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Extended Abstract 

Summary 

The aim of this work was to investigate the relationship between the strategic thinking and the 

organizational change capacity of the sport managers in the Mazandaran Province. 360 people, selected 

as the sample, answered the questions of the 2 questionnaires of strategic thinking and organizational 

change capacity. The results obtained showed that strategic thinking had a positive and significant effect 

on the organizational change capacity. 

Introduction 

Today, human beings live in a world that is changing rapidly. Given the dynamics of the internal and 

external organizational factors, this change is inevitable. On the other hand, strategic thinking is 

important for the organizations in order to ensure sustainability in a competitive world. Therefore, the 

use of strategic thinking leads to the development of better strategies to deal with the environmental 

changes.  

Methodology and Approach 

The research method was descriptive-correlational, and was applied in terms of purpose. The statistical 

population of the work was 193 people that, due to the limited statistical population, was a whole number 

sampling. For data collection, the two questionnaires of strategic thinking of Lidka (1998) and 

organizational change capacity of Judge (2005) were used. The validity of the questionnaires was 

confirmed by 10 professors in the field of sports management. Also the values of reliability, divergent, 

and convergent validity of the questionnaires were estimated. The results obtained were analyzed using 

the structural equations. 

Results and Conclusion  

The results obtained showed that most of the subjects were men, and had a master's degree, and most of 

them were between 31 and 40 years old. Also the standard coefficient of the path of the effect of strategic 

thinking on the capacity for organizational change was 0.313, which was the value of statistic (2.906); 

this means that the strategic thinking variable has a significant effect on the organizational change 

capacity. Given the importance of strategic thinking and organizational change capacity at different 

levels of the organization, it is suggested that courses are held to increase the manager's awareness of 
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the effects of strategic thinking in order to better understand the components of strategic thinking and 

their relationship with the organizational change capacity against environmental changes. The 

organizations can create a special capability by emphasizing on strategic thinking. This capability makes 

an organization more flexible and adaptable to change, and helps the organization to achieve the 

principle of continuous improvement for organizational survival. In order to develop the capacity of the 

organization in the dimensions of strategic thinking and the capacity of organizational change in order 

to successfully implement future changes, it is necessary to emphasize on the balanced development of 

all dimensions and design mechanisms to strengthen them in the management team. Therefore, the need 

for this change and preparation for environmental change is the existence of strategic thinking. Also the 

establishment of strategic thinking at the individual and organizational level causes the organization to 

be more flexible and adaptable to change, and helps the organization. 
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Province. 
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 مازندران استان ورزشی مدیران سازمانی تغییر ظرفیت بر استراتژیک تفکر ارتباطبررسی 

 4طاهر افشارنژادو  3حسین زارعیان ، 2، سعید تابش1علی محسنی
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 16/12/1399تاریخ پذیرش:                                                                                                                                                                                    01/06/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده

تفکر استراتژیک با ظرفیت تغییر سازمانی مدیران ورزش استان مازندران بود.  ارتباط بررسیهدف از پژوهش حاضر  هدف:

جامعه آماری تحقیق  .انجام گرفت روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به صورت پیمایشی شناسی:روش

های ورزشی استان مازندران مدیران اداره کل و ادارات ورزش و جوانان، روسای هیات، نائب رئیسان و دبیران هیئت کلیه ،شامل

های دهبرای گردآوری داگیری تمام شمار استفاده گردید؛ نفر بود؛ به علت محدود بودن جامعه آماری از روش نمونه 193به تعداد 

ها ( استفاده شد. روایی پرسشنامه2005) ظرفیت تغییر سازمانی جاج( و 1998) لیدکااستراتژیک  تفکرپژوهش از دو پرسشنامه 

و  (α=81/0)همچنین پایایی پرسشنامه تفکر استراتژیک ؛ مورد تأیید قرار گرفتنفر از اساتید حوزه مدیریت ورزشی  10توسط 

ها از تحلیل عاملی تأییدی و برای برازش به دست آمد. برای روایی سازه پرسشنامه( α=87/0)پرسشنامه ظرفیت تغییر سازمانی 

 استفاده شد.  سازی معادالت ساختاریدلم مدل پیشنهادی نیز از

به دست آمده  تیکه مقدار آماره  بود 313/0ضریب استاندارد مسیر تأثیر تفکر استراتژیک روی ظرفیت تغییر سازمانی  ها:یافته

 داری دارد.؛ این بدان معنی است که متغیر تفکر استراتژیک روی ظرفیت تغییر سازمانی تأثیر معنیاست (906/2)

ایی ههدور شود،می پیشنهاد ،سازمان مختلف سطوح در سازمانی تغییر ظرفیت و استراتژیک تفکر اهمیت به توجه با گیری:نتیجه

استراتژیک و درک ارتباط  های تفکرشناخت بهتر مولفه گزار شود تا باافزایش آگاهی مدیران از اثرات تفکرات استراتژیک بررای ب

 .محیطی بگیرند تغییراتت بهتری در مقابل امیها با ظرفیت تغییر سازمان تصمآن

  .مدیران ورزشی ،های مدیریتساختار سازمانی، قابلیت، تغییرات سازمانی یدی:کل هایهواژ

  سعید تابش :نویسنده مسئول

 E - mail: s.tabesh@umz.ac.ir 09131094129تلفن: 
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 مقدمه

 سازمانی، تغییرکند که به سرعت در حال تغییر است. با توجه به پویایی عوامل درون و برونامروزه بشر در دنیایی زندگی می

های متعددی با ضرورت ها قلمداد شود. سازمانباید اصلی بنیادین در مدیریت سازماناقدامی گریزناپذیر است و مدیریت آن 

گیری در چارچوب اند و محیطی به شدت ناپایدار برای کسب و کارها ایجاد شده است. در چنین موقعیتی، تصمیمتغییر مواجه

ظهور یک دوره جدید  توان بیان کرد کهبنابراین می ؛(2016، 1)داستلر پذیر نیستهای همیشگی امکانقوانین و دستورالعمل

همچنین تغییرات  ؛(2017، 2چین و لیو) های سازمانی و محیطی همراه بوده استاقتصادی و سیاسی با عدم قطعیت و پیچیدگی

ض ناکافی بودن ای در معرها در همه صنایع، به طور فزایندهافتد، همه سازمانشدید در سراسر جهان به طور مداوم اتفاق می

این ابزار  ،ها بیشتر شده که الزم استجامعه، رقابت در سازمان پیشرفت(. با 2018و همکاران،  3نچی) تفکر استراتژیک هستند

 هاسازی استراتژیپیاده امروزه (.2018، 4ژو و ژانگ) شودسازمان  و ترویج توسعهتواند باعث در سازمان تقویت شود که می مدیریتی

تغییرات در ساختار سازمانی  ایجاد اغلب مستلزم هاسازی این استراتژیدر دنیای امروزی پیاده امری دشوار است، به خصوص که

های کارکنان تأثیرگذار باشد و اند که تغییر در ساختار رسمی ممکن است بر شبکه. تحقیقات قبلی نشان دادهاسترسمی 

گیرند. اعی نهفته هستند، به احتمال زیاد تحت تأثیر تغییرات در ساختار رسمی قرار میای که در ساختار اجتمپیوندهای شبکه

، 5لینچ و مورس) گیرنداند، احتماالً تحت تأثیر تغییر در ساختار رسمی قرار نمیدر مقابل، پیوندهایی که به طور نسبی جای گرفته

وکار های آن به عنوان یک فرآیند کسبلکرد سازمانی و اثربخشیبه دلیل توجه به مدیریت عم این سبک از تفکر سازمانی(. 2018

بینی اقدامات تفکر استراتژیک را توانایی ذاتی پیش( 2018) 6براکاس و کاریلوشود. در نظر گرفته میقابل توجه توسط کارشناسان 

منطقی است. تفکر استراتژیک به  گیریاند که تفکر استراتژیک سنگ بنای تصمیمها همچنین عنوان کردهاند آنتعریف کرده

گیری و ها و همچنین تصمیمسازمان، شود و نقش اساسی در مسائل اساسی کشورهافرآیند تفکر خالق و واگرا اطالق می

سازمان  به عنوان نقطه کانونی موفقیت همچنینتفکر استراتژیک (. 2013 )مقدم و امیرکمالی، کندریزی شخصی ایفا میبرنامه

منظور اطمینان از پایداری در دنیای رقابتی ها به تفکر استراتژیک برای سازمان. (2018و همکاران،  7)دیرو شودمی فتهگردر نظر 

 گیری ازبهره با اقدامات، و تصمیمات بر که است شناختی فرآیند یکهمچنین  ؛(2018و همکاران،  8)اسمیریتی مهم است

انداز و روشی برای نگاه عمیق به آینده به منظور شناسایی چشم .(2015، 9کاستا )کاالبرس و شودمی مقدم استراتژیک، دیدگاه

شامل فکر  همچنین ؛های فعلی و جلوگیری از مشکالت احتمالی استاهداف یک سازمان، درک اهداف و تأثیر تصمیمات و روش

، 11؛ زمرنینگ2020، 10)کتونن و همکاران مایت از چنین تغییراتی الزم استکردن در مورد زمینه، امکان تغییر و آنچه برای ح

نتیجه این اند که بر اثر آن بسیاری به یابی به نتایج کوتاه مدت مواجههای همه جانبه برای دستها با فشارسازمان مدیران (.2018

. با توجه به تمایزی (2006، 12)کوقالن و راشفورد تفکر بلند مدت استاه حل واکنش سریع در برابر مسایل، اند که تنها ررسیده
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شاید بتوان با اتخاذ این رویکرد در مواجه با مسایل سازمانی  ،های سنتی وجود داردکه بین رویکرد تفکر استراتژیک با رویکرد

  (.2011، 1)جاج های آینده را توسعه بخشیدغلبه بر چالش کالت و مسایل روزمره ظرفیت سازمان،گویی به مشضمن پاسخ

برای مدیران  این مهممدیریتی بسیار مورد توجه بوده و به قابلیت  موضوع تفکر استراتژیک در بیش از یک دهه گذشته در حوزه

 برای گذشته از استراتژیک بیش مدیریت فرایندهای انجام وکارکسب فضای در فراوان هایچالش وجود بااشاره شده است. 

 رو این از .(2009پور، میرکمالی و زینعلی) بود میسر نخواهد هاسازمان از بسیاری برای بقاء انجام آن بدون و ضروری هاسازمان

برای ارزیابی سطح تفکر (. 2018)اسمیریتی و همکاران،  است توجه قرارگرفته کانون در این سبک تفکر سازمانی از استفاده

. در دکر گیریاندازه ،را شناسایی نموده و سپس آنها را در سازمان مورد مطالعه آنابتدا عناصر  ،بایستاستراتژیک در سازمان می

ای مورد پذیرش و استفاده قرار گرفته به صورت گسترده 2، مدل پنج عنصر تفکر استراتژیک جین لیدکاارائه شدهبین الگوهای 

سنجش در این پژوهش، مدل پنج عنصر تفکر استراتژیک  منتخب(. به همین جهت مدل 2002احمدی، علی )غفاریان و  است

تفکر استراتژیک بر دیدی سیستمی  ،کند و معتقد استاولین عنصر را دید سیستمی معرفی می (،1998) . لیدکااستجین لیدکا 

ای متقابل هبنا شده است. بر اساس نظر وی یک متفکر استراتژیک مدلی ذهنی از سرتاسر سیستم خلق ارزش دارد و وابستگی

عزم استراتژیک تمرکزی را فراهم  ،داند و معتقد استهمچنین تفکر استراتژیک را عزم محور میایشان کند. درون آن را درک می

سازد تا اعضای سازمان بتوانند که حواس خود را جمع کنند، انرژی خود را ساماندهی کنند و تا زمان رسیدن به هدف بر آن می

در این تمرکز مبتنی بر عزم، باید جایی  ،تمرکز را به عنوان دومین عنصر نام برده و به عالوه معتقد است متمرکز شوند. وی این

های جدید را نیز فراهم بلکه امکان ظهور استراتژی ؛طلبی هوشمندانه باشد که نه تنها استراتژی مورد نظر را پیش بردبرای فرصت

متناسب  خود را صرفاً کردهاییرو دینبا رانیمدکند که صر ذکر کرده و تأکید میسازد. او فرصت طلبی هوشمندانه را سومین عن

خود را متناسب با  کردهاییرو ،یبا فرصت طلب دیاندازها اتخاذ کنند، بلکه باشده در اهداف و چشم انیب یمیهای قدتیبا ن

 است را تفکر به هنگام نامیده و تصریح نموده . لیدکا چهارمین عنصرفردی اتخاذ کنند هایتیها و نها، چالشمشکالت، مشوق

کند که گذشته ارزش پیشگویانه دارد، حال که تفکر استراتژیک باید گذشته حال و آینده را به هم پیوند دهد. وی استدالل می

موجب توجه به  بنابراین مقایسه گذشته، حال و اهداف و اقتضائات آینده، ؛دهدها را نشان میها، تغییرات و دگرگونیانحراف

در  ،فرضیه سازی را پنجمین عنصر برشمرده و معتقد است ،ایشان همچنین شود.تغییرات آینده و اتخاذ تصمیمات مناسب می

یابد، توانایی تولید فرضیات خوب و شود و زمان فکر کردن کاهش میمحیطی که دسترسی به اطالعات روز به روز بیشتر می

اما مشاهدات حاکی از آن است که فرضیه محوری بیشتر از دیگر عناصر برای مدیران بیگانه است.  ؛آزمودن موثر آنها حیاتی است

)لیدکا،  کند که فعالیت اصلی تفکر استراتژیک تولید و آزمودن فرضیات است و این انعکاسی از یک روش علمی استاو تأکید می

1998 .) 

ستراتژیک تفکر تقویت  ستراتژی به ا ستا،  شودمی منجر بهتر هایتدوین ا برای همه رهبران  همچنین ؛(2015)کاالبرس و کا

(. حال 2018، 3)فیراث ضررروری اسررت تا بتوانند آنها را در مواجهه با محیط و نحوه انعطاف پذیری در مواجهه با آن قرار دهند

کند؛ های ورزشی، اهمیت دوچندانی پیدا میمانند سازمان ،هایی که نقش مهمی در راهبرد کالن دارندآنکه این مهم در سازمان

ستراتژ نیرغم تدو یحال عل نیبا ا ست ا ست مواجه می یدر شک صر  (.2009 )رحیم نیا، شونددر مرحله عمل با  از طرفی در ع

شده  شناخته  ستراتژیک و منبعی برای مزیت رقابتی  سازمانی مهم و ا سازمانی یک قابلیت  ست. متفکران کنونی ظرفیت تغییر  ا

سازمان ستراتژیک  سازمان برای پاها باید از فرایندها و بحرانا سعه ظرفیت  خگویی سهای روزانه فراتر رفته و توجه خود را بر تو

ها در اهمیت تغییر به عنوان یک فلسررفه ضررروری که سررازمان (.2011)جاج، های محیطی معطوف دارندمینانموثر به عدم اط
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مدیریت  (.2018)فیراث،  ، پذیرفته شده استگیردنشات میمحیطی  یهای برجستهاطمینان زیادی که از ویژگیمقابله با عدم 

ها به منظور گذار از وضررعیت فعلی به آینده اسررت؛ به تغییر کاربرد فرایند و ابزار سرراختار یافته برای توانا سررازی افراد و گروه

غییر توسط راس سازمان، برای مواجهه با تغییر، دیگر اثربخش نیست. تغییرات ای که نتایج مطلوب حاصل شود. مدیریت تگونه

 ثیراتش بر سطوح مختلف سازمان با یکدیگر متفاوت است.دهد، تأمان را تحت تاثیر قرار میهمیشگی است، هر سطحی از ساز

سازماناز این شرایط جدید  صه رقابت و حفظ حیات خود بایدرو، در  توان رویارویی با تغییرات گوناگون را در  ها برای بقاء در عر

سریع شند و  ستمر، دارا با صورت م سازمان و به  سطحی از  بنابراین، امروزه لزوم ایجاد ؛ تر از رقبا خود را با تغییر وفق دهندهر 

 تغییر ضرررورت با متعددی هایسررازمان (.2016)سرررخه،  شررودشررکار میآظرفیت تغییر سررازمانی برای تغییر بیش از پیش 

 قوانین چارچوب در گیریموقعیتی، تصمیم چنین در است. شده ایجاد وکارها کسب برای ناپایدار شدت به و محیطی اندمواجه

ستورالعمل و شگی هاید ست پذیرامکان همی سلر،  نی سازمان مقوله .(2016)دا ست که نظریهتغییرات  صول و ای ا ها، ابعاد، ا

سازمان به تلفیقی از قابلیت. ظرفیت تظرفیت خاص خود را دارد شاره دارد که موجب می های مدیریتیغییر  سازمان ا  ،شودو 

سه س سریعمو شدتر و کارآمدای  ضعیت ایجاد  شودتر با و ظرفیت تغییر یک قابلیت . (2002)غفارین و علی احمدی،  ه منطبق 

های جدید وفق دهد و خود را با تهدیدها و فرصتهای قدیمی قابلیت ،دهدکه به سازمان اجازه می استوسیع و پویای سازمان 

های جدیدی خلق کند. برای تغییر سازمانی، رهبران تنها نیمی از معادله هستند و نیمه دیگر پیروان هستند عالوه بر آن قابلیت

سررازمان  . وجود ظرفیت تغییراسررتو بعد کلیدی دوم ظرفیت تغییر سررازمان سررطح عمومی اعتماد در میان کارکنان سررازمان 

تبع آن نوگرایی و تعالی سرررازمان باشرررد. تفکر اسرررتراتژیک و سررراز اثربخشررری راهبردهای تغییر سرررازمان و بهتواند زمینهمی

مدیران سرازمان با افزایش  در آنارتقا  و تواند ظرفیت تغییر سرازمان را پشرتیبانی و تقویت کندهای مناسرب آن میزیرسراخت

 تغییرات با همراهی برای (.2006)کوقالن و راشررفورد،  تغییرات سررازمان همراه خواهد بودظرفیت سررازمان برای اجرای موفق 

ستراتژیک، تفکر از گیریبر بهره عالوه باید سازمانی مدیران آینده، متنوع و پیچیده  به تغییرات ایجاد جهت الزم هایظرفیت ا

 در اخیر دهه طی در. نماید حفظ پیچیده و بحرانی شرررایط در را خود چابکی نمایند تا ایجاد خود در سررازمان نیز را هنگام

 کشورهای در ولی ،است شده نگریسته حیاتی عنوان عواملبه سازمانی تغییر ظرفیت و استراتژیک تفکر به پیشرفته کشورهای

سوم ست گرفته توجه قرار مورد ظاهربه سوم جهان به مو سته که طورآن عمل در و ا ست هاآن جایگاه اهمیت شای  این به ،ا

ست پرداخته عوامل شده ا شیر بنائم،  ن شی هایسازمان .(2016)ب شکالت و تنگناها به هابخش دیگر مانند ایران در ورز  م

 از روشنی تصویر فعلی، وضعیت در. کندمی کند را هاآن رشد روند که دارند شماریبی هایو محدودیت هستند دچار ایعدیده

ست در ورزش آینده ست د شور در بخش ورزش دیگر عبارت به نی  تفکر اهمیت امر این که ندارد جامعی راهبردی برنامه ک

ستراتژیک شی در ا شوری اینکه به توجه با کند ومی چندان دو را مدیران ورز سعه حال در ایران ک ست، تو ستراتژیک تفکر ا  ا

سئله شور در نوپایی و جدید م ست ک شی فعالیت بدنیتربیت در بخش و ا ست شده گرفته صورت زمینه این در کمی پژوه  ا

های ورزشی ضرورت پژوهش حاضر، در مورد استفاده از تفکر استراتژیک برای ایجاد تغییر در سازمانهمچنین  ؛(2016)سرخه، 

که در سرطح اسرتراتژیک برای شرکل دادن به  اسرتهای ورزشری که انجام این امر وابسرته به ظرفیت تغییر در سرازمان اسرت

 رود. های ورزشی کشور امر مهمی به شمار میسیاست

 تغییر ظرفیت از ،دارند باالتری استراتژیک تفکر سطح که هاییسازمان دادند که نشان پژوهشی ( در2015همکاران ) و توکلی

در مطالعه خود به سنجش تفکر استراتژیک و تحلیل رابطه آن با ظرفیت تغییر  (2016سرخه ). باالتری برخوردارند سازمانی

سازمانی مدیران ورزشی استان خوزستان پرداخت. نتایج نشان داد که تفکر استراتژیک مدیران ورزشی با میانگین و ظرفیت تغییر 

بستگی مثبت و معناداری شخص شد که همهمچنین م ؛قرار دارد مطلوبیهای ورزشی استان خوزستان در سطح سازمانی سازمان

های پژوهش نشان داد که تفکر مفهومی با میانگین تغییر سازمانی وجود دارد. یافته ظرفیتبا  تفکر سیستمی هایلفهبین مؤ
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و در  ی را در میان مدیران ورزشی دارندای کمترین میزان برخوردارای بیشترین و فرصت طلبی هوشمندانه با میانگین رتبهرتبه

ای و مدیران ای باالترین و رهبران قابل اعتماد با میانگین رتبهابعاد ظرفیت تغییر سازمانی فرهنگ پاسخگویی با میانگین رتبه

( در تحقیقی به بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک 2015) خانی و سالجقهقربان .از کمترین میانگین برخوردار بودندمیانی درگیر 

تفکر استراتژیک، تفکر سیستمی، تفکر در  ،رداختند که نتایج نشان دادپ شناختی با کیفیت محصوالتجمعیتمدیران و عوامل 

ای با کیفیت طلبی رابطهاما فرصت ،طول زمان، خالقیت و تمرکز بر هدف رابطه مثبت و معناداری با کیفیت محصوالت دارند

بررسی تفکر استراتژیک مدیران انجمن گردشگری ورزشی کشور ( در پژوهشی به 2015) موسوی و بردیافر .محصوالت ندارد

نشان داد که مدیران انجمن گردشگری ورزشی در نگرش سیستمی، عزم استراتژیک،  هااس مدل لیدکا پرداختند که یافتهبراس

دارا بودند و علیرغم ترتیب بیشترین تا کمترین میزان را  محور و تفکر در طول زمان بهطلبی هوشمندانه، تفکر فرضیهفرصت

-اما نیازمند برنامه ،دهنده تفکر استراتژیک از حد متوسط تا زیادی برخوردارندکه مدیران انجمن گردشگری در ابعاد تشکیلاین

، تجربه ی رابطه بین ظرفیت تغییر سازمانی( در پژوهشی به بررس2015) شادمهر ریزی بیشتر جهت تقویت این ابعاد هستند.

های ظرفیت تحول سازمانی رابطه مثبتی با عملکرد طرح ،های مطالعات نشان دادکه یافته پرداختندد طرح تحول تحول و عملکر

. سطح باالتر آشفتگی فناوری و تجربه تغییرهای قبلی مثبت، رابطه مثبتی با ظرفیت تغییر سازمانی داردهمچنین تحول آن دارد. 

 134سازمانی تغییر، تجربه تغییر و عملکرد پروژه تغییر در بین مدیریت ارشد  ( در پژوهشی عوامل مؤثر در ظرفیت2015) پویا

طرز مثبتی با عملکرد  ظرفیت سازمانی برای تغییر به نتایج نشان داد که داد.مورد بررسی قرار  را شرکت تجاری و تولیدی

( در پژوهشی به بررسی تأثیر تفکر استراتژیک بر 2016) حاجی حسینی و همکاران .تهای تغییر آن شرکت مرتبط اسپروژه

های پژوهش مناسب و تفکر ها نشان داد، درجه تناسب مدل ارائه شده با توجه به مؤلفهیافتهظرفیت تغییر سازمانی پرداختند، 

توان نتیجه گرفت می همچنین با توجه به این نتایج؛ های آن بر ظرفیت تغییر سازمانی تأثیر دارداستراتژیک و هر یک از مولفه

در مدیران سازمانی با افزایش ظرفیت سازمان برای اجرای موفق تغییرات سازمانی همراه خواهد بود.  که ارتقاء تفکر استراتژیک

( در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین ابعاد تفکر استراتژیک مدیران و میزان آمادگی برای تحول 2016) زادهقربانی و قاسم

های استان خراسان به این نتیجه دست یافتند که بین تفکر استراتژیک و میزات آمادگی برای تحول سازمانی در فرودگاه سازمانی

( در پژوهشی به بررسی رابطه بین هوش سازمانی و تفکر استراتژیک با 2009) جهرمی. رضوی رابطه مثبت معناداری وجود دارد

تفکر استراتژیک با ظرفیت تغییر سازمانی، هوش سازمانی با تفکر ظرفیت تغییر سازمانی مدیران ورزشی به این نتایج رسید که 

از طریق متغیر  مچنین هوش سازمانیه؛ استراتژیک، هوش سازمانی با ظرفیت تغییر سازمانی، ارتباط مستقیم و معناداری دارند

 .داری داردمیانجی تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی تاثر غیرمستقیم و معنی

 2سپارناتو ک و عملکرد بازاریابی وجود دارد یک رابطه مثبت بین تفکر استراتژی ،در پژوهشی دریافتند( 2013و همکاران ) 1مون

( 2018) فیراث است. یادگیری بعدو  فرایندی بعد، ایزمینه ابعاد تغییر سازمانی شامل بعد ،گزارش کرد( در مطالعه خود 2011)

تفکر استراتژیک مهارت مهمی در تحقیقی با عنوان بازتاب تفکر استراتژیک در مورد تغییر سازمان به این نتایج دست یافت که 

توانمند سازد؛ ظرفیت تغییرات سازمانی با توجه به ماهیت تواند کارکنان را برای دستیابی به اهداف سازمانی می است که

همچنین نتایج حاکی از آن بود که تفکر استراتژیک برای سازگاری با تغییر سازمانی به ؛ مورد بررسی متفاوت است هایسازمان

 (2020) 3لئو و فان رو است.های زیادی روبپذیرتری نیاز دارد و تفکر استراتژیک در ساختار سازمانی با پیچیدگیفرهنگ انعطاف

پرداختند، نتایج تحقیق حاکی از آن  گرا و رضایت شغلی بر تعهد به تغییر سازمانیتأثیرات رهبری تحولدر پژوهشی به بررسی 

( مستمر)تعهد عاطفی، تعهد هنجاری، تعهد  بود که رهبری تحول گرا تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

                                                 
1. Moon 

2. Soparnot 

3. Luu and Phan  
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تغییر سازمانی دارد. رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری با تعهد عاطفی کارکنان و تعهد هنجاری در ارتباط با تغییر  در جهت

 سازمانی دارد.

 در مازندران استان ورزشی در مدیران استراتژیک تفکر وضعیت بررسی لزوم که آیدبر می چنین شده مطرح موارد مجموع از

 اسناد تدوین منجر به  ی باشد کهیهاراهی جهت شناسایی آسیب تواندمی سازمانی تغییر ظرفیت مختلف هایجنبه تقویت جهت

 همچنین مطالعه، ؛دشومی مازندران استان ورزشی مدیران در همگرایانه اهداف بدون و غیر مؤثر و عملکرد ناکارآمد راهبردی

 را برنامه ضعف و قوت نقاط تغییر سازمانی، ظرفیت دقیق وتحلیلتجزیه و ورزشی مدیران استراتژیک تفکر سنجش و ارزیابی

 به توجه با همچنین ؛کندمی تعیین بدنیتربیت هایشاخص به زمینه دستیابی در را هابرنامه این اهداف تحقق میزان و مشخص

 با و کارآمدتر ترسریع سازمان ،دهدمی اجازه که است سازمانی و مدیریتی هایقابلیت از ترکیبی تغییر سازمانی ظرفیت اینکه

 نماید. فراهم باب این در تریمحکم تحقیقاتی تواند شواهدمی موضوع این بررسی(. 2011)جاج،  کند پیدا انطباق تغییر شرایط

 ورزشی هایسازمان در را تغییر سازمانی ظرفیت و ورزشی مدیران استراتژیک تفکر سطح میان ارتباط تواندمی پژوهش این

 شایانی کمک مطلوب نحوی به تغییر هایبرنامه رساندن انجام جهت به در سازمان اعضای و مدیران به راه این از سازد و روشن

ابعاد  به توجه با که باشد مدیرانی برای مناسب راهی نقشه تواندمی ،شد خواهد ارائه پژوهش در این اهکارهای کهنمود. ر خواهد

 سازندیرا مشخص م را هاییبلکه زیرساخت ،دهند قرار توجه مورد را تغییر به انسانی منابع ذاتی تمایل تنها نه استراتژیک تفکر

 را خود عملیاتی هایخود برنامه عملکردی هایاولویت شناسایی با و کند مانع ایجاد یا حمایت را تغییر هایآموزه توانندمی که

؛ راهگشا باشد استان ورزش توسعه و آینده یهابرنامه تدوین در پژوهش این نتایج ،است امید اجرا کنند. و تدوین ترمناسب

المللی زیادی های ملی و بینو همیشه موفقیت استهای برتر در ورزش استان جزءکه استان مازندران همچنین با توجه به این

این نکته که ساختار، فرهنگ و با توجه به  باشد.تا قلمرو پژوهش استان مازندران سعی شد به همین دلیل  ،را کسب کرده است

های انجام شده در یک سازمان به تمامی نیروهای تأثیرگذار بر مقوله تفکر استراتژیک در هر سازمان متفاوت است و پژوهش

از طرفی به دلیل اینکه عامل  .کندلیل این پژوهش ضرورت پیدا میبه همین د ،احتمال زیاد در سازمان دیگری کاربردی ندارد

 ؛زمان و مکان بر نتایج پژوهش تأثیر بگذارد عاملو احتمال دارد که  های دیگر استپژوهش متفاوت از پژوهش مکان و زمان این

های در این پژوهش نتایج دیگر یا پدیده ،به همین دلیل این پژوهش در زمان و مکان متفاوتی انجام خواهد شد و احتمال دارد

و تا کنون پژوهشی در این زمینه توسط محققین  استیگری ظاهر شود و در آخر اینکه پژوهش حاضر از حیث موضوع جدید د

تفکر استراتژیک  ارتباطبا توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی بنابراین  ؛در زمینه ورزش کشور مشاهده نشده است

شده، فرضیات تحقیق به ادبیات نظری مطرح با توجهشده است.  پرداخته ن مازندرانبا ظرفیت تغییر سازمانی مدیران ورزشی استا

 .(1)شکل  شودیق به شرح زیر مطرح میو مدل مفهومی تحق
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 مدل مفهومی پژوهش .1 شکل

 شناسیروش

مدیران  کلیه جامعه آماری. بودهمبستگی  -لحاظ روش اجرا جزو تحقیقات توصیفی نظر هدف کاربردی و از پژوهش حاضر از

نفر  193به تعداد مازندران های ورزشی استان اداره کل و ادارات ورزش و جوانان، روسای هیات، نائب رئیسان و دبیران هیئت

که در نهایت  گیری تمام شمار برای مطالعه استفاده گردیداز روش نمونه تعداد جامعه آماری بودن به علت محدود .بود

 تفکر استراتژیک لیدکا ها پرسشنامهداده آوریابزار گرد پرسشنامه صحیح عودت شد. 148که پرسشنامه توزیع گردید 193

سواالت  ؛گویه بود 32بعد و  8که شامل ( 2005) نامه ظرفیت تغیر سازمانی جاجبود و پرسش گویه 28بعد و  5شامل ( که 1998)

)خیلی زیاد( طراحی شد و اعتبار  5بسیار کم( تا ) 1اصلی پرسشنامه با استفاده از مقیاس پنج ارزشی لیکرت در پیوستاری از 

نفر  30پرسشنامه بین  سپسمورد تأیید قرار گرفت.  و بررسی مدیریت ورزشینفر از اساتید  10 ع بینتوزیحتوای پرسشنامه با م

و ثبات دورنی پرسشنامه =α 816/0تفکر استراتژیک با ضریب آلفای کرونباخ  پرسشنامه ثبات درونی توزیع و از اعضای جامعه

 محاسبه شد. پس از بررسی روایی صوری و پایایی آن، پرسشنامه بین جامعه توزیع شد و سپس =α 816/0ظرفیت تغیر سازمانی 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  2اسالپی و 1اساسپیاسافزار با استفاده از نرم

 

 

                                                 
1. SPSS 

2. PLS 

 تفکر استراتژیک

 تفکر سیستمی

 عزم استراتژیک

 فرضیه سازی

 فرصت طلبی 

 تفکر به هنگام

ظرفیت تغییر 

 سازمانی

 اعتمادرهبران قابل 

 فرهنگ نوآوری

 سیستم ارتباطی

 مدیران میانی درگیر

 منابع انسانی اعتمادپذیر

 فرهنگ پاسخگو

 تفکر سیستمی تحول

 قهرمانان توانمند
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 هایافته

 .است نمونه آماری جمعیت شناختیاطالعات مربوط به  (1) جدول

 هانمونه شناختیجمعیتهای ویژگی .1جدول 

 درصد فراوانی  متغیر

 86/64 96 مرد جنسیت

 14/35 52 زن

 20/12 18 فوق دیپلم مدرک تحصیلی

 60/65 97 لیسانس

 90/18 28 فوق لیسانس

 40/3 5 دکتری

 59/19 29 تربیت بدنی رشته تحصیلی

 41/80 119 غیر تربیت بدنی

 80/6 10 سال  30تا  25 سن

 10/56 83 سال  40تا  31

 27 40 سال 50تا  41

 10/10 15 سال  51بیشتر از  

 25 37 رئیس هیئت 

 10/35 52 نائب رئیس هیئت

 70/27 41 دبیر هیئت

 20/12 18 مدیر )سرپرست(

 100 148  مجموع

 .است شده تشکیل ساختاری مدل و گیریاندازه مدل بخش دو از اس،الپی افزارنرم از استفاده با تحلیل و تجزیه کلی طور به

پایایی ، شاخصپایایی  .3 واگرا روایی .2؛ همگرا روایی. 1 شود:می استفاده مورد سه گیریاندازه هایمدل برازش سنجش جهت

 گیرد.مورد سنجش قرار می ،شاخص توسط سه معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی

شود، تمامی متغیرهای همان طور که مشاهده می 2با توجه به مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی گزارش شده در جدول 

های مدل دارای پایایی مناسبی دهنده این است که سایر حیطه باشند که نشانمی69/0پنهان دارای مقدار آلفای کرونباخ باالی 

 است. 
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 های کم اعتبارگویهها پس از حذفضرایب پایایی پرسشنامه .2 جدول

 پرسشنامه )عامل صلی(
 تعداد

 گویه

آلفای 

 کرونباخ

پایایی مرکب 

 )ترکیبی(

ها های پرسشنامهحیطه

 ها()زیرعامل

تعدادگویه 

 )سؤال(

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 مرکب

 936/0 928/0 28 استراتژیک الف( تفکر

 856/0 797/0 6 تفکر سیستمی

 805/0 696/0 8 عزم استراتژیک

 885/0 806/0 3 سازیفرضیه

 812/0 692/0 7 طلبی هوشمندفرصت

 858/0 760/0 4 تفکر به هنگام

 957/0 954/0 32 سازمانی ب( ظرفیت تغییر

 878/0 815/0 4 اعتمادرهبران قابل

 891/0 836/0 4 فرهنگ نوآوری

 853/0 769/0 4 سیستم ارتباطی

 886/0 827/0 4 مدیران میانی درگیر

 861/0 786/0 4 منابع انسانی اعتمادپذیر

 859/0 780/0 4 فرهنگ پاسخگو

 875/0 810/0 4 تفکر سیستمی تحول

 883/0 823/0 4 قهرمانان توانمند

شده، میزان  استفاده شده است. میانگین واریانس استخراج برای بررسی روایی همگرا از شاخص میانگین واریانس استخراج شده

شاخص سازه یا  ستگی یک  شان میهمب ست 5/0دهد. مقدار روایی همگرا باالی های آن را ن . از طرفی با توجه به قابل قبول ا

ست آمده  سازه 2Rمقدار بد ستراتژیک )برای  سازمانی )83/0های تفکر ا توان برازش قوی ( می85/0(، ظرفیت تغییر 

  بینی کرد.مدل را پیش

 روایی همگرای متغیرهای پژوهش .3ل وجد

 روایی همگرا  های الف و بپرسشنامه یهازیر عامل روایی همگرا  پرسشنامه )عامل اصلی(

 564/0 الف( تفکر استراتژیک

 502/0 تفکر سیستمی

 555/0 عزم استراتژیک

 720/0 سازیفرضیه

 520/0 طلبی هوشمندفرصت

 603/0 تفکر به هنگام

 649/0 ب( ظرفیت تغییر سازمانی

 644/0 اعتمادرهبران قابل

 672/0 فرهنگ نوآوری

 592/0 سیستم ارتباطی

 659/0 مدیران میانی درگیر

 608/0 منابع انسانی اعتمادپذیر

 605/0 فرهنگ پاسخگو

 637/0 تفکر سیستمی تحول

 655/0 قهرمانان توانمند
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سنجش برازش مدل سومین معیار  ست الگیری در روش پیهای اندازهروایی واگرا  ضر از اس ا  و فورنل روشکه در پژوهش حا

مدل تحقیق از روایی واگرای  5و  4های بدست آمده در جدول برای سنجش این روایی استفاده شده است که طبق یافته 1الرکر

 .استقابل قبولی برخوردار 

 سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الکر پرسشنامه تفکر استراتژیک ماتریس .4جدول 

 ماتریس روایی واگرا فورنل و الکر
تفکر 

 استراتژیک

به  تفکر

 هنگام

تفکر 

 سیستمی

عزم 

 استراتژیک

طلبی فرصت

 هوشمند
 سازیفرضیه

      790/0 تفکر استراتژیک

     777/0 760/0 تفکر به هنگام

    808/0 473/0 708/0 تفکر سیستمی

   674/0 641/0 580/0 570/0 عزم استراتژیک

  721/0 681/0 530/0 564/0 616/0 طلبی هوشمندفرصت

 849/0 670/0 678/0 608/0 592/0 744/0 سازیفرضیه

 یسازمان رییتغ تیظرفالکر پرسشنامه  واگرا به روش فورنل و سنجش روایی ماتریس .5جدول 

ماتریس روایی واگرا فورنل 

 و الکر

تغییر 

سیستم 

 ارتباطی

تغییر 

رهبران 

 واحدها

تغییر 

فرهنگ 

 نوآوری

تغییر 

مدیران 

 میانی

تغییر تفکر 

 سیستمی

 تحول

تغییر 

قهرمانان 

 توانمند

تغییر منابع 

 انسانی

 اعتمادپذیر

تغییر 

فرهنگ 

 پاسخگو

ظرفیت 

تغییر 

 سازمانی

         770/0 تغییر سیستم ارتباطی

        802/0 676/0 تغییر رهبران واحدها

       820/0 705/0 754/0 تغییر فرهنگ نوآوری

      812/0 677/0 701/0 704/0 تغییر مدیران میانی

     798/0 614/0 457/0 486/0 490/0 تغییر تفکر سیستمی تحول

    809/0 694/0 564/0 410/0 466/0 536/0 تغییر قهرمانان توانمند

   780/0 605/0 664/0 705/0 607/0 636/0 662/0 اعتمادپذیر تغییر منابع انسانی

  778/0 603/0 666/0 546/0 604/0 546/0 486/0 652/0 تغییر فرهنگ پاسخگو

 843/0 782/0 748/0 757/0 760/0 767/0 704/0 602/0 648/0 ظرفیت تغییر سازمانی

سنجش روایی و پایایی مدل اندازه سی قرار میپس از  ساختاری از طریق روابط بین متغیرها مورد برر گیرد. منظور گیری، مدل 

های برازش های نمونه سررازگاری و توافق دارد. بدین منظور از شرراخصدادهاز برازش مدل این اسررت که تا چه حد یک مدل با 

ستفاده می سی قرار میا شد، تخمین پارامترها مورد برر صورتی که برازش مدل قابل قبول با یعنی نتایج بخش  ؛گیرندشود. در 

ساختاری مدل ارزیابی میاندازه سبت تخمین هر پارامتر بهگیری و  ستاند شوند. ن سیله آماره تی خطای ا شان داده ارد آن بو ن

شد، باید شود. برای اینمی ساوی  تیقدرمطلق مقدار که پارامتر موردنظر قابل قبول یا به عبارتی معنادار با  96/1آن بزرگتر یا م

معناداری بنابراین برای سررنجش  ؛های نهفته تحقیق برخوردارندگیری سررازهها از دقت الزم برای اندازهبنابراین شرراخص؛ باشررد

ستفاده شد. براساس سطح معناداری  مقدار تی و سطح معناداریها از دو شاخص جزئی متغیری بین روابط علّ  تیمقدار  05/0ا

 05/0شود و همچنین مقادیر کوچک تر از باشد. کمتر از این مقدار، پارامتر مربوط در الگو، مهم شمرده نمی 96/1 باید بیشتر از

                                                 
1. Fornell and Larker 
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شده برای وزنحا سطح معناداریبرای  سبه  سطح اطمینان کی از تفاوت معنادار مقدار محا صفر در  سیونی با مقدار  های رگر

 .(2018)داوری و رضازاده،  دارد 95/0

 

 

 ضرایب مسیر و مقدارتی .2 شکل

در سطوح  متفیرهاروابط بین گیریم که است نتیجه می 96/1این مقدار آماره باالتر از  2به نتایج بدست امده طبق شکل با توجه 

ارتباط  که نشان دهنده است 3/0این پژوهش باالتر از  به دست آمده در ضرایب مسیرنتایج همچنین  ؛شوددرصد تأیید می 95

 (. 2)شکل  استمتوسط میان دو متغیر 

هاتوان به آزمون متغیرهای پژوهش، می حال با توجه به معنادار بودن رابطه تایج آزمون بر  آن سرررازی مبنای مدلپرداخت. ن

شاخص سیونی و مقادیر  ضرایب رگر سیرهای علّی به همراه  ساختاری، م شماره )های جزئی مربوط معادالت   (7و  6در جداول 

گیری، معادله سرراختاری تدوین شررد. به منظور بنابراین پس از اطمینان از قابل قبول بودن مدل اندازه ؛شررده اسررت نشرران داده

صحت نتایج و  ساختاری در ثبات روش، مدلارزیابی  شان می اسالپیسازی معادله  شد. نتایج برازش کلی مدل ن که  دهداجرا 

 .شود( مشاهده می7داری ضرایب تأثیر در جدول )(. معنی2ها مطابقت دارد )شکل این ساختار به خوبی با داده
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 هازیر عاملهای اصلی با یکدیگر و با داری روابط هریک از عاملضریب معنی .6جدول 

 سطح معناداری مقدار تی هارابطه بین سازه

 004/0 906/2 ظرفیت تغییر سازمانی <<<تفکر استراتژیک 

 0001/0 722/17 تفکر سیستمی <<<تفکر استراتژیک 

 0001/0 321/61 عزم استراتژیک <<<تفکر استراتژیک 

 0001/0 321/30 سازیفرضیه <<<تفکر استراتژیک 

 0001/0 603/37 طلبی هوشمندفرصت <<<استراتژیک  تفکر 

 0001/0 079/14 تفکر به هنگام <<<تفکر استراتژیک  

 0001/0 278/21 تغییر رهبران واحدهای سازمانی <<<ظرفیت تغییر سازمانی 

 0001/0 098/18 تغییر فرهنگ نوآوری <<<ظرفیت تغییر سازمانی 

 0001/0 932/29 سیستم ارتباطیتغییر  <<<ظرفیت تغییر سازمانی 

 0001/0 743/28 تغییر مدیران میانی درگیر <<<ظرفیت تغییر سازمانی 

 0001/0 581/24 تغییر منابع انسانی اعتمادپذیر <<<ظرفیت تغییر سازمانی 

 0001/0 717/15 تغییر فرهنگ پاسخگو <<<ظرفیت تغییر سازمانی 

 0001/0 015/13 سیستمی تحولتغییر تفکر  <<<ظرفیت تغییر سازمانی 

 0001/0 259/13 تغییر قهرمانان توانمند <<<ظرفیت تغییر سازمانی 

ورد شده است. با آبر 31/0بررسی ضریب اثر تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی نشان داد که این ضریب مسیر به میزان 

tتوجه به اینکه مقدار عدد معناداری ) -val ue بدست  05/0باشند و سطح معناداری کمتر از بیشتر می 96/1و از   90/2( برابر با

یعنی تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغییر دار است؛ معنا 05/0توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای آمده؛ می

ظرفیت ، شاهد افزایش در نمرات اتژیکتفکر استرتأثیر مثبت و معناداری دارد. با افزایش یک انحراف استاندارد در نمرات  سازمانی

 پژوهشتوان فرضیه های گردآوری شده میدهبنابراین با توجه به دا ؛انحراف استاندارد خواهیم بود  90/2 به اندازهتغییر سازمانی 

 .کرد تاییدرا درصد  95با احتمال  ظرفیت تغییر سازمانیبر  تفکر استراتژیکمبنی بر وجود تاثیر 

 گیرینتیجه وبحث

بلکه  تیریانجام شود و نه تنها مد ژهیو اریبس دیبا کیاستراتژ مدیریت، یرقابت یایدن نیدر ا هاسازمان بقا و عملکرد بهتر یبرا

(. از 2020و همکاران،  1ی داشته باشند )باردواجسازگار کنند،بروز می محیطکه در  یراتییتغ نیترشرفتهیبا پ دیبا زین انکارمند

ریزی استراتژیک خود را به صورت مؤثرتری تدوین نمایند و در مقابل کند تا برنامهها کمک میاستراتژیک به سازمانتفکر طرفی 

ها باید به طور پیوسته به بازاندیشی و بررسی فرایند با وجود رقابت جهانی مدیران سازمانرات واکنش مناسبی نشان دهند. یتغی

بنابراین  ؛ماندهای اولیه باقی میسنت ها بر پایهیت زندگی انسانوضع ،تغییری حاصل نگردد های آینده بپردازند. اگرامور و افق

 و مهم سازمانی قابلیت یک سازمانی تغییر ظرفیتها امری اجتناب ناپذیر است و ازمانی سوم ایجاد تغییر برای سدر هزاره

( نیز در تایید این امر 2018) طوری که فریدفتحی و همکارانهمان .است شده شناخته رقابتی برای مزیت منبعی و استراتژیک

شده در وزارت  ظرفیت تغییر سازمانی یک قابلیت سازمانی مهم و استراتژیک و منبعی برای مزیت رقابتی شناختهبیان کردند که 

طراحی مدل ارتباط تفکر استراتژیک با ظرفیت تغییر سازمانی مدیران ورزش استان  ،هدف از پژوهش حاضرورزش و جوانان است. 

بر اساس این حقایق، نتایج  نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که مدل پژوهش در شرایط مناسبی قرار دارد. .مازندران بود

                                                 
1. Bhardwaj  
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یک و ظرفیت بین تفکر استراتژیج نشان داد که نتا. استشده به شرح زیر  پژوهش که از مدل استخراج حاصل از آزمون فرضیه

و  1االتایالت(، 2020و همکاران ) باردواج هایکه نتایج این پژوهش با یافته داری وجود داردازمان ارتباط مثبت و معنیتغییر س

 (،2016) زادهقربانی و قاسم (،2016) حسینی و همکاران (،2018فریدفتحی و همکاران )(، 2018) فیراث(، 2019) همکاران

 (، فیض و همکاران2015(، موسوی و بردیافر )2014) ارانکو هم (، قاسمی2015) توکلی و همکاران (،2019خواه )حمایت

 همخوانی حاضر پژوهش نتایج با کننده ظرفیت تغییر سازمانی تبیین متغیرهای به توجه ( با2012) (، منوریان و همکاران2013)

با تحقیق  این عدم همسویی یلاحتماالً دل .است( ناهمخوان 2013) (، درخشان و همکاران2016تحقیقات سرخه )و با دارد 

( 2016همچنین در بیان عدم همسویی تحقیق سرخه )؛ مربوط به تفاوت در جامعه آماری باشد( 2013) درخشان و همکاران

( 2005) ( برای بررسی تفکر استراتژیک از مدل گلدمن2016با توجه به اینکه در تحقیق سرخه ) که توان اعالم داشتمیگونه این

های خدماتی خاصی طراحی گردیده است. در حالیکه که در پژوهش حاضر از مدل که صرفا برای سازمان استفاده شده است

با استناط به نتایج بدست آمده  باشد. بوده تاثیرگذار تواند در نتایج بدست آمده تحقیقات( استفاده شده است که می1998) لیدکا

های ورزشی در محیط پیچیده و متالطم توان بیان کرد که جهت باال بردن ظرفیت انطباق پذیری سازماندر پژوهش حاضر می

 که است ذکرقابل  نکته این در نهایت،. استامروزی وجود ظرفیت تغییر سازمانی و ظرفیت تفکر استراتژیک یک امر ضروری 

 چندانی موفقیت تواندنمی تفکر هایمؤلفه از یکی بر انحصاری تمرکز و استراتژیک وجود ندارد تفکر هایبین مؤلفه برتری هیچ

تفکر استراتژیک انتخاب و مورد توجه قرار  هایهمه مؤلفه بافت، و شرایط به توجه با تا است الزم و بیاورد به ارمغان فرد برای

 رقابتی و جوامع در تکنولوژی پیشرفت و توسعه و سازمان هر پیرامون محیطی تحول و تغییر افزایش به توجه با ایران در .گیرند

 استراتژیک تفکر با مدیرانی وجود دارند، هابنگاه و سازمان از ذینفعان و مشتریان که انتظاراتی و وکارکسب های محیط شدن

 داشته محیط از درستی درک ها،آن تحلیل و تجزیه با و ببینند را سازمان بر مؤثر عوامل آن بوسیله تا است، الزم و بدیهی امری

های پردازد و پیامدها و مشکالت میفرصت ،انعوماز تفکر به تحلیل و بررسی جامع در واقع این نوع . کنند اتخاذ را درست تصمیم و

ها و گرایانه به چالشعمل کنند و نگاهیتصویری از آینده ترسیم میت سدهد. متفکران استراتژیاحتمالی را نیز مد نظر قرار می

دانند. مدیران پیوسته با دهند و آن را یک اقدام نمیام میمسایل روزمره دارند. آنان این رویکرد را طی فرایندی منسجم انج

توان تا حد توان و با کمک اطالعات می های چالشی مواجه هستند که با تفکر استراتژیکهای دشوار، مشکالت و یا تصمیمموقعیت

به شکل را حل کرد. در دنیای رقابتی و متغیر کسب وکارهای امروز، همه باید بدانند چطور  ئل به وجود آمدهدر دسترس مسا

اده های خالقیت و دانش نیروی کار خود استفتواند از تمامی ظرفیتدر چنین شرایطی است که سازمان میاستراتژیک فکر کنند. 

های کاری، از نگاه سایر افراد کند. تفکر استراتژیک وقتی مؤثر است که فردی و گروهی دنبال شود. با تفکر استراتژیک درگروه

به  (.2010، 2)سیمونز تدرباره مسایل حیاتی و پیچیده آگاه شد؛ موضوعی که برای کسب وکارهای چالشی امروز بسیار مهم اس

توان یک ابزار قدرتمند برای رقابت با رقبا دانست. ( بیان کردند که تفکر استراتژیک را می2018) طوری که کاظمی و همکاران

ها ضروری است و دامنه آن شامل کلیه عملیات بلندمدت یک استفاده از این ابزار کارآمد برای موفقیت طوالنی مدت سازمان

 (.2018، 3ست )برورستورمزمان محیط داخلی و خارجی سازمان اسازمان، از جمله بررسی هم

این بستر . هایی که ناگزیر به پذیرش تغییرات بنیادی هستند، باید بستر الزم برای دوره گذار را نیز فراهم کننداز طرفی سازمان

 و داشته محیط و سازمان بین رابطه بر تمرکز سازمانی تغییر ظرفیت (.2015همان ظرفیت تغییر است )مظلومی و سفیدچیان، 

 محیطی تغییرات با و کند شناسایی رقبا از زودتر را وکارکسب هایفرصت تکنولوژیکی هایباوجود پیشرفت هاسازمان شده موجب

                                                 
1  . Alatailat 

2. Simmons 

3. Brorström 
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توانند یک قابلیت ویژه خلق کنند. این قابلیت سازمان ها با تاکید بر تفکر استراتژیک میسازمان (.2011، 1)سپارنات شوند سازگار

ها جهت دستیابی به اصل بهبود مستمر در جهت بقاء سازمانی کند و به سازمانیرتر و سازگارتر میپذرا در برابر تغییر انعطاف

رساند. برای توسعه ظرفیت سازمان در ابعاد تفکر استراتژیک و ظرفیت تغییر سازمانی در جهت اجرای موفق تغییرات یاری می

بنابراین ؛ سازمان طراحی کرد کارهایی برای تقویت آنها در تیم مدیریتیآینده باید بر توسعه متوازن تمامی ابعاد تاکید نمود و سازو

 فرآیندها از باید هاسازمان استراتژیک متفکران .الزمه این تغییر و آماده شدن برای تغییرات محیطی وجود تفکر استراتژیک است

 محیطی هایاطمینان عدم بر مؤثر پاسخگویی سازمان برای ظرفیت توسعه بر را خود توجه و رفته فراتر روزانه هایبحران و

 استراتژیک، تفکر از گیریبهره بر عالوه باید سازمان آینده، مدیران متنوع و پیچیده تغییرات با همراهی دارند. برای معطوف

 پیچیده و بحرانی شرایط در را خود چابکی تا نمایند ایجاد خود در سازمان نیز را هنگام به تغییرات ایجاد جهت الزم هایظرفیت

این مهم امروزه  و های بازار و قواعد آن به درستی و به موقع شناخته شودکند تا واقعیت. تفکر استراتژیک کمک مینماید حفظ

شود. تفکر  برای سازمان تلقی آفرینیراهکاری بدیع و ارزش پیچیده به عنوان یک برای پاسخگویی به این شرایط تواندمی

چه عواملی در دستیابی به اهداف مورد نظر مؤثر است و چگونه این عوامل مؤثر برای  داندسازد تا باستراتژیک مدیر را قادر می

پژوهشی تحت عنوان شیوه کار با عملکرد باال، عملکرد ( 2019) االتایالت و همکاران .(2017)سعادت،  آفریندارزش میمشتری 

که در این مقاله به بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک یا به عبارتی  دادندتراتژیک: چشم انداز اعتدال، انجام سازمانی و تفکر اس

نتایج حاصل از این دیگر فرصت طلبی هوشمندانه، تفکر در زمان و تحلیل ناشی از فرضیه و عملکرد سازمانی پرداخته است که 

ثبتی بر عملکرد سازمانی دارند و همچنین تفکر استراتژیک عملکرد سازمانی دهد که تفکر استراتژیک اثرات متحقیق نشان می

کند که بدون وجود اعتماد بین بیان می (،2011) جاج دهد.یک کشور در حال توسعه را در خارج از جهان غرب گسترش می

اساسی ظرفیت تغییر سارمانی، میزان  در نتیجه اولین بعد؛ آیداعضای سازمان، هیچ تغییر پایدار و پرباری در سازمان پدید نمی

درک افراد از هدایت سازمان به وسیله رهبرانی قابل اعتماد است. رهبر قابل اعتماد کسی است که نه تنها شایسته رهبری سازمان 

همچنین  ؛(2011)جاج،  شودنیز شناخته میهای او سازمان است فردی که باالترین عالیق و اولویترسد، بلکه به عنوان به نظر می

توان شاهد بهبود عملکرد سازمانی اگر مدیران تمایل به تغییر بیشتر و مقاومت کمتری در برابر تغییر داشته باشند، در پیامد آن می

تغییرات ساختاری، تغییر استراتژیک ( بیان کردند که 2019) و همکاران 2چنانچه اوسونسان (.2019نیز بود )موسوی و فتاحی، 

 را سازمانی تغییر تحقق تواندمی سازمانی تغییر ظرفیت وجود نولوژیکی تأثیر مهمی بر عملکرد کارکنان دارند.و تغییرات تک

 بیانگر و است به فرد منحصر خود نوع در اما ؛است سازمانی تغییر هایسازه سایر مشابه ،سازمانی تغییر تسهیل سازد. ظرفیت

 قرار توجه مورد را تغییر به انسانی منابع ذاتی دارد تمایل سعی و است تغییر برای جزئی و فردی آمادگی نه سازمان، کارآمدی

 .(2005، 3)جاج و الینکو سازد مشخص را کنند مانع ایجاد یا حمایت را تغییر هایآموزه توانندمی که را زیرساخته ای و دهد

با ظرفیت تغییر سازمانی وجود دارد.   ( اذعان داشتند که همبستگی مثبت و معناداری بین مولفه تفکر سیستمی 2016سرخه )

 الزم هایظرفیت استراتژیک، از تفکر گیری رهبه بر عالوه باید سازمانی مدیران آینده، متنوع و پیچیده تغییرات با همراهی برای

نماید.  حفظ پیچیده و بحرانی شرایط در را خود چابکی تا نمایند خود ایجاد سازمان در نیز را هنگام به تغییرات ایجاد جهت

 کلیه اساس بر این کرد مشخص را سازمانی تغییر ظرفیت بر استراتژیک تفکر تأثیر میزان قبل بخش در دست آمده به هایهیافت

 در هاداده تحلیل همچنین و بررسی با واقع و در بوده درصد  معنادار 95اطمینان  سطح در سازمانی تغییر ظرفیت بر پیشایندها

 بر محوری فرضیه و زمان در تفکر هوشمندانه، جویی فرصت هدف، بر تمرکز دید سیستمی، از یک هر که شد روشن قبل بخش

 با سازمانی مدیران استراتژیک در تفکر ارتقاء که گرفت نتیجه توانمی نتایج این به توجه دارد. با تأثیر سازمانی ظرفیت تغییر

                                                 
1. Sparnat 

2. Osunsan  

3. Judge and Elenkov 
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( نیز 2015) طوری که توکلی و همکارانهمان بود. همراه خواهد سازمانی تغییرات موفق اجرای برای سازمان ظرفیت افزایش

های سازمان برای اجرای موفق تغییرات همراه خواهد بود. این بیان کردند که ارتقا تفکر استراتژیک در مدیران با افزایش ظرفیت

بیانگر اهمیت  ،ها شده استناپذیر آنهای امروزی که تغییر جزو جداییتوجه به فضای حاکم بر کسب و کارها و سازمانموضوع با 

 سازمانی مدیران میان استراتژیک در تفکر تقویت و پرداختن اهمیت نشانگرکه  استاین موضوع  و تقویت آن در میان مدیران 

 تغییراتی و هاچالش با مواجهه در را ما سازمانی مسائل در تفکر استراتژیک رویکرد اتخاذ که دکر ادعا توانمی همچنین است؛

      دهد. یمتوسعه  تغییرات موفق اجرای برای را سازمان ظرفیت و رساندمی یاری شودمی متوجه سازمان آینده در که

 جوییفرصت بر باید آینده، در تغییرات موفق برای اجرای سازمان ظرفیت توسعه برای که است آن از حاکی پژوهش این نتایج

 تیم مدیریتی در ها آن تقویت برای سازوکارهایی و نمود تأکید استراتژیک تفکر عناصر از دیگر بیش محوری فرضیه و هوشمندانه

 سازمانی تغییرو  استراتژی حوزه اندیشمندان نظریات بر تأییدی توانمی را پژوهش این از حاصل نتایج .کرد طراحی سازمان

 در استراتژیک تفکر عناصر تقویت که کرد بیان در سازمان استراتژیک تفکر استقرار نتایج توصیف در لیدکا مثال برای. دانست

 تفکر استقرار همچنین ؛شودمی تغییر با سازمان بیشتر سازگاری و رقابتی مزیت از منبع جدیدی خلق موجب سازمان مدیران

 کندمی کمک سازمان به و شده تغییر با سازمان بیشتر سازگاری و پذیری موجب انعطاف سازمانی و فردی سطح در استراتژیک

 توانمی تغییر ظرفیت ابعاد زیرساختی با رابطه در ضرایب مشاهده با عالوه به باشد. پایدار و موفق کنونی محیط متالطم در

 مرکز از و زده کنار را مدت بلند اهداف مدت، کوتاه نتایج به دستیابی حد برای بی فشارهای که امروز کاروکسب فضای در گفت،

 سازمان ظرفیت توسعه را بر خود توجه و رفته فراتر روزانه هایبحران و فرآیندها از استراتژیک متفکران کند،می مدیران دور توجه

 دیگر نتایج دارند.می معطوف محیطی های اطمینان عدم به پاسخگویی موثر برای مناسب اجتماعی هایزیرساخت ایجاد ویژه به

های این پژوهش حاکی از آن است که برای توسعه ظرفیت سازمان جهت اجرای موفق تغییرات در آینده باید بر ایجاد فرصت

سازمان  ها در تیم مدیریتیهوشمندانه و فرضیه محوری اصولی بیش از دیگر عناصر تاکید نمود و سازوکارهایی برای تقویت آن

طراحی کرد. نتایج حاصل از این پژوهش تاییدی بر نظریات اندیشمندان حوزه استراتژی و تغییرات سازمانی دانست. برای مثال 

ها کند که تقویت عناصر این نوع تفکر در مدیران سازمانها بیان میلیدکا در توصیف نتایج استقرار تفکر استراتژیک در سازمان

کند در جو متالطم کنونی شود و کمک میها با تغییرات میدی از مزیت رقابتی و سازگاری بیشتر سازمانموجب ایجاد منبع جدی

های وکار امروز که فشاردر فضای کسب ،توان گفتهای تغییر میموفق و پایدار باشند. به عالوه با مشاهده ابعاد زیر ساختی ظرفیت

 کند.را از مرکز توجه مدیران دور میت حد برای نتایج کوتاه مدت اهداف بلند مدبی
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