان دهنده میزان همخطی بین متغیرهای مستقل می است دهياستفاده گرد 3تحملضري  و 2انسيوار

 تحمل و عامل تورم واريانس ضري همخطی چندگانه با استفاده از برآورد . 3جدول 

 متغیرها
های همخطی چندگانهشاخص  

 عامل تورم واريانس شاخص تحمل

562/0 تفکر استراتژيک  948/1  

سازمانی چابکی  526/0  114/2  

 4/0)بیشتر از  است 5/2 و 4/0  یترت بهعامل تورم واريانس که  و تحمل یهاشاخص به مربوج برش مدنظر قرار دادن نقطه با

نتايج اين دو شاخص در پژوهش حاضر بیانگر عدم  (.4،2010)بايرن بودن عامل تورم واريانس( 5/2بودن شاخص تحمل و کمتر از 

های مقدار باقیمانده ،فرض در اين رابطهفرض است. سومین پیشوجود همخطی چندگانه و يا به عبارتی مطلوبیت اين پیش

موارد دور افتاده و يا پرت )موارد دور افتاده مواردی هستند که الگوی رابطه متغیرهايشان  ده از اين شاخصاستاندارد است، با استفا

                                                      
1. Mueller 

2. Variance Inflation Factor (VIF) 

3. Tolerance 
4 Bayern  
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بینی ها را پیشها کسانی هستند که معادله رگرسیون وقتی که مقدار متغیر وابسته آنبا ساير افراد به شدت متفاوت است، اين

باعث آن  ،بینی از واقعیت اين موارد دور باشدیلی دور خواهد بود و زمانی که پیشاش از واقعیت اين افراد خبینیکند، پیشمی

 د.شوشود که نمره باقیمانده بزرگ شود( مشخص میمی

 

 مقدار باقیمانده استاندارد .2شکل 

)اين  3تا  -3اين است که نمره باقیمانده استاندارد او در دامنه  ،مرزی که مشخص شد برای اينکه يک مورد پرت قلمداد شود

کوچکتر  3از  درصد 5/2رود در اين دامنه قرار بگیرند و موارد انتظار می درصد 95ای است که روی يک توزي  نرمال، دامنه، دامنه

ها نشان داد که باقیمانده استاندارد يافته. تجزيه و تحلیل (2010)بايرن، بزرگتر باشند( قرار نگرفته باشد 3از  درصد 5/2و 

های پرت های پرت چندمتغیره است، دادهفرض دادهکدام از موردها خارج از مرز تعیین شده نیست و در نهايت آخرين پیشهیچ

شوند. تواند پرت يا دورافتاده محسوب چه تعدادی از موردها می یچندمتغیره بیانگر اين است که در يک ف ای چندمتغیر

گیرد و در سازی معادله ساختاری مورد استفاده میهای پرت چندمتغیره در مدلشاخصی که اغل  در خصوص تشخیص داده

است.  1شاخص فاصله ماهالونوبیس ،های پرت چندمتغیره مورد استناد قرار گرفته استاين پژوهش نیز به منظور تشخیص داده

شود که هر مورد از مرکز هندسی داراست. مرکز هندسی بر مبنای میانگین همه ای حساب میين شاخص بر اسال فاصلهمقدار ا

آنگاه آن مورد پرت يا دور افتاده تلقی  ،گردد. هنگامی که اين فاصله برای موردی زياد باشدمتغیرهای مشاهده شده تعیین می

غیره بايد مقادير بدست آمده برای فاصله ماهالونوبیس را با توزي  مجذور کای مقايسه های پرت چند متد. برای ارزيابی دادهشومی

، 2بود. مقدار مجذور کای متناظر با درجه آزادی  1آزادی برابر با درجه ،متغیر مستقل وجود داشت 2کرد. در اين پژوهش چون 

 شود. داده پرت محسوب می ،عدد مذکور بیشتر باشداست و هر مورد يا پاسخگويی که فاصله ماهاانوبیس آن از  53/10عدد 

 های پرت چندمتغیره با استفاده از فاصله ماهاانوبیسبرآورد داده. 4جدول 

 حداکثر مقدار حداقل مقدار تعداد 

 0423/10 00052/0 356 موارد

                                                      
1 Mahalanobis 
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های اين پژوهش وجود ندارد. مجموع دادههای پرت چندمتغیره در د که دادهشوبا استناد به اين نتايج حاصل شده مشخص می

 های آزمون مدل سازی معادله ساختاری، استفاده از اين رويکرد بالمان  است.فرضبا تأيید پیش

 ساختاری مدل معادله

ستفاده از مدلتجزيه و تحلیل يافته ساختاری رويکرد واريانس محور انجام گرديد. های تحقیق با ا ستفاده از اين سازی معادله  ا

ضیه شگر کمک می ها و مدلرويکرد در آزمون فر صلی درگیر در مدل نظری نظری پژوهش به پژوه  عنوانبهکند با متغیرهای ا

گیری را در برآورد پارامترهای مرتبط با آزمون مدل دخالت دهد و در نتیجه متغیرهای مکنون برخورد کرده و خطاهای اندازه

 مرحلة در ؛پذيردمی صــورت مرحله دو در ال.ال.پی تری برخوردار باشــند. مدل يابیتر و قابل اطمینانبرآوردها از دقت باا

 مرحلة در و شودبررسی می تأيیدی عاملی تحلیل و پايايی و روايی هایتحلیل طريق بیرونی( از )مدل گیریمدل اندازه اول،

 .گیردمی ارزيابی قرار مورد متغیرها بین مسیر درونی( با برآورد )مدل ساختاری مدل دوم،

 گیریمدل اندازه

بیشتر هستند که اين امر معنادار بودن تمامی سواات و روابط میان  96/1از   Z، تمامی ضراي  معناداریزيربا توجه به شکل 

 شود.تايید می 95/0را در سطت اطمینان متغیرها 

 

 
 استانداردمدل معادات ساختاری تحقیق در حالت . 3شکل 

دست آمده مقدار بارهای هدهد. بنابر نتايج بها )متغیرهای آشکار( نشان می( را برای هريک از معرفλبارهای عاملی ) 5جدول 

 بزرگتر بود.  96/1ها نیز از نقطه برش و مقدار آماره تی آن 3/0( از نقطه برش 873/0 – 385/0عاملی  متغیرهای آشکار )
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 تحلیل میزان پايايی و روايی. 5جدول 

 وضعیت tآماره  بارعاملی متغیر آشکار سازه وضعیت tآماره  بارعاملی متغیر آشکار سازه

ک
ژي
رات
ست
ر ا
فک
ت

 

t1 738/0 107/29 مطلوب 

ک
ژي
رات
ست
ر ا
فک
ت

 

t21 810/0 062/35 مطلوب 

t2 737/0 497/27 مطلوب t22 836/0 240/42 مطلوب 

t3 723/0 236/23 مطلوب t23 843/0 956/44 مطلوب 

t4 736/0 337/28 مطلوب t24 821/0 546/41 مطلوب 

t5 781/0 369/39 مطلوب t25 776/0 678/34 مطلوب 

t6 790/0 960/44 مطلوب t26 790/0 152/32 مطلوب 

t7 802/0 778/44 مطلوب t27 783/0 577/31 مطلوب 

t8 801/0 457/41 مطلوب t28 771/0 761/27 مطلوب 

t9 782/0 912/33 مطلوب t29 742/0 558/27 مطلوب 

t10 820/0 836/40 مطلوب t30 717/0 128/23 مطلوب 

t11 815/0 036/42 مطلوب t31 707/0 158/22 مطلوب 

t12 815/0 414/40 مطلوب t32 757/0 026/30 مطلوب 

t13 826/0 781/48 مطلوب t33 782/0 204/31 مطلوب 

t14 798/0 578/37 مطلوب t34 785/0 124/33 مطلوب 

t15 828/0 092/53 مطلوب t35 744/0 534/27 مطلوب 

t16 841/0 006/54 مطلوب t36 752/0 572/26 مطلوب 

t17 842/0 799/46 مطلوب t37 758/0 933/30 مطلوب 

t18 843/0 631/54 مطلوب t38 750/0 101/27 مطلوب 

t19 840/0 566/51 مطلوب t39 771/0 794/33 مطلوب 

t20 809/0 585/41 مطلوب t40 793/0 287/37 مطلوب 

ی
مان

ساز
ی 

بک
چا

 

c1 621/0 412/13 مطلوب 

ره
به

ی
مان

ساز
ی 

ور
 

b1 829/0 830/43 مطلوب 

c2 637/0 635/14 مطلوب b2 796/0 595/33 مطلوب 

c3 660/0 702/15 مطلوب b3 810/0 785/40 مطلوب 

c4 701/0 349/17 مطلوب b4 829/0 414/44 مطلوب 

c5 530/0 751/11 قابل قبول b5 841/0 672/46 مطلوب 

c6 610/0 809/13 مطلوب b6 834/0 942/44 مطلوب 

c7 543/0 741/10  قبولقابل b7 824/0 165/41 مطلوب 

c8 772/0 633/25 مطلوب b8 815/0 010/37 مطلوب 

c9 822/0 222/36 مطلوب b9 805/0 416/38 مطلوب 

c10 835/0 040/41 مطلوب b10 856/0 580/59 مطلوب 

c11 823/0 513/35 مطلوب b11 803/0 513/40 مطلوب 

c12 807/0 003/38 مطلوب b12 818/0 237/43 مطلوب 

c13 831/0 854/40 مطلوب b13 843/0 873/52 مطلوب 

c14 850/0 680/47 مطلوب b14 845/0 685/57 مطلوب 

c15 849/0 399/46 مطلوب b15 801/0 038/31 مطلوب 

c16 848/0 434/46 مطلوب b16 820/0 783/41 مطلوب 

c17 784/0 728/41 مطلوب b17 711/0 036/21 مطلوب 

c18 849/0 481/63 مطلوب b18 677/0 511/21 مطلوب 

c19 866/0 839/23 مطلوب b19 618/0 072/15 مطلوب 

c20 841/0 796/54 مطلوب b20 694/0 264/19 مطلوب 

c21 774/0 792/26 مطلوب b21 690/0 046/18 مطلوب 

c22 854/0 780/53 مطلوب b22 715/0 761/20 مطلوب 

c23 886/0 954/87 مطلوب b23 655/0 090/17 مطلوب 

c24 866/0 022/64 مطلوب b24 629/0 885/14 مطلوب 
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c25 839/0 414/40 مطلوب b25 632/0 636/14 مطلوب 

c26 860/0 196/61 مطلوب b26 652/0 936/15 مطلوب 

c27 850/0 934/53 مطلوب 

c28 805/0 793/40 مطلوب 

 طی را مربوطه )شاخص( آشکار متغیر و متغیر پنهان )سازه( يک میان رابطه شدت میزان که است عددی مقدار عاملی بار

 آن باشد، بیشتر مشخص سازه يک با رابطه در شاخص يک عاملی بار هرچه مقدار کند.می مشخص مسیر تحلیل فرآيند

ضعیف است و  ،باشد 3/0(. اگر بار عاملی کمتر 1397ری و رضازاده، اود) کندمی ايفا سازه آن تبیین در سهم بیشتری شاخص

، 1ينکالبسیار مطلوب است ) ،باشد 6/0تر از قابل قبول است و اگر بزرگ 6/0تا  3/0شود. بار عاملی بین از آن صرف نظر می

 بیشتر هاپرسش بارهای عاملی ضراي  اعداد تمامی پژوهش، مدل در شود،می مشاهده (5) جدول در که (. همان گونه2014

 مناس  بودن نشان دهندۀ و بوده قابل قبول در حد هاآن به مربوج سازۀ با هاشاخص واريانس که بدين معنا ؛است( 5/0) از

 .است معیار اين

 زادرونمیزان ضري  تعیین متغیرهای   .6 جدول

 (R2ضریب تعیین ) متغیر

 826/0 سازمانیوری بهره

 700/0 چابکی سازمانی

که مقدار  700/0و 826/0برابر است با   یبه ترتسازمانی و چابکی سازمانی  وریبهره ریمربوج به دو متغ نییتع  يضر ريمقاد

و نشان از برازش  دهدمیرا نشان  زادرونبر متغیرهای  زابرونمتغیر بزرگ  ، اندازه اثرزادرونمتغیرهای مربوج به  نییتع  يضر

 مدل است. یمناس  مدل ساختار

 نيتر. معروفاست یکردن به روش چشم پوش ینیب شیدر پ یمدل ساختار يیتوانا یبه بررس ،زین یمدل ساختار تیفیک شاخص

 ینشانگرها ديمالک مدل با نياست که بر اسال ا سلريگا -استون  Q2شاخص  ،يیتوانا نيا یریاندازه گ اریمع نيترشدهو شناخته

مشاهده شده خوب  ريکه مقاد دهدیصفر نشان م یباا Q2 ريکند. مقاد ینیب شیرا پ یانعکاس یزادرونمکنون  یرهایمتغ

به دست آمده  ريمقاد هیکه کل یدر صورت ی(. به عبارت2009و همکاران،  2هنسلردارد ) ینیب شیپ توانايی مدل و اندشده یبازساز

به  Q2 ريبرخوردار است. مقاد یمناسب تیفیک از یمدل ساختار ،شده مثبت باشد انعکاسی زاپنهان درون ریبا در نظر داشتن متغ

در  یمناس  مدل ساختار تیفیکه نشان از ک است 533/0 چابکی سازمانی یو برا 565/0 وری سازمانیبهره یدست آمده برا

 کردن دارد.  ینیب شیپ

 ار،یمع نيکه توسط ا یمعن نياست. بد یمعادات ساختار هایمدل یمربوج به سنجش کل اریمع زین برازش يیکوین شاخص

کنترل  زیرا ن یپژوهش خود، برازش بخش کل یمدل کل یو بخش ساختار یرگیبرازش بخش اندازه یپس از بررس تواندیم قمحق

 . دشویمحاسبه م ريز رابطهو طبق  دي( ابداع گرد2004و همکاران ) 3نهاولتوسط تن اری(. مع1397و رضازاده،  ی)داور دينما

GoF= √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠×𝑅2 

                                                      
1. Kline 

2. Henseler 

3. Tenenhaus 
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( سه مقدار 2009و همکاران ) 1است. وتزلس نییتع  يضر میانگینو  یاشتراک ريمقاد میانگینضرب مقدار شاخص، مجذور  نيا

با توجه به مقدار . اندنموده یشاخص معرف نيا یبرا یمتوسط و قو ف،یضع ريمقاد عنوانبه  یرا به ترت 36/0و  25/0، 01/0

بیانگر  یرگیمدل اندازه هایمطلوب شاخص دامنه مدل را دارد. قوی یبرازش نشان از برازش کل يیکویشاخص ن اریمع، 615/0

 برقرار مدل به هاداده برازش ديگر عبارت به شوند،می حمايت پژوهش هایاين است که مدل مفروض تدوين شده توسط داده

 دارند. ساختاری معادله مدل مطلوبیت بر دالت هاشاخص همگی و است

 یمدل ساختار   -

 را در حالت قیتحق یمدل معادله ساختار 4 شکلکرد.  تيپژوهش را حما نيشده ا نيتدو هایفرض یمدل معادله ساختار جينتا

 .دهدمیرا نشان  قیپنهان تحق یرهایمتغ نیمجموع اثرات ب ،6و جدول شماره  دهدمینشان  یمعنادار

 

  
 مدل معادات ساختاری تحقیق در حالت معناداری. 4شکل 

وری سازمانی اثر مثبت تفکراستراتژيک و چابکی سازمانی به طور مستقیم بر بهرهدهد که نشان می 7در جدول نتايج گزارش شده 

همچنین تفکراستراتژيک اثر مثبت و معناداری بر چابکی سازمانی دارد. عالوه بر اين مشخص گرديد که  ؛و معناداری دارد

 دارد. وری سازمانی از طريق چابکی سازمانی اثر مثبت و معناداریتفکراستراتژيک بر بهره

 اثرات بین متغیرهای پنهان مجموع. 7جدول 

 متغیرهای پنهان
 چابکی سازمانی وری سازمانیبهره

 اثر کل اثر مستقیم اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم

 836/0 836/0 878/0 358/0 520/0 تفکراستراتژيک

 - - 428/0 - 428/0 چابکی سازمانی

 

                                                      
1 Wetzels and etl 
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 بحث و نتیجه گیری

ــی  ،انجام اين تحقیقهدف از  ــتراتژيک بر  ریتأثبررس ادارات ورزش و جوانان با نقش میانجی چابکی کارمندان  وریبهرهتفکر اس

وری بین تفکر استراتژيک با بهره ،نتايج تحقیق حاضر نشان داد ات ورزش و جوانان غرب کشور( بود.سازمانی )مورد مطالعه: ادار

تايج  نان ارتباج معناداری وجود دارد که با ن ـــمی و نجفی )کارمندان ادارات ورزش و جوا (، يعقوبی و همکاران 1397میرهاش

تفکر استراتژيک نقش مهمی در هدايت سازمان به مسیر درست را بر عهده  خوانی دارد.هم (2016کیايی و همکاران )و ( 1396)

ـــت.  و تقويت اين مهارت در مديراندارد   بقای ،دارند( بیان می2011) 1که چن و چانگ گونههمانامری اجتناب ناپذير اس

 به مجهز که مديرانی ،داردبیان می (2011) 2کو. است توانمند از رهبران برخورداری نیازمند امروز، رقابتی محیط در هاسازمان

 هاآن. کنند ترغی  سازمان موفقیت برای خالقانه راهکارهای يافتن به را کارکنان قادرند ساير ،هستند استراتژيک تفکر قابلیت

شد بايد که گونهآن را سازمان ست که گونهآن نه بینندمی ،با سعه و ترويج ورزش در  .ه ادارات ورزش و جوانان که متولیان تو

ـــاير  ـــری پر از رقابت در انتخاب ورزش و س ـــر که عص ـــر حاض ـــتند نیز به اين مهارت نیاز دارند، تا بتوانند در عص جامعه هس

ـــرگرمی ـــتس ـــاير ارگانهب ،های ديگر اس ولتی تغذيه های خدماتی که به نحوی از بودجه دخوبی عمل کنند و در رقابت با س

سازمانمی س  کنند. در رقابت میان  شتری را ک شند و بتوانند بودجه بی شته با ای ها ازمه چنین نتیجهکنند، عملکرد خوبی دا

صولی آينده بتواند  ست و ا شته و تخمین در ضمن کند و کاش گذ ست. مديری که  ستراتژيک ا شتن مديری با ديد و تفکر ا دا

 توانمی استراتژيک تفکر از استفاده بادايت کند و با کارکنان خود رابطه خوبی برقرار نمايد. سازمان را در مسیر درست خود ه

شید روزانه مديريتی هایبحران از فراتر لذا با چنین ديدگاهی  ،آورد دست به متغیر و محیط سازمان از متفاوت نگرشی تا اندي

زيرا به میزانی که کارکنان از  ؛کارکنان در سازمان امیدوار بود وریبهرهتوان به می ،که نتايج اين تحقیق نیز نشان داد گونههمان

های ازم را ببینند و به واســطه داشــتن مديری آگاه و با علم به اهداف و رســالت جان  مديريت ســازمان انگیزه بگیرند، آموزش

رگ  عنوانبهداند بودجه سازمان يابد. مدير با تفکر استراتژيک خود میز در کارکنان افزايش مینی وریبهره ،سازمان واقف شوند

تواند به رشــد و که میاند کدامهای محیطی ها توزي  گردد و يا فرصــتها و فعالیتحیای ســازمان، به چه صــورت بین واحد

تواند بازخورد موثرتری به کارکنان مدير با تفکر استراتژيک به سب  اطالعات همه جانبه می وری بیشتر سازمان کمک کند.بهره

های حســاب شــده با شــرايط متغیر محیطی نزد کارکنان خود از اعتبار خود در رابطه با عملکردشــان دهد و به دلیل ســازگاری

ــطهمعقولی برخوردار می ــتراتژيک غافل بود. روتین بودن روال گردد. در ادارات ورزش و جوانان  بايد به واس ها کارها از تفکر اس

برد؛ بدين وری را در میان کارکنان باا میکند؛ بهرهای که در ســازمان القاء میتفکر اســتراتژيک به دلیل چشــم انداز و رو  تازه

   انجام شده است.معنی که کارها هم اثربخش بوده و به نتیجه رسیده و هم کارا بوده و با حداقل صرف مناب

شان داد ضر ن سازمانی ادارات ورزش و جوانان ارتباج معناداری وجود  ،همچنین نتايج تحقیق حا ستراتژيک با چابکی  بین تفکر ا

سوی مدير  ستراتژيک از  سازمان بکارگرفته می عنوانبهدارد؛ به دلیل اينکه تفکر ا شد  سعه و  ،شودمقام ار اعتبار زيادی در تو

رکنان خواهد داشت، در واق  تفکر استراتژيک به دلیل ماهیت منعطف و در عین حال فرصت طلبانه خود سب  گسترش بین کا

زيرا به همان میزان که مدير ديدگاهی همه جانبه و آينده نگر به مســائل دارد، کارکنان نیز  ؛شــودايجاد چابکی در ســازمان می

ف به درســتی صــورت گیرد و لذا داشــتن يک ســازمان چابک که در آن بايد هم گام و هم ســو با مديريت باشــند تا تحقق اهدا

سرعت تغییرات و انطباق با شرايط متغیر محیطی بااست و کارکنان در کس  دانش جديد و بروز کردن علم خود کوشا هستند 

تراتژيک است و در واق  ؛ متناس  چنین سازمانی با تفکر اساستو نیز انعطاف سازمان در پاسخگويی به مسائل و تغییرات باا 

تواند ف ـای گردد. در ادارات ورزش و جوانان نیز اين چابکی میاين تفکر اسـتراتژيک مديريت اسـت که سـب  خلق چابکی می
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ــازمان را تغییر داده و با حرکتی جمعی و پويا تحقق اهداف ادارات ورزش و جوانان را بیش از پیش کند و با تطبیق  يکنواخت س

با تکنولو ـــتژیخود  یا که يک تغییر محیطی مهم اس ـــیده و  ،های روز دن باا ببرند.  وریبهرهعملکرد خود را بهبود بخش را 

سطه شـود؛ در واق  انعطافپذيری در سـازمان میکه پیشـتر بیان شـد؛ تفکر اسـتراتژيک سـب  انعطاف گونههمان پذيری به وا

شود، کارکنان سازمان فرصتی برای بهبود عملکرد سب  می ،استکاهش عدم قطعیت محیط که يک تهديد جدی برای سازمان 

در ســازمان بدســت آورند. در ادارات ورزش و جوانان به دلیل ماهیت خدماتی بودن محصــول، اغل  نوعی رخوت و ســســتی در 

ــب  میبودن روند کارها ايجاد میمعمول و مکرر  کارکنان به دلیل ــئله س ــودگردد، اين مس ــازمانی باور به خود در چ ،ش نین س

ست که  سخگويی برای فراوانی ظرفیت که ستا هايیويژگی از يکی اينکه وجود با پذيریانعطافمنتفی گردد. اين درحالی ا  پا

پذيری که به واسطه توان با وض  انعطافلذا می ؛است گرفته قرار تفسیر مورد کمتر ،دارد نشده بینی پیش محیطی تغییرات به

ستراتژيک ايجاد میتفکر  سازمان اين آزادی عمل به کارکنان را  ،گرددا شرايط می میرا بدهدر  س  با  های توانند روشکه متنا

مختلفی برای انجام وظیفه خود به کار گیرند. زمانی که کارکنان بدانند اختیار اين را دارند که متناســ  با شــرايط، روند انجام 

 يابد. شان نیز افزايش میوریبهرههند، توانند تغییر دوظیفه خود را می

 اجتماعی سازمان بايد متغیرهای برای حفظ شرايط اقتصادی  و ،دنکن(  بیان می1993) 1و استار که ارسن گونههماناز طرفی 

سازمان است که شناسايی کرد که ازمه آن داشتن چابکی در  را سازمان محیط از خارج و داخل گذارریتأث و سیستماتیک اصلی

در واق  گسترش چابکی در ادارات ورزش و جوانان نیازمند همراهی  .واسطه آن به تغییرات به موق  و درست پاسخ دادهبتوان ب

( بیان نمودند، با انعطاف در ساختار سازمان 1392که کريمی و همکاران ) گونههمان. استريزی استراتژيک سازمان با آن برنامه

های اداری و دادن آزادی عمل و اختیار به کارکنان و نیز فراهم نمودن شــرايط ارتباج آنان با يکديگر از و کاهش ديوان ســااری

توانند هم از د. بدين صورت کارکنان میتوان زمینه کس  دانش و تسهیم آن را فراهم نمومی ،های کاری و علمیطريق نشست

ـــائل پويا عمل نمايند. برای چابک بودن ادارات  تجربیات يکديگر بیاموزند و هم با همفکری يکديگر بتوانند در برخورد با مس

توانند از اســـاتید و حتی ورزش و جوانان داشـــتن اطالعات و دانش امری ضـــروری اســـت، لذا ادارات ورزش و جوانان نیز می

که البته ازمه آن داشتن تفکر  انشجويان در حوزه ورزش و خصوصا مديريت ورزشی در چابک کردن سازمان خود بهره گیرندد

 .استاستراتژيک و درک و تشخیص اين مهم توسط مدير سازمان 

شان داد سازمانی با بهره ،ديگر نتايج تحقیق ن عناداری وجود دارد که ارتباج مادارات ورزش و جوانان وری کارمندان بین چابکی 

ـــیان و همکارانبا نتايج  ـــیرازی و همکاران ) ،(1397) عباس  و (، ويســـی1395زاده و همکاران )ايران، (1396میرزازادگان ش

شدهم (2015کولیالنگ و همکاران )و  (1395) همکاران شتر ذکر  سخگويی به عوامل تغییر و يکی از راه ،خوانی دارد. پی های پا

های چابکی است. سازمان چابک همیشه ها دستیابی به قابلیتهای حاصل از آنسازمانی و کس  مزيت رقابتی از فرصتتحول 

ست برای يادگیری هر چیز جديدی  شی از بهرهآماده ا سودآوری نا صتکه باعث افزايش  بر اين  ؛شودهای جديد میگیری از فر

آگاهی دربارۀ تغییر، تصور آن و از آن فراتر پذيرش وقوع قطعی تغییر، به جای ها با داشتن پیش سازمان ،رسداسال، به نظر می

بینی آينده توانند مســیر تغییر را تعیین کنند و حتی خود عامل تحقق آن باشــند؛ چرا که بهترين راه پیشهرال از آن بهتر می

سازمان چابک و نهاديه کردن توانم شرايط  ساختن  ست. از اينرو فراهم  سازمان میندیخلق آن ا تواند موجبات های چابکی در 

ها و نهادهای مختلفی در ارتباج آورد. اداره ورزش و جوانان نیز از آنجا که با سازمان وری را فراهمارتقاء عملکرد و در پی آن بهره

ست ضروری ،ا سخ گويی به نیاز ازم و  ست که آماده پا شند.ا سازمانی هم چن های مختلف و رويارويی با تغییرات با ین چابکی 

های جديد بوده و در برابر دنیای پويای خارج سازمان آمادگی ازم ه کارمندان در حال يادگیری مهارتکند که پیوستايجاب می

ه ها بر پايدر اصل سازمان، استرگ حیاتی سازمان  ،های مشتریيی به مشتری و توان انجام خواستهرا داشته باشند. پاسخ گو
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زيرا اين  ؛آيند، يک ســازمان چابک آمادگی جوابگويی به نیازهای متفاوت مشــتريان را داردمشــتريان بوجود میخواســت و نیاز 

سی و  نمايد. اداره ورزش و پیش بینی تغییرات محیطی تنظیم میسازمان اطالعات و عملکرد خود را با جستجو در محیط و برر

ــتريان خود را بايد درک نموده و  ــازمان ترويج دهدجوانان نیز تنوع مش ــتای آن برنامه مختص به هر يک را در س ؛ مثال در راس

سیون ستهای مختلف ورزشی نمونهها و هیئتفدرا اما آنچه  ،که هريک در هر بخش اراب رجوع مختص بخود را دارد ای از آن ا

ـــت ـــتتالش هر بخش برای پیش بینی تغییرات حیطه خود  ،مهم اس ش وجوانان بتوانند در و اين که هربخش در اداره ورز اس

 وری سازمان نیز بهبود يابد.دانش و مهارت حیطه خود سرآمد باشند و با عملکرد بهینه هر کارمند بهره

شان داد در ستراتژيک با بهره ،پايان نتايج ن با نقش میانجی چابکی ادارات ورزش و جوانان وری کارمندان مدل ارتباج بین تفکر ا

ورزش ت وری کارمندان ادارابرخوردار است و چابکی سازمانی در ارتباج بین تفکر استراتژيک با بهرهسازمانی از برازش مناسبی 

و  1که بوک گونههمانو جوانان نقش میانجی دارد. برای ايجاد تفکر اسـتراتژيک در ادارات ورزش و جوانان، در وهله اول مديران 

سازمان بايد رويه انجام امور را  ،دارندبیان می ،(2012) همکاران سازمان بوجود آورند. به عبارتی  ساختار  بايد تغییرات ازم در 

تســهیل کند و از وضــ  قوانین خشــک و بی رو  جلوگیری کند، تا به کارکنان خود اين فرصــت را بدهد که برای انجام وظايف 

ن شوند. بدين صورت سازمان توانايی پاسخگويی به تغییرات های کارمدتر بیانديشند و باعث خلق چابکی در سازماخود به شیوه

، استهای پشتیبان راتی در ساختار نیازمند استراتژیآورد. از آنجا که چنین تغییمحیطی متناس  با نیاز مشتريان را بدست می

شد، مديران ادارت ورزش و جوانان می ستراتژیاگر ازم با ست در تدوين ا سازمان خود تجديباي د نظر کنند، به نحوی که های 

هم چنین برای چابک نمودن ســازمان، بايد به فکر با خطرات محیطی را داشــته باشــد؛  ســازمان انعطاف ازم برای رويارويی

؛ سرمايه انسانی ( در تحقیق خود نشان دادند2013) و همکاران 2که مارتین گونههمانهای انسانی بود. و توسعه مهارت يادگیری

ی در ســرمايه انســانهای مهارتتوســعه پذيری يعنی اين نوع از انعطاف ،آيد. در واق  بايد گفتيق آموزش بدســت میموثر از طر

بلکه متخصص شدن هرچه بیشتر کارکنان در  ،دهدپذيری سازمان را در مواجه با مشکالت افزايش میدراز مدت، نه تنها انعطاف

ژيک به سب  همگام بودن شود.  هم چنین يک سازمان با تفکر استراتزمان میوری بیشتر در ساشان منجر به بهرهحیطه شغلی

سازد. مديران ادارت ورزش و جوانان بايد های روز دنیا چابکی سازمانی در میان کارکنان خود را بیش از پیش مهیا میبا فناوری

ییرات محیطی بهبود بخشند، هم چنین با ديدگاه های سازمانی خود را هر ساله متناس  با تغبواسطه تفکر استراتژيک، استراتژی

ـــرمايه گذاری برای انعطاف های ازم و جديد در مدت در مواجهه با تهديدهای محیطی، به کارکنان خود آموزشپذيری بلندس

صی و علمی ص صورت انگیزه وزمینه های تخ سازمان تزريق نمايند، تا بدين  نان را وری آبهره شان بدهند و رو  چابکی را در 

ـــازمان چابک نه تنها دانش کارکنان خود را  ارتقاء می تقويت نمايند. تفکر کند. وری آنان کمک میه به بهرهبلک ،دهديک س

سعی در جم  آوری  شتريان،  سازمان و رقبا و م شف اطالعات خارج از محیط  سازمانی در کنار هم با ک ستراتژيک و چابکی  ا

گردد، اما يک مزيت رقابتی برای ســازمان محســوب می عنوانبهن از آن بی اطالع هســتند و اطالعاتی دارند که رقبا و مشــتريا

ست شتن چنین ديد وسیعی در انان به خودی خود ايجاد نگردد. در کارکنان ادارات ورزش و جو ،چنین امری ممکن ا در واق  دا

ستراتژيک شايد نیاز به مشاورانی خارج از سازمان داشته باشد.  بازاريابان ورزشی که  و مثال اقتصاددانان ورزشی عنوانبهتفکر ا

شزد کرده بتوانند با ديدی فراتر از ديدگاه کارکنان ادارات ورزش، مواردی  اند و ورزش و جوانان از آن غافل مانده که اداراترا گو

ــند. اين  ــازمان را رونق بخش ــتراتژيک، چابکی را در س ــمن تقويت ديد و تفکر اس ــازمان بدين ترتی  ض ــاوران خارجی از س مش

ـــت1396که رابینز ) گونههمان ـــازمان کمک میبا دادن ديدگاه ،( بیان کرده اس ـــائل های تحلیلی خود به س کنند، بهتر با مس

سائلی را بازگو می شوند و م ست. با توجه به اينکه بحرينی و خیاجپیرامون خود روبه رو  شته ا سازمان بدان توجهی ندا کند که 
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ـــمن خدمت و آموزشتواند به آموزشاند که آموزش کارکنان می( بیان کرده1394مقدم ) های هايی به غیر از آموزشهای ض

 تيرين داد، مدنشا (1395) و همکاران یرکمالیم .تفکر تجزيه گر نسبت به مسائل پیرامون سازمان تقسیم گردد ،معمولی مانند

اثرگذار است. از  یبر عملکرد سازمان یانسان هيسرما یاسطهبا نقش وا میستقم رمیو غ میصورت مستق بهی نمناب  انسا یراهبرد

ست که ب یسازمان یمناب  مختل ،یسازمان عملکرد بر رگذاریعوامل تأث  ،یسازمان کيستراتژمنب  ا عنوانبه یسانآنها مناب  ان نیا

سازمان محسوب م هيسرما نيو مهمتر دیتول عامل نيترارزش با س. شودیهر  ش در (2016) و همکاران 1نیالباح  نيبه ا یپژوه

مثبت قابل  ریتأث یو عملکرد ســازمان نیتأم رهیزنج از عملکرد وریبهرهبر  یمناب  انســان تيريمد یهاوهیکه شــ دندیرســ جهینت

 .افتيدست  یسازمان عملکرد از یعال تبه سط توانیم هاوهیش نيا یساز ادهیپ یدارد و با تالش برا یتوجه

 منابع

کارکنان  یتوانمند شناخت یهایژگيبر و یسازمان یچابک ری. تأث(1396) .زهرا ی،سلگو  فاطمه ،پشم یاکبر ؛محمود رضا ی،لیاسماع

در  تيريمد یراهبردها .آباد(شفا شهر خرم مارستانی)مورد مطالعه: پرسنل ب یو سکوت سازمان یبا توجه به نقش فراموش

 .233-224، (3)2، نظام سالمت

 یرابطه ابعاد چابک ی(. بررس1395) .میرح ،یمیابراهو  نینگارالسادات؛ شکری، عبدالحس ،یجهرم یمصباح مان؛یزاده، سلرانيا

 .145-117(، 38)10 ،وریبهره تيريمد .یشرق جانيدانا در استان آذربا مهیوری کارکنان شرکت بو بهره یسازمان

با عملکرد  یسازمان یو چابک یسازمان یارتباج فراموش لیتحل(. 1394) .ونيهمای، عباسو  ینحس ی،دیع ؛رضا نیام ،یچناربخش 

 .19-11(، 1)2 ،در ورزش یرفتار سازمان تيريمطالعات مد .: وزارت ورزش و جوانان(ی)مطالعه مورد یسازمان

کشور  یاتیدر سازمان امور مال یانسان یروین یورعوامل موثر بر ارتقاء بهره یبررس(. 1395). ميمر ی،جانیول و دیوح ،برادران

 .184-165، (29)24 ،اتیپژوهشنامه مال .شرق تهران( یاتیاداره کل امور مال ی)مطالعه مورد

و عملکرد سازمان با  یسازمان یچابک ریتأث ی(. بررس1396محمد. ) ،ینادر و رضا زاده، احمد یشکرچ ن؛يجورکش، نسر 

 آباده. یدانشگاه آزاد اسالم ،یاقتصاد مقاومت کرديبا رو تيريمد یمل شيهما نیاول .یاقتصاد مقاومت کرديرو

: سازمان انتشارات جهاد چاپ دوم، تهران .PLSافزار با نرم یمعادات ساختار یسازمدل(. 1397) .آرش ،رضازاده ی وعل ،یداور

 ی.دانشگاه

: دفتر ی، تهراناعراب محمد دیسو  انيیپارسا یعلترجمه ، چاپ چهل و سوم .یرفتار سازمان یمبان (.1396) .ونیاست نز،یراب

 ی.فرهنگ یهاپژوهش

نامه انيپا .رانيا یورزش یهاونیدر فدراس یانسان یروین وریعوامل موثر بر بهره یمدل مفهوم ی(. طراح1393راستگو، سمانه. )

 . یعلوم ورزش یبدن تیدانشکده ترب، رجندیدانشگاه بارشد، یکارشناس

 ه.اتهران: انتشارات آگ ،چاپ سی وسوم .یدر علوم رفتار قیروش تحق .(1398) .عبال ،گانرالهه و باز ،یسرمد، زهره؛ حجاز

کارکنان ادارات ورزش و جوانان: نقش  یسازمان یو چابک یبر نوآور یفکر هياثر سرما (.1398) .فاطمه ،یکشور و یمهد ،یمیسل

 .61-79 (،1)7 ،در ورزش یمناب  انسان تيريمد هينشر .یا حرفه اخالق یانجیم

بر عملکرد کارکنان با نقش  یسازمان یچابک ری(. تأث1397. )سینحی، دیع یرين وش ،انیزردشت هرام؛بی، وسفهريار؛ يش، انیعباس

رفتار  تيريمطالعات مد .غرب کشور( یهامطالعه: کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان)مورد ی فکر هيسرما یانجیم

 .104-91، (3)5 ،در ورزش یسازمان

                                                      
1. Albahussain 
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 یدر واحدها یبا عملکرد سازمان رانيمد کيتفکر استراتژ یهارابطه مولفه یبررس (.1395) .پور، فرهاد نیاحمد و حس ی،غالم

 .تهران ت،يريو مد یحسابدار یالمللنیکنفرانس ب نیو چهارم یکنفرانس مل نیششم .یصنعت

الگوی ساختاری روابط بین سرمايه اجتماعی و قابلیت (. 1392) .سعید ،رجايی پورو  سمیه ،احمدی دستجردی ا؛فريب ،کريمی

 .182-165 ،(27)7، وریمديريت بهره .يادگیری سازمانی با نوآوری کارکنان

 .همدان شهید مفتت نیروگاه در انسانی نیروی وریبهره بر استراتژيک تفکر (. نقش1397) .نجفی، مسعودمیرهاشمی، مرت ی و 

 وری صنعت برق ايران، تهران. ، انجمن مهندسی بهرهوریبهرهسیزدهمین کنفرانس ملی مديريت و 

 وریبهره و سازمانی چابکی بین رابطه ی(. بررس1396) .ااهلل اصغر و راهپیما، امان محسن؛ حسینی، علی شیرازی، میرزازادگان

 صناي ، تهران.  مهندسی و مديريت المللیبین کنفرانس سومین .فارل ایمنطقه برق شرکت در انسانی نیروی

 بر یمناب  انسان یراهبرد تيريمد ریتأث ی. بررس(1395). ونسي ،یانیو روم یمهد رانوند،یب یمحمد؛ صحرائ دیس ،یرکمالیم

  تهران. یدولت یهادانشگاه یو علوم ورزش یبدن تیترب یهادر دانشکده یانسان هيسرما یانجیبا نقش م یسازمان عملکرد

 .465-453 ،(3)8 ،یورزش تيريمد هينشر

شهر  یدولت یهاکارکنان سازمان یشغل تيو رضا یسازمان یچابک نیرابطه ب ی(. بررس1389) .سنجرو سالجقه،  نیامپور، کین

 .184-169 ،(7)3، سابق( تيريمد یها)پژوهش یعموم تيريمد یهاپژوهش .کرمان

کنفرانس  .یبر دانش با روش دلف یمبتن یعوامل موثر بر نوآور يیشناسا (.1394) .دیمقدم، سع اجیو خ نیحس ی،نيبحر یول

 .تهران  ،يصنا یو مهندس تيريدر مد نينو یهاپژوهش یالملل نیب

 یبر عملکرد سازمان یسازمان یمدل اثر چابک ة(. ارائ1395) .، محمدداریکشت ی، محمد واحسان اشم،ه ،انیکوزه چ ش؛وورک ی،سيو

 .36-17 ،(39)8 ی،ورزش تيريمطالعات مد .یورزش یدیتول یهادر شرکت

و  یبا نوآور کيتفکر استراتژ نیرابطه ب یبررس(. 1396) .رضا محمد ی،توکل و محمود ی،ثالث ؛احسان ،مورزادهیت ؛ميمر ی،عقوبي

 .594-588 ،(6)19 ی،مجله ط  نظام .ینظام مارستانیب کيسطو  مختلف در  رانيمد وریبهره
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