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  چکیده

-نگاری، تفکر راهبردی و برنامهکسب موفقیت در این حوزه نیازمند آینده ،وضعیت پویای صنعت ورزشبا توجه به  زمینه:

در  تیبه موفق دنیرس یبرا نگرانه آینده های تصمیمریزی و تفکر راهبردی نیازمند تقویت برنامه ریزی بلندمدت است.

 افتنیخلق و دست  جاد،یعامل مهم در ا کی عنوان به یراهبرد نگاری آینده باشد و باید از محیط رقابتی صنعت ورزش می

  .استفاده کرد یرقابت تیبه مز

-نگاری راهبردی در سازمانموفق آینده سازیدهی بر پیاده هدف این مقاله بررسی تاثیرات تغییر فرآیندهای سازمان هدف:

 یندهایدر فرآ راتییبعد حاصل از تغ با بررسی ادبیات پژوهشی، چهارهدف،  نیبه ا دنیرس یبراهای ورزشی است. 

انواع دانش،  نیب زیتما جادیا ،یو منطق ابزار تیعقالن ه،یتوج قیاز طر یمرتبط با آن )مشروع ساز هایرویهدهی و  سازمان

اجرا و عوامل بر  نیتأثیر ا یشده است و به بررس  همه نوع مسائل( مشخص یبرا یکل یراهکارها یو اجرا تیسرکوب خالق

 . شده است پرداخته های ورزشی سازمان رانیمد ی راهبردی در میاننگار ندهیآسازی پیاده

 گذاری ورزشی  بود و روشدانشجویان دکتری سیاستو اساتید و  جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ورزشی روش:

 از مدیران، اساتید و دانشجویان نفر 19 بین در نامه پرسش و بود ای طبقه تصادفی گیری نمونه حالت این در گیری نمونه

 استفاده شد.  (پی ال اس) مربعات حداقل روش به سازی ها از روش مدلمنظور تحلیل داده شد. به  توزیع

دهی بر عدم  های سازمانی جدید حاصل از تغییرات در فرآیندهای سازماندهد که رویهنتایج تحقیق نشان می :هایافته

 اثر مثبت و معنادار دارد.صنعت ورزش نگاری راهبردی در سازی آیندهموفقیت در اجرا و پیاده

صنعت ورزش بهتر است بعد از تغییر نگاری راهبردی در آینده سازی موفقبرای اجرای بهتر و پیاده گیری:نتیجه

هایی مثل گیری رویهتا حد امکان از شکل هادهی در اثر تغییر مدیران ورزشی یا تغییر مالکیت باشگاه فرآیندهای سازمان

مسائل بین مدیران میانی  حل در کلی های حل راه و اخالق آزادی سرکوب ابزاری، عقالنیت  توجیه، طریق از سازی مشروع

 .ها جلوگیری شوداین سازماندر 

 .دهی دهی؛ صنعت ورزش؛ فرآیندهای سازمان های سازماننگاری راهبردی؛ رویهآینده کلیدی: های هواژ
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 مقدمه -1

 -یک فرآیند تحلیلی عنوان بهی نگار ندهیآامروزه 

است و  داکردهیپ در علوماندازی، جایگاه متمایزی چشم

بینی، مفهوم آن در راستای تکمیل و تقویت دانش پیش

ها گذاری و مدیریت راهبردی در مواجهه با چالشسیاست

نگاری آمده است. آینده به وجودهای خاص و عدم قطعیت

 رانیگ میتصمراهبردی به دنبال ارائه پیشنهادهایی برای 

عمیق روندها و رویدادهای  لیوتحل هیتجزاز طریق 

فراوان و همیشگی در  با توجه به تغییراتاست.  بلندمدت

 اقدامات و ها میتصم ،های ورزشیسازمان مدیریتی فضای

 نگرانه ندهیبینش راهبردی آه از با استفاده ک سازمانی

بسیار  رقابتی پایدار در این صنعتباشد، برای موفقیت 

ها برای حرکت و مواجهه اگر سازمان چراکهاست، ضروری 

سازی با تغییر آماده نباشند، تالش مدیران برای پیاده

: 7901ثمر خواهد بود )وحدانی و همکاران، راهبردها بی

 و محققان توسط بسیار که ها فعالیت این از (. یکی779

 استموردتوجه قرارگرفته  متخصصان همچنین

 یک توانایی افزایش برای که است راهبردی نگاری آینده

از ی مواجهه با آینده برا یساز آماده در سازمان یا شرکت

 :Costanzo, 2004) هستی استراتژی ساز ادهیپطریق 

 تغییر معیارهای وها  شاخص راهبردی ینگار ندهیآ  (.223

 الزم یریگ میتصم ابزار اساس همین بر و شناسایی را

 در را آینده از حاصل یها تیقطع عدم مدیریت برای

 ,Rohrbeck & Schwarz) دهد یم قرارها  سازمان اختیار

راهبردی مؤثر و کارآمد  ینگار ندهیآ سیستم یک(. 2013

 ورزشیهای توسعه و نوآوری سازمانهمچنین از  تواند یم

 7توانی هیو دوسو( Sarpong &et al, 2013حمایت کند )

 ,Markides & Chuرا ارتقا دهد ) های ورزشیسازمان

نگاری یک پروژه آینده مؤثرانجام صحیح و   (. 2008:324

نیاز به شناسایی و آگاهی از ابعاد مختلف یک پروژه 

 نگاری دارد و انتخاب این ابعاد به متغیرها و عواملآینده

(. 7901مختلفی بستگی دارد )عبدالملکی و همکاران، 

-( اشاره می7907که سالمی و همکاران ) طور همانالبته 

نگاری با توجه به همین ابعاد در های آیندهکنند پروژه

 شوند. ی مختلف، متفاوت اجرا میکشورها

محققان حوزه مدیریت و  یها دغدغه نیتر یکی از مهم

ها در شرایط پیچیده کنونی، توانایی یک  مدیران سازمان

سازمان در واکنش مناسب در زمان مناسب در مواجهه با 

 ,Vecchiato and Roveda)ت عدم قطعیت محیطی اس

راهبردی فرآیندی است که با ایجاد  ینگار ندهی. آ(2012

زم در که آمادگی ال کند یتوانایی در سازمان کمک م

مواجهه با تغییرات را برای تصمیم سازی و راهبرد پردازی 

برای ساخت آینده را داشته باشد. خروجی باارزش 

سازان یک  میراهبردی این است که تصم ینگار ندهیآ

سازد که برای  سازمان را با سناریوهای مطلوبی مواجه می

رقابتی، کارا و اثربخش مناسب  یها میها و تصم انتخاب

عنوان  به را محیط از ظهور حال در یها نشیب  د وهستن

 اختیار در پردازی راهبرد فرایند ضروری یها یورود

 همین بر. (Durand, 2008)  دهد یم قرار رانیگ میتصم

 فرایند راهبردی ینگار ندهیآ پژوهش، این در  اساس

که به دنبال افزایش توانایی  است بلندمدت و مشارکتی

  سازمان در واکنش مناسب به تغییرات محیطی و تزریق

 محیطی، یها گنالیس از حاصل ظهور حال در یها نشیب

 جهت در راهبردی یها میتصم در دهایتهد یا وها  فرصت

 یک بازیگران ظرفیت فرایند این است که آینده ساخت

در وظایفشان را  خالقانه یها مهارت انجام برای را سازمان

 .دهد افزایش می

های با توسعه و انفجار عظیم در فعالیت زمان هم

-کشور ژهیو بهنگاری علم و فناوری در سراسر دنیا آینده

های صنعتی و پیشرفته، در کشور ایران نیز با توجه 

انقالب اسالمی و دیگر تحوالت، از اواخر دهه نود، برنامه و 

 در اکثرایی صورت گرفته است و و کار مؤثراقدامات 

-ی و سیاستده سازماندر حوزه  خصوص بهها، حوزه

-بر پیاده مؤثرگذاری، محققان به دنبال شناسایی ابعاد 

عبدالملکی و همکاران  نگاری هستند.سازی آینده

آینده منابع انسانی در  "( در پژوهشی با عنوان 7972)

 "یسیونویسنارهای ورزشی با استفاده از روش سازمان

 ریتأثهای ورزشی در آینده به سمت ابراز داشتند ، سازمان

های انسانی متفاوتی نیاز محوری تمایل داشته و به نیرو

های ورزشی با توجه به خواهند داشت و تمایل سازمان

های کاهش جمعیت جوان به در اختیار داشتن نیرو

 و همکاران شاه کوهمتخصص و کارآفرین خواهد بود. 

ای علمی برای ارائه شیو"ای با عنوان ( در مقاله7991)

با استفاده از روش  "نگاریی مطالعات آیندهده سازمان
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نگاری ی آیندهده سازمانکارهایی برای سناریو پردازی، راه

( 7907اند. سالمی و همکاران )سازی آن ارائه کردهو پیاده

وهی در حوزه پژآینده ریتأثبررسی "ای با عنوان در مطالعه

 مؤثرپس از بررسی و شناسایی متغیرهای  "تحقیقات ناجا

بعد را  4نگاری در بر آینده مؤثرمتغیر  97نگاری، بر آینده

کنندگان و ذینفعان اند و آشنایی مشارکتشناسایی کرده

 از منظر مشارکت بیشترین اهمیت را میان این ابعاد دارد. 

-( در مقاله7977در حوزه مطالعات خارجی، روربک )

های بررسی ایجاد ارزش از طریق فعالیت "ای با عنوان 

نگاری راهبردی، کند، آیندهبیان می "نگاری شرکتیآینده

سازمان  یساز دهی، به آماده عنوان یک مهارت سازمان به

در مواجهه با آینده از طریق گسترش مرزهای ادراک در 

و  کند حوزه تدوین، ارزیابی و اجرای راهبردها کمک می

آن در سازمان سازی موفق اجرا و پیادهعدم توفیق در 

باعث عدم آمادگی برای مقابله با تغییرات بیرونی و درونی 

ادینه . لذا عدم نه(Rohrbeck, 2012: 441-49خواهد بود )

 تأثیرتواند نگاری راهبردی در سازمان میکردن آینده

ی ورزشی در ها ونیفدراسو  ها ئتیهمنفی روی عملکرد 

ها نیاز مبرم مواجهه با تغییرات ایجاد کند و این سازمان

نگاری راهبردی برای ی آیندهریکارگ بهاندازی و به راه

 رسیدن به مزیت رقابتی دارند.

 ی راهبردی،نگار ندهیآسازی دهدر حوزه بررسی پیا 

از "ای با عنوان ( در مقاله7979) 7سارپونگ و هارتمن

نگاری بین رفتن خاطرات آینده: کمرنگ شدن آینده

را راهبردی  ینگار ندهیآ، "راهبردی میان مدیران میانی

-یدهی موفق م برای سازمان ازیموردن هایمهارتیکی از 

دهی جدیدِ و  دارند که فرآیندهای سازمان می دانند و بیان

مشروع های حاصل از تغییر این فرآیندها )در پی آن رویه

 ،4یو منطق ابزار تیعقالن ،9هیتوج قیاز طر یساز

همه نوع  یبرا یکل یراهکارها یو اجرا تیسرکوب خالق

نگاری سازی موفق آینده( روی اجرا و پیادهمسائل

 ,Sarpong & Hartmanاشند )بمی مؤثرراهبردی بسیار 

کنند مشروع استدالل می گونه نیاها (. آن2018:672-83

سازی از طریق توجیه که برای مشروع ساختن 

در اثر ایجاد تغییرات در  دهی جدید فرآیندهای سازمان

باال و  باعث دودستگی بین مدیران رده هستسازمان 

ها از آینده  انداز مشترک آنمدیران میانی در مورد چشم

خواهد شد و در اصل باعث نادیده گرفتن دانش تجربی و 

ها همچنین بیان  خالقیت مدیران میانی خواهد شد. آن

دهی جدید که توسط  دارند که فرآیندهای سازمان می

شوند، ممکن است تأکید زیادی باال تحمیل می مدیران رده

تجربه مدیران  روی عقالنیت و عدم توجه به خالقیت و

میانی داشته باشند که باعث از دست رفتن شهود میان 

-سازی موفق آیندهعنوان پیشران پیاده مدیران میانی به

نگاری شود. خالقیت قلب آیندهنگاری راهبردی می

ی از انداز ساز چشمراهبردی است و این خالقیت پیشران 

سعه برای تو های پراکنده و مختلفکارگیری ایده طریق به

( استدالل 7979تصاویر آینده است. سارپونگ و هارتمن )

گیرانه و جدید  دهی سخت کنند که فرآیندهای سازمان می

تواند باعث سرکوب حاصل از تغییرات در سازمان می

های خالقانه کارگیری ایده خالقیت مدیران میانی در به

شود و باعث ایجاد معیارهای کلی رسمی برای همه 

 یراهکارها کارگیری د و درنتیجه باعث بهشومسائل می

شود که روی خالقیت، اجرا می همه نوع مسائل یبرا یکل

در مدیران میانی  نگاری راهبردیسازی موفق آیندهو پیاده

 (.Ipid, 676تأثیرگذار است )

ای در مقاله (7972و سارپونگ ) 2آپیادر همین حوزه، 

نگاری آیندههای سازمانی بر رویه ریتأث "تحت عنوان

بر  جدید سازمانی یها هیبه بررسی تأثیر رو "راهبردی

در  نگاری راهبردیسازی موفق آیندهاجرا و پیاده

دارند که بعضی از  و عنوان می پردازند یها م سازمان

 یها تیمشکالت در اجرای بینش حاصل از فعال

توسط فهم چگونگی تأثیر  توانند یراهبردی م ینگار ندهیآ

 مشخص شوند نگرانه ندهیسازمانی بر رفتار آ های رویه

(Appiah & Sarpong, 2015, 512-527 .)رابطه  ها آن 

و اجرا و   سازمانی 1و ظاهری 6ی عملکردیها هیرو بین

 قرار یموردبررس را نگاری راهبردیسازی موفق آیندهپیاده

 بافتار ،9بازیگران آگاهی که ذهن دارند می بیان و دهند می

 نیتر ممه رابطه این در سازمانی توانی هیدوسو و 0سازمانی

سازی اجرا و پیاده و باشند یم اثرگذار کننده لیعوامل تعد

 این ماهیت به وابسته را نگاری راهبردی آیندهموفق آینده

 . دانند یم سازمان در عامل سه

 -ها هیرو" مدل با مرتبط کننده لیتعد  اولین عامل

این  با مرتبط بازیگرانِ آگاهی ذهن سطح ،"ینگار ندهیآ
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 سازمانی یها هیرو پژوهشی، در ادبیات. است ها هیرو

 مفهوم هوشیارانه نا یا و هوشیارانه یعنوان دستاوردها به

 ذهن با یا ها هیرو این که معنی این به .اند شده گذاری

 وجود به هوشیارانه ناصورت  به  د شدند یاایجا آگاهی

. Appiah & Sarpong, 2015, 512-(527) اند آمده

 هستند بودن هوشیارانه به معتقد که پژوهشگرانی

بر  دستاوردهای ،ها هیرو که کنند یاستدالل م گونه نیا

 میزانی به آگاهصورت  به بازیگران که هستند تالش هیپا

79تفکر وتأمل " به قادر نیاز مواقع در که
77تغییر" یا "

" 

 Feldman) کنند یستند در آن مشارکت مه اقداماتشان

& Pentland, 2003; Viera da Cunha et al., 2007) .

 Jordan) بر اساس تعریف جردن و همکاران "تأمل"واژه 

et al., 2009) مشارکت "عنوان است که تأمل و تفکر را به

، دیدن قضایا از ها نیگزیدر مقایسه، در نظر گرفتن جا

. در اند تعریف کرده "زوایای مختلف و استنتاج کردن

نا  یها تیعنوان فعال را به ها هیمقابل پژوهشگرانی که رو

که آشنایی  دارند یاند بیان م هوشیارانه مفهوم گزاری کرده

که بازیگران امور روزمره  شود یباعث م ها هیبلندمدت با رو

 را در سطح ناخودآگاه با تأمل بسیار کم انجام دهند

(Nelson & Winter, 2009) ،نلسون و . بر این اساس

 یها مانند ژن ها هیکه رو کنند یاستدالل م (7097) وینتر

کنند و فضای  بیولوژیکی هستند که اقدام را مشخص می

عملکردی  یها کمی برای بازیگران در جهت تغییر جنبه

. (Nelson & Winter, 2009) گذارد یآن باقی م

هوشیاری و (، 7972)آپیا و سارپونگ  ها، بحث نیباوجودا

دانند که روی نقش  اهی را یک عامل مهم میذهن آگ

 ریراهبردی تأث ینگار ندهیآ یساز ادهیها در رفتار پ رویه

و  یساز ادهیکنند که پ ها استدالل می . آنگذارند یم

راهبردی نیازمند تالش آگاهانه و  ینگار ندهیاجرای آ

متعهدانه همه بازیگران سازمان است. اگر بازیگران و 

مانند یک دستاورد هوشیارانه در نظر بگیرند،  را به ها هیرو

همچنین  ها هیها برای ارزیابی و درک این رو ظرفیت آن

که  ییها در حوزه ازیبرای اقدامات موردن یریگ میتصم

 & Appiah) نیازمند تغییر هستند باالتر خواهد بود

Sarpong, 2015) در حقیقت شواهد تجربی زیادی وجود .

 آگاه ذهنطور  به که بازیگرانی  که دارند یم دارند که بیان

 ،کنند یم نگاه هستند آن اجرای حال در که ییها هیرو به

 مسائل برای جایگزین یها دهیا اجرای و جستجو در بیشتر

که این امر با  (Pirson et al., 2012) هستند رو پیش

راهبردی در این  ینگار ندهیتوجه به تعریف عملیاتی آ

نگاری راهبردهای کمک  بهتر آینده یساز ادهیمقاله به پ

راهبردی،  ینگار ندهی. بر اساس تعریف آکند یشایانی م

را باحالت ذهن آگاه و هوشیارانه اجرا  ها هیبازیگرانی که رو

برخورد  ریپذ انعطاف ها هیکنند، بیشتر در مورد این رو

تر  راحت و بیشتر را تازه  بدیع و یها نشیلذا ب و کنند یم

 ذهن اجرای در تفکر و تأمل عامل لذا،. ردیگ یم کار به

 است ضروری بسیار راهبردی ینگار ندهیآ برنامه یک آگاه

 در بنیادین تغییرات انجام برای را سازمان ظرفیتچراکه 

 (.Jordan et al., 2009) دهد یم افزایش ازیموردن مواقع

نگاری را  ها روی آینده دومین عاملی که نقش رویه

. هاست هیرو سازمانی بافتار  ،دهد یقرار م ریتحت تأث

 بافتار این بدون واند  قرارگرفته سازمانی بافتار در ها هیرو

 رفتار روی ها هیرو ریتأث اینکه به توجه با دهند ینم معنی

 یکی باشد، رییتغ عدم یا تغییرصورت  به تواند یم سازمانی

 برای تحریک باعث ها رویه کند یم مشخص که عواملی از

 و سازمانی بافتار ،شوند یم ثبات کردن دائمی یا تغییر

عنوان   (7004) رویتر و لند پنت .باشد یم ها هیرو شغلی

 چگونگی نتیجه ،ها هیرو نظم و ثبات که دارند یم

ه ب ها هیرو حرکت لذا،. است سازمان و شغلی یده سازمان

 ینگار ندهیآ یها تیسمت قبول تغییر حاصل از فعال

وابسته به بافتار شغلی و سازمانی است چراکه در اصل این 

 دهد یبرای تغییر را م یریپذ بافتار اجازه انعطاف

(Pentland & Rueter, 1994)  میزان نهادینه شدن و

استقالل رویه یکی از عواملی است که مرتبط با تأثیر 

عملکرد است به این معنی که به چه  بافتار سازمانی روی

در سازمان در  ها هیگرفته با دیگر رو رویه شکلمیزان 

مثال رویه  عنوان . به(Feldman, 2003) ارتباط است

شدت  ها به است که در سازمان یا هی، رویبند بودجه

 ها هیاین رویه توسط دیگر رو چراکهاست  شده نهینهاد

مثل آموزش، انبارداری و خرید به وجود آمده است. 

تر  راهبردی بسیار راحت ینگار ندهیآ یساز ادهیپ

مثال امکان اجرای رویه  عنوان است اگر به یابیدست قابل

آموزش برای افزایش ظرفیت کارمندان در جهت استفاده 

 یساز ادهیعنوان بخشی از پ جدید ،به یاز فنّاور
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 ها هی، با مقاومت خیلی کمی از سمت دیگر روینگار ندهیآ

 هیرو کی لذاد. مواجه شو یزیر و برنامه یبند مثل بودجه

خرد و  یها هیکه توسط دیگر رو شده نهیشدت نهاد به

ها پیوند خورده است، مانع  شده و با آن کالن احاطه

نگاری راهبردی در موقع مواجهه با  موفق آینده یساز ادهیپ

 .شود یتغییرات م

نگاری همیشه با مفهوم تغییر  این حقیقت که آینده 

 ها هیهمیشگی تغییر در روهمراه است، بیانگر لزوم و 

درواقع ممکن است نیاز به  ها هینیست. برعکس، عکس رو

 طریق از را تغییر باشند قادر  ثبات شدید داشته باشند تا

 با مرتبط فرایندهای قطعیت و ینیب شیپ قابلیت افزایش

 ,Becker & Knudsenکنند ) تسهیل تغییرات، این

 گاهی راهبردی نگاری آینده یساز ادهیپ جهی. درنت(2005

دارد و یک شاخصه  ها هیوقات نیاز به ثبات و تقویت روا

راهبردی، ظرفیت  ینگار ندهیموفق در آ یساز ادهیاصلی پ

( یریپذ )انعطاف ثبات یا تغییر یبند تیسازمان برای اولو

زمان هر دو بر اساس ماهیت  و یا اجرای هم ها هیرو

 ,Appiah & Sarpong) است ینگار ندهیآ یساز ادهیپ

موفق  یساز ادهی. لذا سومین عاملی که در پ(2015

توانی  هیراهبردی باید در نظر گرفت، دوسو ینگار ندهیآ

سازمانی است. این مفهوم، که بیانگر توانایی سازمان در 

و  77های استخراجیزمان فعالیت هم یریکارگ به

 ,Markide & Chu)  طور متوازن است به 79اکتشافی

 موفقیت که است ییها راه نیتر یدیکل از یکی ، (2008

استخراجی در  یها تی. فعالدارد پی در را سازمان رقابتی

ها نیازمند استفاده حداکثری از ساختارها،  سازمان

وکار  کنونی و جاری در کسب یها یستگیفرآیندها و شا

اکتشافی نیازمند  یها تیفعال که یها است، درحال آن

جدید و تغییر در واکنش به تقاضای متغیر  یها تیفعال

. (O’Reilly and Tushman, 2008) محیط است

 یابیدست قابل یراحت استخراجی به یها تیفعال که یدرحال

 نیستند یابیدست قابل یراحت به اکتشافی یها تیفعال است،

 است ممکن که است ییها تیفعال انجام نیازمندچراکه 

 ،. درواقعنباشد یابیدست قابل موجود یها هیرو توسط

 پیشنهاد یک دو، این  آشکار متضاد یها باوجود مشخصه

طور ساختارند، کارکردها  به ها سازمان که است این معمول

استخراجی را از کارکردها  یها تیو واحدهای مسئول فعال

های اکتشافی جدا سازند تا از  و واحدهای مسئول فعالیت

74آلودگی متقابل"
 O’Reilly and) جلوگیری کنند "

Tushman, 2008) ،اصلی این است که  نگرانی. بنابراین

جدید و  یها هیزمان رو توانند هم ها می چگونه سازمان

را به کار ببرند تا  شده نهیشده و نهاد ثابت یها هیرو

اندازه مناسب استخراجی  اندازه کافی اکتشافی و به به

راهبردی،  ینگار ندهیفق آمو یساز ادهیباشند. لذا برای پ

 یها تیزمان فعال صورت هم ها تنها نباید به سازمان

 اوقات یاکتشافی و استخراجی را تقویت کنند بلکه بعض

 یساز ادهیباید یکی را بر دیگری با توجه به ماهیت پ

 .کنند یگذار تیترجیح دهند و اولو ینگار ندهیآ

 یریسازمانی تأث یها هیروتوان نتیجه گرفت، پس می

موفق  سازیاجرای و پیاده بسیار مشخص روی

 توانند یسازمانی م یها هیرو راهبردی دارند. ینگار ندهیآ

 یساز ها از طریق فراهم منبع اصلی مزایا برای سازمان

بیرونی  یها گنالیبرای فهم و کشف س ازیثبات موردن

 کنندعمل  "تله"عنوان  به تواند می حال نیدرع ولی باشند،

های معمول و توانند باعث عادت به راهمی چراکه

ها  قبلی برای اقدام شوند تا جایی که سازمان شده اثبات

 یها هیین عادت به روا گیرند.نیاز برای تغییر را نادیده می

-اجرا و پیادهمانع اصلی برای  تواند یمعمول در سازمان م

امات راهبردی باشد چراکه اقد ینگار ندهیآ سازی موفق

-سازی موفق آیندهاجرا و پیادهبرای  ازیعملکردی موردن

سازمانی اغلب بر اساس  یزیر در برنامه نگاری راهبردی

. (Costanzo & Tzoumpa, 2009) ردیگ یتغییرات شکل م

 هستند سازمان سازنده یها قطعه اصل در هارویه

(Becker & Knudsen, 2005)، یها تیفعال هسته اصلی 

 & Becker) دهند یم تشکیل را سازمان یک روزمره

Zirpoli, 2008 )ر د یکنواختی یا تغییر اصلی دلیل و

 یها هی(. درواقع روFeldman, 2003, 129سازمان هستند )

ها برای پیشی گرفتن  راه نیتر سازمانی یکی از مطمئن

 ,Sarpong & Macleanها از رقبایشان هستند ) سازمان

2016 .) 

 در ی راهبردینگار ندهیتأثیر آبر  زیادتأکید  رغم یعل

 برابر درها  سازمان واکنش قابلیت ارتقای و پیشبرد

سازمانی،  یریپذ رقابت افزایش همچنین و تغییرات

قادر  های ورزشی(سازمان خصوص به) کمی های سازمان
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 ,Rohrbeck & et alمؤثر آن هستند ) یریکارگ به به

 نکهیتی باوجوداها ح تر آن است که سازمان (. جالب2007

ها که حاصل  از اهمیت اطالعات در دسترس آن

 دانند می و هستند آگاه، باشد یم ینگار ندهیآ یها تیفعال

بهتر و مؤثرتر سازمان  عملکرد باعث تواند می اطالعات این

سازی و پیاده ها شود، در عمل قادر به واکنش مناسب آن

 & Costanzo) باشند ینم نگاری راهبردیآینده مؤثر

Tzoumpa, 2009.)  های که فعالیت ددارندیتأکمحققان

های بزرگ مثل  نگاری راهبردی در سازمانآینده

های کوچک  بیشتر از سازمان های ورزشی سازمان

 ,Rohrbeck & Gemündenگیرند )قرار می موردتوجه

-های ورزشی درگیر در اجرای آینده ( و سازمان2008

برای واکنش مناسب به  نگاری راهبردی در تالش

-های محیطی و تزریق اقدامات بدیع در برنامهسیگنال

های کاری ریزی خود خواهند بود ولی با توجه به محیط

های سازمانی ه و رویهساالران وانیدبا تمایالت  مند قاعده

های جدید ی بینشریکارگ بهها، در حاکم در این سازمان

جدید با مشکل های پذیری در کشف روشو انعطاف

های سازمانی حاکم در رویه چراکهشوند، مواجه می

-ی در برابر تغییر و پیادهحرکت یب سازمان باعث سکون و

 ,Berends & et alهای جدید خواهد بود )سازی استراتژی

2014.)   

 راهبرد بین که روابطی دلیل به راهبردی ینگار ندهیآ

نگاری با خلق و  آیندهبطی که بین روا همچنین و آینده و

عنوان مهارت و شایستگی  ایجاد ارزش وجود دارد، به

 رگذاریکه روی عملکرد سازمان تأث شود یمدیریتی تلقی م

جامعه علمی بر همین اساس،  .(Amsteus, 2012) و است

عنوان یک  توجه خود را معطوف مدیران به یپژوه ندهیآ

اقدامات و  ،ها تیعامل کرده است که فعال یگروه راهبرد

-سازی آیندهاجرا و پیادهروی  تواند یها م آن یها هیرو

باشد  رگذاریو ابتکارات کارآفرینانه تأث نگاری راهبردی

(Bezold, 2012; Rouleau & Balogun, 2010.)  با توجه

 یکارها  دهنده تمام شکل ها هیو رو ها تیبه اینکه فعال

 راهبردی نقش روی تنها محققان روزمره سازمان هستند،

نگاری سازی موفق آیندهدر اجرا و پیاده مدیران نمادین و

 اینتأثیر  تا کردند سعی بلکه ،کنند ینم تمرکز راهبردی

 در راهبردی ینگار ندهیآ پرورش و تجهیز در مدیران

 ;e Cunha & et al, 2006) دهند شرح رادهی  سازمان

Sarpong & Maclean, 2016 .)  الل محققان استد ژهیو به

 اداره، در میانی مدیران جامع یها تیمسئول کنند کهمی

 در را مهمی بسیار نقش ،دهی سازمان و آموزش رهبری،

 عوامل با رویارویی برایها  آن  سازمان قابلیت توسعه

 در یادگیری تسهیل در و شده ینیب شیپ رقابلیغ بیرونی

 & Costanzoدارد ) های ورزشیها و تیمن، سازماها بخش

Tzoumpa, 2009(7992) 72(. بولگان و جانسون  

 ارشد مدیران برای تنها ینگار ندهیآ کهکنند  می استدالل

 76دارکو و (Balogun & Johnson, 2005ندارند ) کاربرد

-سازی موفق آیندهاجرا و پیاده که دارد یم بیان( 7972)

 است تر ضروری بسیار میانی مدیران بین نگاری راهبردی

طی بیرونی و درونی که سازمان محی عوامل ها آن چراکه

د کنن دانند و درک می خوبی می کند را به در آن عمل می

(Darkow, 2015 .)نگاری  های آینده از این دیدگاه، فعالیت

ریزی مبتنی  مثل برنامه در صنعت ورزش موفق راهبردی

طورکلی وابسته به میزان نقش مدیران میانی  بر سناریو، به

دهنده آینده و چگونگی  امل بیرونی شکلدر تفسیر عو

استفاده در درون سازمان  تبدیل این عوامل به دانش قابل

نگاری آینده (.Major & Asch, 2001, 91-107باشد ) می

شود که یک موفقیت در نظر گرفته می عنوان بهوقتی 

و خالقیت بیشتری در ابتکارات و  مؤثرتریادگیری 

کشاورز ترک و )راهم سازد ف 71توسعه درحالهای راهبرد

نگاری (. چندین عامل در موفقیت آینده7902نیکویه، 

های پیوستگی مستحکم بین بخشاست:  شده مشخص

ی ذینفعان ریدربگعمومی، خصوصی و دانشگاهی؛ 

؛ توسعه 79سیاست فعلی دستور کارمختلف؛ ارتباط با 

؛ 70های جانبیهای نوین، خالقیت و تفکرشناسیروش

ومی فعال و در نظر گرفتن تجربیات فعالیت عم

 Calof & Smith, 2010; Meissner and)قبلی

Cervantes, 2013; Habegger, 2010). 
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 خالصه ادبیات پژوهشی مورداستفاده در پژوهش -1جدول 

 استخراج مولفه ها محققان

-سارپونگ و مک(؛ 7979(؛ کستانزو و زومپا )7994سوکاس و شفرد )

 (7991لین )
 نگاری راهبردیاندازی آینده گیری و راه تأثیر مدیران میانی در شکل

 نگاری راهبردی میان مدیران میانیگیری آینده ضرورت شکل (7972(؛ دارکو )7992بولگان و جانسون )

 نگاری در سازمانهم منطق آیندههای سازمانی در فتأثیر رویه (7992و نادسون ) بکر (؛7979(؛ کرستلو )7999فلدمن )

 نگاری راهبردیگیری آینده های سازمانی در شکلتأثیر رویه (7979(؛ کرستلو )7972آپیا و سارپونگ )

(؛ اکونها و 7990(؛ مک کلوی و بویست )7977) نیلسارپونگ و مک

 (7996همکاران )

نگاری آیندهاندازی  کارگیری و راه دهی برای به های سازماناهمیت شیوه

 راهبردی

 (7979سارپونگ و هارتمن )
-دهی و رویه سازمان های سازمانی توسط فرآیندهایگیری رویه شکل

 دهی های حاصل از تغییرات در فرآیندهای سازمان

 نگاری راهبردیگیری آینده دهی در شکل تأثیر فرآیندهای سازمان (7977(؛ فلین و همکاران )7976لین )سارپونگ و مک

 نگاری راهبردیعنوان قلب آینده های سازمانی بهرویه (7974(؛ سارپونگ و مک لین )7979سارپونگ و همکاران )

 های سازمانیابعاد عملکردی و ابعاد ظاهری رویه (7999فلدمن و پنت لند )

(؛ میسنر و 7999(، کالوف واسمیت )7902کشاورز ترک و نیکویه )

 (7979هابگر )(؛ 7999سروانتس )
 نگاریی آیندهعوامل در موفقیت در اجرا

 

نگاری راهبردی با توجه به تعریف عملیاتی این آینده

پژوهش که در بخش قبلی اشاره شد، مبحثی است که با 

توجه به تشدید و سرعت یافتن تغییر و تحوالت محیط و 

ی مورد روزافزوننیاز به پاسخ به این تغییرات، به شکل 

است تا از رهگذر آن بتوان مواجهه  قرارگرفتهاستقبال 

های آینده در صنعت ات و عدم قطعیتی با مخاطرمؤثرتر

ورزش داشته باشیم و ظرفیت بازیگران یک سازمان را 

ی خالقانه در وظایفشان برای مواجهه ها مهارتبرای انجام 

این پژوهش به  چراکهبا این تغییرات را افزایش دهد 

ی راهبردی در نگار ندهیآی موفق ساز ادهیپدنبال اجرا و 

 رغم یعلمواجهه با تغییر فرآیندهای سازمانی است. 

بیشتر  تاکنوننگاری، های راهبردی و رواج آیندهسیاست

ی بوده، راهبرد پردازی ها عرصهی در نگار ندهیآکاربردهای 

ی نگار ندهیآی بیشتری از ها استفاده رسد یمولی به نظر 

ز است در در عرصه راهبردهای ورزشی متصور است و نیا

-نگاری راهبردی توجه ویژهسازی آیندهاین حوزه به پیاده

پیشرفتی که در ادبیات پژوهشی در ای شود. علیرغم 

شده  نگاری حاصل حوزه نقش مدیران میانی در آینده

کنند که  می عنوان( 7972است، آپیا و سارپونگ )

تحقیقات محدودی در حوزه بررسی تأثیر بافتار سازمانی 

طور خاص،  نگاری راهبردی وجود دارد. به هروی آیند

اند که  تحقیقات محدودی این مسئله را بررسی کرده

حاصل از تغییرات مدیران  دهی جدیدِ فرآیندهای سازمان

و یا )سازی موفق اجرا و پیادهدر  صنعت ورزش،در 

نگاری راهبردی بین مدیران  کمرنگ شدن( آیندهبالعکس 

 & Appiah) کند ا میچه نقشی را ایف ورزشی میانی

Sarpong, 2015).  محدودی تحقیقات  تر، شفاف بیان به 

بر  جدید دهی سازمان های حاصل از فرآیندهایرویه تأثیر

نگاری راهبردی در صنعت سازی موفق آیندهاجرا و پیاده

 ادبیات به توجه با این مقاله،کردند.  بررسی ورزش را

 ابعاد و عوامل که است این دنبال به شده، مطرح پژوهشی

نگاری سازی موفق آیندهاجرا و پیاده بر عدم مؤثر

را  دهی سازمان فرآیندهای در تغییرات اثر در راهبردی

شناسایی کند. در اصل هدف این مقاله این است که تأثیر 

دهی جدید )در اثر  فرآیندهای سازمانهای حاصل از رویه

باال( که به دنبال  ردهتغییر در مالکیت یا تغییر در مدیریت 

پذیری در سازمان  ها و بهبود رقابت کارآمد ساختن فعالیت

نگاری سازی موفق آیندهاجرا و پیاده روی را است

 این مقاله این اصلی سؤال . درنهایتی کندبررس راهبردی

سازی موفق عدم اجرا و پیادهمل مؤثر بر عوا که است

در اثر تغییر ی میان مدیران میان نگاری راهبردیآینده

شامل  آنکههای حاصل از و رویه دهی فرآیندهای سازمان

 سرکوب ابزاری، عقالنیت  توجیه، طریق از سازی مشروع
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 مسائل در حل در کلی های حل راه  و اخالق آزادی

  ؟اندکدامهای  سازمان

 تأثیر چگونگی مورد در عمیق بینشی  این پژوهش

نگاری سازی موفق آیندهپیادهاجرا و  در میانی مدیران کار

 حاصل از تغییر بعد 4 کند بطوریکه می ایجاد راهبردی

 کهکند  می و توصیف دهی را معرفی ای سازمانفراینده

)ذهن آگاهی  کننده تعدیل  عوامل  طریق بعد از 4این 

بازیگران، بافتار سازمانی و دوسویه توانی 

-موفق آیندهسازی اجرا و پیاده روی توانند می سازمانی(

اثرگذار باشند. این صنعت ورزش در  نگاری راهبردی

نگاری راهبردی  کنند که چگونه آینده عوامل مشخص می

 .تر شکل گیرد بهتر و سریعصنعت ورزش تواند در  می

در این تحقیق با بررسی ادبیات پژوهشی در سه حوزه 

های سازمانی حاصل از این دهی، رویه فرآیندهای سازمان

های هر  نگاری راهبردی، ابعاد و مؤلفهها و آیندهفرآیند

ها مشخص شد. بر اساس مفاهیم یک از این حوزه

-اجرا و پیادهشده در این حوزه، عوامل مؤثر بر عدم  مطرح

در صنعت ورزش شامل  نگاری راهبردیسازی موفق آینده

های حاصل از آن دهی و رویه تغییر در فرآیندهای سازمان

 عقالنیت  توجیه، طریق از یمشروع ساز چهار بعد شامل)

 حل در کلی های حل راه  و خالق آزادی سرکوب ابزاری،

 آگاهی کننده در این رابطه )ذهن مسائل( و عوامل تعدیل

سازمانی(  توانی دوسویه و سازمانی بافتار بازیگران،

مشخص گردید و چارچوب پژوهش بر همین اساس 

گرفته است. با توجه به اهداف پژوهش و در پاسخ به شکل

 شده نیتدوتحقیق سه فرضیه در قالب شکل زیر  سؤال

متشکل از  شده ارائهاست. بر این اساس چارچوب مفهومی 

 باشد:سه فرضیه اصلی می

های سازمانی حاصل از تغییر فرآیندهای هیرو :1فرضیه 

نگاری ق آیندهسازی موفدهی بر عدم اجرا و پیاده سازمان

 مثبت و معناداری دارد. ریتأثراهبردی 

سازی موفق بر اجرا و پیاده کننده لیتعد عوامل :2فرضیه 

 مثبت و معناداری دارد. ریتأثنگاری راهبردی آینده

های بر رابطه بین رویه کننده لیتعد عوامل :3فرضیه 

-دهی و اجرا و پیاده حاصل از تغییر فرآیندهای سازمان

مثبت و معناداری  ریتأثنگاری راهبردی موفق آیندهسازی 

 دارد.

 
 

 
 چارچوب مفهومی پژوهش -1شکل 

 

 تحقیق  روش
این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و ازنظر 

این  شیوه گردآوری اطالعات از نوع پیمایشی است. در

تحقیقات  ای و تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه

های حاصل از های تأثیرگذار در رابطه رویه گذشته مؤلفه

سازی دهی و اجرا و پیاده تغییرات فرآیندهای سازمان

. شناسایی گردیدصنعت ورزش نگاری راهبردی در آینده

 تحقیق روش و چارچوب به توجه با پژوهش این در
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-و اساتید و دانشجویان دکتری سیاست ورزشیمدیران 

 گرفتند قرار مدنظر آماری جامعه عنوان گذاری ورزشی به

 تحقیق این در شده انتخاب نمونه. شد انجام گیرینمونه و

نظران و  های ورزشی، صاحبها و هیئتمدیران سازمان

گذاری ورزشی، اساتید متخصصان حوزه سیاست

و دانشجویان دکتری رشته علمی  دانشگاهی، اعضای هیئت

گذاری بودند و شرط انتخاب مدیریت ورزشی و سیاست

گذاری خبرگان داشتن تسلط نظری بر حوزه سیاست

سال( و تمایل و  9ورزشی، تجربه عملی مرتبط )حداقل 

توانایی مشارکت در پژوهش و دسترسی بوده است و 

 کاربردهای و مفاهیم با بایستهمچنین نمونه انتخابی می

 آشنایی نگاری راهبردیآینده نگاری و ندهیآ پژوهی،آینده

 گیری نمونه حالت این در گیری نمونه روش. باشند داشته

از  نفر 19 بین در نامه پرسش و بود ای طبقه تصادفی

 پرسشنامه ابزار از. شد توزیع مدیران، اساتید و دانشجویان

 برای. شد استفاده اطالعات و ها داده آوری جمع برای

 مطالعات و ها بررسی از بعد پرسشنامه، روایی تعیین

 در قبلی باکارهای مقایسه و پرسشنامه مورد در شده انجام

 خبره اساتید تائید و رؤیت به پرسشنامه یزمینه این

 اعتبار)رسید  گذاری ورزشیسیاست و نگاری آینده حوزه

ی سنجش روایی از روایی همگرا و روایی (. برامحتوایی

 منظور به بهره گرفته شد و افزار نرمواگرا از طریق 

و پایایی  آلفای کرونباخ روش از پایایی، گیری اندازه

 کرونباخ آلفای تحقیق پایایی ترکیبی استفاده شد. برای

 از آمده دست به مقدار درنهایت که باشد 9.1 باالی باید

 متغیرهای کرونباخ آلفای برای 79افزار پی ال اس نرم

 دهنده نشان که باشد می 9.19 پژوهش ای پرسشنامه

 .است پرسشنامه باالی بسیار پایایی میزان

 تکنیک از پژوهش مفهومی مدل آزمون انجام جهت

 این. گردید استفاده  مربعات حداقل روش به سازی مدل

 ساختاری یها مدل در مقابل و بوده محور واریانس روش

 برخوردار باالتری یریپذ انعطاف از محور کوواریانس

این نرم  از استفاده با. (7907هستند )امانی و همکاران، 

 شیپ بهو  نیست باال نمونه حجم از استفاده به نیازی افزار

 ضرورت بنابراین. ستین حساس بودن نرمال فرض

زاده، )داوری و رضا شود ینم مطرح متغیره چند یها داده

 راها  سنجه و ها هینظر بررسی امکان پی ال اس،. (7902

(. 7907)آذر و همکاران،  سازد یم فراهم همزمانطور  به

 الگو آزمون به مرحله دو در ساختاری معادالت یابیالگو 

 ساختاری و یریگ اندازه الگو آزمون شامل که پردازد یم

 مدل را یریگ اندازه الگوی PLS یساز مدل در. باشد یم

 الگو. نامند یم درونی مدل را ساختاری الگوی و بیرونی

 یریگ اندازه ابزارهای روایی و اعتبار بررسی به یریگ اندازه

 و ها هیفرض ساختاری الگو و پردازد یم پژوهش یها سازه و

 دهد یم قرار آزمون مورد را مکنون متغیرهای روابط

 اعتبار بررسی جهت. (7997، 77)شوماخر و لومکس

 پیشنهاد را مالک سه (،7097) 77الرکر و فرنلها  سازه

 -7 ها، گویه از یک هر اعتبار -7: شامل که کنند یم

 واریانس متوسط -9وها  سازه از یک هر ترکیبی اعتبار

عاملی  بار ها،گویه از یک هر اعتبار مورد درشده  استخراج

 نشانگر یدییتأ عاملی تحلیل در گویه هر بیشترو  9.6

است همچنین بار عاملی گویه ها  شده فیتعر خوب سازه

 Fornell andمعنادار باشند ) 9.97باید حداقل در سطح 

larcker, 1981) .مجموع نسبتدرواقع  ترکیبی پایایی 

مکنون به مجموع بارهای عاملی  متغیرهای عاملی بارهای

. باشد یم 7تا  9بعالوه واریانس خطا است. مقادیر آن بین 

 شده استخراجمالک سوم بررسی اعتبار، میانگین واریانس 

و بیشتر را  AVE 9.92، فرنل و الکر مقادیر باشد یم

و این امر به معنای آن است که سازه  کنند یمتوصیه 

درصد و یا بیشتر واریانس نشانگرهای  29حدود  موردنظر

 .(7902زاده، داوری و رضاکند ) یمخود را تبیین 

 

 تحقیقهای یافته
بررای سررنجش میررزان تبیرین متغیررر پنهرران توسررط   

استفاده  79یر از شاخص روایی همگراپذ مشاهدهمتغیرهای 

 شرده  اسرتخراج شود. برای شراخص متوسرط واریرانس     یم

(AVE حداقل مقدار )جدول مقدار قابل قبولی است.  9.2

هر یرک از متغیرهرای    شده استخراج( میانگین واریانس 2)

 دهد. یمرا نشان  پژوهشمدل مفهومی 

با توجه بره اینکره تمرامی مقرادیر متوسرط واریرانس       

است، لذا  9.2هر سه متغیر پژوهش باالتر از  شده استخراج

توان گفت که پرسشرنامه پرژوهش از روایری همگررای      یم

 مطلوبی برخوردار است.
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 شده استخراجمیانگین واریانس  -2جدول 

 متغیر
متوسط واریانس 

 (AVE) شده استخراج

های های حاصل از تغییر در فرآیند یهرو

 دهی سازمان
9.21 

 9.14 کننده یلتعدعوامل 

 9.62 نگاری راهبردی یندهآسازی  یادهپاجرا و 

 

یرری انعکاسری   گ اندازهتوانایی یک مدل  74روایی واگرا

در میزان افتراق مشاهده پذیرهای متغیر پنهران آن مردل   

سرنجد.   یمر با سایر مشاهده پذیرهای موجود در مردل را  

شرود. برر    یمر بدین منظور از آزمون بار مقطعری اسرتفاده   

بررار عرراملی هررر متغیررر   72اسرراس آزمررون بررار مقطعرری 

( مربروط بره خرود    پنهان )مؤلفره یر روی متغیر پذ مشاهده

بیشررتر از بررار عرراملی همرران متغیررر    9.7اقل بایررد حررد

 Hair & etیر بر متغیرهای پنهان دیگر باشرد ) پذ مشاهده

al, 2011       بر اسراس نترایج ایرن آزمرون، روایری واگررای .)

 ید شد.تائ( 9متغیرهای پژوهش به شرح جدول )

( ضررایب همبسررتگی پیرسرون و شرراخص   4جردول ) 

دهد. قطرر اصرلی ایرن مراتریس      یمروایی منفک را نشان 

یرد  تائریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده است. الزمه 

از تمررامی ضرررایب   AVEروایرری منفررک بررودن مقرردار   

 طور همانهمبستگی متغیر مربوطه با باقی متغیرها است. 

است، مقادیر موجود بر روی قطرر اصرلی    مشاهده قابلکه 

روایری   دهنده نشاندارای بیشترین مقدار بوده که این امر 

 باشد. یم ها سازهمناسب 

 

 روایی واگرا بارهای عاملی متقابل -3جدول 

 نگاری راهبردی یندهآ کننده یلتعدعوامل  های سازمانی یهرو متغیر

 9.1624 9.1712 9.9914 مشروع سازی از طریق توجیه

 9.6142 9.6097 9.9942 عقالنیت ابزاری

 9.6924 9.6140 9.1069 های خالقسرکوب آزادی

 9.6194 9.1994 9.9641 های کلی حل مسائلحلراه

نگاری  یندهآسازی اجرا و پیاده

 راهبردی

9.6691 9.6140 9.2946 

9.1267 9.6649 9.9499 

 کننده یلتعدعوامل 

9.6920 9.1920 9.6097 

9.2964 9.6972 9.2670 

9.2911 9.1247 9.2962 

 

 ضرایب همبستگی پیرسون و شاخص روایی منفک -4 جدول

 سازیاجرا و پیاده کننده یلتعدعوامل  های سازمانی یهرو ها مؤلفه

   9.196 های سازمانیرویه

  9.194 9.419 کننده یلتعدعوامل 

 9.160 9.207 9.906 نگاری راهبردیسازی آیندهاجرا و پیاده

 .% معنادار هستند7همبستگی در سطح خطای کمتر از *تمامی ضرایب 

 

ایرن آزمرون توسرط     یریر گ اندازهکیفیت مدل  آزمون

شرود. ایرن    یمر شاخص اشتراک یا روایی متقاطع محاسبه 

بینرری  یشپررتوانررایی مرردل مسرریر را در  درواقررعشرراخص 

یر از طریق مقادیر پنهان متناظرشان پذ مشاهدهمتغیرهای 

سنجد. بر اساس نتایج این آزمون، مقادیر مثبت بوده و  یم

 یری پژوهش دارد.گ اندازهنشان از کیفیت مدل 

 یا پرسشنامه) یریگ اندازه ابزار های یژگیو از پایایی یکی

 که دارد سروکار امر این با یادشده مفهوم. است( مصاحبه

 نتایج اندازه چه تا یکسان شرایط در یریگ اندازه ابزار

 دهد. یم دست به یکسانی
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 شاخص اشتراک یا روایی متقاطع -5جدول 

 SSE/SSO-1 متغیر

 9.17 های سازمانی یهرو

 9.64 کننده یلتعدعوامل 

 9.61 نگاری راهبردیسازی آیندهاجرا و پیاده

 

یر، پایایی ترکیبی پذ مشاهدهپایایی متغیرهای  -6جدول 

 آلفای کرونباخو 

 متغیر
بار 

 یعامل

پایایی 

 ترکیبی

آلفای 

 کرونباخ

 9.294 مشروع سازی از طریق توجیه

9.19 9.19 
 9.620 عقالنیت ابزاری

 9.174 سرکوب آزادی

 9.677 ی کلی حل مسائلها حل راه

 9.694 ذهن آگاهی بازیگران

 9.162 ساختار سازمانی 9.17 9.14

 9.169 سازمانیدوسویه توانی 

 9.641 یادگیری
9.11 9.12 

 9.160 خالقیت در توسعه راهبرد

 9.19 - - و گویه ها ها سؤالکل 

 

 عاملی بارهای مقدار به گویه ها از هریک پایایی

 برای و دارد اشاره ،شده مشاهده از متغیرهای هریک

 )متغیرهای یریگ اندازه یها شاخص که ینا کردن مشخص

 پنهان متغیرهای سنجش برای اندازه چه تا (شده مشاهده

و حداقل مقدار  قرارگرفته مورداستفاده ،اند قبول قابل

سطح معناداری  9.4و بارهای عاملی  9.9آن  قبول قابل

ییدی، تأهای عاملی  یلتحلدهد. در  یممتوسط را نشان 

نشانگر سطح معناداری  9.2مقادیر بارهای عاملی باالتر از 

و  شده مشاهدهزیاد بین متغیرهای  قوی و همبستگی

شده  یفتعرعامل بوده و نیز بیانگر آن است که سازه خوب 

است. شاخص آلفای کرونباخ فرض بر این دارد که 

یری دارای گ اندازهیر هر مدل پذ مشاهدهمتغیرهای 

را  ها آناهمیت نسبی  درواقعی یکسانی هستند و ها وزن

مشکل از پایایی ترکیبی گیرد. برای رفع این  یمبرابر  باهم

شود. در این شاخص به علت اینکه هنگام  یمکمک گرفته 

شود،  یممحاسبه، از بارهای عاملی گویه ها استفاده 

مقادیر پایایی ترکیبی را نسبت به آلفای کرونباخ بیشتر و 

دهد. نتایج بررسی پایایی ترکیبی نشان داد  یمبهتر نشان 

است و بنابراین پایایی  9.1که مقدار این شاخص بیشتر از 

 (.Henseler & et al, 2015ید شد )تائترکیبی گویه ها 

ی معادالت ساز مدلمدل مفهومی پژوهش، از  آزمونبرای 

ساختاری با رویکرد حداقل مربعات ساختاری به کمک 

 .است شده استفاده Smart PLS افزار نرم

 

 
 ضرایب مسیر متغیرها -2شکل 
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ضریب  که یدرصورت( 1که در جدول ) طور همان

باشد، مسیر  7.06معناداری هر یک از مسیرها بیش از 

درصد معنادار و فرضیه مرتبط  02مربوطه سطح اطمینان 

ضرایب هر  tو با توجه به اینکه مقدار  شود یم دیتائبا آن 

است بنابراین در سطح  7.06یک از مسیرها باالتر از 

عوامل  شده ینیب شیپدرصد، مسیرهای  02اطمینان 

نگاری سازی آیندهای سازمانی بر اجرا و پیادههرویه

-سازی آیندهبر اجرا و پیاده کننده لیتعدراهبردی، عوامل 

بر رابطه  کننده لیتعدو اثر تعامل عوامل  نگاری راهبردی

متغیر مستقل بر وابسته معنادار هستند. مقادیر مربوط به 

ضریب مسیرها در مدل نهایی تحقیق نشان داد که عوامل 

 2/12دهی  ی حاصل از تغییر فرآیندهای سازمانها هیرو

درصد و اثر تعاملی بر  1/64 کننده لیتعددرصد، عوامل 

درصد تغییرات مربوط به  7/29رابطه این دو متغیر با 

 طور بهنگاری راهبردی را سازی آیندهمتغیر اجرا و پیاده

 .کنند یممستقیم تبیین 

ی پژوهش با استفاده از آزمون ها هیفرضبا توجه به 

ی و نگار ندهیآ مؤلفهبر  ها مؤلفههمبستگی به رابطه بین 

با متغیرهای مستقل و تعدیل  مؤلفههمچنین رابطه این 

 .میپرداز یمگر 

 

 ی پژوهشها مؤلفهاثر تعاملی  -7جدول 

 آمارهt ضریب مسیر روابط

-سازی آیندهدهی بر عدم اجرا و پیاده از تغییر فرآیندهای سازمانی حاصل ها هیرو

 نگاری راهبردی
9.172 71.62 

نگاری راهبردیسازی آیندهبر اجرا و پیاده کننده لیتعدعوامل   9.641 77.47 

بر رابطه متغیر مستقل بر وابسته کننده لیتعدعوامل  ریتأث  9.297 77.91 

 

 ی پژوهشها هیفرضنتایج آزمون همبستگی  -8جدول 

 Sigوضعیت  سطح معناداری همبستگی روابط

 دیتائ 9.94 9.147 وابسته <مستقل 

 دیتائ 9.97 9.601 وابسته < کننده لیتعد

 وابسته

 رد 9.91 9.474 مشروع سازی از طریق توجیه

 دیتائ 9.99 9.679 عقالنیت ابزاری

 دیتائ 9.97 9.119 سرکوب آزادی

 دیتائ 9.99 9.216 برای حل مسائل کلی حل راه

 دیتائ 9.97 9.160 ذهن آگاهی بازیگران

 دیتائ 9.94 9.699 ساختار سازمانی

 دیتائ 9.99 9.942 دوسویه توانی سازمانی

 

های رویه مؤلفهبین  9با توجه به نتایج جدول 

دهی  تغییر در فرآیندهای سازمانسازمانی حاصل از 

ی )وابسته( نگار ندهیآسازی )مستقل( بر اجرا و پیاده

برقرار است و عوامل  9.147همبستگی باالی 

رابطه معنادار و مثبتی  9.601نیز با مقدار  کننده لیتعد

متغیر مشروع سازی  جز بهوابسته دارد. همچنین  مؤلفهبا 

ی ا رابطه 9.474ن از طریق توجیه که با همبستگی پایی

نگاری سازی آیندهاجرا و پیاده مؤلفهخیلی ضعیف با 

ی مستقل و ها مؤلفهراهبردی دارد بقیه رابطه متغیرهای 

که نشان  9.92وابسته با توجه به سطح معناداری کمتر از 

که  دهند یماز رابطه معنادار بین یکدیگر دارند نشان 

سازی را و پیادهاج مؤلفهی خوب بهمتغیرهای مدل توانسته 

 قرار دهد. موردسنجشی راهبردی را نگار ندهیآ

در  کننده لیتعدبرای بررسی اثر غیرمستقیم عوامل 

سازی ی سازمانی بر اجرا و پیادهها هیرو مؤلفه ریتأث

ی راهبردی از آزمون اثر استفاده شد. کوهن نگار ندهیآ

، 9.72، 9.97( برای این معیار به ترتیب سه مقدار 7099)

را برای اثر ضعیف، متوسط و قوی بیان نمود  9.96
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(Cohen, 1988 نتایج بررسی این آزمون نشان داد که .)

است که  9.747برابر  کننده لیتعداین مقدار برای عوامل 

بر  کننده لیتعدنشان از اثر تعدیل گری مناسب عوامل 

 رابطه دارد.

 
 

که ضریب تعیرین نیرز    76معیار توان دوم همبستگی

بینری متغیرر    یشپر قردرت   دهنرده  نشران شود،  یمنامیده 

وابسته از روی متغیر مستقل است. برر اسراس نترایج ایرن     

پرذیرد   یمر وابسرته صرورت    مؤلفهآزمون که فقط بر روی 

درصد از تغییرات در  96های سازمانی قادر به تبیین  یهرو

 نگاری راهبردی است. یندهآسازی اجرا و پیاده

هررر دو مرردل سرراختاری و    GOFبرررازش  شرراخص

یکجرا در نظرر گرفتره و کیفیرت      صرورت  بهیری را گ اندازه

 صرورت  بره دهد. این شراخص   یمرا مورد آزمون قرار  ها آن

میرانگین ضرریب تعیرین و میرانگین      ضرب حاصلمجذور 

شرود و دارای   یمدستی محاسبه  صورت بهمقادیر اشتراکی 

کیفیرت مردل اسرت و برا      ی مختلف برای تعیرین ها اندازه

توجه به اینکه این مقدار بره دو شراخص مرذکور وابسرته     

 است، حدود این شاخص بین صفر و یک است.

 

 مقدار ضریب تعیین -9جدول 

 ضریب تعیین متغیر

 9.47 نگاری راهبردی یندهآسازی اجرا و پیاده

 

بره میرزان    GOFبررای   آمده دست بهبا توجه به مقدار 

برروده کرره برراالتر از مقرردار پیشررنهادی وتررزلس و    9.44

است که قوی بودن مردل   9.96( یعنی 7990) 71همکاران

ید تائدهد و بنابراین برازش مناسب مدل کلی  یمرا نشان 

 (.Wetzels & et al, 2009شود) یم

 

 

 
 (41شاخص برازش ) -3شکل 

 

 GOFمقادیر اشتراکی و ضریب تعیین محاسبه  -11جدول 

 ضریب تعیین مقادیر اشتراکی متغیر

 9.94 های سازمانیرویه

 9.16 کننده یلتعدعوامل  9.21

 9.69 نگاری راهبردیسازی آیندهاجرا و پیاده

 

 نتایج برازش مدل کلی -11جدول 
Communality R2 GOF 

9.20 9.12 9.44 

 

 منظرور  بره خالصه بایرد عنروان کررد     طور بهیت درنها

نگاری راهبردی و تغییر در فرآینردهای   یندهآطراحی مدل 

برر عردم اجررا و     مرؤثر ی ها مؤلفهدهی، متغیرها و  سازمان

نگاری راهبردی از ادبیات پژوهشی سازی موفق آیندهپیاده

ی میردانی برا روش حرداقل    هرا  ادهدشناسایی و با تحلیرل  

یکری از جدیردترین رویکردهرا در     عنوان بهمربعات جزئی 

ارائره   موردنظر( مدل PLSی معادالت ساختاری )ساز مدل

هرای سرازمانی حاصرل از     یره رویر مستقیم متغیرر  تأثشد. 

-دهی بر عردم اجررا و پیراده    تغییر در فرآیندهای سازمان

درصد برآورد  17نگاری راهبردی حدود  یندهآسازی موفق 
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 7رود کره فرضریه    یمر ی به شمار توجه قابلشد که میزان 

 70یعنری حردود   –کنرد و مرابقی آن   ید میتائپژوهش را 

مربوط به سایر عواملی ست کره در ایرن پرژوهش     -درصد

وابسته نیز  مؤلفهیر متغیرها بر تأثدر بین  اند.بررسی نشده

تغیررر مسررتقل بررر وابسررته را متغیررر یر از متررأثبیشررترین 

و کمتررین   9.11های خالق با همبسرتگی  سرکوب آزادی

داشرتند و در برین    9.47یر را مشروع سازی برا مقردار   تأث

یر را متغیرر  ترأث تر نیرز بیشرترین    یلتعد مؤلفهمتغیرهای 

یر را ترأث و کمتررین   9.94دوسویه توانی سازمانی با مقدار 

داشتند. در بین متغیرهای  9.69ساختار سازمانی با مقدار 

هرای سرازمانی حاصرل از تغییرر فرآینردهای      رویره  مؤلفه

دهی به ترتیب سررکوب آزادی، عقالنیرت ابرزاری،     سازمان

ی کلی حرل مسرائل و مشرروع سرازی از طریرق      ها حل راه

و  9.67، 9.62، 9.17توجیه به ترتیب برا ضررایب عراملی    

سازمانی دارنرد.   هایرویه مؤلفهیر را بر تأثبیشترین  9.29

کننرده نیرز بره     یلتعرد  مؤلفههمچنین در بین متغیرهای 

ترتیب متغیر دوسویه توانی سازمانی، سراختار سرازمانی و   

و  9.16، 9.16ذهرن آگراهی بررازیگران برا ضررایب مسرریر     

 کننده دارند. یلتعد مؤلفهیر را بر تأثبیشترین  9.69

 

 بحث و نتیجه گیری

در محیط داخلی و صنعت ورزش با توجه به اینکه 

شود،  خارجی خود با تغییرات سریع و ناگهانی روبرو می

طور دائم بر رویدادهای داخلی و  این سازمان نیاز دارند به

خارجی نظارت کنند تا بتوانند در زمان مناسب و برحسب 

ضرورت خود را با تغییرات وفق دهند)فراهانی و همکاران، 

ا سرعت (. همچنین در دنیای کنونی که ب7902

در حال تغییر است و عدم قطعیت و تغییرات  یآور سرسام

اند، نیاز است که  ها را احاطه کرده که سازمان یآور شگفت

راهبردی بر اساس بینش  یها میبرای این تغییرات تصم

نگاری  سازی آینده آینده نگران اتخاذ شود و لذا و پیاده

ای تواند پاسخی مناسب بر میصنعت ورزش راهبردی در 

ها بتوانند آینده مطلوب را  این تغییرات باشد تا سازمان

ترسیم و در جهت ساخت آن اقدام کنند. بر همین اساس، 

دهی  سازمان یندهایبا توجه به تغییرات زیاد در فرا

سازی  ایران همچنین اهمیت اجرا و پیادهصنعت ورزش 

راهبردی، توسعه یک چارچوب  ینگار ندهیموفق آ

نگاری راهبردی و تغییرات فرایندهای  یکپارچه آینده

 پژوهش این در نیاز، این  ضروری بود. بر پایه یده سازمان

 از حاصل گوناگون رویکردهای به مربوط پژوهشی ادبیات

 راتیتأث همچنین و دهی سازمان  فرایندهای تغییرات

آیندهای سازمانی و درنهایت فر بر تغییرات این از حاصل

 ینگاری راهبردی موردبررس موفق آیندهسازی  اجرا و پیاده

مؤثر  عوامل  و مطالعه قرار گرفت. هدف این مقاله بررسی

 ینگار ندهیآ یساز ادهیپ و اجرا در موفقیت  عدم بر

 و دهی سازمان فرآیندهای تغییر به توجه با راهبردی

 .بود آن از حاصل یها هیرو

 حاصل سازمانی یها هیرو نتایج پژوهش نشان داد که

 ریشده( تأث مطرح بعد 4) دهی سازمان فرآیندهای تغییر از

 یساز ادهیپ و اجرا در موفقیت عدم در معناداری

 آزمون  نتایج اساس بر. دارد راهبردی ینگار ندهیآ

 آماره و 9.172 مسیر ضریب با یک فرضیه ،ها هیفرض

 دهد یاست و نشان م رشیموردپذ 71.62ی دار یمعن

سازمانی جدید حاصل از تغییر در فرآیندهای  یها هیرو

 یها یساز ادهیبر عدم موفقیت در اجرا و پ یده سازمان

راهبردی اثر مثبت و معناداری دارد و این  ینگار ندهیآ

 موفقیت عدم در  درصد از تغییرات 17سازمانی  یها هیرو

-اهبردی را تبیین میر نگاری آینده سازی پیاده ودر اجرا 

( و 7979های سارپونگ و هارتمن ) یافتهکند که با 

 Sarpong) ( همخوانی دارد7976سارپونگ و مک لین )

Maclean, 2016& Hartman, 2018; Sarpong and ) با .

توجه به اینکه تعامل بین ابعاد عملکردی و ظاهری 

و تغییر در رفتار یا  ریسازمانی باعث تأث یها هیرو

 ,Pentland & et al) شوند یها م در سازمان ها تیفعال

 اجرا همان اصل در رفتار این پژوهش  ( که در این2012 

 ،باشد یم راهبردی نگاری آینده موفق سازی پیاده و

 آن پی در و دهی سازمان فرآیندهای از حاصل تغییرات

شده(  مطرح بعد 4) جدید سازمانی یها هیرو یریگ شکل

 و ظاهری بعد دو بین تعامل در اختالل ایجاد باعث

صنعت ورزش انی حاکم بر سازم های رویه عملکردی

عنوان  به ها هیکه این رو شود یو باعث م شود یم

سازنده رفتارها، ثبات و یا تغییر دچار اختالل  یساختارها

سازی موفق  رفتار موردنظر که همان اجرا و پیاده و شوند

ایجاد نشود. لذا مدیران  باشد ینگاری راهبردی م آینده
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 گیری شکل از جلوگیریبا  توانند یورزشی م یها سازمان

 اجرای و یساز ادهیپ به خود یها سازمان در ها هیرو این

 بین در .کنند پیدا دست راهبردی ینگار ندهیتر آ موفق

 سازمانی، فرایندهای در تغییر از سازمانی حاصل یها هیرو

 بیشترین دارای خالقانه سرکوب آزادی، 9 جدول مطابق

نگاری  سازی آینده پیاده و اجرا در موفقیت عدم بر ریتأث

دارد و مشروع سازی از طریق صنعت ورزش راهبردی در 

کم روی این مؤلفه  ریتوجیه دارای رابطه ضعیف و تأث

که بیانگر این است برای رسیدن به موفقیت ت وابسته اس

صنعت نگاری راهبردی در  سازی آینده در اجرا و پیاده

در سازمان حاکم شوند که از  ییها هیالزم است روورزش 

نوآوری در سازمان فضای گیری  شکلو  خالقانه یها یآزاد

نشان داد که عوامل  7. آزمون فرضیه حمایت کنند

ی بازیگران، ساختار سازمانی و )ذهن آگاهکننده تعدیل

ی سازمانی( عاملی بسیار مهم در موفقیت و توان هیدوسو

ا توجه به ضریب ی راهبردی است. بنگار ندهیآاجرای 

توان گفت یک واحد افزایش در عوامل ( می9.641مسیر )

افزایش در موفقیت در اجرا و  واحد 9.641، کننده لیتعد

نگاری راهبردی دارد که آپیا و سارپونگ سازی آیندهپیاده

. آزمون فرضیه  اند افتهی دست( نیز به نتایج مشابه 7972)

 میرمستقیغ صورت به کننده لیتعدنشان داد عوامل  9

های سازمانی حاصل از تغییرات ی رویهها مؤلفهرابطه بین 

بخشند نگاری راهبردی را بهبود میو اجرای موفق آینده

های سازمانی روی عدم رویه راتیتأثبطوریکه میزان 

نگاری راهبردی را از ضریب مسیر اجرای موفق آینده

این دهد که کاهش می 9.297به ضریب مسیر  9.172

 کننده لیتعدامر بیانگر این است که با کاربست عوامل 

های سازمانی جدید حاصل از منفی رویه ریتأثتوان می

سازی موفق تغییر فرآیندهای سازمانی را روی اجرا و پیاده

های نگاری راهبردی را کاهش داد. این نتایج با یافتهآینده

که بیان  است( همسو 7979) 79دیونیسیو و سوکاس

های دارند تعامل بین ابعاد عملکردی و ظاهری رویهیم

های سازمانی را یی قادر نیستند نقش رویهتنها بهسازمانی 

نگاری راهبردی در سازی موفق آیندهدر اجرا و پیاده

 خألدر فضای  ریتأثصنعت ورزش را توصیف کنند و این 

(، بلکه Dionysiou & Tsoukas, 2013گیرد )صورت نمی

های دارند نقش رویه( بیان می7979و همکاران ) 70چن

نگاری راهبردی( سازمانی در ایجاد رفتار سازمانی )آینده

کننده مثل بازخورد و بستگی به تعدادی عوامل تعدیل

(. البته Chen & et al, 2013میزان تجربه بازیگران دارد )

چون در عمل امکان توسعه مدل بر اساس همه یا 

کنند ی که در این رابطه نقش ایفا میعوامل نیتر مهم

کننده کلیدی که در این وجود نداشت، سه عامل تعدیل

قرار گرفتند که  مورداستفادهی کلیدی داشتند ریتأث رابطه

ی سازمانی با همبستگی توان هیدوسواز بین این عوامل 

های را در بهبود رابطه بین رویه ریتأثبیشترین  9.942

دهی و اجرای  ر فرآیندهای سازمانسازمانی حاصل از تغیی

 نگاری راهبردی دارد.موفق آینده

ی زیر برای مدیران ها شنهادیپبر اساس نتایج تحقیق 

 شوند:مطرح می

سازمانی جدید  یها هیروهای پژوهش طبق یافته (7

دهی بر  حاصل از تغییر در فرآیندهای سازمان

 ینگار ندهیآ یساز ادهیعدم موفقیت در اجرا و پ

راهبردی اثر مثبت و معناداری دارد و این 

 عدم در درصد از تغییرات 17سازمانی  یها هیرو

 نگاری آینده سازی پیاده ودر اجرا  موفقیت

. لذا برای اجرای بهتر و کنداهبردی را تبیین میر

نگاری راهبردی در صنعت آینده سازی موفقپیاده

ورزش بهتر است بعد از تغییر فرآیندهای 

دهی در اثر تغییر مدیران ورزشی یا تغییر  انسازم

گیری تا حد امکان از شکل هامالکیت باشگاه

  توجیه، طریق از سازی مشروعهایی مثل رویه

 و اخالق آزادی سرکوب ابزاری، عقالنیت

مسائل بین مدیران میانی  حل در کلی های حل راه

 ها جلوگیری کنند.در این سازمان

اجرای موفق  یساز ادهیپسازی و اجرای پیاده  (7

نگاری راهبردی نیاز به تالش آگاهانه و  آینده

متعهدانه همه بازیگران سازمان دارد و اگر 

را به حالت متفکرانه و ذهن آگاه  ها هیبازیگران رو

ها برای ارزیابی و فهم این  اجرا کنند، تمایل آن

 جهیافزایش پیدا خواهد کرد و درنت ها هیرو

هایی که  که از حوزه کنند یرا مرا اج ییها تیفعال

. این کند یتغییر در آن نیاز است حمایت م

بازیگران ذهن آگاه، خالقیت بیشتری در 
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بدیل برای مسائل  یها دهیو اجرای ا یساز ادهیپ

 یها سازمان یباال مدیران رده خواهند داشت. لذا

ورزشی باید تالش کنند تا ذهن آگاهی مدیران 

موجود در سازمانی  یها هیمیانی را در مورد رو

 این مدیرانهمچنین  .افزایش دهندصنعت ورزش 

 عاملی که سازمانی بافتار به ای ویژه توجه باید

برای  در ترغیب ها هیرو ریتأث میزان تعیین در مهم

 باشد یها م ثبات پایدار در سازمان یاایجاد تغییر 

 در مهم عامل سازمانیچراکه بافتار  ند،داشته باش

سازمانی حاصل از  یها هیرو منفی راتیتأث کاهش

 ینگار ندهیآموفق  یساز ادهیپ بر تغییرات

 ورزشی یها سازمان مدیران. باشد یم راهبردی

 سازمانی بافتار ایجاد با تاکنند  تالش باید

 هر یساز ادهیپ به تغییرات برابر در ریپذ انعطاف

 در راهبردی ینگار ندهیتر آ موفق وبهتر  چه

 که داشت توجه باید. کنند کمک سازمان

 بر داللت همیشه نکهیباا راهبردی نگاری آینده

 یها هیرو تغییر به نیاز همیشه ولی دارد تغییر

ت. برعکس، گاهی نیاز است که نیس سازمانی

کامالً پایدار و ثابت باشد تا قادر باشند که  ها هیرو

سازی موفق  تغییرات را تسهیل کنند. اجرا و پیاده

نیاز به تقویت و  اوقات ینگاری راهبردی بعض آینده

 یک  مشخصی دارد. لذا یها هیاستحکام رو

 یساز ادهیپ در یاصل و مهم شاخص یک شاخص

صنعت راهبردی که مدیران  ینگار ندهیآ موفق

توجه قرار دهند، ایجاد ظرفیت  باید مورد ورزش

های  تقویت رویه یبند تیدر سازمان برای اولو

و یا استفاده از  رییتغ قابل یها هیجاری یا ایجاد رو

. بر همین اساس، مدیران ورزشی باشد یهر دو م

 یها باید تالش کنند تا دوسویه توانی سازمان

ورزشی را در سازمان خود نهادینه کنند چراکه 

این عامل در موفقیت سازمان در فضای رقابتی 

 .است رگذاریبسیار تأث
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