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 رییتغ تیبر ظرف کیهوش استراتژ تأثیر بررسی قیتحق نیهدف از ا 
 یرزشو هایسازماندر  یحقوق طیگر مح لیبا نقش نقش تعد یسازمان

انجام  یندایبود که به روش م یهمبستگ یفیتوصحاضر  قیبود. تحق
وزارت  یو ستاد یعال رانیمد هیرا کل قیتحق یگرفت. جامعه آمار

 ی، روساهااستانورزش و جوانان  تکل ادارا رانیورزش و جوانان، مد
ه ب. با توجه دادندیم لینفر تشک 151به تعداد  یورزش هایفدراسیون

 گیرینمونه یکل شمار برا یریگمحدود بودن جامعه، از روش نمونه
سه  قی. ابزار تحقدیگرد آوریجمعپرسشنامه  111و  شدهاستفاده

(، پرسشنامه هوش 1395نژاد ) کین یحقوق طیپرسشنامه استاندارد مح
جاج  یسازمان رییتغ تی( و پرسشنامه ظرف1391) یهنر کیاستراتژ

. مورد استفاده قرار گرفت ییایو پا ییروا تأییدز ( بود که پس ا2119)
داول و ج یدرصد، فراوان ار،یانحراف مع ن،یانگیها از مداده فیتوص یبرا

 قیاز طر هادهدا یاستنباط آمار یو برا Spss V23 افزارنرم قیاز طر
 IBM Amos افزارنرمو به کمک  یمعادالت ساختار سازیمدل

. رفتیانجام پذ یو بخش ساختار گیریاندازهدر دو بخش مدل  23
در  یسازمان رییتغ تیبر ظرف کینشان داد که هوش استراتژ جینتا

گر  لی(. نقش تعدp=11/1دارد ) داریمعنی تأثیر یورزش هایسازمان
 زین یازمانس رییتغ تیبر ظرف کیهوش استراتژ تأثیردر  یحقوق طیمح
 تأثیر ،یحقوق طیمدل حاصل از مح نیدار بوده و همچن یمعن

ود. توجه برخوردار ب یاز برازش کاف یسازمان رییتغ تیو ظرف کیاستراتژ
مناسب  یحقوق طیمح یو آماده ساز رانیمد کیبه هوش استراتژ

 .دادخواهد  شیرا افزا یسازمان رییتغ تیظرف

 

 کليدي هايواژه
 انریمد ،یسازمان رییتغ تیظرف ،کیهوش استراتژ ،یحقوق طیمح

 .یورزش

 

 

 

 In the present era, sport is one of the most 

important ways of developing effective educational 

and ethical and healthy activities among young 

people, which has expanded considerably. Sports 

scenes, although based on the rules governing 

exercise, sometimes damage the athletes due to the 

lack of ethical behavior and the sense of defeat of 

the players and the change in the method of combat, 

although some of the suggestions are that the 

athletes are happy with the acceptance of the 

injuries. In some cases, injuries have resulted in 

spinal cord death or even death of the athlete. 

Islamic jurisprudence has come to the conclusion 

that the injured person has been convicted of civil 

and criminal damages and injuries. And requests 

compensation for injured athlete. Considering the 

position of Islamic jurisprudence in promoting 

ethics and even a significant impact on the status 

and success of the sport, it is important to consider 

the moral indicators of Islamic jurisprudence as a 

strategy for promoting the level of ethical athletics. 
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 مقدمه

 لحا در سرعت به که کندمی ندگیز نیایید در بشر وزهمرا
، سازمانیبرون و درون ملاعو اییـپوی هـب هـتوج اـب .تـسا تغییر
 لیـصا دـبای آن دیریتـمو  تـسا اقدامی گریزناپذیر تغییر
 دیمتعد یهاسازمان. دشو ادقلمد هاسازمان مدیریت در یندبنیا

 ایرـب اردـناپای شدتبه یـمحیط و اندمواجه تغییر ورتضر با
 ،وقعیتیـم ینـچن در .تـسا هدـش داـیجا وکارهاکسب

 همیشگی هایدستورالعمل و نیناقو بچورچا در گیریتصمیم
ورزشی نیز با  هایسازمانایی که  مسئله (.3) نیست پذیرامکان

 .باشندمیآن درگیر 
 هایسازمانبه ویژه امروز ) متغیر سازمانی محیط در روازاین
 و درونی هایچالش با مواجهه جهت سازمانی تغییر ورزشی(،

 نظر به ضروری امری هاآن با اریگساز و سازمانی بیرونی

 بقای عامل تریناصلی مطلوب تغییرات ایجاد و رسدمی

 هایپویایی افزایش میان این در .رودمی شمار به هاسازمان

 استراتژی، در تغییراتی ایجاد به ناچار را هاسازمان محیطی

 یزمینه بتوانند تا است ساخته آنان ساختار و فرایندها فرهنگ،
 برای آمادگی و سازد فراهم را محیط در سازمان معنادار فعالیت

 اجرای که است عناصری ترینمهم از یکی سازمانی تغییر

 (.5دهد )می قرار یرتأث تحت را تغییرات این اثربخش

 از 2115 سال در جاج ویلیام که تعریفی میان این در

 و دقیق تعریف اولین توانمی را است داده ارائه تغییر ظرفیت
 قابلیت یک را تغییر ظرفیت او .دانست مفهوم این برای معتبر

 دهدمی اجازه سازمان به که داندمی سازمانی پویای و وسیع

 وفق جدید هایفرصت و تهدیدها با را خود قدیمی هایقابلیت

 وی(. 12) کند خلق جدیدی هایقابلیت آن بر عالوه و دهد

 توانایی یعنی سازمانی تغییر ظرفیت که کندمی بیان همچنین

 محیط به پاسخگویی یا مؤثر آمادگی برای سازمان یک کلی

 (.9) خود پیرامون بینیپیشغیرقابل و متغیر شدتبه
 تغییر را محیطشان و خود آیندۀ خواهندمی کسانی که برای

 تفکر است. بسیار مهم استراتژیک تفکر بر تسلط دهند،

برنامه  و مدیران است. اندازچشم ایجاد آغازین نقطۀ استراتژیک،
 توانندمی کارکنان، استراتژیک تفکرمهارت  افزایش با ریزان

آن،  تحقق جهت در و کنند ترسیم را سازمان آیندۀ اندازچشم
این امر برای  ؛ که(5) بگیرند پیش در را مناسبی استراتژی

 ورزشی مستثنی نیست. هایسازمان

 ه،دـینآ عوـمتن و هدـپیچی اترـتغیی اـب یـهاهمر ایرـب
 تفکر از گیریبهره رـب وهالـع دـبای مانیزاـس اندیرـم
 هـب اترـتغیی داـیجا تـجه زمال هایظرفیت ،تژیکاسترا

 در را دخو چابکی تا ،نمایند دیجاا دخو نمازسا در زـنی را ماـهنگ

(. تفکر استراتژیک به 9). نماید حفظ هپیچید و نیابحر یطاشر
معنای درک و تحلیل موقعیت بیرونی و درونی سازمان و ترکیب 

. شودمیمناسب  هایاستراتژیمنجر به تدوین  هاآنبهینه بین 
طی محی هایفرصتاز  توانمیاز طریق تفکر استراتژیک بهتر 

جهت کسب مزیت رقابتی استفاده و تهدیدات محیطی را تبدیل 
سازمانی با  هایاستراتژی(. درک و حمایت از 1نمود )به فرصت 

از  ازمان راو س نمایدمیتفکر استراتژیک معنی و مفهوم پیدا 
 (.1) داردمیخطرات احتمالی مصون 

 در دیریتـم مـمه یاـهاربزا از یـیک تژیکاسترا تفکر
 دـشر و اـبق ایبر تژیکاسترا رـتفک. تـسا هدـپیچی یهاسازمان

 یرـما وزیرـما رتالطمـپ و ابتیـقر شدتبه یطـمح در نمازاـس
 توسعه و گیریشکل مینهز تفکر عنو ینا .ستا ناپذیراجتناب

 تخصوصیا موقعبه تشخیص باعث و سازدمی همافر را تبصیر
 لـغاف آن از اـقبر هـک تـسا هاییفرصت ندـید و قابتر انمید

ن مازسا یهبرر ایبر مناسب دییکررو تژیکاسترا هستند. تفکر
هایی که نقش مهمی (. این مهم در سازمان1) آیدمی حساببه

ورزشی، اهمیت  هاینسازمادر راهبرد کالن دارند مانند 
 هایاستراتژی از بسیاری اما متأسفانه؛ کنددوچندانی پیدا می

(. 4شوند )می مواجه شکست با عمل مرحله در شدهینتدو درست
 در استراتژی اجرای فرآیند به هااستراتژی شکست دلیلاگرچه 

 آن هب کمتری توجه مطالعات در ،گرددبرمی استراتژیک مدیریت
ر از تفک گیریبهرهبا اینکه در ادبیات، ضرورت  (.14) است شده

استراتژیک و ضرورت ایجاد ظرفیت تغییر سازمانی در محیط 
قرار گرفته است، اما امروزه رهبران استراتژیک  تأکیدکنونی، مورد 

از  حدبیورزشی با فشارهای  هایسازمانبه خصوص  هاسازمان
که  اندهمواجمحیط پیرامون، برای دستیابی به نتایج کوتاه مدت 

ه تنها ک اندرسیده بندیجمعبر اثر آن بسیاری از ایشان به این 
راه، واکنش سریع در برابر مشکالت و فراموش کردن تفکر 

 (.2است ) بلندمدت
 ساختارهای پیرامونی محیط در و ساالرمردم در جوامع

 و احزاب ،هارسانه نظیر قدرتمندی واملع معموالا دولتی، 
 که شرایطی در .کنندمی آفرینینقش نهاد مردم هایسازمان

 توانمی باشد، قدرتمند و یافتهسازمان یمدن جامعه سوم بخش

 برای فشار بیرونی، عامل عنوان به آن و جایگاه قدرت از

 بنابراین؛ گرفت بهره دولتی، هایسازمان در تغییر مدیریت

 تقویت و ایجاد طریق از و سازمانیبرونرویکردی  با توانمی

 قدرت افزایش و دولتی بخش در کنار غیردولتی نهادهای

 مطالبات برای قانونی و سازوکارهای منطقی ایجاد ،زنیچانه

 کوتاه دولتی هایدستگاه در اداری را تحول فرایند عمالا  جمعی،

 (.15داد ) کاهش را آن هایهزینه و
قانونی  محیط ،هاسازمان بر تأثیرگذار هایمحیط از یکی
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که  قانونی و سیاسی فضای از است عبارت قانونی محیط است؛
دولت،  و دولتی قوانین .پردازدمی فعالیت به آن در سازمان هر

یا  ثبات قدرت، توازن احزاب، و دولت روابط انتخابات، نتایج
رسمی،  هایسازمان با روابط اثربخشی میزان سیاسی، ثباتیبی

در  دخالت برای دولت یاجازه میزان سازمان، قانونی حقوق
بخش  و کشور بر حاکم سیاسی هایقدرت، وکارهاکسب

 .باشند تأثیرگذار قانونی محیط بر ندتوانمی هااتحادیه و خصوصی
و  قانون عملکردهای تأثیر تحت خود نوبه به هامؤلفه این

تفسیر  و گیرندگانتصمیم نظرات حقوقی، تصمیمات مقررات،
دلیل  به ورزشی هایسازمان (. در21) گیرندمی قرار قوانین

هستند  درگیر آن با هاسازمان که خارجی محیط بودن گسترده
به  ورزشی هایسازمان .باشدمی دوچندان قانونی محیط اهمیت

 دچار گاهی باالدستی سازمان چندین به بودن پاسخگو دلیل
 ایستا، ساختار یک با قانونی محیط درواقع .شوندمی سردرگمی

 حال این با .گیردمی نظر در محدود با قوانین را هاسازمان

 در بنابراین نمایند؛ فعالیت محدوده این که در آزادند هاسازمان

. آیدمی وجود به کنترل و احساس محدودیت هاسازمان
 تغییر و شوندمین آماده ناگهانی برای تغییرات معموالا هاسازمان

 .شودمین دیده هاسازمان مدت اهداف کوتاه و دستورات در

 یک همانند قانونی نظام و بازیکنان هستند همانند هاسازمان

 قانونی محیط در که گفت توانمیخالصه  طوربه .بازی زمین

 را قانون تغییرات اثرات از برخی هاسازمان ایستا ساختار یک با

 کنترل مکانیزم یک به هاسازمانحقیقت  در .کنندمین احساس

 آن پیرو هاسازمان شاکله اصلی که هستند مجهز درونی

 باعث است ممکن که مکانیسم است آن حقیقت در و ؛باشدمی

 قوانین پویا، ساختار با محیط قانونی یک در .شود هاآن در تغییر

 علیه بسیاری محیط قوانین این در .هستند ترفعال کامالا 

 از قوانینی ... و از کار حمایت قانون ایمنی، و بهداشت تبعیض،

 عنوان به سیستم، قوانین این در(. 1) دارد وجود دست این

 هاسازمانپیشرفت  به کمک جهت در اجتماعی ابزارهای

 بین و نزاع کشمکش یک همواره محیطی نیهمچن .هستند

 دولت .آیدمی وجود به شرایط بهبود جهت در هااتحادیه و دولت

 قانونی این محیط در محوری و اصلی عوامل از مدارهاسیاست و

 (.11باشند )می
دولتی ترکیه نشان داد که  هایسازمانبا تحقیقی بر روی 

مل عوا ترینمهماز  یکی طیمح طیو شرا راتییبا تغ یهماهنگ
 ترینمهماز  یکیاست.  هاسازمان یحفظ وجود یبرا

 یراب یطیمح راتییتغ در برابر یو آمادگ یهماهنگ یدستاوردها
به حداقل رساندن  یبرا طیتعامل مستمر با مح هاسازمان

 هاییژگیوو  اختارس ن،یاست؛ بنابرا رییاز تغ یناش هایپیچیدگی

 تأثیرگذار یهر سازمان یکه سازمان در آن قرار دارد برا یطیمح
 (.13) است

زیربنایی نظام ورزش کشور در موانع در تحقیقی به بررسی 
اد کمبود اسنپرداخته و نشان دادند که  های راهبردیاجرای برنامه

راهبردی در  هایباالدستی و الزامات قانونی برای اجرای برنامه
های راهبردی در مانع در اجرای برنامه ترینمهمورزش 
عدم اطمینان کافی از تخصیص و  ورزشی است. هایسازمان

 هایسازمانثبات اندک مدیریت در ، بار بودجه دولتیتأمین اعت
های کالن دولتی تأثیرگذار بر تغییرات در سیاستو  ورزشی
 های راهبردیاجرای برنامهاز عوامل بعدی بودند که بر  ورزش

قانون  اهمیت محیط یبه خوببودند. نتایج این تحقیق  تأثیرگذار
 (.11)دهد میرا در اثربخشی مدیریت راهبردی نشان 

 هام توسط گودر اروپایی کشور شش کارفرمایان بررسی

 محیط در کارفرمایان که داد ( نشان2111) نگدلیور هاک نورد

 برای تمایل کمتری کار محل ترپیچیدهمقررات  با قانونی

 شرکت و راهبردهای اهداف خصوص در کارکنانشان با ارتباطات

 (.8) دارند
 ترینمهمکه محیط قانونی یکی از  رسدمیبه نظر 

ورزشی است. چالشی که کمتر به آن  هایسازمانهای چالش
آن بر تفکر استراتژیک کمتر موردتوجه قرار  تأثیرشده و پرداخته

تواند در تعامل با تفکر گرفته است. متغیر دیگری که می
 راستا این استراتژیک باشد، ظرفیت تغییر سازمانی است. در

 سازمانی است وسعت و یافتگی رشد نظر از ورزشی هایسازمان

 در تمامی راهبردی ریزیبرنامه انجام به ملزم آن مدیران که

 داخلی خارجی و بسیار عوامل .هستند آن هایمعاونت و هابخش

 استراتژیک و ظرفیت تغییر سازمانی ریزیبرنامه و مدیریت بر

 قانونی محیط را هاآن ترینمهم از که یکی است تأثیرگذار آن

 .دهدمی ورزشی تشکیل سازمان
نقش تعدیل  دنبال پژوهش به این ، مقدمات این به توجه با

ر تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغیی تأثیرگر محیط قانونی در 
 رویکرد تفکر استراتژیک تمایز به توجه با لیکن .سازمانی است

 در رویکرد این اتخاذ با بتوان است ممکن سنتی، رویکردهای با

 مشکالت به پاسخگویی ضمن سازمانی، با مسائل مواجهه

 توسعه را آینده هایچالشبر  غلبه برای سازمان ظرفیت روزمره،

نقش تعدیل گر محیط قانونی در  بررسی جهت همین به .داد
 که دارد تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی اهمیت تأثیر

 .است گرفته قرار موردبررسی پژوهش این در
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 روش تحقیق
. باشدمی ینظر هدف، کاربرد حاضر روش از قیدر تحق

 یهمبستگ-یفیحاضر از نظر روش اجرا به صورت توص قیتحق
 مورد در هاداده یصورت که محقق پس از گردآور نیاست. بد

 گریکدی بر هاآن تأثیر زانیروابط و م یبا بررس قیتحق یرهامتغی
 نیب هابطر یبه بررس یو استنباط یفیتوص وهیبا استفاده از ش

 پرداخت. قیتحق یرهایمتغ
وزارت  یو ستاد یعال رانیمد هیرا کل قیتحق یجامعه آمار

، هااستانادارات ورزش و جوانان  لک رانیورزش و جوانان، مد
 .دادندیم لینفر تشک 151به تعداد  یورزش هایفدراسیون یروسا

کل شمار  یریگروش نمونهبا توجه به محدود بودن جامعه، از 
 هایپرسشنامهو بعد از حذف  شدهاستفاده گیرینمونه یبرا

سه  قی. ابزار تحقدیگرد آوریجمعپرسشنامه  111 ناقص،
 یمؤلفه 8با  (1395) ادنژ کین یحقوق طیپرسشنامه استاندارد مح

، اخالق محوری، بازدارندگی رفتارهای شهروند گراییثبات، 
 ،، تجانس، پیچیدگی و جامعیتپذیریفانعطا، ایغیرحرفه

 یمؤلفه 3شامل  (1391) یهنر کیپرسشنامه هوش استراتژ
و پرسشنامه هوش تجاری، هوش رقابتی و مدیریت دانش 

رهبری  یمؤلفه 8 شامل (2119جاج ) یسازمان رییتغ تیظرف
، توانمندی کارکنان، مدیران میانی بینخوش، پیروان اعتمادقابل

سیستمی، فرهنگ پاسخگویی، فرهنگ نوآوری، درگیر، تفکر 
توسط  هاپرسشنامهروایی صوری و محتوای  .بود سیستم ارتباطی

 هاشنامهپرسشد و پایایی  تأییدمتخصصان حوزه مدیریت ورزشی 
دهم برای  1 نفره با آلفای کرونباخ باالی 31در یک مطالعه اولیه 

 شد. تأیید هامؤلفهکلیه 

درصد،  ار،یانحراف مع ن،یانگیها از مداده فیتوص یبرا
استنباط  یو برا Spss V23 افزارنرم قیو جداول از طر یفراوان

و به کمک  یمعادالت ساختار سازیمدل قیها از طرداده یمارآ
و  گیریاندازهدر دو بخش مدل  IBM Amos 23 افزارنرم

 .رفتیانجام پذ یبخش ساختار

 

 تحقيق هايیافته

وجه . با تدهدمیشناختی نشان جمعیت هایویژگیهای تحقیق را بر اساس توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه 1جدول 

تا  11درصد مرد بودند، همچنین بر اساس سن بیشترین تعداد نمونه را افراد  1/26درصد از نمونه زن و  9/73، 1به جدول 

 لیسانس بودند.فوقدارای مدرک تحصیلی  هانمونهدرصد از  8/11. دادندمیدرصد تشکیل  1/73سال با درصد فراوانی  05

 دموگرافیک هایویژگیتوزیع فراوانی و درصد فراوانی . 1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی  شاخص آماری

 9/73 11 زن جنسیت

 1/26 36 مرد

 1/7 1 سال 75زیر  سن

 1/12 19 سال 15الی  71

 1/73 17 سال 05الی  11

 3/62 71 سال 25الی  01

 0/9 11 سال 25باالی 

 9/2 8 بدون پاسخ

 1/12 19 دیپلمفوق تحصیالت

 1/68 77 لیسانس

 8/11 06 لیسانسفوق

 3/1 6 دکتری

 3/1 6 بدون پاسخ

ه تمام و نتایج نشان داد کاستفاده شد  های تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرونفبرای بررسی طبیعی بودن توزیع متغیر

همبستگی ها از آزمون . با توجه به طبیعی بودن توزیع دادهباشندمیها( از لحاظ آماری نرمال ها )متغیرها و مؤلفهتوزیع
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 متغیرهاکه بین تمامی  دهدمینشان  6متغیرهای تحقیق استفاده شد. نتایج در جدول  ارتباط بینبرای بررسی  پیرسون

 (.p=51/5وجود دارد ) داریمعنیرابطه مثبت و 

 همبستگی پیرسوننتایج آزمون . 2جدول 

 یحقوق طیمح متغیر
هوش 

 کیاستراتژ

 رییتغ تیظرف

 یسازمان

   1 یحقوق طیمح

  1 116/5** استراتژیکهوش 

 1 761/5** 789/5** ظرفیت تغییر سازمانی

 یانسازم رییتغ تیبر ظرف کیهوش استراتژ تأثیردر  یحقوق طیمح یانجینقش مکه مدل  دهدمینشان  7نتایج جدول 

در سطح معناداری کمتر مناسب بوده و تمامی اعداد و پارامترهای مدل از مقادیر تی و بار عاملی قابل قبولی برخوردار بوده و 

 معنادار است. 50/5از 

 یسازمان رییتغ تیبر ظرف کیهوش استراتژ تأثیردر  یحقوق طیمح یانجینقش ممعادله ساختاری مدل  .3جدول 

 متغیر
بار  گویه  مسیر

 یعامل
 تی مقدار

 - 181/5 ثبات ˂--- یحقوق طیمح

 612/8 028/5 شهروند گرایی ˂---

 165/9 036/5 یاخالق محور ˂---

 786/2 127/5 یارحرفهیغ یرفتارها یبازدارندگ ˂---

 319/9 271/5 پذیریانعطاف ˂---

 571/15 228/5 تجانس ˂---

 003/2 193/5 یدگیچیپ ˂---

 869/3 062/5 تیجامع ˂---

 - 315/5 اعتمادقابل یرهبر ˂--- یسازمان رییتغ تیظرف

 367/8 261/5 بینخوش روانیپ ˂---

 186/16 323/5 کارکنان یتوانمند ˂---

 396/15 281/5 ریدرگ یانیم رانیمد ˂---

 726/8 096/5 یستمیتفکر س ˂---

 095/8 258/5 ییفرهنگ پاسخگو ˂---

 956/3 072/5 یفرهنگ نوآور ˂---

 991/8 291/5 یارتباط ستمیس ˂---

 256/8 228/5 هوش تجاری ˂--- کیهوش استراتژ

 198/8 027/5 هوش رقابتی ˂---

 817/3 001/5 مدیریت دانش ˂---

 095/7 121/5 یسازمان رییتغ تیظرف ˂--- کیهوش استراتژ

 186/0 117/5 یحقوق طیمح ˂---

 602/3 029/5 یسازمان رییتغ تیظرف ˂--- یحقوق طیمح
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 یسازمان رییتغ تیبر ظرف کیهوش استراتژ تأثیردر  یحقوق طیمح یانجینقش ممعادله ساختاری  .1شکل 

ی ازمانس رییتغ تیبر ظرف کیهوش استراتژ تأثیردر  یحقوق طیمح یانجینقش مگیری برازش مدل اندازه 1جدول نتایج 

های اصلی ( به عنوان شاخصCFI( و شاخص برازش تطبیقی )GFIهای نیکویی برازش )مقادیر شاخص دهدمینشان  را

( از مقادیر AGFI ،NFI ،IFIباشد. همچنین سایر شاخص برازش )بوده که نشان از برازش مطلوب مدل می 9/5برازش باالتر 

( و ریشه دوم میانگین RMR=511/5یت بر اساس مقادیر ریشه میانگین مجذور باقیمانده )درنهاقابل قبولی برخوردار هستند. 

 کافی برخوردار است.گفت که مدل از برازش  توانمی( RMSEA=521/5خطای برآورد )

 یسازمان رییتغ تیبر ظرف کیهوش استراتژ تأثیردر  یحقوق طیمح یانجینقش مشاخص برازش مدل  .4جدول 

 تفسیر هامقادیر شاخص مقدار مطلوب های برازششاخص

 - 32/691 - (1کای اسکوآر )کای دو

 - 31 - 6درجه آزادی

 مطلوب 101/1 0تا  1بین  (χ2/dfنسبت کای اسکوآر به درجه آزادی )

 مطلوب 953/5 9/5بیشتر از  (GFI) 7شاخص نیکویی برازش

 مطلوب 961/5 8/5بیشتر از  (AGFI) 1شاخص نیکویی برازش تعدیل شده

 مطلوب 521/5 1/5کمتر از  (RMSEA) 0ریشه دوم میانگین خطای برآورد

 مطلوب 511/5 50/5کمتر از  (RMR) 2ریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده

 مطلوب 967/5 9/5بیشتر از  (CFI) 3برازش تطبیقیشاخص 

 مطلوب 957/5 9/5بیشتر از  (NFI) 8شاخص برازش هنجار شده

 مطلوب 889/5 9/5بیشتر از  (IFI) 9شاخص برازش افزایشی

 

                                                                                                                                                    
1. Chi-Square 

2. Degrees of Freedom (df) 

3. Goodness of Fit (GFI) 

4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

6. Root Mean Squared Residuals (RMR) 

7. Comparative Fit Index (CFI) 

8. Normed of Fit Index (NFI) 

9. Incremental of Fit Index (IFI) 
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 يرگيجهيو نت بحث
وش ه تأثیردر  یحقوق طیمح یانجینقش ما هدف بپژوهش این 

شان نانجام گرفت. نتایج  یسازمان رییتغ تیبر ظرف کیاستراتژ
هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی در وزارت داد که 

نتیجه با یافته تحقیق توکلی و این دارد.  تأثیرورزش و جوانان 
گفت که  توانمیهمسو بود.  (2111جاج ) و (1394)همکاران 

و  کیژمهم و استرات یسازمان تیقابل کی یسازمان رییتغ تیظرف
 ر وزارت ورزش و جواناند شدهشناخته یرقابت تیمز یبرا یمنبع

ز ا بایستمی زارت ورزش و جوانانو کیمتفکران استراتژ است.
روزانه فراتر رفته و توجه خود را بر توسعه  یهاو بحران ندهایفرآ

 یهانانیبه عدم اطم مؤثر ییپاسخگو یسازمان برا تیظرف
داشتن دیدی سیستمی بر بدون  .ارندمعطوف د یطیمح

موضوعات سازمان، فرآیندهای تغییر سازمانی ناشناخته باقی 
 ها ودرگیر کردن مدیران میانی در برنامههمچنین خواهند ماند. 

ر ظرفیت تغیی هایمؤلفهزمان به عنوان یکی از سا هایفعالیت
د بود. و کاراتر خواه ترآسانسازمانی، با داشتن تفکر استراتژیک 

نکه آ یبرادارد.  ریزیبرنامهتغییر سازمان نیاز به  ،طورکلیبه
 بداند اکنون دیبداند به کجا خواهد رفت با زارت ورزش و جوانانو

د را باش خواهدیآنچه م دیبا ازآنپس. قرارگرفته استکجا  قاایدق
ا ر گاهیبه آن جا دنیرس یکرده و چگونگ فیتعر یبه درست

 مشخص کند. 
 ریمؤثر به منظور تصو یزیربرنامه یبرا یراهبرد یزیربرنامه

 ندتوایاما هرگز نم رود،یسازمان بکار م کیکردن طرح و برنامه 
بود و  چگونه خواهد قاایدق ندهیدر آ حیطمکند  ینیبشیپ مشخصاا

مانی ز ریزیبرنامهاین  رخ خواهد داد. یچه اتفاقات کینزد ندهیدر آ
و در طی زمان انجام گیرد و  بلندمدتخواهد بود که  تراثربخش

 راهبردی به دنبال آن ریزیبرنامهاین همان چیزی است که 
مان اراده الزم در سازبدون داشتن تفکر استراتژیک،  قطعاااست. و 

 راهبردی نخواهد بود.  ریزیبرنامهبرای 
 تیظرفر د بتوانمینیز نتایج نشان داد که محیط حقوقی همچنین 

 هاینتیجه این تحقیق با یافتهاثرگذار باشد.  یسازمان رییتغ
( و 2111) 1(، کیم و همکاران1394و همکاران ) عبانی بهارش
 ( همسو بود. 2111) 2میت و جکسوناس
با سد محکمی به نام  هاسازمانبسیاری از مواقع، تغییرات در در 

زمانی که این موانع . تا کندمیبرخورد  هانامهآیینقوانین و 
خواهند  ورروبهتغییر سازمانی با شکست  هایطرحبرطرف نشوند، 

جازه ا کنندهتسریعو  پذیرانعطافشد. عدم وجود قوانین شفاف، 
. نخواهد داد که سازمان در مسیر خود به درستی حرکت نماید

مل عوا نیتراز مهم یکی طیمح طیو شرا راتییبا تغ یهماهنگ

                                                                                                                                                    
1. Kim et al. 

 نیتراز مهم یکیها است. سازمان یحفظ وجود یبرا
 یراب یطیمح راتییتغ در برابر یو آمادگ یهماهنگ یدستاوردها

به حداقل رساندن  یبرا طیها تعامل مستمر با محسازمان
اخت مطالعه و شن ن،یاست؛ بنابرا رییاز تغ یناش هایپیچیدگی
 یکه سازمان در آن قرار دارد برا یطیمح یهایژگیوساختار و 
 طیسازمان، مطالعه مح اتیمهم است. در ادب اریبس یهر سازمان

 یکه خود دارا یطیمباحث است. مح تریناساسیاز  یکی
 طیآن به مح یهااز بخش یکیاست که  یادیز یهایژگیو

با گذر زمان  ازمانیسدر هر  یقانون طیمح .معروف است یقانون
 طی. اثرات محکندیم رییکشور تغ کی یخیو در طول روند تار

  ایپو و  ستایبه دو صورت ا معموالاگذشته  قاتیدر تحق یقانون
به  یقانون طیحال امروزه مح نیقرار گرفته است. با ا موردمطالعه

پویا  . محیط قانونیشودیگرفته م در نظر ایپو ریمتغ کیصورت 
ه سهولت و سرعت انجام اجازه خواهد داد که تغییرات در سازمان ب

 نیانها را با قوازمانس ستا،یساختار ا کیبا  یقانون طیمحگیرد. 
 نیها آزادند که در احال سازمان نی. با اردیگیمحدود در نظر م

 تیها احساس محدوددر سازمان نیبنابرا ند؛ینما تیمحدوده فعال
 یهانناگ راتییتغ یبرا معموالاها . سازماندیآیو کنترل به وجود م

در دستورات و اهداف کوتاه مدت  رییو تغ ندشویآماده نم
هستند و  کنانیها همانند باز. سازمانشودینم دهیها دسازمان

فت گ توانیطور خالصه م. بهیباز نیزم کیهمانند  ینظام قانون
ز اثرات ا یها برخسازمان ستایساختار ا کیبا  یقانون طیکه در مح

 کیه ب هانسازما قتی. در حقکنندیقانون را احساس نم راتییتغ
ها ازمانس یکه شاکله اصل باشندمیمجهز  یکنترل درون زمیمکان

است که ممکن است  سمیآن مکان قتیآن است؛ و در حق رویپ
 ا،یبا ساختار پو یقانون طیمح کیها شود. در در آن رییباعث تغ

 .باشندیتر مفعال کامالا نیقوان

ه عنوان میانجی تفکر استراتژیک ب یقانون طیمح قشندر مورد 
د که مهم توجه کر تیواقع نیبه ا دیبا و ظرفیت تغییر سازمانی

و  طیبر مح یاثرگذار یقدرت و منابع الزم برا ازمندیها نسازمان
انون ق ،هینظر نیمورد انتظار هستند. بر اساس ا راتییانجام تغ

 ارزاب یسر کی یو برا قیها ابزار تشواز سازمان یسر کی یبرا
گونه که چ ابدیی. به مرور سارمان درمدر نظر گرفته است هیتنب

وفق دهد تا از مضرات آن در امان  یقانون طیمح طیخود را با شرا
 هیعامل را نظر نیا قتیآن بهره ببرد. در حق یایمانده و از مزا

سرعت و دقت  زانیم یعنی نامند؛یبه منابع  م یوابستگ
ه به آن وابست راتییو تغ یونقان طیسازمان به مح ییپاسخگو

. ذیرپانعطافمحیط قانونی پویا و  .قدرت منابع آن سازمان است
و درک قانون به  نیاز قوان یرویبه پ عمدتااها را توجه سازمان

2. Smith And Jackson 
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 یدل. قانون مکندیمعطوف م ،یو اصول اخالق ستمیس کیعنوان 
شده  فیتعر هاینقش جادیا کند،یفراهم م یسازمان یزندگ یبرا
بر رفتار  یمنف ایمثبت و  یمعنا لیو تحم یسازمان گرانیباز یبرا

ن است. قانو هینظر نیاساس ا ود،موج یقانون طیبا توجه به مح
. کندیم جادیا یسازمان یکه نفوذ به زندگ ییباورها ستمیس کی

ه شده است. با توجه ب لیتشک ینهاد یراهبرد از تئور نیاساس ا
 کیسازمان به عنوان  یندهایساختارها و فرآ ،ینهاد هینظر

ها به وجود آمده آن یسازمان طیها در محاز انطباق آن جهینت
 .تاس

در وزارت  رات اساسیتیجه گرفت که برای تغیین توانمیبنابراین 

ورزش و جوانان و افزایش ظرفیت تغییر در این سازمان حیاتی، 
، وجود محیط قانونی حمایت عالوه بر تفکر استراتژیک مدیران

  نیز ضروری است.  کنندهلیتسهگر و 
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