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Introduction: The aim of this study was to determine the effect of strategic thinking 
on innovation and organizational change with the mediating role of strategic 
intelligence.  
 
Methods: The statistical population of the present study included all employees of 
sports and youth departments of South Khorasan province with 287 people. Data 
were collected using four standard questionnaires: Goldman (2005) Strategic 
Thinking, Wong and Ahmed (2004) Organizational Innovation, Mill (2003) 
Organizational Change, and Maccobi (2007). The reliability of these questionnaires 
in this study was estimated to be 0.85, 0.94, 0.84 and 0.90, respectively. To analyze 
the data, structural equation modeling was performed with LISREL software. 
 
Results: The results showed that the effect of total strategic thinking on 
organizational innovation through strategic intelligence is positive and insignificant 
and on organizational change through strategic intelligence is positive and 
insignificant. In addition, the effect of total strategic thinking on organizational 
innovation through strategic intelligence was positive and significant, and the effect 
of total strategic thinking on organizational change through strategic intelligence is 
positive and insignificant. 
 
Conclusion: In a general conclusion, it should be said that strategic thinking calls 
managers to learn quickly from the business environment and use creativity to create 
new values. Therefore, this way of thinking has different perspectives from 
competitors. 
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Extended Abstract 
 

Introduction  
The aim of this study was to determine the effect of strategic 
thinking on innovation and organizational change with the 
mediating role of strategic intelligence in managers of sports 
administrations of South Khorasan. 
 

Methods  
The statistical population of the present study included all 
employees of sports and youth departments of South Khorasan 
province with 287 people. Data were collected using four 
standard questionnaires: Goldman Strategic Thinking, Wong 
and Ahmed Organizational Innovation, Mill Organizational 
Change, and Maccobi. In this research, the reliability of the 
questionnaire was estimated using Cronbach's alpha coefficient. 
In order to analyze the data, Pearson's correlation coefficient 
and structural equation modeling were done using Lisrel 8.8 
software.  

Results  
The results showed that the effect of total strategic thinking on 
organizational innovation through strategic intelligence is 
positive and insignificant and on organizational change through 
strategic intelligence is positive and insignificant. In addition, 
the effect of total strategic thinking on organizational 
innovation through strategic intelligence was positive and 
significant, and the effect of total strategic thinking on 
organizational change through strategic intelligence is positive 
and insignificant. 
 
Conclusion 
As a general conclusion, it should be acknowledged that 
strategic thinking calls managers to learn quickly from the 
business environment and use creativity to create new values. 
This way of thinking brings a different perspective on the 
competition that can lead to innovative strategies and 
segmentation advantage. What is certain is that the ability to 
think strategically is a tool for understanding the values and 
goals of sports and youth departments. Therefore, it is important 
that managers manage these abilities and capabilities and 
identify assets. Changing the mentality and intelligence of 
employees, presenting new ideas, career, technological and 
strategic changes, reorganization and thousands of other factors 
can be the source of these changes. Therefore, it should be 
stated that what makes a strategy effective is not the method and 
methodology used. Many outstanding managers with 
memorable strategies have not experienced any of the usual 
methods of strategy formulation. As if they had a different 
intelligence. This intelligence, which is called "strategic 
intelligence", is the intelligence that makes them see what 
others do not. Imagining things that others cannot imagine at 
all. Offer something that no one else has. It is suggested that 
opportunistic and smart managers can enjoy a competitive 
advantage over others by taking advantage of strategic 
intelligence capabilities through gaining new experiences using 
different strategies resulting from strategic thinking that are 

more compatible with the changing environment of the 
organization. 
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  ها:واژهکلید
 ادارات ورزش،

 ک،یتفکر استراتژ 
 ک،یهوش استراتژ 
 ،یسازمان رییتغ 
 سازمان ينوآور 
 
 

 کیهوش استراتژ یانجیبا نقش م یسازمان رییو تغ يبر نوآور کیتفکر استراتژ ریتأث نییمطالعه حاضر با هدف تع مقدمه:
 انجام شد. 

به  یکارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوب هیپژوهش حاضر شامل کل يجامعه آمار روش پژوهش:
 نیا شناخته شدند. يعنوان نمونه آماربه طیشرا واجدنفر  274تعداد   ينفر بود که با استفاده از روش سرشمار 287تعداد 

. باشدیم يپژوهش کاربرد کیو از منظر هدف  یاز نوع همبستگ یفیپژوهش توص کیو روش،  تیپژوهش ازلحاظ ماه
)، 2004ونگ و احمد ( یسازمان ي)، نوآور2005گلدمن ( کاستراتژی تفکر استاندارد پرسشنامه چهار از هاداده يگرداور يبرا
پژوهش  نای در هاپرسشنامه نیا ییای) استفاده شده است. پا2007( یکوبم کی) و هوش استراتژ2003( لیم یسازمان رییتغ

 دیبا توجه به استاندارد بودن به تائ زیها نآن يصور ییبرآورد شده است و روا 90/0، 84/0، 94/0، 85/0 بیبه ترت
 يسازو آزمون مدل یفیتوص هايشاخص از هاداده لیوتحلهیتجز ياست. برا دهیرس یبدن تیترب نیکارشناسان و متخصص

 استفاده شد.  زرلیافزار لبا نرم يمعادالت ساختار
 داریمعن ریمثبت و غ کیهوش استراتژ قیاز طر یسازمان يبر نوآور کینشان داد اثر کل تفکر استراتژ جینتا یافته ها:

 يبر نوآور کیعالوه اثر کل تفکر استراتژاست. به داریمعن ریمثبت و غ کیهوش استراتژ قیاز طر یسازمان رییو بر تغ
هوش  قیاز طر یسازمان رییبر تغ کیل تفکر استراتژک اثربود و  داریمثبت و معن کیهوش استراتژ قیاز طر یسازمان

 است. داریمعن ریمثبت و غ کیاستراتژ
وکار کسب طیاز مح عیسر يریادگی يسورا به رانیمد کیگفت تفکر استراتژ دیبا یکل يریگ جهینت کیدر  نتیجه گیري:

از رقبا را به  زیمتما اندازهاییتفکر، چشم وهیش نی. لذا اخواندیفرام دیجد هايخلق ارزش يبرا تیخالق يریکارگو به
 همراه دارد.

 گریانجیدر مدیران ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی: نقش م یسازمان رییو تغ يبر نوآور کیتفکر استراتژ ریتأث). 1401( لهها، حیدریان بایی ؛یمانا، صفائی: استناد
 .239-223)، 4( 2 ،یورزش تیریمد یۀنشر، کیهوش استراتژ

DOI:http//doi.org/10.22059/JSM.2021.329526.2804     
 
  

 نویسندگان. ©.                                                      علوم ورزشی و تندرستیشر: دانشگاه تهران، دانشکده نا

 

mailto:safaei@iaubir.ac.ir
mailto:heidarian.elahe@yahoo.com
doi:http//doi.org/10.22059/JSM.2021.329526.2804
https://orcid.org/0000-0002-3908-215X
https://orcid.org/0000-0001-7153-2555


ستان                                                                                                                       226   1401مدیریت ورزشی، دورة چهاردهم، شمارة چهارم، زم

 

 مقدمه

هاي ایجادشده برداري از فرصتمنظور بهرهمشتریانشان و همچنین بهها باید براي پاسخگویی به تقاضا و سبک زندگی متغیر سازمانامروزه 
ها در بازارهاي عنوان یکی از عوامل اصلی موفقیت بلندمدت شرکتطور فرایندهاي بهتوسط فناوري و تغییـرات بازار، نوآور باشند. نوآوري به

هاي محیطی هند بود با سرعت بیشتر و به نحـو بهتري به چالشبا ظرفیت نوآوري باال قادر خوا هايسازمانت؛ زیرا سرقابتی بدل شده ا
اي از دانش یا توسعه اطالعات تازه نظیر مفهوم، تئوري یا فرضیه است. نوآوري سازمانی اختراع تازه. )2011، 1(جاج باشند گوپاسخ

ها، محصوالت، معرفی ایده ،بنابراین نوآوري. )1986 ،2(بارون و کنی دیگر، نوآوري سازمانی به معناي چیزي جدید براي استفاده استعبارتبه
عنوان یک وسیله براي ایجاد انطباق سازمانی، مقابله با ها از نوآوري به. شرکتباشدمی هاي جدید و سودمند براي جامعهخدمات و فعالیت

دهد که نشان می ارائه دادند يشواهد) 2018( 4کالوپفیستر و  .)2006، 3(حامل برندفشارهاي رقابتی شدید و تغییر تقاضاهاي مشتري نام می
پذیري و ریسک تیخالق يسطح باال، برا اهداف ياز دشوار یناش يفشارها ظاهر غیرقابل تحقق ووري بهاهداف بهره کارمندان باوجود

 ينوآور دیکند تا توجه خود را به سمت تولمی بیبرانگیز، افراد را ترغچالش اریکنند که اهداف بسها استدالل میآنشوند. برانگیخته می
 .دهندانجام می شتریهاي ببا در نظر گرفتن ریسک این کار راسوق دهند که 

کند. درواقع، فرایند تطبیق با بسیاري از تغییرات محیطی را تسهیل می چراکه نوآوريها، نوآوري است؛ چالش اصلی سازمانامروزه 
سرعت در حال افزایش است مقابله کند که با پیچیدگی و تغییري که بهنوآور بودن به سازمان در برخورد با محیط متالطم خارجی کمک می

اي به نام تغییر نامند و ما با مقولهکار می دنیاي در وسیع تغییرات زمان را یکم و بیست قرناز طرفی . )2016، و همکاران 5(گونات کند
 به دیگر سوي از و کنداشاره می سازمان بر مؤثر بیرونی و درونی نیروهاي تعامل از حاصل نتایج به سازمانی سازمانی مواجهیم. تغییر

 یطیمح يرهای، پاسخ سازمان به متغرییتغ .)2011و همکاران،  6دیالرد( توجه دارد کند،می فعالیت آن در که محیطی برسازمان تأثیرگذاري
 کیکار، اصالح  دیهاي جدها و روشعبارت است از اتخاذ ایده رییتغ نیا. ها بهتر و سازگارتر شوندشود آناست که باعث می یبه شکل

 .باشدمی کارایی سازمان شیافزا هدفبه رشد با یابیرفع مشکالت و استفاده از فرصت دست يبرادر کارکردها و اهداف سازمان یمورد اساس
 برسد انیبه پا ينوآور يو با اجرا شدهشروعها حلراه شیآزما ندیفرآ قیاز طر؛ که کند رییتغ دیشود که باآغاز می یتیبا موقع یسازمان رییتغ

غییري ممکن است شامل استقرار تمنظور بقاء حتی براي یک دهه باید پیوسته تغییر کنند، چنین هاي فعلی بهسازمان. )2018، 7(محمد
سازد، هاي جاري را دگرگون میتجهیزات جدید، تجدید ساختار سازمان، اعمال یک نظام تازه، ارزیابی عملکرد و هر آنچه روابط و فعالیت

در  رییتغ يندهایشود که بر فرآمربوط می یبه عوامل یسازمان رییتغ تیریمددر همین راستا، . ) 1396، همکاران(مروتی اردکانی و  باشد
ها سازمان. )2019و همکاران،  8(بوگل تسمتمرکز ا داریبه سمت توسعه پا یسازمان راتییتغ ، تمرکزطور خاصبه .گذاردسازمان تأثیر می

 اخراج، ها تغییر داراي معانی ناخوشایندي است. مثلازنظر آن .دوست ندارند کلمه تغییر را بشنوند ،طور خاصعنوان یک کل و افراد بهبه
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کند و این امر در کارکنان ایجاد می ل کار ومحهایی را در استرس و تنش ،افراد تغییر براي بسیاري از جایی و کاهش پرداخت.انتقال و جابه
 .)2008و همکاران،  1(ریچمن ین پدیده برخیزندها به مقابله با اشود که آنباعث می

 به رسیدن براي و دهند پاسخ محیطی تغییرات به توانندمی بهتر هایشاننوآوري با هادهد سازمانها نشان مینتایج حاصل از پژوهش
 حدي به محیطی شرایط و نیست شدنیحل دیروز هايحلراه با هاسازمان امروز مسئله .کنند کسب جدیدي هايقابلیت بهتر، عملکرد
. )2014، 2نمیرو( نمایند تضمین را خود بلندمدت حیات ،نوآوري بدون توانندنمی دیگر هاسازمان که گردیده و نامطمئن پویا پیچیده،
خود آنان و  هاي اداري، فنی و تخصصی توسطهاي نو در زمینهصورت مستقیم یعنی پیاده کردن ایدهکارکنان به نوآوري، چه به پرداختن

آورد که در آن روحیه انجام کارهاي ، فضایی به وجود مییها در فضاي ورزشصورت غیرمستقیم یعنی استقبال و حمایت از نوآوريچه به
 سازمانی محیط در رو. ازاین)2012، 3الدوجیلی( گرددرفته به رفتاري نوآورانه در سطح ورزش و جوانان تبدیل مییکنواخت و تکراري رفته

 تغییرات ایجاد و رسدنظر می به ضروري امري آن، با سازگاري و و بیرونی درونی هايچالش با مواجهه جهت سازمانی امروز، تغییر متغیر
 تغییراتی ایجاد به ناچار را هاسازمان هاي محیطی،پویایی افزایش میان این رود. درمی شمار به هابقاي سازمان عامل تریناصلی مطلوب،

 آمادگی و سازد فراهم را محیط در سازمان معنادار ي فعالیتزمینه بتوانند تا است ساخته آنان ساختار و فرایندها استراتژي، فرهنگ، در
، و جاللی فراهانی (فریدونی دهدمی قرار تأثیر تحت را تغییرات این اجراي اثربخش که است عناصري ترینمهم از یکی سازمانی براي تغییر

 یاز منابع اصل یکی، دیو چه دانش جد دیجد يها، چه در قالب ایدهينوآور رایآید زبه وجود می راتییتغتوان بیان نمود . همچنین می)2018
و بازار که  طیدر مح راتییدر برابر تغ تیدهد تا با موفقبه سازمان اجازه می يو اشتغال در سازمان است. نوآور ي، رشد اقتصادیرقابت تیمز

 کیعنوان به ينوآور بیترت نیبد. است، توسعه دهد داریرا که با گذشت زمان پا یرقابت يایکند، پاسخ دهد و مزامی تیسازمان در آن فعال
که ممکن است عملکرد سازمان را بهبود  دیجد يندیفرا ایمحصول، خدمات  کی جادیشده است. عمل ا فیتعر دیجد لهیوس ای، روش دهیا

ي بلکه نوآور .ستیو کار ن هیسرما ،مدرن يقدرت توسعه اقتصاد دارداذعان می )1934( 5تریشومپ. )2018، و همکاران 4گارسیا سانچز( بخشد
از محققان و  ياریبس رو .از این)2017، 6(ژانگ و شاي ، انتشار و استفاده از دانش و اطالعات استدیتول يبرا يدیکل يو نوآور است

 ؛ )2019، 7(چانگ دانندمی يضرور هاو سازمان هارقابت و رشد بلندمدت شرکت يرا برا آن ي،متخصصان نوآور

 براي ارزش خلق به داند کهوکاري میهاي کسباطمینان و یا مدلهاي قابلشناسایی استراتژي را تفکر استراتژیک پژوهشگران
داند. فرضیاتی که زیربناي رسالت، اهداف تفکر استراتژیک را فرایند تدوین و بررسی فرضیات مربوطه به آینده می شوند. پورتر منجر مشتري

تفکر استراتژیک یک فرآیند مداوم است که هدف آن رفع ابهام و معنا  .)2017، 8آلوود و اریکسون( دهندو استراتژي سازمان را تشکیل می
موقعیت و همچنین ترکیب خالقانه نتایج تحلیل در قالب یک برنامه  وتحلیلتجزیهبخشیدن به یک محیط پیچیده است. این فرآیند 

هاي پیچیده است. تفکر استراتژیک ت در سازمان. تفکر استراتژیک یکی از ابزارهاي مهم مدیریگیردبرمیرا در  آمیزموفقیتاستراتژیک 
 .)2018، 9(گرنت است ناپذیراجتنابرقابتی و پرتالطم امروزي امري  شدتبهبراي بقا و رشد سازمان در محیط 
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9. Grant 
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 تغییر را توانند یک قابلیت اصلیها با تأکید بر تفکر استراتژیک در دو سطح فردي و سازمانی، میسازماندارد ) اظهار می1395سرخه (
ها جهت دستیابی به اصل بهبود مستمر در کند و به سازمانپذیرتر و سازگارتر میسازمان را در برابر تغییر انعطاف ،ایجاد کنند. این قابلیت

مطمئن با رساند. تفکر استراتژیک بدین معنی است که بتوان عوامل مؤثر بر سازمان را دید و از آینده مبهم و ناجهت بقاء سازمان یاري می
سوي یادگیري سریع از محیط هاي مسائل را استنباط کرد. درنهایت تفکر استراتژیک مدیران را بهحلمالحظه وابستگی عوامل مؤثر راه

هر  ) نشان داد1396. پژوهش یعقوبی و همکاران ()2012، 1(پوپا خواندهاي جدید فرامیکارگیري خالقیت براي خلق ارزشوکار و بهکسب
دیانت نتایج پژوهش همچنین  شود.وري در سازمان هم بیشتر میر استراتژیک در بین مدیران سازمان بیشتر باشد نوآوري و بهرهچه تفک
طلبی حاکی از این است که تفکر استراتژیک بر نوآوري سازمانی تأثیرگذار است و نیز پنج رکن تفکر سیستمی، فرصت) 1395( ایرج پورنژاد و 

تفکر افراد  روازاین بر نوآوري سازمانی اثرگذار هستند.ستراتژیک، پیشروي بر اساس رویکرد علمی و تفکر در طول زمانهوشمندانه، عزم ا
نقش  ،گرفته استباشد. این نوع از تفکر که تفکر استراتژیک نامریزي استراتژیک از اهمیت بیشتري برخوردار میهاي برنامهلدر مقابل مد

 میالديدر هزاره سوم  .)2016، 2گلدمن و اسکات( نمایدبسیار مهمی را در استمرار، بقا و پیشرفت در محیط متغیر و پویاي امروزي بازي می
 هاي دانش مدیریت به استقبال تغییر رفته و با توجه به شرایط موجود، خود را باگیري از آخرین یافتهاند که با بهرهموفق هاییسازمان

ریزي به شیوه سنتی به حل دیگر قادر نیستند که با برنامه مدیران ،المللی همراه سازند. براي رسیدن به این امر مهمروندهاي ملی و بین
بدین ترتیب مدیران ت. ریزي استراتژیک، داشتن تفکر استراتژیک اسزمه برنامهد. الریزي استراتژیک دارنت بپردازند و نیاز به برنامهالمشک

هاي درست و منطقی دست یابند. ازآنجاکه داشتن تفکر استراتژیک پیامدي حلهاي سازمان غلبه نمایند و به راهتوانند بر مسائل چالشیم
که باشد، بنابراین درصورتیریزي دارد و از طرفی از ارکان مهم و مؤثر وزارت ورزش و جوانان میگذاري و برنامهمؤثر و مستقیم در سیاست

و کارشناسان از تفکر استراتژیک برخوردار باشند، در تحقق اهداف و ارتقاي عملکرد این نهاد مهم نقش مؤثر و سازنده خواهند  مدیران
 .)1398و شفیع زاده،  ادهم نوید( داشت

باید به این نکته  ،و افزایش تقاضاهاي اجتماعی تقاضاي ورزشیهایی ازجمله بحران در منابع مالی، افزایش با توجه به چالشامروزه  
هاي اجتماعی و همچنین با توجه به آینده نظام .تحول ایجاد کردبدنی و سالمت تربیت توان در نظاماشاره کرد که با تغییرات جزئی نمی

ت در پاسخگویی به نیازهاي جامعه ضرورت تفکر استراتژیک در نظام آموزشی و شناخ بدنی و سالمتتربیتاقتصادي و نقش و مسئولیت 
 براي بعالوه،. )2012، 3و هرمن کافمن( ناپذیر استریزي استراتژیک، امري ضروري و اجتنابنسبت به مدیریت و برنامه و تسلط مدیران

 آغازین نقطۀ است. هوش استراتژیک، مهم بسیار استراتژیک هوش بر تسلط تغییر دهند، را محیطشان و خود آیندة خواهندمی که کسانی
 ترسیم را ازمانس آیندة اندازتوانند چشممی کارکنان، استراتژیک هوش مهارت افزایش با برنامه ریزان و مدیران است. اندازچشم ایجاد
 آوري،جمع به استراتژیک از هوشمندي .)1397فریدفتحی و همکاران، ( بگیرند پیش در را مناسبی آن، استراتژي تحقق جهت در و کنند

، 4کوزا( است شده تعریف هستند، با سازمان استراتژیک ارتباط در که اطالعات این انتشار و محیطی هايداده وتحلیلتجزیه و پردازش
انداز استراتژیک سازمان، اتحاد و توافق و احساس سرنوشت مشترك در میان کارکنان چشم از میان ابعاد هوش سازمانی، توجه به .)2011

گیرد مورداستفاده قرار می يعنوان ابزاربه نانیتوسط کارآفر کیاند. هوش استراتژاستراتژیک داشتهبه ترتیب بیشترین تأثیر را بر نوآوري 

                                                 
1. Popa 
2. Goldman & Scott 
3. Kaufman & Herman 
4. Kuosa 
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 تیو کمک به موفق رانیمد ماتیسازي تصمبه آگاه کیکند. هوش استراتژکمک می یابیگیري و ارز، تصمیمکیریزي استراتژکه در برنامه
 .)2019ان، و همکار 1بدع( کندها کمک میهاي آندر برنامه

هاي ها، هدف سازمان همواره ارتقاء جنبهاستراتژي نیاست. در تدو کیاستراتژبرنامه هاي  نیارائه اطالعات و تدو کیهوش استراتژ
تأثیر مثبت و  استراتژیکهوش ) نشان داد 1395. نتایج پژوهش آرمان و همکاران ()2018و همکاران،  2(آنسف است داریپارشد  ونوآورانه 

) دریافتند که هر چه هوش سازمانی در سازمان بیشتر باشد، 1395در همین راستا زارعی و همکاران (داري بر نوآوري استراتژیک دارد. معنی
گیري رود. هوشمندي استراتژیک نقش بسیار مهمی در تصمیمهاي فردي و سازمانی در میان کارکنان سازمان باالتر میمیزان نوآوري

هاي مختلف دریافت، توان از ادبیات نوین استراتژي در پژوهشاما آنچه از هوشمندي استراتژیک می؛ نمایداستراتژیک سازمانی ایفا می
محدود به تأثیر هوشمندي بر صرفاً توانایی رقابتی نیست و شامل هرگونه توانمندي اطالعاتی براي کمک به سازمان است که نقش مهمی 

هاي مدیریت استراتژیک به یک مفهوم متفاوت با کند. از طرفی با بررسی مقاالت و پژوهشهاي امروزي ایفا میفعلی سازمانرا در شرایط 
تواند رسیم. درواقع تمرکز رویدادهاي نوین استراتژي بر این مسئله است که استراتژي نمیهوشمندي استراتژیک به نام تفکر استراتژیک می

بینی شود. در این رویکردها استراتژي نه براساس پیشریزي بر تفکراستراتژیک تأکید میجاي برنامهریزي باشد و بههحاصل یک فرایند برنام
گیري شکل موجبها و کشف راهکارهاي جدید توسط مدیران ترتیب درك فرصتاینشود. بهآینده بلکه با توانایی خلق آینده محقق می

عنوان استراتژیست نقش اصلی را شناسی کمرنگ و انسان بهشود. در این رویکردها نقش ابزار و روشانداز جدیدي براي سازمان میچشم
. )1395، و خسروي شناس گرگابی(حقشود ي تفکر استراتژیک در سازمان روشن میگیرد. اینجاست که اهمیت توجه به مقولهبه عهده می

منجر  يمؤثرتر کیراتژستا تیریبه مد ی،نیکارآفرنوآوري و به  یابیمنظور دستبه کیهوش استراتژ) دریافتند 2019عطابد و همکاران (
 ارائه و نوآوري سرعت صنعت، و شدن اقتصادجهانی با امروزهگونه بیان نمود توان اینبنابراین در ضرورت انجام این پژوهش می ؛ شودمی

 در است. شده مبدل عادي امري به فروش و تولید بازارهاي در بهبودهاو  ابتکارات تغییرات، که گشته سریع قدريبه جدید محصوالت
 یادگیري سويبه را مدیران استراتژیک تفکربین دراینهستند.  فنا به محکوم کهاین یا و بپردازند به نوآوري باید یا هاسازمان شرایط این

 هايروش از یکی عنوانبه استراتژیک تفکر. خواندفرامی جدید هايارزش براي خلق خالقیت کارگیريبه و وکارکسب محیط از سریع
 هايریزيبرنامه و هاگیريتصمیم تا گرفته ... و هاسازمان کشورها، سطح در مسائل کالن از و دارد کنونی دنیاي در ايویژه جایگاه تفکر،

هاست هاي مرتبط با سالمت و تندرستی در کشور ما سالریزيامور ورزشی و برنامه . در همین راستا،کندمی ایفا اي راعمده نقش فردي،
هاي اخیر تغییرات و اصالحاتی صورت گرفته است، ولی علیرغم این تغییرات و اصالحات، شود. در سالصورت قدیمی و سنتی اداره میکه به

این پژوهش به دنبال بررسی این مسئله شود. لذا پژوهشگران در هنوز هم نیاز به نوآوري و تغییر و توجه بیشتر به تفکر استراتژیک حس می
استان خراسان  ورزش و جوانانادارات  مدیران در گري هوش استراتژیکی با میانجیتفکر استراتژیک بر نوآوري و تغییر سازمانآیا باشند که 

 معنادار دارد؟ تاثیر یجنوب
 

  شناسی پژوهشروش

کلیه  را ماري این پژوهشآجامعه  باشد.از نوع کاربردي و ازنظر روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی میهدف  منظراین پژوهش از 
دهد. تعداد اعضاء نمونه و توزیع پرسشنامه نفر بودند، تشکیل می 287کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی که تعداد 

                                                 
1. Abd 
2. Ansoff 
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گر انتخاب شد و بدلیل کم بودن تعداد نمونه از روش سرشماري استفاده شد. لذا از این میان تعداد باتوجه به متغیرهاي مکنون و مشاهده
هاي ذیل در بین نمونه ي موردنظر از طریق توزیع پرسشنامههاداده آوريامه واجد شرایط الزم جهت تحلیل شناخته شد. جمعپرسشن 274

 آماري انجام شد:

گویه است. ابعاد آن شامل: تفکر مفهومی، تفکر  40): این پرسشنامه داراي چهار بعد و 2005( 1) پرسشنامه تفکر استراتژیک گلدمن1
)، در پژوهش خود روایی صوري این ابزار را سنجیده 1392باشد. معمایی و همکارانش (نگري میطلبی هوشمندانه و آیندهسیستمی، فرصت

 85/0 رآورد کردند. در این پژوهش پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخب 83/0و جهت بررسی پایایی، ضریب آلفاي کرونباخ آن را 
 برآورد شد.

گویه است. ابعاد آن شامل: نوآوري  16): این پرسشنامه، شامل چهار بعد و 2004( 2ي نوآوري سازمانی ونگ و احمد) پرسشنامه2
)، روایی صوري این ابزار 1397باشد. در پژوهش وظیفه و همکاران (محصول، نوآوري رفتاري، نوآوري فرآیندي و نوآوري استراتژیک می
 7/0اخ براي کل پرسشنامه و براي هرکدام از زیرمقیاس ها باالتر از توسط اساتید مورد تائید قرارگرفته و پایایی آن با روش آلفاي کرونب

. در این پژوهش پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفاي بندي شده استگانه لیکرت صورتبندي پنجبر درجه گزارش شد. این پرسشنامه،
 برآورد شد. 0,88کرونباخ 

)، 1394زاده و عبدشریفی (باشد. پایایی آن در پژوهش تركمه داراي ده گویه می): این پرسشنا2003( 3) پرسشنامه تغییر سازمانی میل3
به دست آمد. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کامالً مخالفم یک؛ مخالفم دو؛ نه موافقم نه مخالف سه؛ موافقم  85/0آلفاي کرونباخ 

 برآورد شد. 81/0کرونباخامه با استفاده از آلفايباشد. در این پژوهش پایایی پرسشنچهار؛ کامالً موافقم پنج) می

باشد. سؤال می 25) ساخته شده است و داراي 2007): این پرسشنامه توسط مکوبی (2007( 4) پرسشنامه هوش استراتژیک مکوبی4
باشد. سؤاالت می مشارکتانداز، انگیزش و نگري، تفکر سیستمی، تدوین چشمشامل توانایی آیندهسؤاالت پرسشنامه شامل پنج مؤلفه 
، کامالً دو و مخالف نمره سه، نسبتاً موافق نمره چهار، موافق نمره پنجکامالً موافق نمره اي (درجهپرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج

در این پژوهش  به دست آمد. 85/0)، آلفاي کرونباخ 1394شود. پایایی آن در پژوهش حاجیور و شافعیان (گذاري مییک) نمره مخالف نمره
هایی نظیر میانگین، ها در بخش توصیفی از شاخصوتحلیل دادهبرآورد شد. جهت تجزیه 90/0پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ 

 زرلیل افزارسازي معادالت ساختاري با نرمانحراف استاندارد و درصدها استفاده شد. در بخش استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و مدل
 انجام شد. 8/8

 
  هاي پژوهشیافته
وتحلیل تشخیص داده هاي الزم جهت تجزیهپرسشنامه واجد مالك 274شده پرسشنامه توزیع 287هاي پژوهش نشان داد از مجموع یافته

درصد) مرد بودند.  00/38( نفر 104درصد) زن و  00/62نفر ( 170ها یا ناقص پرشده بود عودت داده نشد. از این تعداد شد. بقیه پرسشنامه
استفاده شد.  32اسمیرنوف-سال بود. همچنین براي بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کلموگروف 60تا  20ها بین دامنه سنی آزمودنی

                                                 
1. Goldman Strategic Thinking Questionnaire 
2. Wang and Ahmed Organizational Innovation Questionnaire 
3. Mill Organizational Change Questionnaire 
4. Maccoby Strategic Intelligence Questionnaire 
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. شد ئهارا) یک( جدول متغیرهاي پژوهش در همبستگی ماتریس روازاین است، همبستگی علّی، هايمدل وتحلیلتجزیه مبناي ازآنجاکه
 بین همبستگی ضرایب از حاصل نتایج. است چندگانه بودن خطی هم دهندهنشان زابرون متغیرهاي بین 80/0 از باالتر هايهمبستگی
توان گفت که بیشترین همبستگی . بر اساس اطالعات جدول می)18( است مذکور مفروضۀ تأیید بیانگر یک جدول در موردمطالعه متغیرهاي

عالوه ). بهp>01/0دار گزارش شد (مؤلفه نوآوري رفتاري و نوآوري در محصول مشاهده شد، این همبستگی مثبت و معنی مشاهده شده بین
دار کمترین همبستگی مشاهده شده بین مؤلفه نوآوري استراتژیک و تفکر سیستمی مشاهده شد. این همبستگی نیز مثبت، اما غیر معنی

 ).p <05/0است (
 

 توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهشهاي . شاخص1 جدول

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش. 2 جدول

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 تفکر استراتژیک

 23/6 46/33 تفکر مفهومی
 72/5 23/30 تفکر سیستمی
 27/4 89/21 هوشمند طلبی

 07/6 37/19 نگريآینده

 هوش استراتژیک

 13/3 95/19 دوراندیشی
 41/3 11/19 نگرش سیستمی

 86/3 05/18 اندازتدوین چشم
 23/4 86/22 انگیزش
 81/4 22/19 مشارکت

 نوآوري سازمانی

 28/5 27/19 نوآوري در محصول
 86/3 92/12 نوآوري رفتاري
 51/3 72/13 نوآوري فرایندي

 17/2 67/6 نوآوري استراتژیک

 یسازمان رییتغ
 08/4 01/19 ارزش
 37/4 74/17 تعهد
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 تفکر مفهومی 1              

 تفکر سیستمی 53/0** 1             

 هوشمند طلبی 31/0** 38/0** 1            

 نگريآینده 37/0** 41/0** 24/0** 1           

 دوراندیشی 31/0** 23/0** 22/0** 31/0** 1          
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دار استمعنی 05/0 يهاي * در سطح آلفاهمبستگیو  01/0هاي ** در سطح آلفاي همبستگی  

الگوي مفهومی  " گري هوش استراتژیکمیانجینوآوري سازمانی و تغییر سازمانی از طریق تفکر استراتژیک با " بینیمنظور پیشبه
 پیشنهادشده از طریق روش مدل یابی معادالت ساختاري بررسی شد.

 

 
Chi-square=314.07, df=85, p-value=0.000, RMSEA=0.099 

 کیهوش استراتژ يریگیانجیبا م کیتفکر استراتژ قیازطر و تغییر سازمانی ينوآوریابی ضرایب مسیر مدل فرضی در مدل. 1شکل 

دار و بر نوآوري ) مثبت و معنی= β 52/0) اثر مستقیم تفکر استراتژیک بر هوش استراتژیک (3) و جدول (1هاي شکل (طبق داده
دار است. همچنین اثر مستقیم هوش استراتژیک بر نوآوري سازمانی ) مثبت و غیر معنی= β 09/0( و تغییر سازمانی )= β 01/0سازمانی (

)50/0 β =) 76/0) و بر تغییر سازمانی β =طریق از دار است. همچنین اثر غیرمستقیم تفکر استراتژیک بر نوآوري سازمانیمعنی و ) مثبت 
 عالوه اثر کل تفکر استراتژیک بر نوآوري سازمانیدار است. بهمثبت و معنی )= β 39/0و بر تغییر سازمانی ( )= β 26/0( هوش استراتژیک

 دار است.مثبت و غیر معنی )= β 14/0) و بر تغییر سازمانی از طریق هوش استراتژیک (= β 27/0( هوش استراتژیک طریق از

 نگرش سیستمی 26/0** 24/0** 14/0* 33/0** 61/0** 1         

 اندازتدوین چشم 30/0** 22/0** 20/0** 31/0** 44/0** 50/0** 1        

 انگیزش 28/0** 19/0** 11/0 22/0** 47/0** 53/0** 64/0** 1       

 مشارکت 13/0* 15/0* 03/0 24/0** 33/0** 35/0** 38/0** 37/0** 1      

 نوآوري در محصول 15/0* 18/0** 08/0 29/0** 14/0* 29/0** 18/0** 17/0** 26/0** 1     

 نوآوري رفتاري 27/0** 15/0* 14/0* 35/0** 18/0** 25/0** 34/0** 32/0** 27/0** 75/0** 1    

 نوآوري فرایندي 15/0* 07/0 08/0 24/0** 22/0** 29/0** 35/0** 31/0** 29/0** 68/0** 71/0** 1   

 نوآوري استراتژیک 03/0 02/0 03/0 15/0* 19/0** 38/0** 34/0** 35/0** 24/0** 58/0** 61/0** 67/0** 1  

 ارزش 05/0 05/0 13/0* 08/0 45/0** 42/0** 27/0** 36/0** 23/0** 44/0** 25/0** 38/0** 38/0** 1 

 تعهد 09/0 04/0 12/0* 12/0* 36/0** 40/0** 29/0** 31/0** 25/0** 48/0** 37/0** 45/0** 35/0** 68/0** 1
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 زازا و درون. ضرایب مسیر متغیرهاي برون3 جدول

 β Se t P مالك بینپیش

 مستقیماثرات 
 تفکر استراتژیک بر

 > 01/0 75/6 08/0 52/0 هوش استراتژیک
 < 05/0 13/0 08/0 01/0 نوآوري سازمانی
 < 05/0 89/0 11/0 09/0 تغییر سازمانی

 هوش استراتژیک بر
 > 01/0 79/5 09/0 50/0 نوآوري سازمانی
 > 01/0 47/7 10/0 76/0 تغییر سازمانی

 اثرات غیرمستقیم
 نوآوري سازمانیبر از تفکر استراتژیک 

 از طریق هوش استراتژیک
26/0 06/0 66/4 01/0 < 

 > 01/0 22/5 08/0 39/0 تغییر سازمانیبر از تفکر استراتژیک 

 اثرات کل
 نوآوري سازمانیبر از تفکر استراتژیک 

 از طریق هوش استراتژیک
27/0 07/ 63/3 01/0 < 

 < 05/0 76/1 08/0 14/0 تغییر سازمانیبر از تفکر استراتژیک 

 
 تعیین برازش الگو

شده منظور بررسی برازش الگوي کلی نشان داد که بین الگوي پیشنهادشده و مشاهدهبه 1خی دودر الگوي پیشنهادي، نتایج آزمون مجذور 
)85(= 07/314 و  p >01/0(هماهنگی کاملی وجود ندارد 

2χترین شود. اگرچه متداولها پذیرفته نمی). لذا فرض صفر درباره برازش الگو با داده
است، اما این شاخص داراي دو محدودیت است: اوالً این آماره برازش کامل الگو با  مجذور خی دوها شاخص برازش کامل الگو با داده

دوماً با افزایش ها برازش داشته باشد نادر است. طور کامل با دادهویی که بهکند، این در حالی است که دستیابی به الگها را بررسی میداده
ها برازش نزدیک و قابل قبولی داشته باشد، بنابراین ممکن است که یک الگو با داده؛ شودداري شاخص بیشتر میحجم نمونه احتمال معنی

طور که در جدول (چهار) . همان)2006، 2(وستون و گوري حتمل باشددار غیرمدو غیر معنیاما در مدل دستیابی به یک مقدار مجذور خی
 5اي، شاخص برازش مقایسه81/0برابر با   4یشاخص نیکویی برازش انطباق، 87/0برابر با  3شاخص نیکویی برازشمشخص است میزان 

، 91/0برابر با  8، شاخص نرم نشده برازندگی92/0برابر با  7، شاخص برازش فزاینده90/0برابر با  6، شاخص برازش نرمال شده92/0برابر با 
کنند ) پیشنهاد می1389( و همکاران به دست آمد. هومن 099/0برابر با  10و جذر برآورد خطاي تقریب 88/0برابر با  9شاخص برازش نسبی

و جذر براورد خطاي تقریب  90/0تر از اي و شاخص برازش فزاینده بزرگ، شاخص برازش مقایسه شاخص نیکویی برازشزمانی که میزان 
جذر  شاخص براي 05/0 از کمتر مقادیر که کنندمی تأکید عالوهدهنده برازش مناسب و کافی مدل است. بهباشد نشان 10/0تر از کوچک

 ها حاکی از برازش مناسب و کافی مدلگونه که مشخص است شاخصهاست. آنداده با الگو خوب برازش دهندهبراورد خطاي تقریب نشان
 .ها استبا داده

 

                                                 
1. χ2 
2. Weston & Gore 
3. GFI: Goodness of Fit Index 
4. AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index 
5. CFI: Comparative Fit Index 
6. NFI: Normed Fit Index 
7 .IFI: Incremental Fit Index 
8. NNFI: Non-Normed Fit Index 
9. RFI: Relative Fit Index  
10. RMSEA: Root Mean Square Error 
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 هاي برازندگی مدل مفهومی پژوهش. شاخص4 جدول
 نتیجه میزان در مدل چه زمانی مدل برازنده است؟ نام آزمون ردیف

1 2χ .عدم برازش 07/314 معنادار نباشد 

2 RMSEA برازش متوسط 099/0 باشد. 08/0تر از اگر کوچک 

3 GFI برازش مناسب 87/0 باشد. 90/0تر از باید بزرگ 

4 CFI برازنده 92/0 باشد. 90/0تر از باید بزرگ 

5 AGFI برازش مناسب 81/0 باشد. 90/0تر از باید بزرگ 

6 NFI برازنده 91/0 باشد. 90/0تر از باید بزرگ 

7 IFI برازنده 92/0 باشد. 90/0تر از باید بزرگ 

8 NNFI برازنده 92/0 باشد. 90/0تر از باید بزرگ 

9 RFI برازش مناسب 88/0 باشد. 90/0تر از باید بزرگ 

 

داري آماري در آخرین مرحله پیرایش و اصالح مدل بر اساس هاي آماري مسیرها به معنیحال به علت نرسیدن بعضی از شاخصبا این
ضرایب مسیر مدل اصالحی در شکل (دو) ارائه شده است. پس از حذف مسیر مستقیم تفکر استراتژیک هاي اصالح صورت گرفت. شاخص

هایی در مورد متصل لیزرل پیشنهاد 1هاي اصالح مدلداري آماري و با انتخاب شاخصبه نوآوري سازمانی و تغییر سازمانی به عدم معنی
 از مقدار 55/54اندازه انداز به نوآوري محصول پیشنهاد داد، این اصالح بهچشمانداز به انگیزش و تدوین کردن مسیر خطاي تدوین چشم

هاي شود. برونداد پس از اصالح در مقایسه با قبل از اصالح از شاخصتر میکاهد و درنتیجه به مدل برازش یافته نزدیکمجذور خی دو می
 ايشاخص برازش مقایسه، 85/0برابر با  یشاخص نیکویی برازش انطباق ،90/0برابر با  شاخص نیکویی برازشبرازش بهتري برخوردار بود. 

جذر ، 93/0برابر با  شاخص برازش فزاینده، 91/0برابر با  شاخص برازش نرمال شده، 90/0برابر با  شاخص برازش نسبی، 93/0برابر با 
ها به دست آمد که همگی حاکی از برازش خوب مدل با داده 92/0برابر با  شاخص نرم نشده برازندگیو  088/0برابر با  برآورد خطاي تقریب

 است (شکل دو).
 

 

                                                 
1. MI 
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Chi-square=265.48, df=85, p-value=0.000, RMSEA=0.088 

 کیهوش استراتژ يرگیانجیبا م کیتفکر استراتژ قیاز طر یسازمان ينوآوریابی . ضرایب مسیر مدل اصالحی در مدل2شکل 

تبیین تفکر استراتژیک درصد از واریانس مشاهده شده در هوش استراتژیک از طریق  24هاي پژوهش نشان داد که همچنین یافته
از طریق ترکیب درصد از واریانس مشاهده شده در تغییر سازمانی  42مشاهده در نوآوري سازمانی و  درصد واریانس 25عالوه شود. بهمی

 قابل تبیین است. تفکر استراتژیک و هوش استراتژیک متغیرهاي

 

 يریگجهینتبحث و 
از طریق نقش میانجی سازمانی  و تغییر تفکر استراتژیک بر نوآوري سازمانیبررسی تأثیر  گونه که قبالً اشاره شد این پژوهش باهدفآن

تبیین تفکر استراتژیک درصد از واریانس مشاهده شده در هوش استراتژیک از طریق  24ها نشان داد که یافته انجام شد. هوش استراتژیک
از طریق ترکیب درصد از واریانس مشاهده شده در تغییر سازمانی  42مشاهده در نوآوري سازمانی و  درصد واریانس 25عالوه شود. بهمی

هاي آمده از پژوهش حاضر تا حدودي همسو با یافتهدستقابل تبیین است. نتایج به کتفکر استراتژیک و هوش استراتژی متغیرهاي
زارعی و  ،)1395آرمان و همکاران ()، 2016زاده (قربانی و قاسم، )1394توکلی و همکاران (، )1392خاکسار و همکاران (هاي پژوهش

) به این نتیجه رسیدند مدیران باید فضاي سیستمی و 1392ران (است. خاکسار و همکا )1397و همکاران ( و فریدفتحی )1395همکاران (
توجه به تمامی عوامل داخلی و خارجی را تقویت کرده و در جهت ظهور هرچه بیشتر خالقیت و نوآوري در سازمان تالش کنند. لذا مدیریت 

ظهور نوآوري در سازمان ایجاد کرده و باعث رونق ها و اهداف استراتژیک سازمان، بایستی بستر مناسبی براي در مسیر دستیابی به آرمان
سازي اقتصادي و پیشبرد هرچه بهتر اهداف استراتژیک در سازمان گردد. یک متفکر استراتژیک در سازمان باید قادر باشد خالقانه فرضیه

وکار دي براي فهم قواعد پیچیده کسبکند و مدبرانه آن را در معرض آزمون قرار دهد و از محیط پیچیده و تحوالت آن بیاموزد و راه جدی
اتژیک بیافریند. فقط انتخاب افرادي با توانایی تفکر استراتژیک زیاد یا ارائه آموزش در این زمینه براي ایجاد اطمینان از پیدایش تفکر استر
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گفتمان مستمر استراتژیک بین تیم مدیریت  هاي ایجاد کنند که افزایندهها باید ساختارها، فرآیندها و سیستمدر سازمان کافی نیستند. سازمان
گیري از مزیت نبوغ و خالقیت کارکنان باشد. این امر مستلزم این است که شرکت نسبت به نوآوري و تغییر و ساز بهرهارشد بوده و زمینه

نشان دادند با کاهش تفکر استراتژیک، ) 2017و همکاران ( 1کارگیري تمام افراد سازمان در فرایند توسعه استراتژیک متعهد باشد. پراکاشبه
 شود.بد و منجر به رکود و شکست مییاوري و نوآوري نیز در سازمان کاهش میمیزان بهره

سازمان براي اجراي موفق  که ارتقاء تفکر استراتژیک در مدیران سازمانی با افزایش ظرفیت) نشان دادند 1394توکلی و همکاران ( 
مدت، برآورده ساختن انتظارات چنان براي دستیابی به نتایج کوتاهدیگر مدیران عاملی که آنعبارتواهد بود. بهتغییرات سازمانی همراه خ

راهی جز فراموش کردن تفکر بلندمدت پیش ) 2019( اججفشار هستند که به تعبیر هاي محیطی تحتغیررسمی، غلبه بر رکود و محدودیت
ها و توانند با اتخاذ رویکرد تفکر استراتژیک در تحلیلیابند، میریزي استراتژیک و بلندمدت نمیمهبینند و مجالی براي برناروي خود نمی

هاي خود و تقویت این قابلیت سازمانی و عناصر سازنده آن در خود و تیم مدیریتی سازمان، ضمن دنبال کردن اهداف بلندمدت، گیريتصمیم
) تأثیر هوش 1397ن (د. همچنین در پژوهش زارعی و همکاراهاي آتی نیز افزایش بخشنظرفیت سازمان خود را براي مواجهه با چالش

هاي یشتر باشد، میزان نوآوريسازمانی بر نوآوري سازمانی تائید شد. بعالوه اینکه محقق دریافته است هر چه هوش سازمانی در سازمان ب
ترین مراکز کسب درآمد عنوان اصلیها بهسازمان طور بیان نمود کهتوان اینمیرود. لذا فردي و سازمانی در میان کارکنان سازمان باالتر می

کارکنان، و هوش انکار است. تغییر ذهنیت اند و این غیرقابلها و محل وقوع تغییر استراتژیک، همواره در حال تغییر و تحول سازمانیانسان
توانند منشأ دهی مجدد و هزاران عامل دیگر که میها، سازمانرشد سازمان ،یکو استراتژ هاي جدید، تغییر مشاغل، تغییرات تکنولوژيایده

 .شوندیماین تغییرات باشند؛ اما درنهایت، تمام عناصر موجود در یک مجموعه تغییریافته، با شرایط جدید سازگار 

هاي کارگیري خالقیت براي خلق ارزشر و بهوکاریع از محیط کسبسوي یادگیري سلذا باید اظهار داشت تفکر استراتژیک مدیران را به
زیت هاي نوآورانه و متوانند استراتژيمی اندازهایی کهاندازهایی متمایز از رقبا را به همراه دارد. چشمخواند. این شیوه تفکر، چشمجدید فرامی

ف ورزش و جوانان حقق ارزش و اهداتوانایی تفکر استراتژیک ابزاري در جهت تبخشی را سبب شود. آنچه مسلم است این است که 
گذاري ها، سرمایهیت و در این زمینه اقدام به شناسایی این نوع سرمایهها را مدیرها و توانمنديباشد، مهم است که مدیران این قابلیتمی

ها و سانمراکز کسب درآمد ان ترینعنوان اصلیها بهسازمان. درواقع ذکر این نکته ضروري است که ها نمایندگیري آنو سنجش و اندازه
هاي کارکنان، ایدهو هوش انکار است. تغییر ذهنیت غیرقابل امر اند و اینمحل وقوع تغییر استراتژیک، همواره در حال تغییر و تحول سازمانی

توانند منشأ این یمکه  دهی مجدد و هزاران عامل دیگرها، سازمان، رشد سازمانو استراتژیک جدید، تغییر مشاغل، تغییرات تکنولوژي
حال با توجه به مطالب  .شوندتغییرات باشند؛ اما درنهایت، تمام عناصر موجود در یک مجموعه تغییریافته، با شرایط جدید سازگار می

شده رفتهکند، روش و متدولوژي به کار گآنچه یک استراتژي را اثربخش می گیري کلی باید اذعان داشتعنوان یک نتیجهشده و بهمطرح
ها اند. انگار آنهاي معمول تدوین استراتژي را تجربه نکردهیک از روشیادماندنی هیچهاي بهبا استراتژي بسیاري از مدیران برجستهت. نیس

مخیله  ور کنند که اصالً بهبینند. چیزهایی را تصشد آنان چیزي را ببینند که دیگران نمیاند. هوشی که باعث مییک هوش متفاوت داشته
اصول و  شودگذاري مینام " یکهوش استراتژ" کرد. این هوش کهکس پیشنهاد نمیشنهاد دهند که هیچآمد. چیزهایی را پیدیگران نمی

سازي استراتژي هاي مدیریت استراتژیک کاربرد دارد چه در پیدایش استراتژي چه در پیادهقواعد مشترکی دارد. تفکر استراتژیک در همه حوزه
 .جا کاربرد دارده در پایش استراتژي. هوش استراتژي همهو چ

                                                 
1. Prakash  
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در حوزه سالمت  ورزش و جوانان درصدد اجراي تحول بنیادینوزارت هاي آن، در شرایط حاضر که انجام این پژوهش و استفاده از یافته
قیت الناپذیر است، خگرا و انعطافزتمرک شدتکه بههاي ورزشی موجود ریزيبرنامهدر  داد کهنشاناست،  و تندرستی در بخش ورزش کشور
 یورزشهاي ریزيبرنامهدرصدد برهم زدن وضع موجود و حرکت به سمت هم  یتحول هايبرنامه. استو نوآوري به حداقل خود رسیده 

آفرینی را بر تحول ویژه مدیران ستادي و اجرایی که مسئولیت مدیریت تغییر وباشد و مدیران، بهبخش میق و تعالیالپویا، اثربخش، خ
قیت را در سازمان خود و در بین ذینفعان فراهم آورند. الهاي نوآوري و خدارند، باید تفکر استراتژیک داشته و مهارت خلق فرصتعهده

ه رسالت خطیر پذیر، داراي تفکر و مهارت راهبردي، توانا در برقراري ارتباط مؤثر با ذینفعان و باورمند بق، ریسکالمدیران مثبت اندیش، خ
آفرین باشند و در زمره پیشگامان تحول توانند تحولمی، میالب اسالورزش و جوانان در رشد و توسعه کشور تا دستیابی به اهداف بلند انق

رات و هاي ارتباطی و انسانی، حافظ وضع موجود و ناتوان در مدیریت تغییقلمداد گردند و در نقطه مقابل، مدیران منفی گرا، فاقد مهارت
در پایان  .توانند سد راه اجراي دقیق و جامع سند تحول بنیادین باشندبلکه می بود آفرینی نخواهندتنها همراه و همگام تحولت، نهالتحو

ار هاي مدیریت استراتژیک در سطح ورزش و جوانان به کار گرفته شود تا با قرابزارها و تکنیکگردد به مدیران ورزش و جوانان پیشنهاد می
د. همچنین پیشنهاد انداز حال و آینده، موجبات ارتقاي تفکر استراتژیک در کادر آموزشی فراهم آیدادن کسب نگرش جامع از وضعیت و چشم

 و کلی سیستمی یک عنوانبه را که سازمان کنند القاء آنان به و تغییر داده سازمان به نسبت را آنان نگاه کارکنان، شود با آموزشمی
 دیگر بر خود هايتصمیم و فعالیت تأثیر سازمان، بیرونی و درونی هايروابط پدیده درك با و بگیرند در نظر پیوستههمبه اجزاء داراي
بگیرند. با توجه به الزامات و فشارهاي زیاد براي کسب نتایج کوتاه مدت توسط مدیران که آنان را به نتایج  نظر در سازمان را هايبخش

از فرآیندها و روزمره معطوف کرده و از اهداف بلند مدت دور کرده است، پیشنهاد می شود تا با بهره گیري از رویکرد تفکر استراتژیک 
بـراي پاسـخگویی موثر به عدم  الزمود را بر توسعه ظرفیت سازمان به ویژه ایجـاد زیرسـاخت هـاي بحرانهاي روزانه فراتررفته و توجه خـ

بواسطه بهره گیري از توانمندي هوش جویی هوشمندانه  فرصت با مدیران. در انتها پیشنهاد می شود اطمینانهاي محیطی معطوف دارند
با محیط در حال تغییر استراتژي هاي گوناگون ناشی از تفکر استراتژیک که  از طریق کسب تجارب جدید که با استفاده از استراتژیک

 .کسب مزیت کنندنسبت به سایر ادارات و رقبا  ،سازمان تناسب بیشتري دارد
 
 

 تقدیر و تشکر
 .دیآیبه عمل م ینمودند تشکر و قدردان ياریرا  نیپژوهش محقق نیکه در انجام ا یتمام کسان ازبدینوسیله 
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