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ر ب یدانش و تفکر راهبرد تيريمدل مد نيپژوهش، تدو نيهدف از انجام ا    
شامل  ی. جامعه آمارباشدیوزارت ورزش و جوانان م یسازمان یاساس آمادگ

نفر( بود که با روش  838کارکنان وزارت ورزش و جوانان تهران ) یتمام
 شدند،نفر به عنوان نمونه انتخاب  978در دسترس تعداد یتصادف یریگنمونه

پرسشنامه ؛یرگیاست، و ابزار اندازه یو از نوع همبستگ یروش پژوهش، کم
دانش  تيري(، مد1938و همکاران ) يیایض یسازمان آمادگی استاندارد های
 يی. رواباشدی(، م1931و همکاران ) انيمنور ی(، و تفکرراهبرد1983) یهمت

 يیاياو پ ديیتأ یورزش تيريمتخصص مد داساتی  از نفر 18 نظر با هاپرسشنامه
، 18/8یسازمان یآمادگ یکرونباخ برا یآلفا بضري از استفاده با هاآن

و  هتجزي منظور به. آمد دست، به17/8دانش  تيريو مد89/8 یتفکرراهبرد
نرم قياز طر یو روش مدل معادالت ساختار ایدوجمله آزمون از هاداده لیتحل
 یانسنجش آمادگی سازم نینشان داد ب جياستفاده شد. نتا Smart-PLS افزار

وجود داشت.  یارتباط معنادار تفکرراهبردی و دانشبرای استقرار مديريت
دارد.  یعنادارم ریتأث یدانش بر تفکرراهبرد تيرينشان داد که مد جينتا نیهمچن
 ینشان داد که مدل ساختار زیبرازش مدل ن يیکوین هایشاخص یبررس
 از براش مناسب و یسازمان یبر اساس آمادگ یرددانش و تفکر راهب تيريمد

عنوان  به ،یسازمان یتوانند به آمادگ-یم رانيبرخوردار است. مد یقابل قبول
منحصر  هاییسازمان به منظور استقرار و ارتقاء استراتژ ندهيآ تیشاخص موفق

 به فرد توجه داشته باشند.   

 هاي کليديواژه
دانش، وزارت ورزش و  تيريمد ،یتفکرراهبرد ،یسازمان یآمادگ

 .جوانان
 
 

 
 

 

    The purpose of this research is to develop a model of 

knowledge management and strategic thinking based on 

organizational readiness in the Ministry of Sports and 
Youth. The statistical population consisted of all 

employees of the Ministry of Sport and Youth of Tehran 

(890 people). By simple random sampling, 350 

individuals were selected as sample. The research method 

is quantitative and correlational, and instrumental 
measurement; organizational preparedness standard 

questionnaire Ziaee et al. (2011), Hemati Knowledge 

Management (2010), and Manourian et al. (2012). 

Validity of the questionnaires was confirmed by 10 

experts of sport management and their reliability was 
Cronbach's alpha coefficient for organizational readiness 

0.78, strategic thinking 0.83 and knowledge management 

0.75. In order to analyze the data, binomial test and 

structural equation modeling were used through Smart-

PLS software. The results showed that there was a 
significant correlation between organizational readiness 

for establishing managerial knowledge and strategic 

thinking. Also, results showed that KM has a significant  

effect on strategic thinking. The study of goodness of 

fitness fit of the model also showed that the structural 
model of knowledge management and strategic thinking 

based on the organizational readiness of the brush has a 

suitable and acceptable (GOF =0.24). Managers can 

consider organizational readiness as an indicator of the 

organization's future success in order to deploy and 
promote unique strategies. 

Keywords  
Organizational readiness, strategic thinking,  knowledge 

management, Ministry of Sports and Youth.
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 مقدمه

ه در ها، تغییرات فزايندبا افزايش مشکالت، پیچیده شدن سازمان
 اهبینی بسیاری از آنقابل پیش ماهیت غیرهای کاری و محیط

های بهتر و استفاده از ابزارهای قدرتمندتر از حلنیاز به ارائه راه

(، 88) خودنمايی کرد 1ريزی راهبردی؛ يعنی تفکرراهبردیبرنامه
های ورزشی نیز مانند ساير اين در حالی است که سازمان

غییرات تها از اين امر مستثنی نیستند و تحت شعاع اين سازمان
خود  های قديمیتوانند برنامهاند، و نمیها قرار گرفتهو پیچیدگی

سازی تدوين و پیاده ها با(، مديران سازمان88را ادامه دهند )
-برنامه و غیرمرتبط وقايع رخدادها، تفسیر توانايیتفکرراهبردی 

خواهند  ها راآن کنترل و بینیپیش تشخیص، نشده و درک، ريزی

 غییراتت قرار بگیرند، تغییرات تأثیر تحت آنکه جایداشت و به 
به سمت ارتقاء  دهند و سازمان رامی قرار خود تأثیر تحت را آتی

(، تفکرراهبردی در واقع يک 98،97،17و پیشرفت خواهند برد )

(، با تعامل 11فکر پويا برای ارزيابی، نگريستن و خلق آينده )
رفع ابهام و معنا بخشیدن (، با هدف 1مستمر، تجربه و خالقیت )

انداز است (، و نقطه آغازين ايجاد چشم1به يک محیط پیچیده )

(، که موجب توانايی حل مسائل استراتژيک و تشخیص 83)
خاص از تفکر  یروش(، 91باشد )مسائل اساسی از غیر اساسی می

(، 1338( و از نظر لیدکا )98) ای داردژهيبوده که مشخصات و
 يیراگهدفو  تمرکز بر هدفی، ستمینگرش س شامل پنج عنصر:

 تفکر ايتفکر به موقع ، هوشمندانه یفرصت طللبی، عزم راهبرد اي
، یعلم کرديبر اساس رو یشروریپيا  یمدارهیفرض، و در زمان

 از گیریبهره توان بااساس می اين بر(. 81باشد )می

 طريق از امروز دنیای متحول در آن تقويت و تفکرراهبردی
 دنیای و به تحوالت پیرامون درخوری پاسخ انديشیدن، راهبردی
 مجموعه يک عنوان به سازمان را دور ءآينده امروز داد، و پررقابت

(، البته اين رويکرد زمانی 88کشید ) تصوير به رشد روبه و پويا
ت در حالی اسکه به کار گرفته شود باعث موفقیت است، و اين 

ها، به دلیل فقدان عديده سازمان که امروزه يکی از مشکالت
(، که آنها را از 88تفکرراهبردی در سطح مديران عالی است )

(. ادبیات اين 88سازد )های جديد محروم میگیری فرصتبهره
حوزه بر اکتسابی بودن و امکان آموزش اين شیوه از تفکر به 

و در اين میان استفاده از  ها تاکید دارد،مديران ارشد سازمان

 ایو گسترده نقش مهم تواندمی 8مديريت دانش ابزاری مانند

 فرايندهای بامديريت دانش  (81) داشته باشد افراد تفکر نوع در
 دانش سروکار دارد کاربرد و اشاعه دهی،سازمان آوری،جمع خلق،

ها، ها، توانايیدانش، دانستنی است که در تجربیات، مهارت (71)

                                                                                                                                                    
1. Strategic Thinking 
2. Liedtka  

3. Knowledge Management 

افکار، عقايد، طرزکارها، الهامات و تصورات افراد استعدادها، 

موجودست و به شکل مصنوعات ملموس، فرآيندهای کاری و 
 دانش سازمانی جريان (.9سازد )امور روزمره خود را آشکار می

 ساختن برآورده راستای در سازیاهمیت سرنوشتتواند می

قابل اطمینان  داشته باشد، و منبعی سازمان انتظارات راهبردی
 به بسته (،81،71)سازمان است  ريزی بلندمدت دربرنامه برای

 بقايش و سرنوشت در آن دانش میزان نیز سازمان يک ماهیت
های سازمان همچون سازمان اين اگر حال. است تأثیرگذار

 اسحس و مهم گسترده، وظايف با خود ماهیت اقتضای به ورزشی
 اين به. شد خواهد دوچندان کارکنان دانش اهمیت ياشد، روبرو

 دانش میزان شناخت با. 1 توانندمی هاسازماناين   ترتیب

 نظر مورد اهداف آن، بر موثر عوامل در تغییر. 8 و خود کارکنان
 توجهاستفاده خالقانه از دانش و  (.88) بخشند تحقق را خود

های سازمانبويژه در  مديريت دانش مختلف هایبه حوزه بیشتر

-پويای سازمان عملکرد و فراهم کنندة حضور تواندورزشی می

اجتماعی  و ورزشی، اقتصادی های مختلفعرصه در ورزشی های
ورزشی  هایسازمان کارگیری موفق مديريت دانش درباشد، به

 و سازمانی مساعد محیط به عنوان ابزاری کارامد برای شناخت
 کارا و کنندة حضور سازمانی، فراهم مناسب هدايت هایشیوه

 هایسازمان و ورزش نفوذ و ورزش در گرايیمؤثر و تخصص
 پذيریبشری، انطباق جوامع زندگی های مختلفاليه در ورزشی

های اما سازمان( 88،78باشد )و متغیر می مختلف شرايط با
 در دانش از توانندنمی که مشکل مواجه هستند اين با بسیاری

های رقابتی، با مزيت به برای رسیدن سازمان آنمناسب جايگاه 

 توسعه برای الزم منابع نیز و ماندگارو  به موقع مهم، اطالعات

 هایو استراتژی جهت تفکرات بلندمدت و راهبردی مديران در

ش موضوع مديريت داناستفاده نمايند. با توجه به اينکه  سازمانی

 از اولین رسد يکینظر می بهقابل آموزش و يادگیری است؛ 
امر ورزش تأکید شود،  هايی که بايد از طرف متولیانفعالیت

يکی  عنوان های آموزشی با تأکید بر کسب دانش بهنیازسنجی
های مستمر آموزشی های مديريت دانش و تعیین برنامهاز مؤلفه

های مختلف مديريت و کارشناسی ورزش برای حوزهدر  ويژه
 بر مؤثر و کلیدی عوامل جمله از (.83) ورزشی استکارشناسان 

 مربوطد توانمیدانش،  مديريت فرايند استقرار و پذيرش موفقیت

 زا استفاده برای الزم نیازهای پیش و مناسب هایزيرساخت به
کنند، می بیان مديريت متخصصان (.99)باشد  فرايندی چنین

-یادهپ برای مهم نیازی پیش تغییر، به منظور سازمانی آمادگی

( 18) است آن با مواجهه ( و77) تغییر آمیزموفقیت اجرای و سازی
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 لیلد به ها،سازمان در تغییر هاینوآوری از بسیاری که طوری به
 آمادگی، (81) است انجامیده شکست به سازمانی آمادگی عدم

 ستلزمم دانش و تفکرراهبردی، مديريت سازیپیادهبرای  سازمانی

 ساختار. 8 سازمانی، فرهنگ. 1سازمان  مختلف ابعاد به توجه
 اطالعات فناوری زيرساخت و فرايند. 8 انسانی، منابع. 9 سازمان،

 داشته خاصی هایويژگی عوامل اين اينکه و(. 18،81) باشدمی
استفاده از مديران (. بنابراين 78باشند، ) برخوردار الزم انسجام از و

جذب منابع مالی مناسب از سوی توانمند و نیروهای متخصص، 
های کارگیری برنامهدولت و منابع خصوصی، طراحی و به

راهبردی، افزايش کیفیت خدمات ارائه شده در داخل و خارج 

کارگیری فرهنگ يادگیری سازمانی، کسب رضايت سازمان، به
های مشتريان و ... از جمله عوامل مهم در موفقیت سازمان

 مانع عوامل اين میان ناهماهنگی (،88باشند )ورزشی می

 مسأله اين ،(71) شد خواهد دانش مديريت موفقیت سازیپیاده
 یزانم بر اثرگذار هایمولفه ارزيابی و تشخیص ضرورت بیانگر

 نبودن مهیا درصورت رو، ازاين(. 87) است سازمانی آمادگی

 زا تغییر مقابل در مقاومت احتمال مهم، اين برای الزم شرايط
 انسانی عمناب انزجار جز حاصلی و يافته افزايش نیز کارکنان سوی

 سنجش بنابراين(. 99) بود نخواهد متصور مالی منابع اتالف و
 وانعن به دانش، مديريت استقرار و پذيرش جهت سازمان آمادگی

 مانز کاهش باعث پوشی، چشم غیرقابل هایشرطپیش از يکی
 ن،آ تبع به و شده دانش مديريت فرآيند سازیپیاده هزينه و

. اشدبمی دانش مديريت هایبرنامه سازیپیاده موفقیتافزايش 

 ناوبری تغییر، و هدايت برای که هايیسازمان ديگر، یگفته به
 و تراثربخش را گذار یدوره دهند،می نشان بیشتری آمادگی
-تالش از نیمی شکست (،18خواهند گذاشت ) سر پشت ترموفق

 يجادا در اشتباه سبب به بزرگ، مقیاس در سازمانی تغییر های
 سازمان آمادگی ،است بوده تغییر برای کافی و الزم هایآمادگی

 نکهاي برای است سازمان يک تمايل و توانايی از میزانی و درجه
 گروهی، فردی، سطح در تواندمی. جابجا شود موجود وضعیت از

-از شاخص(، 71) باشد داشته وجود سازمانی يا بخشی واحدی،

 را رفتارها . فرهنگ: که1توان به های مربوط به آمادگی می

همدلی، همکاری،  اعتماد، دارای ابعاد و دهدمی قرار تأثیر تحت

: توانايی منابع انسانی. 8است،  از اشتباهات يادگیری و باز جو
و  کالمی، خالقیت مهارت کار، و تخصص فنی درکسب شامل

: ساختار سازمانی. 9است،  اطالعات فناوریزمینة  در مهارت

های گرايی، کانال میزان، رسمیت شامل میزان تمرکزگرايی،
: اطالعات فناوری هایزيرساخت .8است، و کار تیمی ارتباطی

به نرم  افزار، دسترسیسخت و های شبکهزير ساخت به دسترسی

                                                                                                                                                    
1.Change Management  

 .7و  کیفیت اطالعات است پذيری وکاربردی، انعطاف افزارهای
 تعهد مديريت فرد، تناسب، برای تغییر جذابیت: 1تغییر مديريت

 ،است مشارکت کارکنان،استراتژی تغییر و پاداش ارشد، آموزش،

اشاره کرد. در سازمان هايی مانند سازمان های ورزشی ادارک 
ها را برای پذيرش ها سازمانکارشناسان و توجه به اين شاخص

-تفکرراهبردی توانمند و کارامد میو استقرار مديريت دانش و 

دوانی و در مورد تحقیقات انجام شده در اين زمینه  (.98سازد )

ار عوامل موثر بر استقربه اين نتیجه رسیدند، از (، 1931همکاران )
 و آموزش سالمت ومديريت دانش در معاونت تربیت بدنی 

ل کارشناسان، عوام و مديران ديدگاه کشور از هایاستان پرورش

 آموزش ارشد، مشارکت کارکنان، مديران فرهنگ سازمانی، تعهد

 هایهای سیستمو زيرساخت کار تیمی، ساختار دانشی کارکنان،

(. 11دانش داشتند ) مديريت استقرار بر اطالعاتی تأثیر معناداری

(، در ارتباط بین 1937تحقیق منصوری بروجنی و همکاران )در 
سازمانی در بین کارکنان وزارت مديريت دانش و اثربخشی 

-انش کارکنان در سازمان میورزش و جوانان توجه به مديريت د

ای تأثیرگذار بر ارتقاء اثربخشی سازمانی تواند به عنوان مؤلفه
 های ورزشیسازمان ها و از جملهمدنظر مديران تمامی سازمان

عوامل (، 1937فاضلی دينان و همکاران )(. 83) قرار گیرد
 موفقیت استقرار با فرهنگی سازمان در ارتباط و اریساخت

ايران به  کشور ورزشی منتخب هایسازمان مديريت دانش در
 معناداری بین عوامل و رابطه مثبتاين نتیجه رسیدند که 

 و فرهنگ يادگیری فرهنگ تسهیم شامل؛ سازمان فرهنگی

 اين وجود دارد، دانش آمیز مديريتموفقیت استقرار با مستمر

 هایدر سازمان اگر که مطلب است اين کننده نکته بیان

غالب  مستمر يادگیری فرهنگ و دانش تسهیم فرهنگ ورزشی،

و  رئیسی(. 19يابد )می استقرار راحتی دانش به مديريت باشد،
مديران ستادی وزارت ورزش و  بردر تحقیق (، 1938همکاران )

کادمی آ ستادی المپیک، مديران جوانان، هیات اجرايی کمیته ملی
ه اين بهای برتر ورزشی  ملی المپیک و هیات رئیسه فدراسیون

 دانش، انتقال دانش از بین فرآيندهای مديريتنتیجه رسیدند 
ی ضبط دانش کمترين همبستگی را با اثربخش بیشترين و ثبت و

(، در فرآيند 8818رادريگو و همکاران ) (،81) سازمانی داشت

مديريت دانش، عوامل سازمانی حامی استقرار مديريت دانش از 
عوامل انسانی، حفظ و انتقال دانش اولیه، توسعه زمینه سازمانی، 
تشويق فرآيند يادگیری و فرهنگ و ساختار را مد نظر قرار دادند 

شوهانی و همکاران (، و 1938عبدالملکی و همکاران )(. 87)
 ودانش  مديريت داری بینمعنی و مثبت رابطهبه (، 1939)

(. 78و8) سازمانی ) ازابعاد آمادگی سازمانی( اشاره کردند فرهنگ
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ها برای رسیدن به داد که سازمان نشان (،8818)کالرک و 

های خالق و موفقیت، باال بردن عملکرد و طراحی استراتژی
ها و همچنین حفظ مزيت رقابتی نسبت به سازی صحیح آنپیاده

(. 18شند )مند باتفکرراهبردی بهرهرقبا بايد از مديرانی با قابلیت 

(، نیزنشان دادند که بین برخی 1939ربیعی مندجین و سیه پوش )
ی سازاز متغیرهای مديريت دانش )انتقال، بکارگیری و ذخیره

در اين و (، 88تری وجود دارد. )دانش( با تفکرراهبردی رابطه مهم
(، و محمدپور و 1938بین پژهشگرانی مانند کیاکجوری )

(، در بررسی رابطه بین مديريت دانش و 1938مکاران )ه
ای آن هتفکرراهبردی بیان کردند که بین مديريت دانش و مولفه

و  (،89،91داری وجود دارد )با تفکرراهبردی رابطه مثبت و معنی

که سطح  يیهاسازمان(، 1938در پژوهش توکلی و همکاران )
باالتری  یسازمان رییتغ تیاز ظرف ،شتنددا باالتری راهبردیتفکر

تان لینگ(، و 78در محیط متغیر امروزی برخوردار بودند ) زین

کلیدی  بندی عواملاولويت (، در مورد درک، تشخیص و8818)
عواملی چون  به آمیز مديريت دانش،پذيرش موفقیت تاثیرگذار بر

ساختار  اطالعات و انگیزه کارکنان، فرهنگ سازمانی، فناوری

(، با توجه 81پرداخته است ) بعاد آمادگی سازمانی(سازمانی )از ا
 نهاد اسالمی ايران جمهوری جوانان و ورزش وزارتبه اينکه 

 و است کشور ورزشی هایفعالیت تمامی بر اثرگذار و اصلی
 که دارد خارج و داخل مختلف هایسازمان با وسیعی ارتباطات

دار پاي توسعه سالمت، و ورزش سطح ارتقاء در گیریچشم نقش
 راستای در ها،سازمان ديگر همانند دارد، کشور سرافرازی و

رای ب سازمانی نیازمند آمادگی خود، سازمانی اهداف به دستیابی

 ديگر کار در موفقیت و برای، باشدمیپذيرش و مواجهه با تغییر 
ه با توجه به اينکدهند،  ادامه را خودقديمی هایبرنامه توانندنمی

بینی مديريت دانش و با پیش رابطه در پژوهشیتاکنون 

وزارت ورزش  در ويژهبه تفکرراهبردی بر اساس آمادگی سازمانی
اين پژوهش  نوآوری ترتیب بدين است، نگرفته صورت و جوانان

 یردگ قرار بررسی مورد بايد که ایمسأله گیرد.مورد توجه قرار می
 نشدا مديريت برای مناسبی مدل توانمی چگونه که است اين

 ورزش و وزارت در سازمانی آمادگی براساس تفکرراهبردی  و
بر اين اساس مدل مفهومی پژوهش  کرد؟ ارائه و تدوين جوانان

 شود:زير ارائه می( به شرح 1)شکل، 

 
  روش تحقیق

آوری روش جمع و حاضر، کمی از نوع همبستگی، روش پژوهش
شامل  اين پژوهش آماریجامعه صورت میدانی است. اطالعات به

تعداد  به 37در سال تهران  تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

برای به دست  .در نظر گرفته شد زن( 981مرد، 713نفر ) 838
نفر منظور شد که به  7به ازای هر پارامتر آزاد آوردن حجم نمونه 

گیری به روش نمونه، نفر معین گرديد 978اين ترتیب حجم نمونه 
 تعداد نمونه حجم شدن مشخص با ی ساده انجام گرفت.دفتصا

 ورزش میان کارکنان وزارت در تصادفی صورتبهپرسشنامه  987
 آوریجمع پرسشنامه 918 تعداد اين از که تهران توزيع، و جوانان

 .گرفت قرار تحلیل و مورد تجزيه سالمپرسشنامه  978 نهايت در و

 ضیايی پرسشنامه آمادگی سازمانی. 1شامل:  گیریاندازههای ابزار
 نهياز گز، ایگزينه 7سوال  13مشتمل بر  (،1938) و همکاران

 کرتیل اسیبر اساس مقو ( 7)موافق  کامالً( تا 1)مخالف  کامالً

پرسشنامه ابعاد فرهنگ دانش، ساختار  نيا ، کهشده بندینمره
نی اآوری اطالعات، محتوای تغییر و پشتیبسازمانی، زير ساخت فن

 ،(1983پرسشنامه مديريت دانش همتی ) .8سنجد. از تغییر را می

( تا خیلی 7از گزينه خیلی زياد )، ایگزينه7سوال  87که شامل 
و ای لیکرت امتیازگذاری شده، درجه 7بر اساس مقیاس  ( و1کم )

-بکارگیری دانش و ذخیره ،تسهیم دانش ،چهار مؤلفه خلق دانش

پرسشنامه تفکرراهبردی منوريان و . 9 سنجد.سازی دانش را می

ای، از گزينه سؤال پنج گزينه 88(، که شامل 1931همکاران )
های مدل ( و مطابق با شاخص7( تا کامالً موافق )1کامالً مخالف )

-بندی شده، و مولفه(، و بر اساس مقیاس لیکرت نمره1338لیدکا )

 اساسبراستراتژيک، پیشرویتفکر سیستمی، عزمهای 
-طلبی هوشمندانه و تفکر در زمان را میرويکردعلمی، فرصت

وين ها پس از تدبه منظور بررسی اعتبار صوری پرسشنامه سنجد.

 روايی، یورزش يريتمتخصص مد یداساتنفر از  18نظر با  ،اولیه
مطالعه  ابتدا با  يکها نیز يید، و پايايی پرسشنامهتأ هاپرسشنامه

نفر، با ضريب آلفای کرونباخ، و  98مقدماتی با نمونه به حجم 
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آلفای  ها با ضريبپرسشنامه پايايی سپس از طريق تحقیق اصلی
 تفکرراهبردی، 18/8کرونباخ برای پرسشنامه آمادگی سازمانی

دست آمد. برای تجزيه و تحلیل ، به17/8 مديريت دانش و89/8

ای و مدل معادالت آزمون دوجملهپژوهش از در اين ها داده
 استفاده شد. Smart-PLSافزار از نرم با استفاده ساختاری

 

 های تحقیقیافته
 1/71نفر ) 888نفر، تعداد 978از بین  شناختینتايج جمعیت

نفر  988تعداد زن بودند.( درصد 9/88نفر ) 188 و مرد( درصد
تعداد  ،مجرد بودند.( درصد 1/19) نفر 88متاهل و  (درصد 9/81)
( درصد8/89نفر ) 88دارای مدرک ديپلم، ( درصد8/1) نفر 7

( درصد 3/8) نفر 91( کارشناسی، درصد 1/19) 889کاردانی، 
( مدرک دکتری بودند، درصد 1/8) 3مدرک کارشناسی ارشد و 

 113سال، تعداد  1-7درصد( سابقه خدمت  1/9نفر ) 19تعداد 
 11-17درصد(  1/91نفر )188سال، تعداد  1-18درصد(  98نفر )

نفر  91تعداد  سال، 11-88درصد(  1/3نفر ) 98عداد سال، ت

سال  81-98درصد(  8/7نفر ) 13 سال، 81-87درصد(  1/18)
 88درصد( استخدام پیمانی، تعداد  1/89نفر ) 81داشتند، تعداد 

درصد(  18نفر ) 887درصد( رسمی آزمايشی، تعداد  3/1نفر )
. 1)به منظور پاسخ به سواالت پژوهش  رسمی قطعی بودند.

.وضعیت 9.وضعیت مديريت دانش و 8وضعیت آمادگی سازمانی، 
چگونه در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان تفکرراهبردی 

اسخ به منظور پ ها طبیعی نبوداست؟( به دلیل اينکه توزيع داده

 (.1استفاده شد )جدول، ای به سواالت پژوهش از آزمون دوجمله
 7ن نظری سواالت )مقیاس در ابتدا به منظور تعیین میانگی 

 .ارزشی لیکرت( از فرمول زير استفاده شد
 

 
 جدول 1. میانگین نظری متغیرهای پژوهش

(𝟏𝟗×𝟓)+𝟏𝟗

𝟐
=  (1آمادگی سازمانی )آزمون شماره = میانگین نظری𝟓𝟕

(𝟐𝟓×𝟓)+𝟐𝟓

𝟐
=  (2میانگین نظری مدیریت دانش )آزمون شماره= 𝟕𝟓

(𝟐𝟖×𝟓)+𝟐𝟖

𝟐
=  (9= میانگین نظری تفکرراهبردی )آزمون شماره  𝟖𝟒

 
 

 تیوضع نییتع ی( نقطه برش برا1جدول ) جيطبق نتا     در
دانش  تيري( و مد1)آزمون شماره  71برابر با  یسازمان یآمادگ

 یتفکرراهبرد یبرا نی(  و همچن8)آزمون شماره  17برابر با  
 . ( در نظر گرفته شد9)آزمون شماره 88برابر با 

 

 ای برای متغیرهای آمادگی سازمانی، مديريت دانش و تفکرراهبردیدوجمله نتايج آزمون. 2جدول 

نسبت مقایسه  نسبت مشاهده شده تعداد گروها شاخص
 شده

P-
value 

71کمتر يا مساوی آمادگی سازمانی   178 88/8  
87/8  81/8 * 

71بیشتر از   131 71/8  

17کمتر يا مساوی  مدیریت دانش   188 91/8  87/8  
 

81/8 * 
17بیشتر از   8888 19/8  

 تفکر راهبردی       
87/8 88/8 88 88کمتر يا مساوی  

 
81/8 * 

88بیشتر از   811 11/8  

                   1 978 کل

 

( از افراد نمونه، نمره %71نفر ) 131( تعداد 8طبق نتايج جدول )
نفر  888و تعداد  71آمادگی سازمانی باالتر از میانگین نظری 

( از افراد نمونه، نمره مديريت دانش باالتر از میانگین نظری 19%)

( از افراد نمونه، نمره %11نفر ) 811و همچنین تعداد  17

-اند. بنابراين میگرفته88انگین نظری تفکرراهبردی باالتر از می

توان نتیجه گرفت که وضعیت آمادگی سازمانی، مديريت دانش 
د که باشو تفکر راهبردی افراد نمونه باالتر از میزان متوسط می

  p<0/01).) باشدمی از نظر آماری معنادار 
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ها اين مرحله روايی سازه در :بررسی مدل اندازه گیری

و پايايی )آلفای کرونباخ و ترکیبی( محاسبه و )همگرا و واگرا( 
ی گیرمورد بررسی قرار گرفت. با عنايت به اينکه مدل اندازه

يه انعکاسی است )شامل ال-متغیرهای اين تحقیق از نوع انعکاسی

اول و دوم( ابتدا میزان پايايی ترکیبی و روايی سازه بررسی شد. 
ر های مورد بررسی دبرای بررسی و ارزيابی روايی و پايايی سازه

مدل پژوهش به هنگام استفاده از معادالت ساختاری حداقل 
مربعات جزئی، بار عاملی هر نشانگر )گويه( بر روی هر سازه 

بايستی برآورد گردد. بدين ترتیب که در صورتی که بار عاملی 
باشد نشانگر باال بودن پايايی و روايی همگرای  1/8باالتر از 

بررسی پايايی در روش معادالت ساختاری از هاست. برای سازه

گیری انعکاسی( سه معیار نوع مربعات جزئی )يک مدل اندازه
پايايی هريک از متغیرهای مشاهده پذير )پايايی . 1وجود دارد: 

 . پايايی مرکب 9.  آلفای کرونباخ   8ها( معرف

اند پژوهشگران بیان کردهازه گیری: آزمون روایی مدل اند

گیری انعکاسی، مدلی همگن خواهد که در صورتی مدل اندازه
بود که قدر مطلق بار عاملی  هريک از متغیرهای مشاهده پذير 

باشد.  1/8متناظر با متغیر پنهان آن مدل دارای حداقل  مقدار 

بوده ولی تعداد  1/8شايان ذکر است اگر اين مقدار کمتر از 
مشاهده پذيرها کم بوده و متوسط واريانس استخراج شده متغیر 

-توان مشاهده پذير را درمدل اندازهباشد می 7/8مربوط باالی 

 8طور که شکل (.  همان1338گیری حفظ نمود )ريوارد و هوف، 

ها کاهش پیدا کرده های برخی سازهدهد تعدادی از آيتمنشان می
 1/8رهای عاملی مربوط کمتر از است و اين بدين دلیل بود که با

ا حذف  هبودند. لذا برای باال بردن روايی و پايايی سازه ها اين آيتم

شدند

 
 

 (یانعکاس-یانعکاس هایتمی)آ یرگیمدل اندازه.  2شکل 

 

شود،  ضرايب مسیر در حالت ديده می 8طور که در شکل همان
کنند. هرچه + تغییر می1تا  -1ها بین استاندارد هستند و مقدار آن

تر باشد مقدار ضريب مسیر به يک و يا منفی يک نزديک

های تأثیرگذاری آن مسیر بیشتر است. ضرايب استاندارد مدل
 .دهنده اعتبار سازه استنوعی نشانبیرونی )بارهای عاملی( به 

کنند. برای تغییر می 1تا  8های بیرونی بین ضرايب مسیر مدل

های انعکاسی از برازش خوبی برخوردار باشند بايد اينکه مدل
باشد. در مدل ساختاری اولیه  1/8بارهای عاملی بیشتر از 

دارند، که حذف  1/8از کمتر ها بار عاملیپژوهش، تعدادی از گويه

 آمد.شده بدست شده و در نهايت مدل اصالح
 

                                                                                                                                                    
1. Average Variance Extracted 

گیری انعکاسی دو روش مهم وجود در بحث روايی مدل اندازه
دارد يکی بحث روايی همگرا و ديگری روايی تشخیصی )واگرا(. 
منظور از روايی همگرا سنجش میزان تبیین متغیر پنهان توسط 

پذير آن است برای  روايی درونی شاخص متغیرهای مشاهده
در نظر گرفته شده  1(AVEه )میانگین واريانس استخراج شد

دهد که چه درصدی از واريانس نشان می AVEاست. شاخص 

سازه مورد مطالعه تحت تأثیر نشانگرهای آن سازه بوده است. 
 AVEبه باال را برای مناسب بودن شاخص  7/8محققان مقدار 

اند و اين بدان معنا است که متغیر پنهان مورد نظر تعیین نموده
-واريانس مشاهده پذيرهای خود را تبیین می درصد 78حداقل 

کند. بنابراين، با توجه به شاخص میانگین واريانس استخراج شده 
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(AVE مقادير باالتر از )دهنده روايی مناسب سازه نشان 7/8
های روايی مورد بررسی است. نتايج حاصل از آزمون شاخص

(  7و8و9گیری مدل در جداول )های اندازههمگرا و پايايی سازه
 . ذکر شده است

 آمادگی سازمانی)مرتبه اول( مولفه های مقادير بارهای عاملی استاندارد شده و شاخص های روايی و پايايی  .9 جدول
 متوسط واریانس استخراج شده  پایایی ترکیبی  آلفای کرونباخ  بار عاملی هاآیتم هامولفه

 

 فرهنگ دانش
A1 889/8  

111/8 

 

871/8 

 

788/8 
 

A2 197/8 

A3 189/8 

A4 138/8 

 

 ساختار سازمانی
A5 389/8  

397/8 

 

371/8 
 

 

887/8 A6 381/8 

A7 379/8 

  A8 393/8 زیر ساخت سازمانی

381/8 

 

378/8 

 

818/8 A9 319/8 

A10 391/8 

 

 محتوای تغییر
A11 839/8  

831/8 
 
398/8 

 
891/8 A12 381/8 

A13 388/8 

 

 پشتیبانی از تغییر
A14 888/8  

391/8 
 
371/8 

 
888/8 A15 831/8 

A16 317/8 

A17 389/8 
 

های دهد که نتايج حاصل از آزمون شاخصجدول فوق نشان می
های متغیر آمادگی سازمانی ) مرتبه همگرا و پايايی مولفهروايی 

اول( از پايايی و روايی مناسبی برخوردارند زيرا که دارای بارعاملی 

س استخراج نو متوسط واريا 1/8کرونباخ باالی ، آلفای1/8باالی 
 می باشند. 7/8شده باالی 

 

 مديريت دانش )مرتبه اول( مولفه های بارهای عاملی استاندارد شده و شاخص های روايی و پايايی يرمقاد .4 جدول
 متوسط واریانس استخراج شده  پایایی ترکیبی  آلفای کرونباخ  بارعاملی هاآیتم هامولفه

 

 خلق دانش

M1 399/8  

311/8 

 

378/8 

 

818/8 M2 383/8 

M3 388/8 

M4 381/8 

M5 383/8 

 

 

 دانش تسهیم

 

M6 183/8  
 

881/8 

 
 

817/8 

 
 

798/8 
M7 183/8 

M8 181/8 

M9 111/8 

M10 818/8 

M11 181/8 

 بکارگیری دانش

 

M12 188/8  

183/8 

 

891/8 

 

778/8 M13 189/8 

M14 118/8 

M15 187/8 

  M16 377/8 ذخیره سازی دانش

 
371/8 

 

 
318/8 

 

 
887/8 

M17 371/8 

M18 383/8 

M19 311/8 
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های دهد که نتايج حاصل از آزمون شاخصجدول فوق نشان می

های متغیر مديريت دانش )مرتبه روايی همگرا و پايايی مولفه
اول( از پايايی و روايی مناسبی برخوردارند زيراکه دارای بارعاملی 

و متوسط واريانس استخراج  1/8کرونباخ باالی ، آلفای1/8باالی 

 می باشند. 7/8شده باالی 

 تفکرراهبردی )مرتبه اول( هایمولفه های روايی و پايايیشده و شاخصبارهای عاملی استاندارد مقادير  .5 جدول
 متوسط واریانس استخراج شده  پایایی ترکیبی  آلفای کرونباخ  بار عاملی هاآیتم هامولفه

 

 

 تفکرسیستمی

 
 

T1 177/8  
 

381/8 

 
 

388/8 

 
 

181/8 
T2 111/8 

T3 381/8 

T4 831/8 

T5 389/8 

 

 عزم استراتژیك

T6 188/8  

 
197/8 

 

 
898/8 

 

 
778/8 

T7 188/8 

T8 117/8 

T9 111/8 

پیشروی بر اساس رویکرد 

 علمی

T10 397/8  

898/8 

 

389/8 

 

173/8 T11 391/8 

T12 188/8 

 

 مندانهطلبی هوشفرصت 

T13 31/8  
 

378/8 

 
 

317/8 

 
 

818/8 
T14 38/8 

T15 399/8 

T16 381/8 

 

 تفکر در زمان

T17 318/8  
 

838/8 

 
 

397/8 

 
 

188/8 
T18 119/8 

T19 378/8 

T20 311/8 

 
های دهد که نتايج حاصل از آزمون شاخصجدول فوق نشان می

( تفکرراهبردی )مرتبه اولهای متغیر روايی همگرا و پايايی مولفه

از پايايی و روايی مناسبی برخوردارند زيراکه دارای بارعاملی 
و متوسط وارياس باالی  1/8کرونباخ باالی ، آلفای1/8باالی 

های مولفه تفکر در زمان دارای باشند. تنها يکی از آيتممی 7/8
 باشد اما با توجه به اينکه میزان واريانسمی 119/8بار عاملی 

می باشد لذا مشکل خاصی ايجاد  7/8استخراج شده بیش از 
 (.8818کند ) هئیر و همکاران نمی

ی رواي گیری:های اندازهبررسی روایی واگرا ) افتراقی( مدل

در  گیری انعکاسی راتشخیصی يا واگرا توانايی يک مدل اندازه

میزان افتراق مشاهده پذيرهای متغیر پنهان آن مدل با ساير 
سنجد. دو روش جدول پذيرهای موجود در مدل را می دهمشاه

يی الکر برای بررسی روا -متقاطع افتراقی و استفاده روش فورنل
شود در اين پژوهش از ابتدا روش روايی آزمون واگرا استفاده می

-الکر استفاده شده سپس از روش بار عرضی برای معرف -فورنل

ک متغیر پنهان در ها استفاده شده است و طبق اين معیار ي

مقايسه با ساير متغیرهای پنهان، بايد پراکندگی بیشتری را در 
بین مشاهده پذيرهای خودش داشته باشد، تا بتوان گفت متغیر 

نتايج  1پنهان مد نظر، روايی تشخیصی بااليی دارد. جدول 
 .ددهبدست آمده برای متغیرهای اين پژوهش را نشان می

 های )مرتبه اول(مولفه يا واگرا افتراقی شاخص فورنل الکر جهت بررسی شاخص روايی   .7 جدول
 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مولفه ها  

 

1 
0.7 فرهنگ دانش

67 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2 
 

0.4 ساختار سازمانی
97 

0.9
41 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3 
زير ساخت 

 سازمانی

0.4
37 

0.2
97 

0.93
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.4 محتوای تغییر 4
76 

0.4
03 

0.27 0.9
06 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.9 رپشتیبانی از تغیی 5
76 

0.4
88 

0.42
8 

0.4
84 

0.9
10 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.1 خلق دانش 6
73 

0.1
7 

-
0.04

9 

0.1
11 

0.1
87 

0.9
30 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0.2 تسهیم دانش 7
26 

0.2
17 

-
0.00

3 

0.1
92 

0.2
27 

0.6
23 

0.8
33 

0 0 0 0 0 0 0 

0.2 بکارگیری دانش 8
33 

0.2
29 

0.03
2 

0.1
95 

0.2
38 

0.6
03 

0.8
05 

0.7
43 

0 0 0 0 0 0 

ذخیره سازی  9

 دانش

0.1
98 

0.2
27 

0.04
4 

0.1
21 

0.1
95 

0.5
07 

0.6
69 

0.6
57 

0.9
41 

0 0 0 0 0 

1
1 

0.2 سیستمی تفکر
34 

0.1
99 

0.14 0.2
57 

0.2
47 

0.1
31 

0.1
38 

0.1
8 

0.1
38 

0.8
49 

0 0 0 0 

1
1 

 

0.2 عزم استراتژيک
53 

0.2
06 

0.15
8 

0.1
8 

0.2
67 

0.1
61 

0.2
79 

0.2
7 

0.2
67 

0.5
59 

0.7
47 

0 0 0 

 
1
2 

پیشروی رويکرد 
 علمی

0.2
82 

0.2
35 

0.14
6 

0.2
35 

0.2
97 

0.1
47 

0.1
77 

0.2
37 

0.1
8 

0.5
66 

0.5
35 

0.8
71 

0 0 

 

1
3 

فرصت طلبی 

 هوشمندانه

0.2
32 

0.1
63 

0.12
1 

0.2
1 

0.2
32 

0.1
45 

0.1
38 

0.2
01 

0.1
34 

0.5
03 

0.5
15 

0.4
68 

0.9
35 

0 

1
4 

0.1 تفکر در زمان
55 

0.1
39 

0.03
9 

0.0
92 

0.1
58 

0.1
22 

0.2
26 

0.2
51 

0.2
04 

0.4
72 

0.5
39 

0.4
6 

0.3
38 

0.8
88 

 

ها کامال ًاز هم جدا سازههای مولفه دهد کهجدول فوق نشان می
باشند يعنی مقادير قطراصلی )ريشه دوم متوسط واريانس می

استخراج شده( برای هر متغیر پنهان از همبستگی آن متغیر با 

 ساير متغیرهای پنهان انعکاسی موجود در مدل بیشتر است. 
 

-های اندازهایی( مدلگیری )پایایی و روبررسی مدل اندازه

 های مرتبه دوم  گیری سازه

های مرتبه دوم نیز همانند متغیرهای مرتبه اول بايد برای سازه

میزان پايايی معمولی و ترکیبی و همچنین میزان متوسط 
واريانس استخراج شده مورد بررسی قرار گیرد که نتايج در جدول 

 ذيل آورده شده است.
 

 های مرتبه دوم سازه و پايايیهای روايی شاخص .1جدول 

های مرتبه سازه

 دوم

آلفای 

 کرونباخ 

پايايی 

  ترکیبی

متوسط 

واريانس 
 استخراج شده 

 781/8 391/8 381/8 آمادگی سازمانی 

 781/8 371/8 387/8 مديريت دانش

 798/8 393/8 398/8 تفکرراهبردی

ها مقدار آلفای دهد که برای هر کدام از سازهجدول فوق نشان می
 1/8کرونباخ محاسبه شده است که مقادير محاسبه شده بیشتر از 

                                                                                                                                                    
1. Fornell & Larcker  

رين باشد و بیشتها میاست که نشان دهنده پايايی مناسب سازه
 387/8باشد )آلفای کرونباخ متعلق به متغیر مديريت دانش می

=αهای استخراج های متوسط میانگین واريانس(. مقدار شاخص

يعنی متغیرها  7/8ها بیشتر از کلیه سازه( برای AVEشده )
ر باشند و بیشترين اين مقدار متعلق به متغیدارای اعتبار درونی می

(. شاخص پايايی مرکب AVE= 798/8باشد )تفکرراهبردی می

های بیشتر است که نشان از سازگاری درونی مدل 1/8نیز از 
ن هر رايباشد. بنابگیری انعکاسی مرتبه دوم پژوهش میاندازه

های مرتبه دوم مدل از روايی و پايايی مطلوبی جهت کدام از سازه

 گیری متغیرهای پژوهش برخوردار هستنداندازه
 

 گیری مرتبه دوم های اندازهبررسی روایی واگرا )افتراقی( مدل

در اين پژوهش همانند بررسی متغیرهای مرتبه اول از روش 
استفاده شده است و طبق اين معیار  1الکر -روايی آزمون فورنل

يک متغیر پنهان در مقايسه با ساير متغیرهای پنهان، بايد 
پراکندگی بیشتری را در بین مشاهده پذيرهای خودش داشته 
باشد، تا بتوان گفت متغیر پنهان مد نظر روايی تشخیصی بااليی 

نتايج بدست آمده برای متغیرهای اين پژوهش را  8دارد. جدول 
 دهد.ن مینشا



 74 1931(، بهار 11 یاپی)پ 1در ورزش، دوره پنجم، شماره  یرفتار سازمان تیریمطالعات مد

 

 

شاخص فورنل الکر جهت بررسی شاخص روايی .  7جدول

 های مرتبه دومبرای سازه تشخیصی يا واگرا

های مرتبه سازه
  دوم 

آمادگی 
 سازمانی

مديريت 
 دانش

 تفکر
 راهبردی

آمادگی  

 سازمانی 

111/8 8 8 

 8 117/8 813/8 مديريت دانش

 199/8 811/8 991/8 تفکرراهبردی 

های مرتبه دوم کامال ًاز هم دهد که سازهنشان میجدول فوق 
باشند يعنی مقادير قطراصلی )ريشه دوم متوسط واريانس جدا می

استخراج شده( برای هر سازه پنهان از همبستگی آن سازه با ساير 
 . های پنهان انعکاسی موجود در مدل بیشتر استسازه

 

 بررسی مدل ساختاری 

تحقیق، بررسی مدل ساختاری است که مرحله دوم ارزيابی مدل 

 و ضريب افزونگی  2Rبا استفاده از کیفیت مدل ) ضرايب تعیین
2Qو معنادار بودن ضرايب مسیر )β  2و تاثیرf می باشد. 
 

 بررسی کیفیت مدل 

برای بررسی کیفیت مدل از شاخص بررسی اعتبار حشو يا 
شود. اعداد استفاده می R)2( و ضريب تعیین) Q 2(افزونگی

مثبت نشان دهنده کیفیت باالی مدل هستند. ضريب تعیین نشان 
زا توسط متغیر دهد که چند درصد از تغییرات متغیر درونمی

 دهد.ها را نشان مینتايج بررسی (3شود. جدول )زا تبیین میبرون

بهتر است  است که 1-8تعیین شده مقداری بین  2Rمیزان 
 هشـد تبیـین واريـانس میـزان باشد تـا 1/8تر از مقداری  باال

 آن کمتراز میزان و شود ارزيابی حـد مطلوب در درونزا متغیــر

 (.1338داراست )فالک و میلر،  را پیشگويی کمی توان
 

 های بررسی کیفیت مدلشاخص .3 جدول

ضريب تعیین  هاسازه
2R 

ضريب 
 2Qافزونگی

 891/8 818/8 مديريت دانش

 873/8 181/8 تفکرراهبردی
 

درصد از تغییرات سازه  1/18دهد که نشان می 3جدول 
تفکرراهبردی توسط دو سازه مديريت دانش و آمادگی سازمانی 

درصد از تغییرات متغیر  88/1شود. همچنین بینی میپیش

شود. یبینی ممديريت دانش توسط متغیر آمادگی سازمانی پیش
ه گايسلر ب -همان شاخص استون شاخص حشو يا افزونگی که

م بینی کردن به روش چشبررسی توانايی مدل ساختاری در پیش

                                                                                                                                                    
1. Alas & etal 

باشد. وقتی مقدار اين شاخص بیشتر از صفر باشد پوشی می

ینی بمقادير مشاهده شده خوب بازسازی شده و مدل توانايی پیش
،  891/8دارد. در اين تحقیق اين شاخص برای مديريت دانش 

 باشد.می 8739/8بردی برای تفکرراه
 

 گیرینتیجه و بحث
 یدانش و تفکر راهبرد تيريمدل مد نيتدوهدف از اين پژوهش 

بود. نتايج در وزارت ورزش و جوانان  یسازمان یبر اساس آمادگ

بر اساس  سازمانی موجود آمادگی ارتباط با بررسی وضعیت
 باالتر از افراد نمونه، %71، نشان داد که آمادگی سازمانی 8جدول

از نظر آماری معنادار  و، آلوضع مطلوب و ايده میانگین، در از
 غییرت برای سازمانی آمادگیاست، اين نتايج با توجه به اينکه 

هم و  انکنرفتار کارمهم نگرش و  کننده بینیپیش هم سازمانی،
 ودشمی به عنوان شاخص موفقیت آينده سازمان در نظر گرفته

 برای ارتقاء، پیشرفت و انطباق سازمان بسیار بااهمیت است، که

 انلگزي هایپژوهش نتايج با حاضر نتايج اين بخش از پژوهش
، که در پژوهش (8818) 1همکاران و آلس و (1938)همکاران  و

 ازمانیس آمادگی میزان ارزيابی با خود به اين نتیجه رسیدند که

 زپرهی و سازمانی شرايط با متجانس و هدفمند طراحی توانمی
 انمدير به توانمیو  کرد، تسهیل را سازمان منابع رفتن هدر از

 بدون) ترموفق و تأثیرگذارتر را خود هایبرنامه تا کرد کمک

 اعتقاد به (.8،88همخوانی دارد. )کنند؛  اجرا( انزجار و مقاومت
 حسط روی بر بايد تغییر برای آمادگی ،(8881) همکاران و هالت

 به دلیل اينکه شود، موفقیت متمرکز در کلیدی فردی، عامل
 رد يا قبول خود اعضای اقدامات طريق از را تغییر هاسازمان

 نهات سازمانی آمیز موفقیت تغییر شرايط اين در .کرد خواهند
 ار تغییر فرآيند سازمان اعضای که شود ايجاد تواندمی زمانی

وزارت  سازمانی کارکنان آمادگی( از اين رو بررسی 18) بپذيرند

 رسالت در بودن موفق و جايگاه حفظ به منظور ورزش و جوانان
 سازمانی مورد توجه قرار گرفت.  

، 8با بررسی وضعیت مديريت دانش بر اساس نتايج جدول  

ز که ا از افراد نمونه باالتر از میانگین بود  %19مديريت دانش 
ج با توجه به هدف اين پژوهش است، اين نتاينظر آماری معنادار 

 دانش از طريق افزايش کارايی داخلی،مبنی بر اينکه مديريت 

 وری کلی بههماهنگی، کیفیت سرويس دهی و افزايش بهره

 ودخ و فرايندهای هابرنامه سرعت به تا نمايدمی کمک هاسازمان
 با ارويیروي در و داده پیرامونی تطبیق متغیر شرايط به توجه با را

وب و ايده مطل نمايند عمل تریاثربخش به شکل بیرونی تغییرات
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-آل است. نتیجه اين بخش از پژوهش حاضر با نتیجه پژوهش

 1( و مشرف و احمد1938حسینی شاوون و همکاران )های 
(، 8819)8نیکوال و ويتالر . (13،91باشد، )(، همخوان می8811)

اند که توسعه ارتباطات، توسعه توان خالقیت و تأکید نموده
عوامل  نيترمهمعنوان اطالعات به لیتسهنوآوری و همچنین 

(، چاوال و 91ها است )مؤثر در توسعه مديريت دانش در سازمان
اند که امنیت شغلی کارکنان يکی (، عنوان داشته8888)9کلووی

پذيرش  از مهمترين عوامل مؤثر برای آمادگی سازمانی برای
تغییر است و هر چه امنیت شغلی باالتر باشد، آمادگی برای 

يابد. و مديران وزارت ورزش و پذيرش تغییر نیز افزايش می

توانند با در نظر گرفتن اين عوامل، سازمان خود را جوانان می
برای هرگونه تغییر، با توجه به محیط درونی و بیرونی آماده کنند. 

و  (1983زاده و همکاران )تحقیقات تقی اما اين نتايج با(. 3)

-رسد عدم( به نظر می1،79همخوان نیست، ) ،(1938) عبداللهی

های عملکرد و منافع و همخوانی، بیشتر به عدم وجود شاخص
يزی، رگیری، پشتیبانی ناکافی مديريت، برنامهمزايای قابل اندازه

 ناکافیطراحی، هماهنگی و ارزيابی نادرست و نامناسب، مهارت 
سازمانی و در واقع عدم دانش مديران و کارکنان، فرهنگ 

گذاری مناسب، تحقیق و توجه به منابع انسانی مربوط سرمايه
 باشد. می

بررسی وضعیت موجود تفکرراهبردی و هر يک از ابعاد آن      
بر اساس نتايج  از افراد نمونه %11نشان داد که تفکرراهبردی

، اشدبکه از نظر آماری معنادار می است نگینمیاباالتر از ،  8جدول

 فکرت با مديرانی که هايیاين نتیجه با توجه به اينکه سازمان
 يا و دکنن طراحی استراتژی صحیحی توانندنمی ندارند راهبردی

(، 71شوند )می مواجه مشکل با آن سازیپیاده در کنند طراحی اگر

پژوهش حاضر با بسیار حائز اهمیت است. نتیجه اين بخش از 
 و و ربیعی (1938) پورصادق و يزدانی هاینتیجه پژوهش

 راستا همین (، در89،93باشد )همخوان می (،1983همکاران )
 هایاستراتژی سازیپیاده ی( الزمه1313لی ) و موريسون

 ودنب را دارا رقبا، به نسبت رقابتی مزيت حفظ و خالق و صحیح
 تفکر (، افزايش98دانند )تفکرراهبردی میقابلیت  با مديرانی
 باعث تواندمی جوانان هم و ورزش وزارت کارکنان در راهبردی

 قاطن به توجه با مفید هایاستراتژی تدوين (، و88) مؤثر بازاريابی
 تواندمی هم و (، گردد13تهديدات ) و هافرصت و ضعف و قوت

به  هتوج کند. با کمک مطلوب وضع به موجود وضع از انتقال به

موارد ذکر شده در مورد اهمیت آمادگی سازمان و همچنین 
شود، وزارت ورزش و اهمیت استقرار تفکرراهبردی پیشنهاد می

                                                                                                                                                    
2.  Musharraf & Ahmad  
3.  Nicola and Vitlar 

ی با بین منابع انساندر  یارتقاء تفکرراهبردتقويت و  جوانان به
 ( و بسیار متفاوت18ای جديد )خلق ارزش، نوآوری و تجسم آينده

 بعد تقويت برای مدون هایريزید برنامهايجا با ی،سازمان

اربرد ک و دستیابی ینحوه مورد در کارگاه برگزاری تفکرراهبردی،
سازمان در مواجهه با  یتظرف يشافزامديران،  در تفکرراهبردی

 های جديدگیری از فرصتی و بهرهسازمان ییراتتغ و هاچالش
 اقدام نمايد. 

 دانش مديريت که داد نشاننتايج اين پژوهش همچنین         
 و مثبت تأثیر جوانان ورزش و وزارت کارکنان تفکرراهبردی بر

 دارمعنی و مثبت تأثیر به توجه با دارد. اين نتیجه داریمعنی

 یدر فرايندها تسريع تفکرراهبردی از طريق مديريت دانش بر
دسترسی به اطالعات درست و به هنگام،  دلیل به مسأله، حل
وری بیشتر از مشارکت دانش، بهره دانش و مستندسازیو  ثبت

انتقال  و ذخیره، بازيابی درباره مديريت دانش فقطو اينکه 
 از سازماندهی اطالعات و تعبیر بلکه بیشتر اطالعات نیست،

که زيربنای اصلی و زمینه ساز داشتن  جهات مختلف

 اباشد، مهم است؛ اين نتیجه بتفکرراهبردی منابع انسانی می
(، بر اساس اين 89همخوانی دارد ) ،(1939)پژوهش کیاکجوری 

 به توانکه می است فرهنگ سازمانی تغییر با تنهاپژوهش، 

 سازمان در را فناوريها و فرايندها افراد، تعامل بین تدريج الگوی

که  پیچیده، ضروری است و های پويامحیط داد، در تغییر
به شکل ايجاد،  را دانش جديد طور مداوم به هاسازمان

بکار گیرند.  خدمات خود و در محصوالت کاربرد و اعتباربخشی

 وتاهک به نتايج دستیابی چنان برایآن در دنیای امروز مديران
و  رکود بر غلبه غیررسمی، انتظارات ساختن برآورده مدت،

 جاج تعبیر به که هستند فشار تحت محیطی هایمحدوديت

 ودخ روی پیش بلندمدت تفکر کردن فراموش جز (، راهی8811)
-مین و بلندمدت راهبردی ريزیبرنامه برای مجالی و بینندنمی

شود وزارت ورزش و جوانان با پیشنهاد میبنابراين (. 88يابند )
 استقرار و توسعه مديريت دانش، باعث توانمندی سازمان با

ا بو  ترهای مناسبحلتفکرراهبردی به منظور ارائه راه رويکرد
 مديران در به تر کمکآگاهانه و موقع به تر، تصمیماتصرفه

، سازمانی فرايندهای ها وفعالیت ترينمناسب اجرای و انتخاب

(، و 7) اشتباه يا تکرار وقوع کاری، کاهش احتمالکاهش دوباره
 تغیرم شرايط به توجه بیشتر با پذيریانطباق و انعطاف قدرت

به  توجه با موضوع اين (.81د )تر شوناثربخش به شکل بیرونی

(، که 8818الگوی يادگیری تفکرراهبردی کیسی و گلدمن )
(، 8د، )دانتفکرراهبردی را به عنوان يک پديده قابل يادگیری می

4. Chawla & Kelloway 
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. کمک به درک 1باشد: پذير میاز طريق راهکارهای زير امکان

-مديران و کارکنان در مورد عادات ذهنی و نگرش و خواسته

رين و آفارتباط با توسعه توانايی تفکرراهبردی ارزش هايشان در
های کاری، برای .توانايی استفاده از تجربه8خلق مزيت رقابتی  

. فرايندها و جلسات سازمان با عواملی 9توسعه تفکرراهبردی و 
(. 11شود، ترکیب شوند )که به توسعه تفکرراهبردی مربوط می

 رانمدي میان تفکرراهبردی در تقويت و به طور کلی پرداختن
 محیط از درست تحلیل، درک و تجزيهباعث شناخت،  سازمانی

خلق منبع جديدی از مزيت (، 1موقع )گیری بهتصمیم و نهايتا
پذيری، موفقیت، پايداری و سازگاری بیشتر ( و انعطاف98رقابتی )

 نقش ساز واهمیت سرنوشت(، 3شود )سازمان با تغییر می

نیل به مقاصد راهبردی به  راستای در مديريت دانشفرايندهای 
 برآورده و جهت ايجاد در را دانشدلیل اينکه قادرند جريان

سازمان به  در کل کاربران و انتظارات سازمان، مشتريان ساختن

 فرايندها بین اين رابطه درک درست با آوردند، تنها در حرکت

(. با توجه 83،81شود )می میسر تفکر راهبردی گوناگون ابعاد و
سازمان از به اهمیت متغیرهای مورد بررسی، توجه به آمادگی

ای هطريق راهکارهای ذکرشده برای پذيرش استقرار اين سیستم
ای همچون وزارت ورزش های پیچیدهکارا و اثربخش در سازمان
 و جوانان، ضروری است.

 معادالت در نهايت نتايج پژهش حاضر نشان داد که      

 ساسا بر تفکرراهبردی و دانش مديريت مدل تدوين تاریساخ
 مناسبی برازش از جوانان و ورزش وزارت سازمانی آمادگی

سازمانی )از  است و مشخص شد که، بدون آمادگی برخوردار

( و زيرساختی و نیروی انسانی فنی، سازمانی، لحاظ مديريتی،
 متغیر مديريت دانش به عنوان منبعی قابل اطمینان برای

ای هتفکرراهبردی؛ و همچنین بدون پاسخگويی به عدم اطمینان
مناسب منابع انسانی  یهامحیطی، متفکران راهبردی و مهارت

دنبال کردن  های روزانه جلوتر باشند،که از فرايندها و بحران
با موفقیت همراه  ی رقابتیهاانجام فعالیت اهداف بلندمدت و

ازی، سبرای پذيرش و پیاده نخواهد بود، داشتن آمادگی سازمانی

دانش و  گذاری در مورد مديريتهای ضروری و سرمايهسیستم
در  مهمی هايش، شیوه آموزش و بکارگیری آن، نقشمولفه

سازمانی دارد. چرا که قادر است با هدايت دانش  موفقیت و پويايی

در جهت رسیدن به اهداف و تفکر راهبردی در اين راستا موثر 
تواند نظر قرار دادن نتیجه پژوهش حاضر می باشد. لذا مد

راهگشای بسیاری از مشکالت سازمانی در ارتباط با فقدان 

مشکالت  ها و به دنبال آن مواجه شدن باتفکرراهبردی سازمان
 .بینی نشده باشدپیش
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