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  کرد ي در وزارت ورزش و جوانان با رو   ی کنش ش ی پ   ت ي ر ي مد   ی ارانه الگو   ، پژوهش هدف  
ها به صورت  است و داده   ی به لحاظ هدف، کاربرد   پژوهش   ن ي بود.  ا   ی ر ی تفس   ی ساختار 

  18  ی ف ی در بخش ک   ی ه آمار نمون شد.    ی آور گرد (  ی و کم   ی ف ی )ک   خته ی آم   وه ی و به ش   ی دان ی م 
  کل ورزش و   ادارات وزارت ورزش و جوانان و    ران ي مد   ، ی از خبرگان و در بخش کّم  تن 

به صورت    ی جامعه آمار   ، محدود بودن اعضا   ل ی بودند. به دل   تن   65، برابر با  ها آن جوانان است 
انتخاب   ابزار تحق تمام شمار به عنوان نمونه  و فرم    ساخته   ، پرسشنامه محقق ق ی شد. 

  ی ورزش   ت ي ر ي د متخصصین م نفر از    10پرسشنامه توسط    يی بود. روا   خودتعاملی ساختاری 
ساختاردهی  جهت   (.=92/0α)شد    د يی کرونباخ تأ  ی آن با آزمون آلفا  يی ا ي دانشگاه و پا 

مک استفاده شد.    ک ی م   ل ی و تحل   ه ي و تجز   ی ر ی تفس   ی ساختار   ی مدلساز   ک ی از تکن   ها مؤلفه 
مؤلفه و    10و جوانان    زش وزارت ور   ی کنش ش ی پ   ت ي ر ي مد   ی ها نشان داد که در الگو افته ي 

و دانش، مهارت    شرفت ی پ   ر ی مس   ت ي ر ي نقشه راه و مد   ی ها مؤلفه وجود دارد و مؤلفه   ر ي ز   49
  ی آمادگ   جاد ي و ا   ی ر ي توسعه رقابت پذ   ی ها و مؤلفه قرار گرفتند    يی ربنا ي در سطح ز   يی و توانا 

کالن    ی هدف گذار توان گفت که  می ند.  مدل پژوهش واقع شد   در رأس   ر یی تغ   ی برا 
انتقال    ، ی برنامه راهبرد اجرای آموزش کارکنان و   ، ی اهداف توسعه شغل   ن یی تع   ی، سازمان 

وزارت  در    ی ش کن ش ی پ   ت ي ر ي توسعه مد ،  پرورش استعدادها   ز ی و ن   ی و عمل   ی تجارب علم 
 د. کر هموار خواهد    ورزش و جوانان را 
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The purpose of this study was to provide a model of 

progressive management in the Ministry of Sports and 

Youth with an interpretive structural approach. This 

research is applied in terms of purpose and the data were 

collected in the field and in a mixed way (qualitative and 

quantitative). The statistical sample consisted of 18 

experts in the qualitative section and 65 in the quantitative 

section, managers of the Ministry of Sports and Youth 

and the general departments of sports and youth of the 

provinces. Due to the limited number of members, the 

statistical population was selected as a whole. The 

research tool was a researcher-made questionnaire and a 

form of structural self-interaction. The validity of the 

questionnaire was confirmed by 10 sports management 

specialists of the university and its reliability was 

confirmed by Cronbach's alpha test (α = 0.92). 

Interpretive structural modeling and Mick Mac analysis 

techniques were used to structure the components. 

Findings showed that there are 10 components and 49 

sub-components in the Ministry of Sports and Youth 

Ministry's progressive management model. They were at 

the top of the research model. It can be said that macro-

organizational goal setting, career development goals, 

staff training and implementation of strategic plans, 

transfer of scientific and practical experiences as well as 

talent development, will pave the way for the 

development of proactive management in the Ministry of 

Sports and Youth. 
Keywords: Pre-Action, Competitiveness, Ministry of Sports and 
Youth 
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  همقدم 

  يیخود توانا  یرقابت  تيحفظ مز  یبرا  هاسازماندر عصر حاضر،  
تغ  يیپاسخگو برابر  ا  رات ییدر  خود  در  بتواند    جاديرا  تا  کند 
د  نرا اتخاذ کرده و به مرحله اجرا گذار   یاستراتژ  ترينمناسب

را در سراسر    هاسازمان  یبه نحو   هارقابت  کهاين توجه به  (. با  1)
  تواند نمی سازمان منفعل    کيدهد،  ی قرار م  ریجهان تحت تأث

 شیپ  هایروش که از    يیهادهد و سازمان   ه خود ادام  ات یبه ح
رقابت  برندنمی بهره    تيريمد  یبرا  یکنش جهان  قرن     یدر 

بر   یمبتن یکنش شیپ تي ري(. مد4د )نآوریدوام نم ويکبیست
پ  ینوع برا  رانهیگشیرفتار  پ  یاست.  رفتار   ی کنش  شیمفهوم 
 یبازدار  ،یکنش  شیپ  هایمداخله   ،یانفعال  ریچون غ  یریتعاب

بازدارندگگسترپیش بازدارندگ  ی،   ريزیبرنامه مؤثر،    یفعال، 
پ  یفراکنش ب  شیو  )ه نگرانه  است.  رفته  سازمان10کار   ها(. 

و    نیقوان تيخود عالوه بر رعا یهاتیدر انجام فعال بايستمی
توجه   و اثربخشی يیکارا ازجمله یگريد مسائلبه  هاچارچوب

تبديل سازمان به  کنند   بهبود مستمر عملکرد سازمان و  با  تا 
   .(11حاصل گردد ) یکنش شیپسازمانی پويا، 

سازمان   یاریبس  در پا،  هااز  ن  نيیعملکرد  دست  به    افتنیو 
سازمان م  یاهداف  کارکنان  متوجه   نيا  ران،يمد  ودانند  یرا 
دانش و    ،یشغل  تيالزم، رضا  زشیاز فقدان انگ  یمسئله را ناش
کاف غ  یمهارت  همه    روازاينپندارند.  ی مکارکنان    رهیو  علل 

عملکرد با    یمشکالت  جستجو    سونگریيکرا  کارکنان  در 
که    زنندمی  گیریوقتو    برهزينه کنند و دست به اقدامات  یم

از    یتواند ناشی مشکالت م  شهير  درواقع  (.7)  ستین  سازچاره
(.  19باشد )  رانيمد  یمناسب از سو  یکنش  شیعدم بروز رفتار پ

  یو ارتقا  تیحفظ بقا، کسب موفق  یها براسازمان   حقیقتدر  
مد  ازمندین  ،وریبهره و    یرانيوجود  نوآور  خالق،  که  هستند 

 یطیمح  راتییتغ  تنهانه افراد منفعل،    برخالفبوده و    کنششیپ
بهبود و   منظوربه بلکه فراتر از آن حرکت نموده و    رنديرا بپذ
خالق  یکار  ط يشرا  یارتقا نوآور  ت یبه  و    ی و  بزنند  دست 

مح  راتییتغ در  را  ا  طی سازنده  وجود 23).  ندينما  جادي کار   .)
  ت یکه با خالق  شودمیکنش در سازمان موجب    شیپ  رانيمد

نوآور آت  ، یو  اقدامات    بینیپیشسازمان    ی مشکالت  و  شود 
تواند به  ی کنش م  شیپ  ر يمد  درواقع.  رديصورت پذ  رانهیشگیپ

 یو ارتقا  وریبهره   شيو افزا  یسازمان  فيوظا  بهترچه انجام هر  
توان  از طرفی می(.  17)  دي نما  یانيعملکرد در سازمان کمک شا

که   برخگفت  به  وابسته  کارکنان،   ی رفتارها  ی عملکرد 
به    ران يمداگر    طورهمین   .است   مديران  یکنششیپ نسبت 

رفتارها کوتاه  توجهبی  یکنششیپ  یانجام  و  ند،  کن  یبوده 
مطلوب کارکنان و به دور از انتظار   چنداننه  هایخروجی شاهد  

دو جانبه    یتيخواهند بود که موجب بوجود آمدن نارضا  شانياز ا
کنشی  مديريت پیش   (.19خواهد شد )  یکار  دهيو مشکالت عد

کند که سازمان برای تغییرات محتمل اين امکان را فراهم می 
بینی نمايد. در همین آينده مهیا شده و اقدامات الزم را پیش

 . به کار رفته است ريز ری تعاب ،یکنش شیپ تيريمد یبرا  رابطه
  شنگرانهیو پ  یانفعال  ریرفتار غ  ی گرانه: نوعمداخله  تيريمد     
 جای به است؛    يیکارا  شي از وقوع مشکالت و افزا  یدور  یبرا

نشان    العملعکس   هاآنپس از وقوع    ، یآنکه نسبت به مسائل
    . (7داده شود )

  ک ياجزاء در    ر یمداخله در تدب  ی: به معنارانهیشگیپ  تيريمد   
محقق    ایشدهبینی پیشبازده  ،  مشخص  یکار  طیمح را 

  شودمی کار موجب    ن ي. است ین  پذيرامکان سازد که بدون آن  یم
  خوبی به کارکنان در مسیر تحقق اهداف سازمان    شغلیوظايف  

    .(7) دانجام شو
سبکندهيآ  تيريمد      مد  ی ساز:  م  تيريدر  که  کوشد ی است 
نسبت به مسائل    یرا شکل دهد و تنها برخورد انفعال  ندهيآ  عيوقا

ا در  باشد.  مد  نينداشته  آن   ت، يريسبک  از    ای پديدهکه  قبل 
   .(12شود )یم جويیچاره آن  یدهد، برا یرو

کمک  کارکنان و    هایفعالیت  یریگیپ  ؛یکنش  شیپ  تيريمد     
عملکرد بهبود  است؛    به  به    کهطوریبه آنان  از   یپیشگیرمنجر 
و   م   عواملیشکست شده  باعث  افراد،  یکه  را  شود  وظايف خود 

  یبرا  تيرينوع مد  ني. حاصل ا(7)  کند، حذف  انجام ندهند  خوبیبه 
مواجه شده و عملکرد    یاست که با مشکالت کمتر  نيا  رانيمد

بر    یمبتن  تيريدم.   (7خود خواهند داشت )  یرا فرارو  یحیصح
است  یعملکرد شغل ندهياز اجزاء مهم فزا یکي: یکنش شیرفتار پ

  جاد يا  ايو    یفعل  طيکه عبارت از اتخاذ ابتکار عمل در بهبود شرا
  ط يمنفعالنه شرا  رشيپذ  جایبه که    ی ؛ طورباشدمی   د يامکانات جد

موجود    تیحاضر، چالش وضع موجود را در بر داشته باشد و وضع
  که   شودمی کنشی مديران موجب  رفتار پیش  طلب کند.  ردرا هماو

 ی رفتار  یهانقش   ازجملهرا    یکنشپبش  هایفعالیت  گونه اينافراد  
    .(10شغل بدانند ) یتطابق کامل با الزامات اساس یخود برا

  لیبه دل  یدولت  یهادر سازمان  رانيمد  یکنش  شیپ  کهاين با       
مهم ا  ینقش  سازمان  ن يکه  از  پدسته  در   جانبههمه   شرفتیها 

دارا دارند  )  یاژهيو  تیاهم  یکشور  طرفی، (9است  از    جينتا  . 
و  هایپژوهش را    رانيا  یدولت  یهاسازمان  یهایژگيمختلف، 

تقل ساختارها  یدیشامل  مد  یسازمان  یبودن  فاقد    ،یتيريو 
دارا3)  تیخالق برابر    یادار  د يزا  یبوروکراس   ی (  در  مقاوم  و 

به نقش مهم مد(20)اند  نموده   فیتحوالت توص با توجه     راني. 
ا سازمان  یرتقادر  پ،  عملکرد  مدل    منظوربه  یکنش  شیارائه 
در   ني(. ا14ضرورت دارد )  رانيانتخاب مد  نهیدر زم  یریگمیتصم
صورت گرفته    یاندک  هایپژوهش   نهیزم  ن ياست که در ا  یحال
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برخ به  ادامه  در  اشاره    هاپژوهش   نيا  یهاافتهياز    ی است. 
    .شودمی

پ2013)  همکارانو    1وا       خود،  پژوهش  در  را   یکنش  شی( 
  خودجوشو    رییبه تغ  شيگرا  نده،يشامل سه عامل مهم تمرکز بر آ

 ی ( در پژوهش2018)  2و همکاران   انگ ی. ج(12)  کردند  انیبودن ب
  یمثبت  ریکنش تأث  شیسازمان پ  یطیمح  تینشان داد که مسئول

 ر یتأث  ،یوصخص  تیمالک  نیسازمان دارد و همچن   یبر عملکرد مال
ب  یمثبت رابطة  پ  یطیمح  تیمسئول  نیبر  و   کنششیسازمان 

نشان  یپژوهش( در 2019) 3ر ییو م انگي. (13) دارد  یعملکرد مال
و رشد   یفن یها يیبا توانا ی کنشش یپ یوستگ یپ بیکه ترک ندداد

  4شواکارماي . و(42)  را بر عملکرد سازمان دارد  ریتأث  نيشتریبازار، ب
  ش یپ  یاستراتژ  یریشکل گ  بر( عوامل اثرگذار  2018و همکاران )

فشار و    ،یتجار  هایروش بهبود عملکرد،    ،یرا فشار نهاد   یکنش
و بهبود    یاشاره کردند که  فشار نهاد   هاآندانند و    یبازار م  یايمزا

سطح قرار   نيها، در باالترکننده نییتع  ةیبا بق سهيعملکرد، در مقا
الراز(12)  دارند همکاران  5ی.  در  2015)  و  ب  پژوهش(    انیخود 

در   که  پ  ک يکردند  مد  کنششیسازمان  قوة    ی دارا  تيرياگر 
ا دهد،  ارائه  گزارش  و  باشد  عملکرد  به    نيقضاوت  منجر  امر 

  لهیتواند به وسی م  يیشود. به عالوه، پاسخگویسازمان م  تیمقبول
پابدي  شيافزا  یکنششیپ که    ی مفهوم  کي  یکنش شی.  است 

 6مولر   ری. کام(2)  داردرا در بر  نفعانيذ  تیو فعال  یحسابدار  ت،يريمد
دنبال کردن    یکنششیپ  یرفتارها  ی( در بررس2011)  و همکاران

اجتماع عموم  یبازخورد،  ا  یکردن  سرپرست    جاديو  با  رابطه 
نقش، تعهد   تیسطح از شفاف  نيرفتارها به باالتر  نيکه ا  افتنديدر

مقبول  یسازمان م  یاجتماع  تیو  منجر  همکاران،  جانب    شودی از 
(14). 

در ارتباط با سازمان   محدودی  هایپژوهش در داخل کشور،   
اس  یشکنشیپ  تيريمد  ايو    کنششیپ  ن یدر هم ت. انجام شده 

  تیکه وضع  افتنديدر  ی( در پژوهش1398و همکاران )  یرابطه مراد
ابعاد روابط    بیکنش، از ترک  ش یسازمان پ  کيداشتن    یمطلوب برا

  شودمیحاصل    ی و اهداف عقالئ  یداخل  نديباز، فرا  ستمیس  ،یانسان
 ی های ژگينشان داد که و  ی( در پژوهش1397راد )  ی. کاظم(18)

خدمت   ،یرفتار   یهایژگيو  ،یدرون  زشیانگ  ،یتیشخص حس 
  شیپ  رانيمد  یها  یژگيازجمله و  يیو دانش، مهارت و توانا  یگزار

( در  1395)  یمقدم و تفت  ی. محمد (16)  شوندیکنش محسوب م
بر عملکرد مورد انتظار    یکنش  شیپ  تيريکه مد  دريافتند  یپژوهش

کردن    یاجتماع  ان،یم  نيمثبت و معنادار دارد که از ا  ریکارکنان تاث

 
1. Wu 

2. Jiang, Xue, & Xue   
3. Yang, & Meyer   

  را نشان داد   ر یشدت تأث  نيشتریب  شرفت،یپ  یبرا  یساز  رصتو ف
با    ینشان داد که عوامل فرد  ی( در پژوهش1395)  ی.  قجر(19)

 ی. کاظم(8)  اثر گذار است  یکنش  شیشدن بر رفتار پ  یهدف جهان
برون   لیاز قب  يیهابه شاخص   یپژوهش( در  1396راد و همکاران )

درونى کنترل  حیطه  باز،  ذهن  داشتن  وجدان،  ريسک    ، گرايى، 
نظم،   از  برخوردارى  بردبارى،  جويى،  مشورت  قاطعیت،  پذيرى، 
انتقادپذيرى، مثبت انديشى، انعطاف پذيرى، توکل گرايى، خوش  

عنو  به  گرايى  عمل  و  شناسى  وظیفه  هاى بینى،  شاخص  ان 
توان گفت که ايجاد  می  (.15)   نداهشخصیت پیش کنش اشاره کرد

و استقرار مديريت پیش کنشی به توسعه سازمان و بهبود عملکرد  
مديران و کارکنان و نیز آمادگی سازمان برای رويارويی با تغییرات  

 کند.احتمالی نقش مهمی را ايفا می 
در شرايط پويا و غیر قطعی، مدل مديريت پیش کنشی دارای       

مستثنی  قاعده  اين  از  جوانان  و  ورزش  وزارت  و  است  اهمیت 
که  می   روازاين نیست.   کرد  اذعان  پیش  توان  مديريت  الگوی 
و توسعه ورزش  وزارت ورزش و جوانان    به بهبود عملکردکنشی  

ر رابطه با  د  ی قیتاکنون تحق  یکشور کمک خواهد کرد. از طرف
  یو حت  جواناندر وزارت ورزش و    یکنش  شیپ  تيريمد  یالگو

از سازمان  است.    های ورزشیهیچ يک  نگرفته    روازاينصورت 
در    پژوهشگر   ني. بنابرااحساس شدحاضر    پژوهشانجام  ضرورت  

ها سؤال است که مؤلفه   ني پژوهش ابتدا به دنبال پاسخ به ا  نيا
در وزارت ورزش و جوانان   یکنش  شیپ  تيريمد  یهامؤلفه   ريو ز

با   سپس  اند؟  اهم  توجهکدام  برا  یهاتياولو  تی به    یاقدام 
   است؟ و اقدام کدام میتصم تياولو یدارا یهامؤلفه  ران،يمد

  روش تحقيق

است   یو به لحاظ هدف، کاربرد  یشيمایپ-یفیتوص  ق،یروش تحق
به    قی تحق  یانجام شد. داده ها  یو کم  یفیک  ختهیآم  وهیکه به ش

  نیروش پرسش نامه و هم چن  ،ینترنتيا  ،یصورت مطالعه اسناد
ک  ینظرخواه )نمونه  شناساپژوهش  یفیاز خبرگان  مورد  در    يی( 

در وزارت ورزش و    یشکن  شی پ  تيريمد  یهامؤلفه  ريها و زمؤلفه
و سپس با    یفیابتدا با روش ک  ،پژوهش  نيجوانان انجام شد. در ا

 یفیدر بخش ک  یشد. جامعه آمار  یداده ها جمع آور  یروش کمّ
سال    10متخصصین و مديران با سابقه بیش از  از    تن  18تعداد  

 ( خبرگانمديريت در سازمان ورزشی به عنوان مشارکت کنندگان )
مد به  تخصص،    تيريآشنا  براساس  جوانان  و  ورزش  وزارت  در 

با بهره    هدفمندبه صورت    ليو تما  یدسترس  ،یتجربه، تسلط نظر
)مديران سابق و فعلی   انتخاب شدندگیری از روش گلوله برفی  

4. Vishwakarma 
5. Alrazi 
6. Kammeyer-Mueller 
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تن، مديران کل استانی سابق و فعلی،    6وزارت ورزش و جوانان،  
فدراسیون،    6 و  المپیک  ملی  کمیته  مدير  اسات  2تن،  و  ید  تن 

در    تن(.  4مديريت ورزشی با سابقه مديريت در سازمان ورزشی،  
وزارت های مختلف  حوزه   راني، شامل مدن ت  65عداد  ت  ، یبخش کم

 هاآنکل ورزش و جوانان است رانيو مدتن(  34) ورزش و جوانان
   .نفر( بودند 31)

ها     کتابخانه  پژوهش  یداده  مطالعه  صورت    ،ینترنتيا  ،یابه 
 مشارکت کنندگان   از   ینظر خواه  نیروش پرسش نامه و هم چن

به  صورت مصاحبهبه   يافته  نیمه ساختار  اين    دست آمد.های  به 
های باز با های حاصل از مرور ادبیات و مصاحبهصورت که داده

مشارکت کنندگان، با روش تحلیل محتوا و کدگذاری باز، مبانی  
داده و  استخراج  گاساسی  بندی  جمع  کدها  تعداد  های رديد. 

وزارت  در  کنشی  پیش  مديريت  توسعه  بر  مؤثر  شده  شناسايی 
مفهوم بود که پس از آن پنل    72ورزش و جوانان در مرحله اول  

  ی اعضا  اریشده در اخت  یجمع بند  یهاو داده  ديگرد  لیتشکدلفی  
دلف گرفت  یپنل  پس  قرار  تجز.  تحل  هي از  نظرات    ،هاداده  لیو 
بند   یاصالح از جمع  و پس  شد  اصالح  یداده  توسط    ینظرات 

زير مؤلفه   57مفهوم )زيرمؤلفه( به    72ها از  ی، دادهپنل دلفاعضای  
قالب   شد.    11در  داده  کاهش  اصلی  کم  درواقعمؤلفه  عوامل   ،

 مرحله در    یبازنگر  یارتباط حذف شد. در ادامه برا  یب  ايو    تیاهم
 ی هاش يرايقرار گرفت و و یف پنل دل اریمجددأ در اختها، دادهدوم 

ها به شد و تعداد مؤلفه   یساز  کسانيموارد مشابه  .  الزم انجام شد
  مرحلهدر    . مؤلفه کاهش داده شد  ريز  49و مهم و    ی مؤلفه اساس  10

پرسشنامه انجام شد   هیته   نیعوامل و همچن  تیو اهم  بیسوم ترت
نها در  کل  تيو  گرد  یتوافق  حاصل  روادياعضا،  پرسشنامه    يی. 

دانشگاه که آشنا و صاحب    یورزش   تيريمد  دینفر از اسات  10توسط  
  يیايشد و پا  ديیتأ  ،د وزارت ورزش و جوانان بودن  تيرينظر در مد

  د يیکرونباخ مورد تا  یبا استفاده از محاسبه آلفا  زیپرسشنامه ن  نيا
مانند   پژوهش  یهاریمتغ  فیبرای توص   (.=92/0α)گرفت  قرار  

و    ن یانگیم  ، یفراوان  عيتوز توصیفی  آمار  از  استاندارد  انحراف  و 
افزار نرم  از  شد.   spss استفاده   ی ساختارده  منظوربه استفاده 

تعهمؤلف و  مدل    یریگمیتصم  یهاتياولو  نییها  روش  اقدام،  و 
  سال يبر اساس نظر فا  رايانتخاب شد. ز  یریتفس  یساختار  یساز

همکاران اصلی 2006)  1و  از  يکی    مدل   های  منطق  ترين  (، 
  يک  در  که  عناصری  همواره  که  باشد   آن می   یریتفس  ساختاری

باالتری    تاهمی  از  دارند  عناصر  ساير  بر  بیشتری  اثرگذاری  سیستم
  بدست می   یبرخوردارند. مدلی که با استفاده از اين روش شناس

 يا  سیستم  يک  پیچیده،  موضوع  يا   مسأله  يک  از   ساختاری  آيد،
برا  یها  تاولوي  و  دهد  می  نشان  را  مطالعاتی  حوزه را    یاقدام 

 
1. Faisal et al   

   .(6،5کند )ی مشخص م رانيمد
 10تعداد    یریتفس  یساختار  یکاربرد روش مدل ساز  منظوربه     

شناسا مد  يی مؤلفه  بر  مؤثر  جدول    یکنش  شیپ  تي ريشده  در 
و به صورت پرسشنامه   ديدرج گرد  یساختار  یخودتعامل  سيماتر

اخت ک  اریدر  گرف  یفینمونه  قرار  )خبرگان(  آنان  پژوهش  از  و  ت 
  سهيمقا  یزوج   ورتها را دو به دو به صدرخواست شد که مؤلفه 

گذارد    ی م  ریتاث j بر مؤلفه i صورت که چنانچه مؤلفه  نيکنند به ا
صورت Vحرف در  مؤلفه  ی،  مؤلفه j که  گذارد    یم  ریتاث i بر 
تاث Aحرف اگر  که    یو در صورت X دو طرفه هست حرف  ری، 

ه  سهيمقا عامل،  دو  د  چکدامیارتباط  گذارد ینم  ریتاث  یگريبر 
عوامل،    یمعلول-یروابط عل  نییتع  یبرا  دامه. در اسنديبنو O حرف

ساز مدل  روش  ا  یری تفس-یساختار  یاز  روش    نياستفاده شد. 
 :است ريچهار گام به شرح ز یدارا

  یجمع بند  ،پژوهش  ینمونه کم  ت ياول، بر اساس نظر اکثر  گام
ماتر  یهاداده  جينتا تعامل  سيپرسشنامه  نظر    یخود  عنوان  به 
  ی . در گام دوم، نمادهای تعامل ديدر جدول مربوطه درج گرد  يینها

  نییتع  منظوربه به صفر و يک تبديل شدند. در گام سوم    یساختار
  ی مجموعه خروج  هاآن از    کي هر    یها، برااز مؤلفه   کيسطح هر  

 ی ر یشد. متغ  نییها تع( و اشتراکازین  شی)پ  ی(، ورودی)دسترس
و عناصر مشترک آن کامالً يکسان بود، در   ی که مجموعه خروج

جا اول  متغیرها  یسطح  تعیین  از  پس  اول،   یگرفت.  سطح 
سطح اول را از جدول حذف   یرها یسطح دوم، متغ  نییتع  منظوربه 
تشکیل شد. در جدول دوم   متغیرها جدول بعدی  هبا بقی  و  دهش
د و اين کار شمشخص    متغیر سطح دوم  ،ز همانند جدول اولنی

متغ  نییتعتا   همه  نهاافتيادامه    رهایسطح  در   س يماتر  تي. 
  نییشد و در گام چهارم، با توجه به سطوح تع  لیاستاندارد را تشک

 د. يگرد می ترس ری،یتفس یساختار  یشده، الگو

 

 یافته هاي تحقيق 
نتايج نشان داد که از تعداد    )خبرگان(،  پژوهش  یفیر بخش کد

 15)  درصد  33/83تن( زن و    3)  درصد  7/16  مشارکت کننده،  18
 یدارااز مشارکت کنندگان  (  تن  6)  درصد  89/38  بودند.مرد    (تن

ل  یدارا   (تن  9)  درصد  50  ،مدرک دکترا  و  سانسیمدرک فوق 
  17)  44/94بودند.    سانسی مدرک ل  یدارا  ( تن  3)  درصد  67/16

در ورزش و جوانان و    تيرياز ده سال مد  شیسابقه ب  یداراتن(  
  تيريمد  هاز خبرگان، کمتر از ده سال سابقتن(    1)درصد    56/5

 . ندداشت و يا سازمان ورزشی  در وزارت ورزش و جوانان
  38/15مرد و  تن(    55)درصد    62/84،  پژوهش  یمدر بخش ک   

مدرک    یداراتن(    14)درصد    54/21بودند.    تن(  10)  درصد زن
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  23/9و     سانسیمدرک فوق ل  یداراتن(    45درصد )  23/69دکترا،  
ل  یدارا  تن(  6)  درصد  41)درصد    07/63بودند.    سانس یمدرک 
ورزش و    تيريدر مد  تیسال فعال  10از    شیسابقه ب  یداراتن(  

و   سال    10از    کمتر،  مديراناز    تن(   24)  درصد  93/36جوانان 
 ورزش و جوانان داشتند.  تيريدر مد تیسابقه فعال

بررس      نظرخواه  یاسناد  یبا  ن  یو  و  خبرگان  به کمک    زیاز 
در وزارت    یکنش  شیپ  تيريمد  یالگو  یجهت طراح  ،یروش دلف

. فهرست  ديگرد  نییمؤلفه تع  ريز  49مؤلفه و    10ورزش جوانان،  
 است.   دهيدرج گرد 1ها در جدول شماره مؤلفه  ريها و زمؤلفه

 

 در وزارت ورزش و جوانان یکنش شیپ تيريمد یهامؤلفه  ريها و زمؤلفه  . 1جدول 
 ها زير مؤلفه مؤلفه ها 

 
کردن یجتماعا   

 

 مرحله پیش از ورود کارکنان به وزارت ورزش و جوانان

وزارت ورزش و جوانان   یکارکنان با فرهنگ سازمان يیارويمرحله رو  

کارکنان  یسيمرحله دگرد  

 
 
 
 

شرفت یپ ریمس تيرينقشه راه و مد  

 
 
 

در وزارت ورزش و جوانان یاهداف توسعه شغل  نییتع  

 توسعه نظام آموزش 

و بازخورد  یابياستقرار و توسعه ارز  

افته يتوسعه  یکشورها شرویپ  یورزش  یهاسازمانبا  یا روابط توسعه جاديا   

مناسب  یسازمان یسبک رهبر یریبکار گ  

کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هدف گذاری  

 جامع نگری

راهبردی و اجرای آن در ورزش ريزیبرنامه  

های کاریبودن سیستمپويايی و به روز    

 
 ارائه بازخورد 

 ارتباط رو به باال 

 ارتباط رو به پايین

 بازخورد دادن صحیح و به موقع 

 
 

ی کنش شی پ تیشخص  

 عمل گرايی مديران 

 برخورداری مديران از استقالل عمل 

 انعطاف پذيری مديران 

 برخورداری از نظم و انظباط 

 قاطعیت مديران 

 وجدان کاری مديران  

 عزت نفس مديران 

  
یريوسعه رقابت پذت  

 

 ها ها و تخصصوجود تنوع مهارت

 ايجاد و استقرار همسانی وظیفه 

 اهمیت وظیفه نزد مدير و کارکنان  

 غنی سازی و توسعه شغلی 

 
ی و نوآور تیخالقتوسعه    

 فراهم کردن زمینه و بستر خالقیت و نوآوری 

پذيری مديران و زيردستان روحیه ريسک   

 يادگیری سازمانی

های نو پیاده سازی ايده   

 
يی دانش، مهارت و توانا  

 

 برخورداری از دانش و آگاهی محیطی ورزش و جوانان

 برخورداری از دانش شغلی در حیطه ورزش و جوانان 

 برخورداری مديران از هوش هیجانی 

 ارتباطی برخورداری مديران از مهارت های 

 برخورداری از هوشمندی عمومی و خردمندی 

 
ی توسعه شغل  نهیزم جاداي  

 های توانمند سازی و آموزشی در وزارت ورزش و جوانان دوره

 مديريت استعداد و جانشین پروری در وزارت ورزش و جوانان 
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 های جديدتوسعه يادگیری مهارت

 تخصص و اثربخشی استقرار و تحکیم ترفیع شغلی مبتنی بر 

 
 

ر یی تغ یبرا  یآمادگ جاديا   

 آمادگی برای روبرو شدن با تغییرات احتمالی  منظوربهتوانمندسازی کارکنان 

 در تغییرات احتمالی مورد نیاز نوآوری حس برانگیختن 

 توسعه مشارکت مديران و کارکنان در تصمیمات

 توسعه حمايت و تحقق تعهدها

 فرايندهای مختلف تغییر منصفانه در 

 توسعه سازمانی در راستای مديريت پیش کنشی

 
ی درون زشینگا   

 
 

 وجود انگیزه پیشرفت در نزد مديران و کارکنان

 مندی مديران و کارکنان به شغل عالقه

 در مديران و کارکنان  یاحساس خودکارآمد

يیخودشکوفا تمايل مديران بهمیزان    

بررس سطح   ی جهت  تع  یبندو  مؤلفه   نییو  اين  ارتباط  در  ها 
پژوهش از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. ابتدا  

ده در ده    سيماتر  کي  یتعامل ساختار  س يماتر  لیجهت تشک
 ها آنو    قرار داده شد.  مشارکت کنندگان  اریدر اخت  مؤلفه  10شامل  

شده    دی( عوامل طبق قواعد قیزوج  سهيدو به دو )مقا  سهيمقابا  
نمودند و سپس نمادها بر اساس    لیفرم را تکم ق، یدر روش تحق

 ج ينتا  ديدرج گرد  ینمونه پژوهش در جدول خودتعامل  تينظر اکثر
 است. دهيدرج گرد 2در جدول شماره 

 

 وزارت ورزش و جوانان  یکنش شیپ تيريمد  یهامؤلفه یساختار   یخود تعامل  سيماتر   . 2دول ج
     I                                                                                

           J                                                
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کد

ی ساز یاجتماع  1  A A X X X X X A X 

شرفت یپ ریمس تيرينقشه راه و مد  2   A A O V V V A A 

 O O O A O X O    3 ارائه بازخورد 

يی مهارت و توانا دانش،   4     X X V V V V 

یريتوسعه رقابت پذ  5      X X X X Q 

یو نوآور تیخالق  6       V V V O 

 X X O        7   یکنش شی پ تیشخص

ی توسعه شغل  نهیزم جاديا   8         A O 

ر یی تغ یبرا  یآمادگ جاديا   9          X 

ی درون زشیانگ  10           

تعامل نمادهای  يابی،  دست  ماتريس  آوردن  دست  به   ی برای 
 به صفر و يک تبديل شدند.    ريبر حسب قواعد ز یساختار

  Vحرف    ک،يبه    J  یبه صفر و در ورد  I  یدر ورود  A  حرف   
 یدر ورود   Xبه صفر، حرف    J  یو در ورود  کيبه    I  یدر ورود

I    وJ    و    کيبهO  یدر ورود  I    وJ  شد. سپس    ليتبد  ربه صف

  ق،یبه دست آمده از نظرات خبرگان تحق  جينتا  کیتفک  منظوربه 
 از ی)امت  یوابستگ  زانیبه دست آمده از سطر( م  1  ازیقدرت نفوذ )امت

در جدول شماره   جي. نتاديبه دست آمده از ستون( مشخص گرد  1
 درج شده است.  3

 
 

 وزارت ورزش و جوانان  یکنش شیپ تيريمد  یهامؤلفه يینها یدسترس سيماتر  . 3 جدول

I 

j 
قدرت  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کد

 نفوذ

 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 ی ساز یاجتماع

 6 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 شرفت یپ ریمس تيرينقشه راه و مد

 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 ارائه بازخورد 

 8 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 4 يی مهارت و توانا دانش، 
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I 

j 
قدرت  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کد

 نفوذ

 7 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 5 یريتوسعه رقابت پذ

 7 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 6 یو نوآور تیخالق

 6 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 7 ی کنش شی پ تیشخص

 3 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 8 ی توسعه شغل  نهیزم جاديا 

 6 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 9 ر یی تغ یبرا  یآمادگ جاديا 

 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 10 ی درون زشیانگ

  3 9 8 6 4 7 6 5 4 8  میزان وابستگی 

  قابل  مجموعه ،بیتیاسبرای تعیین سطح، با استفاده از ماتريس د
عناصر ی)ورود  ازین  شپی   مجموعه  و(  خروجی)  دستیابی و   )

برا تع  یمشترک  مؤلفه  آن    نییهر  تکرار،  اولین جدول  شد. در 
مجموعه  که  است  اول(  )سطح  سطح  باالترين  دارای  مؤلفه 

  و عناصر مشترک آن کامالً يکسان باشد. پس از تعیین   یخروج
با متغیرهای   و  از جدول حذف  ی اين سطحمتغیرها  سطح اول،

. در جدول دوم نیز همانند ديباقی مانده جدول بعدی تشکیل گرد

متغیر   اول  براجدول  سپس  شد.  مشخص  دوم    ی برا  ی سطح 
شده سطح   نییتع یهاسطح، مؤلفه نیسوم  نییجدول تع لیتشک
. اين ديگرد  لیاز جدول حذف و جدول سطح سوم را تشک  دوم
  س يادامه داده شد. سپس ماتر  رهایسطح همه متغ  نییتا تع  کار

نتاديگرد  لیتشک  استاندارد مؤلفه  نییتع  جي.  اول   ی هاسطح 
 4وزارت ورزش و جوانان در جدول شماره    یکنش  شیپ  تيريمد

 درج شده است 

 

 وزارت ورزش و جوانان یکنش شیپ تيريمد  یهاسطح اول مؤلفه  ن ییتع . 4جدول 

 سطح اشتراک ها ورودي ها  خروجی ها  کد  مؤلفه ها تکرار 
 - 10،7،6،5،4،3،1 10،7،6،5،4،3،2،1 10،9،8،7،6،5،4،3،1 1 ی ساز یاجتماع -

 - 2 10،9،5،4،3،2 8،7،6،2،1 2 شرفت یپ ریمس تيرينقشه راه و مد -

 - 9،3،1 9،7،5،3،1 9،3،2،1 3 ارائه بازخورد  -

 - 6،5،4،1 7،6،5،4،1 10،9،8،6،5،4،2،1 4 يی مهارت و توانا دانش،  -

 1 9،8،7،6،5،4،1 9،8،7،6،5،4،1 9،8،7،6،5،4،1 5 یريتوسعه رقابت پذ 1

 - 6،5،4،1 6،5،4،2،1 10،9،8،7،6،5،4،1 6 یو نوآور تیخالق -

 - 9،8،7،1 9،8،7،6،5،2،1 9،8،7،4،3،1 7 ی کنش شی پ تیشخص -

 - 8،7،5 9،8،7،6،5،4،2،1 11،8،7،5 8 ی توسعه شغل  نهیزم جاديا  -

 1 9،7،5،3،2 10،9،7،6،4،3،2،1 9،7،5،3،2 9 ر یی تغ یبرا  یآمادگ جاديا  1

 - 10،1 10،6،4،1 10،9،2،1 10 ی درون زشیانگ -

 ت يريمد  یهاسطح مؤلفه   نی اول  نییتع  یبرا  4جدول شماره    جينتا
مؤلفه   یکنش  شیپ که  داد  نشان  جوانان  و  ورزش    ی هاوزارت 

ا  یريتوسعه رقابت پذ در سطح اول   رییتغ  یبرا  یآمادگ  جاديو 
ها، سطح دوم مؤلفه   نییجدول تع  لیدر تشک  نيقرار گرفتند. بنابرا

سطح    نییها جدول تعمؤلفه  هیو با بق  ديدو مؤلفه حذف گرد  نيا
 شیپ  تيريمد  یهاسطح دوم مؤلفه   ن ییتع  جيشد. نتا  لیدوم تشک

 . درج شده است  5وزارت ورزش و جوانان در جدول شماره    یکنش

 

 وزارت ورزش و جوانان یکنش شیپ تيريمد  ی تعیین سطح دوم مؤلفه ها . 5جدول 

 سطح اشتراک ها ورودي ها  خروجی ها  کد  مؤلفه ها تکرار 
سازی  یاجتماع 2  1 1،3،4،6،7،8،10  1،2،3،4،6،7،8،10  1،3،4،6،7،8،10  2 

شرفت یپ ریمس تيرينقشه راه و مد -  2 1،2،6،7،8  2،3،4،10  2 - 

1،2،3 3 ارائه بازخورد  -  1،3،7  1،3  - 

يی مهارت و توانا دانش،  -  4 1،2،4،6،8،10  1،4،6،7  1،4،6  - 

یو نوآور تیخالق -  6 1،4،6،7،8،10  1،2،4،6  1،4،6  - 

ی کنش شی پ تیشخص -  7 1،3،4،7،8  1،2،6،7،8  1،7،8  - 
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ی توسعه شغل  نهیزم جاديا  2  8 7،8  1،2،4،6،7،8  7،8  2 

ی درون زشیانگ -  10 1،2،10،11  1،4،6،10،11  1،10،11  - 

ی و   ساز  یاجتماعهای  نشان داد که مؤلفه  5نتايج جدول شماره  
ی در سطح دوم قرار گرفته است بنابراين  توسعه شغل نهیزم جاديا

ها نیز از جدول  برای تشکیل جدول تعیین سطح سوم، اين مؤلفه 
مؤلفه  با  و  شد  سوم  حذف  تعیین سطح  جدول  مانده  باقی  های 

سوم   سطح  تعیین  نتايج  شد.    ش ی پ  تيريمد  یهامؤلفهتشکیل 
گرديده   درج  6در جدول شماره  وزارت ورزش و جوانان    یکنش

 . است

 

 وزارت ورزش و جوانان یکنش شیپ تيريمد  یسطح سوم مؤلفه ها ن ییتع . 6دول ج

 سطح اشتراک ها ورودي ها  خروجی ها  کد  مؤلفه ها تکرار 

شرفت یپ ریمس تيرينقشه راه و مد -  2 2،6،7  2،3،4،10  2 - 

3،7،11 3 3 ارائه بازخورد  3  3 3 

يی مهارت و توانا دانش،  -  4 2،4،6،10  4،6،7  4،6  - 

یو نوآور تیخالق -  6 4،6،7،10  2،4،6  4،6  - 

3،4،7 7   یکنش شی پ تیشخص -  2،6،7  7،8  - 

ی درون زشیانگ -  10 2،10  4،6،10  10 - 

در سطح سوم    ارائه بازخوردنشان داد که مؤلفه    6  نتايج جدول
سطح   تعیین  جدول  تشکیل  برای  بنابراين  است.  گرفته  قرار 

مؤلفه  با  و  از جدول حذف شد  نیز  مؤلفه  اين  باقی چهارم،  های 

مانده جدول تعیین سطح چهارم تشکیل شد. نتايج تعیین سطح 
وزارت ورزش و جوانان    یکنش  شیپ  تيريمد  یهامؤلفهچهارم  

 .درج گرديده است 7در جدول شماره 
 

وزارت ورزش و جوانان یکنش شیپ تيريمد ی ها. تعیین سطح چهارم مؤلفه 7جدول   

 سطح اشتراک  ورودي  خروجی  کد   مؤلفه ها تکرار 

شرفت یپ ریمس تيرينقشه راه و مد -  2 2،6،7  2،4،10  2 - 

يی مهارت و توانا دانش،  -  4 2،4،6،10  4،6،7  4،6  - 

یو نوآور تیخالق -  6 4،6،7،10  2،4،6  4،6  - 

2،6،7،8 7 7   یکنش شی پ تیشخص 4  7 4 

ی درون زشیانگ 4  10 10 4،6،10  10 4 

مؤلفه  7نتايج جدول شماره   داد که   ش یپ  تیشخصهای  نشان 
بنابراين  درون  زشیانگی و  کنش ی در سطح چهارم قرار گرفتند. 

ها نیز از جدول تشکیل جدول تعیین سطح پنجم، اين مؤلفه برای  
تعیین سطح پنجم حذف شد و با مؤلفه  باقی مانده جدول  های 

تعیین سطح پنجم   نتايج    ش یپ  تيريمد  یهامؤلفهتشکیل شد. 
درج گرديده   8در جدول شماره    وزارت ورزش و جوانان   یکنش
 . است

 

 وزارت ورزش و جوانان یکنش شیپ تيريمد های . تعیین سطح پنجم مؤلفه 8جدول 

 سطح اشتراک  ورودي   خروجی  کد  مؤلفه ها تکرار 

شرفت یپ ریمس تيرينقشه راه و مد -  2 2،6  2،4،10  2 - 

يی مهارت و توانا دانش، -  4 2،4،6  4،6  4،6  - 

یو نوآور تیخالق 5  6 4،6  2،4،6  4،6  5 

ی در  و نوآور  تیخالقنشان داد که مؤلفه    8نتايج جدول شماره  
سطح پنجم قرار گرفته است. بنابراين برای تشکیل جدول تعیین  
سطح ششم، اين مؤلفه نیز از جدول حذف شد و با مؤلفه های 
تعیین   نتايج  تشکیل شد.  تعیین سطح ششم  مانده جدول  باقی 

و    یکنش  شیپ  تيريمد  ی مؤلفه هاسطح ششم   ورزش  وزارت 
   .درج گرديده است 9ن در جدول شماره جوانا

باقیمانده    9نتايج جدول شماره   نقشه راه و  نشان داد دو مؤلفه 
يی در پايین ترين دانش، مهارت و تواناو    شرفتیپ  ریمس  تيريمد

 ی کنش  شیپ  تيريمداند. مدل ساختاری تفسیری  سطح قرار گرفته
ن بر حسب سطح به ترتیب از باال به پايین وزارت ورزش و جوانا

سطح در شکل    6ها در  اند. در پژوهش حاضر مؤلفه تنظیم شده
 نمايش داده شده است.  1شماره 
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 وزارت ورزش و جوانان یکنش شیپ تيريمد  یهاتعیین سطح ششم مؤلفه . 9جدول 

 سطح اشتراک  ورودي   خروجی  کد  مؤلفه ها تکرار 

شرفت یپ ریمس تيرينقشه راه و مد 6  2 2 2،4  2 6 

يی مهارت و توانا دانش، 6  4 2،4  2،4  2،4  6 

 
مدل ساختاری تفسیری تحقیق. 1شکل   

  ت يرينقشه راه و مدنتايج تحقیق حاضر نشان داد که مؤلفه های  
به عنوان مؤلفه    یکنش  شی پ  تیشخص  ی و  شغل  شرفتیپ  ریمس

نتايج  همچنین   باشند  می  زيربنايی  و  سطح  ترين  پايین  های 
تحقیق حاضر نشان داد که مؤلفه های ايجاد آمادگی برای تغییر 

مؤلفه  پذيری  رقابت  توسعه  هست  هایو  مدل  از رأس  ند،که 
و در توسعه مديريت پیش   های پايین مدل اثرپذيری دارندمؤلفه

 جوانان نقش اساسی دارند. کنشی وزارت ورزش و 

MICMAC تجزیه و تحليل     
نمودار تحلیلی میک مک از دو محور افقی )میزان وابستگی( و  
تحلیل  و  تجزيه  در  است.  شده  تشکیل  نفوذ(  )قدرت  عمودی 
متغیرها بر حسب قدرت هدايت و وابستگی به چهار دسته تقسیم  

هستندشوند.  می معیارهايی  شامل  اول  و    گروه  نفوذ  دارای  که 

دارای ارتباط ضعیف با   أند. اين گروه تقريبوابستگی ضعیف هست
متغیرهای  سیستم هستند. شامل  دوم  سوم    ه،وابست  گروه  گروه 

دارند. گروه   وابستگی قوی  و  نفوذ  شامل متغیرهای هستند که 

 .ندهستهدايتگر و با نفوذ باال  چهارم شامل متغیرهای

 
 با روش تجزيه و تحلیل میک مک وزارت ورزش و جوانان  یکنش شیپ تيريمد یهامؤلفه تقسیم بندی . 2شکل 

      
( مؤلفه  يک  فقط  که  گردد  می  اول  10مشاهده  ناحیه  در   )

)متغیرهای خود مختار( قرار گرفته است. نتیجه تحلیل بیانگر اين  
است که ارتباط مؤلفه ها در حد مطلوب و قوی است. در ناحیه  

( قرار گرفته است.  6،4،2دوم )متغیرهای وابسته( سه مؤلفه های )
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متغیرهای ناحیه دوم گراف دارای میزان وابستگی باال و قدرت  
سوم )متغیرهای متصل( مؤلفه های    نفوذ پايین هستند. در ناحیه

( به عنوان متغیرهای پیوند دهنده قرار دارند که دارای  9،7،5،2،1)
قدرت نفوذ و وابستگی باال هستند. در ناحیه چهارم )متغیرهای 

قرار گرفته است که دارای قدرت    8و    3مستقل( فقط دو مؤلفه  
  است.و وابستگی و تاثیرپذيری پايین  نفوذ و هدايت باال
   گيريبحث و نتيجه

و توسعه    شرفتیدر پ  یتواند نقش مهمیم  یکنش  شیپ  تيريمد
ا اهمدينما  فايسازمان  به  توجه  با  پ  تی .  کنشانه    شیاقدامات 

  شیرفتار پ  یساز  هنیو به   بینی پیشجهت    يیارائه الگو  ران،يمد
برخوردار است.    یاژه يو  تی سازمان از اهم  یبرا  ران،يمد  یکنش

 ی کنش  ش یپ  تيريمد  یلگوحاضر، ارانه ا  ق یهدف از تحق  روازاين
 بود.   یریتفس یساختار  کرديدر وزارت ورزش و جوانان با رو

الگوافتهي    وزارت    یکنش  شیپ  تيريمد   یها نشان داد که در 
 یکنش  شیمؤلفه وجود دارد. پ  ريز  49مؤلفه و    10ورزش و جوانان  

دسته    نيکه ا  ینقش مهم  ل یبه دل  یدولت  یهاسازماندر    رانيمد
دارا  جانبههمه  شرفتیپدر    هاسازمان از   دارند،    تیاهم  یکشور 
 ی کنش  شیپ  هایروش که از    يیها( و سازمان 8است )  یا  ژهيو

 ويک بیست قرن     یبرند در جهان رقابتی بهره نم  تيريمد  یبرا
 ی هامؤلفه  ريها و زاز مؤلفه   رانيمد  ی(. آگاه4د )نآوری دوام نم

  شیپ تيريمدل مد یساز ادهیتا با پ شودمیموجب  یکنش شیپ
  رانهیشگینموده و با اقدامات پ  بینیپیشرا    ندهي، اتفاقات آیکنش
نماآن مهار  را  همه  نديها  مورد  در  اقدام  که  است  ممکن  اما   .

ها  مؤلفه   یبرخ  کهاين   ايها به صورت هم زمان دشوار باشد و  مؤلفه
ها مؤلفه  کپارچهي  یبند  تياقدام نباشند. اولو  تیاهم  یدر ابتدا دارا

مد  یديجد  نشیب به  تصم  رانيرا  در  تا  داد  دچار   ماتیخواهد 
ب  یسردرگم و  مؤلفه  شترینشده  به    یهامعطوف  شوند.  اثرگذار 

ها مؤلفه   یبه بررس  قی تحق  یها  افتهيمنظور در بخش دوم    نیهم
تکن از  استفاده  است.    یساختار  یک مدل سازیبا  پرداخته شده 

    .ها در شش سطح قرار گرفتندلفه ؤنشان داد که م  قیتحق جينتا
اول مدل، مؤلفه       و   رییتغ  یبرا  یآمادگ  جادي ا  یهادر سطح 

پذ رقابت  گرفته   یريتوسعه  )قرار  همکاران  و  وا  به  2013اند.   )
 یمقدم و تفت  ی، محمد(22)  بودن  خودجوشو    رییبه تغ  شيگرا

ساز1395) فرصت  به  کاظم  (19)  شرفتیپ  ی برا  ی (  و  یو  راد 
  هاشاره کردند ک  (15)  یري ( به توسعه رقابت پذ1396همکاران )

 ها یهمخوان  نيا  لیدل  دارد.  یهمخوان  اين پژوهش  یهاافتهيبا  
 ی کنش  شیپ  تيريمد  نهیشده در زم  اد ي  یهااست که پژوهش  نيا

باعث شده  صورت گرفته  یو خدمات  یسازمان دولت  ايو   است و 
و توسعه    جاديا  ايو    یابیداشته باشند. دست  یمشابه   ط ياست شرا

متأثر از    یریتفس  یساختار  یسطح اول در مدل ساز  یهامؤلفه

  يی ربنايسطوح ز  ژهيبه و  ترنيیح پاسطو  یهاو تحقق مؤلفه   جاديا
دست است.  ا  یابیمدل  تحقق   نيبه  مستلزم  مؤلفه،  دو 

توانمند  يیهارمؤلفهيز برانگ  یهمچون  حس    ختنیکارکنان، 
و   رانيتوسعه مشارکت مد  از،یمورد ن  یاحتمال  راتییدر تغ  ینوآور

تصم در  حما  مات،یکارکنان  تغ  تي توسعه  تعهدها،  تحقق   رییو 
فرا  همنصفان سازمان  ی ندهايدر  توسعه  راستا  یمختلف،   یدر 

  جاديها، اوجود تنوع مهارت ها و تخصص   ،یکنش  شیپ  تيريمد
است که    ی و توسعه شغل  یساز ی و غن  فهیوظ  یو استقرار همسان

به    ی ابیهستند. دست  ترنيیسطوح پا   یهاوابسته به مؤلفه   ها،نيا
قب  يیهاشاخص گ  لیاز  بکار  آموزش،  نظام  سبک    یریتوسعه 

نگر   یسازمان  یرهبر جامع  بودن    يیايپو  ،یمناسب،  روز  به  و 
زم  ،یکار  یها  ستمیس کردن  خالق  نهیفراهم  بستر  و    تیو 

  یبرخوردار  ،یسازمان  یری ادگي  ،یريپذ  سکير  هیروح  ،ینوآور
انگ  یارتباط  یها از مهارت  رانيمد نزد    شرفتیپ  زهیو وجود  در 
 رییتغ یبرا یآمادگ جاديا یها و کارکنان به تحقق مؤلف  رانيمد

  ی م فايا ی. کمک خواهد کرد و نقش هادیريو توسعه رقابت پذ
وزارت ورزش و جوانان و ادارات ورزش و    چنانچه مديران  کنند.

و ايجاد آمادگی    راتیید ضمن وفق سازمان خود با تغنبتوان  جوانان
  قابت و به توسعه ر  دينما  جاديرقابت را ا  یهات یظرف  های الزم،

گمار  یريپذ تغییرات  دنی  رد  دنهمت  در  رقابتی عصر حاضر  ای 
ناپذير،   آسیب  گريز  مسیر خواهکمتری  دچار  در  حتی  و  شد  ند 

تمال شکست صورت اح  نيا  ریغ  در  توسعه هم قرار خواهند گرفت.
    د.سازمان محتمل خواهد بو

در سطح دوم مدل حاصل شده،    ق یتحق  یها  افتهيبا توجه به       
شغل  نهیزم  جاديا  یهامؤلفه اجتماع  یتوسعه  قرار    یو  کردن 

سازمان   یطیمح  تی( به مسئول2018و همکاران )  انگیگرفتند. ج
  ی کردن عموم  ی( به اجتماع2011مولر )  ریو کام  (13)  کنش  شیپ

مقبول کردند. محمد  (14)  یاجتماع  ت یو  تفت  یاشاره  و    ی مقدم 
 ی اجتماع  ،یکنش  شیپ  یهامؤلفه  ني( نشان دادند که از ا1395)

  را دارد   ریشدت تأث  نيشتریب  شرفت،یپ   یبرا  یکردن و فرصت ساز
پژوهش.  (19) که  ساختاری هرچند  رويکرد  با  شده  انجام  های 

مؤلفه  اما  است،  نشده  بررسی  در تفسیری  شده  شناسايی  های 
مؤلفهپژوهش با  همسو  مطالعه،  مورد  زيرمؤلفههای  و  های ها 

می است.  حاضر  شباهتپژوهش  اين  که  کرد  استنباط  ها  توان 
طالعه  های مورد مسازمان  متأثر شباهت در ماهیت شرح وظايف

مؤلفه است.  جوانان  و  ورزش  وزارت  از  با  دوم  سطح  های 
توانايی،  مؤلفه و  مهارت  دانش،  قبیل  از  زيرين  سطوح  های 

شاخص و  راه  نقشه  و  نوآوری  و  عمل خالقیت  همچون  هايی 
کاری  وجدان  قاطعیت،  پذيری،  انعطاف  عمل،  استقالل  گرايی، 

ت ورزش مديران بهئ همراه تعیین اهداف توسعه شغلی در وزار
مدت،   بلند  و  مدت  میان  مدت،  کوتاه  گذاری  هدف  جوانان،  و 
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رهبری   سبک  گیری  بکار  بازخورد،  و  ارزيابی  توسعه  و  استقرار 
سازمانی مناسب و فراهم کردن زمینه و بستر خالقیت و نوآوری  
اثرپذيری دارد و بر رأس مدل نیز اثرگذار هستند. چنانچه زمینه  

فراهم شود، مديران و کارکنانی   توسعه شغلی کارکنان و مديران
زبده و توانمند پرورش يافته و به اعتال و شکوفايی وزارت ورزش  

بهره با  جوانان  دسترس  و  از  دور  کنش  پیش  مديران  از  مندی 
نخواهد بود. اگر مديران می خواهند که به توسعه شغلی دست  

هايی همچون برگزاری دوره های  يابند، بايستی در تحقق شاخص 
پروری،  توانم جانشین  و  استعداد  مديريت  آموزشی،  و  سازی  ند 

يادگیری مهارت های جديد و ترفیع شغلی تالش کنند. از سوی  
های  ديگر برای اجتماعی سازی مديران و کارکنان توجه به مقوله 

فرهنگ   با  رويارويی  وزارتخانه،  اين  به  نیروها  ورود  از  پیش 
ها و باورها  نگرش سازمانی، شرح وظايف و دگرديسی و تغییر در 

که بر توسعه پیش کنشی و عملکرد فردی و سازمانی اثرگذارند،  
    توجه کافی داشته باشند.

ارائه بازخورد،    یهامشخص نمود که مؤلفه  قیتحق  یهاافتهي     
در    یو نوآور  ت یو خالق  یدرون   زش یانگ  ،یکنش  شیپ  تیشخص

( به مقوله  2019)  رییو م  انگيسطوح سوم تا پنجم قرار گرفته اند.  
( به دنبال 2011کامیر مولر و همکاران  )  (24) یفن یها يیتوانا

و دانش،   ی درون زش ی( به انگ1397راد ) یو کاظم کردن بازخورد
های اين پژوهش يافتهبا  که  اشاره کردند    (16)  يیمهارت و توانا

متغیرهای سطوح میانی در مدل سازی ساختاری همخوان است. 
تفسیری از کنش و واکنش مطلوبی برخوردارند. به عبارتی، اين  
مطلوبی   اثرپذيری  میزان  از  همچنین  و  نفوذ  قدرت  از  متغیرها 
اين عوامل ممکن  از  غفلتی  و  توجهی  برخوردارند. هرگونه کم 

که از  است خسارات جبران ناپذيری به سازمان تحمیل کنند. چرا  
زمینه  و  زيربنايی  بر رأس  متغیرهای سطح  و  پذيرند  اثر می  ای 

مدل اثرگذار هستند. عالقه مندی مديران به شغل خود، انگیزه  
شخصیت   گیری  شکل  موجب  خودکارآمدی  احساس  پیشرفت، 
پیش کنشی مديران در وزارت ورزش و جوانان خواهد شد که اگر  

آگاهی محیطبا شاخص  و  دانش  قبیل  از  شغلی،  های  دانش  ی، 
مهارت هیجانی،  پايینهوش  در  ارتباطی  مدل های  ترين سطح 

و  ورزش  وزارت  در  و  باشد،  همراه  پژوهش  تفسیری  ساختاری 
جوانان اهداف توسعه شغلی تعیین شود می توان امیدوار بود تا با  
توسعه آموزش و ارزيابیمديريت پیش کنشی در وزارت ورزش و  

     جوانان توسعه يابد.
اساس       حاضر  یهاافته يبر  و   یهامؤلفه   ،پژوهش  راه  نقشه 
 ن يیدر پا  يیو دانش، مهارت و توانا  یشغل  شرفتی پ  ریمس  تيريمد
گرفته   نيتر قرار  مدل  با  يافته  اند.سطح  حاضر،  پژوهش  های 

راد   یکاظم  و  (1397راد )یکاظم   (،2019يانگ مییر )  هایيافته

( همکاران  است.    (1396و  ساختاری همخوان  يابی  مدل  در 
تفسیری، سلسله مراتب اثرگذاری از پايین ترين سطح به سمت  

است.   واقع  مؤلفه   روازاينباالترين سطح  قاعده مدل  ای که در 
بايست در اولويت اول تصمیم و اقدام مديران قرار  ، می شودمی

میزان   کمترين  و  اثرگذاری  ويژگی  بیشتری  از  چون  گیرد. 
برخوردارند.  وابس پژوهش،   روازاينتگی  های  يافته  اساس  بر 

شاخص  به  جوانان  و  ورزش  وزارت  در  قبیل  چنانچه  از  هايی 
ارتقاء   شغلی،  مهارت  و  دانش  توسعه  توانمند،  افراد  شناسايی 

های هدف گذاری، جامع نگری  های ارتباطی و نیز، مقوله مهارت
ق  ريزیبرنامه و   در  که  در  آن  اجرای  و  مؤلفه راهبردی  دو  الب 

در   توانايی  و  مهارت  دانش،  و  شغلی  پیشرفت  مسیر  مديريت 
قرار  پايین مديران  اقدام  اول  اولويت  در  گرفته  قرار  ترين سطح 

ها تمرکز نمايند، بر تقويت و يا شکل گیری  بگیرد و بر روی آن 
ها به ويژه ايجاد آمادگی برای تغییر و رقابت پذيری  ديگر مؤلفه 

نان در رأس مدل به دست آمده اثرگذار خواهد  وزارت ورزش و جوا 
بود و به توسعه مديريت پیش کنشی اين وزارتخانه کمک بساری 

 خواهد نمود. 

تقس  قیتحق  یهاافتهي  نيآخر      ی هامؤلفه  یبند  میحاضر، 
تحل  یکنش  شیپ  یالگو از  استفاده  بود.   MICMAC لیبا 

شده از کنش و واکنش    يیشناسا   یهاها نشان داد که مؤلفه افتهي
)خود    کي  هیدر ناح  مؤلفه  ک ي  زيرا که فقطبرخوردارند.    یمطلوب

است و اثرگذاری و يا اثرپذيری ضعیفی دارد و مختار( واقع شده  
مجود و يا فقدان آن مؤلفه تأثیر چندانی بر مديريت وزرات ورزش  

و  مطلوب    ی اثرگذار  اي  یري ها از اثرپذمؤلفه   هیبق  و جوانان ندارد.
 ی ( مؤلفه هایچهار )نفوذ  هیبرخوردار هستند. در ناحيا هر دو،  

شغل  نهیزم  جاديا که  یتوسعه  است  گرفته  قرار  بازخورد  ارائه   و 
هدا قدرت  دهنده  و   نيا  یتگرينشان  است  مؤلفه  ناحیه    دو  در 

نقشه   ،یکنش  شیپ  تیشخص  ،یساز  یاجتماع  یؤلفه هاپیوندی،  
  جاديو ا  يیمهارت و توانا  دانش،   شرفت،یپ  ریمس  تيريراه و مد

ی  هامؤلفه  تيتقو  اي  جاديبر اقرار گرفته اند که    رییتغ  یبرا  یآمادگ
  تیتوسعه خالق زیو ن شرفتیپ ریمس تيرينقشه راه و مد یطراح

نوآور ناح  یو  اند، ا  هیدر سازمان که در   یفايوابسته واقع شده 
   د.نقش خواهد کر

  ران يرا به مد  یديجد  نشیب   ،یریتفس  یساحتار  یمدل ساز      
اولویم و  برا  میتصم  یها  تيدهد  را  اقدام    نییتع  ران يمد  یو 
بدیم دست  یه يکند.  و  تحقق  که  عوامل    یابیاست  همه  به 

  یطراح  یکنش  شیمدل پ.  نخواهد بود  پذيرامکان شده    يیشناسا
اثرگذار بر    یهاحاضر، ضمن آشکار نمودن مؤلفه  در پژوهششده  

  زان یدر وزارت ورزش و جوانان، م  یکنش  شیپ  تيريتوسعه مد
شخص نموده است. از آن جا  ها را ممؤلفه  یرياثرپذ  اي  یاثرگذار
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از    یریتفس  یساختار  یابيدر مدل    یکه سلسله مراتب اثرگذار
آن    مدل  نيیپا رأس  بنابرااستبه سمت  سطح   یهامؤلفه   ني، 

 د.  قرار دار مديران اقدامتصمیم و  تيششم در اولو
  يیمؤلفه دانش، توانا ،پژوهش حاضر یهاته افيبا توجه به          

در   مهارت  مدل  و  بنابرا  پژوهشقاعده  است.  گرفته    نيقرار 
توسعه دانش    ، یطیدانش مح  ش يتا نسبت به افزا  شودمی  شنهادیپ

ها و با برگزاری کارگاه  یارتباط   یو مهارت ها  یو مهارت شغل
های ملی و بین  ها و همايشهای آموزشی، برگزاری کنگره دوره

در همايش  مديران  تجارب  المللی، شرکت  انتقال  و  علمی  های 
علمی و عملی و نیز پرورش استعدادها نسبت به توسعه علمی و  
مهاتی مديران  و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان اقدام الزم  

آيد.   عمل  و    شانن  ق یتحق  جينتا  نیهمچنبه  راه  نقشه  که  داد 
سطح )سطح ششم(   نيتر  نيیدر پا  یشغل  شرفتیپ  ریمس  تيريمد

است.   شده  ن  ی م  شنهادیپ  روازاين واقع  تا  به هدفسبگردد    ت 

 و   یکنش  شیپ  تيريتوسعه مد  یکالن سازمان در راستا  یگذار
 ريزی برنامهآموزش کارکنان و    ،یاهداف توسعه شغل  نییسپس تع

از    .رديآن در وزارتخانه اقدام الزم صورت پذ  ی و اجرا  یراهبرد
يافته پژديگر  مؤلفهوهای  قرار گرفتن    نه یزم  جاديا  هش حاضر، 
شغل نشتوسعه  که  است  نفوذی  منطقه  در  قدرت ی  دهنده  ان 

اي باالی  مؤلفه هدايتگری  ديگر  تقويت  بر  مؤلفه  است.  ن  ها 
تا   گردد  می  پیشنهاد  نظامبنابراين  استقرار  به   ن یجانش  نسبت 

انتقال تجربیات افراد ماهر و با تجربه به مديران    منظوربه  یپرور
  استقرار و کارشناسان جوان و مستعد و تشکیل خزانه استعداد و نیز  

ی اقدام  ثربخشبر تخصص و ا  یمبتن  یشغل  عیترفنظام    میو تحک
 الزم صورت پذيرد.
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