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Abstract 
The purpose of this study was to explain and validate the factors affecting the strategist 

breeding in the general offices of sports and youth in the provinces of the Country. The research 

method was exploratory mix which was performed in two parts: qualitative and quantitative 

and by field method.  The statistical population in the qualitative section was executive and 

scientific experts related to the field of sports, and 12 of them were interviewed by purposive 

sampling method until reaching theoretical saturation. The statistical population of the 

quantitative section was general managers and deputies of general offices of sports and youth 

and faculty members of sports management of public universities across the country (305 

people), according to Morgan's table, 179 people were selected by stratified random sampling. 

The research tool was a qualitative part of the interview and a quantitative part of the 

questionnaire from the interview with experts whose validity and reliability were examined. 

Data analysis was performed in the qualitative part using grounded theory with a constructivist 

approach and in the quantitative part using Smart PLS software. The results showed that the 

three factors of strategist competencies, methods of developing strategist competencies and 

organizational requirements affect strategist breeding and by breeding and employing strategist 

force, we can witness the dynamism, growth and excellence of sports organizations. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
In strategic management, to compete consistently and continuously, organizations 

need to set strategies to guide and develop their programs (1). Sports organizations 

also need to formulate big goals, strategies, and executive programs to be aware 

of the direction of movement so that they can avoid reworking, going astray, and 

wasting resources (2). Given that today one of the most important concerns of 

sports organizations is the implementation of strategic plans that have been 

formulated with spending costand lot of trouble and effort (3), the lack of strategist 

human resources in the making-strategy process is one of the vital concerns of 

public and private organizations (4). Accordingly, the purpose of this study is to 

explain and validate the factors affecting the strategist breeding in the General 

Offices of Sports and Youth in the provinces of the country. 
  

Materials and Methods 
This study is an exploratory, mixed research (i.e., a combination of qualitative and 

quantitative methods) that was applied in terms of nature. The statistical 

population in the qualitative part included executive-academic experts in the field 

of sports 12 of whom were interviewed based on theoretical saturation. For the 

qualitative analysis of data, moreover, the grounded theory with a Charmez 

constructivist approach (primary coding, centralized coding, axial coding, and 

theoretical coding) was used. In the quantitative part, the statistical population 

consisted of all general managers and deputies of general offices of sports and 

youth of the provinces and the faculty members of in sports management of public 

universities across the country (305 people), that according to Morgan sampling 

table, the sample size was 175 individuals. 179 out of 200 distributed 

questionnaires were collected and analyzed. The participants were selected 

through the stratified random sampling method. Due to the exploratory nature of 

the research, the small sample size and, a large number of questions, structural 

equation modeling using SmartPLS software version 3 were utilized.  The data 

collection tool in the quantitative part was a researcher-made questionnaire based 

on interviews with experts (containing 50 items in 5-point Likert scale). The 

validity of the questionnaire was confirmed through the content and face validity 

(by 10 experts’ opinions), convergent validity via Average Variance Extracted 

(larger than 0.5), and discriminant validity through Fornel-Larcker Matrix, while 

its reliability was assessed by internal consistency using factor loadings (larger 

than 0.4), Cronbach`s Alpha  (larger than 0.7), and composite reliability (larger 

than 0.7).  
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Findings 

The analysis of the data obtained from interviews led to the creation of 517 basic 

concepts and 50 components in the initial coding. Then in the centralized coding 

step, the identified components in 13 dimensions included The dimensions of 

individual competencies, educational, interpersonal-communication, specialized, 

managerial, performing specialized activities and tasks, participating in training 

courses, holding consultative meetings with experts, strategic attitude and 

thinking of managers, establishing an effective control and evaluation system, 

establishing a talent management system, change management and excellence of 

the organization. In the axial coding stage, the dimensions identified in four 

general areas included strategist competencies, strategist competencies 

development methods, organizational requirements, and the consequences of 

strategist utilization and breeding.  

The fit of the structural model was evaluated and confirmed using the criteria of 

T-values, effect size, determination coefficient, and predictive power coefficient. 

The results showed that in analyzing the path of relations between the main 

factors, factors of organizational requirements for strategist breeding (0.418), 

strategist competencies (0.411), and strategist competencies development 

methods (0.367) have a direct significant and positive effect on strategist 

breeding, each of which 0.41, 0.41, 0.36, respectively, explain its changes. 

Finally, strategist breeding explains (0.581) the changes in organizational 

excellence. In factor analysis, the dimensions related to the main factors, in the 

factor of strategist competencies, respectively, the dimensions of specialized 

competencies (0.826), educational  competencies (0.752), managerial 

competencies (0.727), communication and interpersonal competencies (0.707) 

and individual competencies (0.667) have a significant role in explaining the 

factor of strategist competencies; In the factor of strategist competencies 

development methods, respectively, the dimensions of participating in training 

courses (0.870), performing specialized activities and tasks (0.795) and holding 

consultative meetings with experts (0.756) have a significant role in explaining 

the factor strategist competencies development methods; In the factor of 

organizational requirements for strategist breeding, respectively, the dimensions 

of establishing an effective control and evaluation system (0.862), establishing a 

talent management system (0.827), change management (0.824), and strategic 

attitude and thinking of managers (0.743) have a considerable role in explaining 

the factor organizational requirements for strategist breeding.  

 

Conclusion 
By breeding strategists in the General Offices of Sports and Youth, new ideas will 
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be generated in the organization that will transform sports organizations into 

dynamic organizations, and strengthening programs, procedures and, daily 

policies affect the way of people’ working, organizational structure, technology, 

and the use of new capacities in the organization.  Therefore, the directors of the 

general offices of sports and youth of the provinces must first provide 

organizational requirements for strategist breeding to create a centric-program 

approach in the organization. In the next stage, by identifying the strategic forces, 

it is provided the context for their growth and development in the organization.  

Moreover, by breeding strategic thinkers, strategic plans can be formulated and 

implemented for the organization so that we can witness the growth and 

excellence of sports organizations. 

 

Keywords: Strategist Competencies, Development Methods, Organizational 

Requirements 
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 مقالة پژوهشی  

 تبیین و اعتبارسنجی عوامل مؤثر بر پرورش استراتژیست در سازمان های ورزشی 

 1)مطالعه موردی: ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور( 
 

 3، سیده عذرا میرکاظمی2، مسعود نادریان جهرمی1فریده تقی پور جهرمی

 

 اصفهان، اصفهان، ایراندانشگاه  دکتری مدیریت ورزشیدانشجوی . 1

 اصفهان )نویسنده مسئول(دانشگاه  ی،مدیریت ورزش . دانشیار2

 بیرجند  دانشگاه ،مدیریت ورزشی . دانشیار3
 

 24/11/1400تاریخ پذیرش:                           1400/ 26/08تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

پرورش استراتژیست در ادارات کل ورزش و جوانان  بر  مؤثرعوامل  اعتبارسنجیتبیین و تحقیق حاضر  هدف

روش انجام تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی بود که در دو بخش کیفی و کمی و به روش  بود.    استان های کشور

ورزش بودند که با   ءخبرگان علمی و اجرایی مرتبط با حوزهمیدانی اجرا گردید. جامعه آماری در بخش کیفی،  

جامعه آماری بخش کمی،  نفر از آن ها به روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه شد.    12

مدیران کل و معاونین ادارات کل ورزش و جوانان و اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی  

نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه    179نفر( که طبق جدول مورگان    305سراسر کشور بودند )

  با خبرگان ابزار تحقیق در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه حاصل از مصاحبهانتخاب شدند.  

ها در قسمت کیفی با استفاده از  . تجزیه و تحلیل دادهها مورد بررسی قرار گرفت  بود که روایی و پایایی آن

انجام    اس.ال.افزار اسمارت پینرم  کرد ساختار گرایی و در قسمت کمی با استفاده ازنظریه داده بنیاد با روی

شایستگی های استراتژیست، شیوه های توسعه شایستگی های استراتژیست  نتایج نشان داد، سه عامل  شد.  

ت می توان الزامات سازمانی بر پرورش استراتژیست تأثیر دارند و با پرورش و به کارگیری نیروی استراتژیسو  

 شاهد پویایی، رشد و تعالی سازمان های ورزشی بود. 

   

 شایستگی های استراتژیست، شیوه های توسعه، الزامات سازمانی  کلیدی:واژگان
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 مقدمه 
در جهان تجاری و پررقابت کنونی، سازمان ها برای رشد و بقای موفقیت آمیز، با متنوع کردن فعالیت  

منطقه ای، جهانی و بین المللی به رقابت می پردازند )نورزیالن، یوسف و های خود در سطح محلی،  

. از مهم ترین تکنیک هایی که می توان برای بهره وری بیشتر و کسب مزیت  ( 69،  2016،  1اتهمان 

رقابتی از آن بهره مند شد، مدیریت استراتژیک است. مدیریت استراتژیک به سازمان کمک می کند  

آیندهتا عملکردش به شیو برای  بوده و  میر،    ءه ای خالق  نکند )حاجی  انفعالی عمل  خود به شکل 

 رقابت به مستمر طور به  و پایدار بتوانند اینکه برای  ها سازمان استراتژیک مدیریت در  (.21،  2017

 اهداف به دستیابی منظور  به و خود بلندمدت های فعالیت و ها برنامه پیشبرد و هدایت بپردازند؛ برای

(.  146،  2012پیمان فر، الهی و حمیدی،  )  دارند نیاز هایی راهبرد تنظیم به سازمانی تحقق مأموریت و

  ها و برنامه  دیگر نیازمند تدوین اهداف کالن، استراتژی  سازماننیز همانند هر    ی ورزشسازمان های  

ن و هدر  ـبیراهه رفتکاری،   های اجرایی است تا ضمن آگاهی از مسیر حرکت بتواند از هر گونه دوباره

اجت اطالعاتی  و  فیزیکی  انسانی،  مالی،  منابع  ورزـرفتن  ) ناب  قهفرخی،ند  دوست  علی  و    مرعشیان 

 ایران ورزشی های  سازمان در استراتژیک برنامه های اغلب(. پژوهش ها نشان داده اند،  44،  2019

 عدم و استراتژیک برنامه نمتخصصی از برخورداریعدم  ناموفق بوده اند که از دالیل آن به   اجرا در

 نقش  استراتژی می توان اشاره کرد که این امر موجب شده است تا   تدوین فرایند  در ها  آن موثر  نقش

 اشراف و  آگاهی  عدمسبب   به و  باشد   تر  پررنگ و بیشتر برنامه ریزی در بیرونی متخصصین و  افراد

 و نگیرد انجام اصولی صورت به برنامه ریزی ضعف، فرایند و قوت نقاط  از بیرنی متخصصین کافی

شود و در نهایت   گرفته نادیده ...   و  رقبا جایگاه  ذینفعان،  خواسته های و نیازها جمله از مسائل  بسیاری

،  2015گودرزی، قربانی و صفری،  می شود ) منجر استراتژی اجرای در ضعیف عملکرد یا و شکست به

 ء حضور پررنگ تر استراتژیست های متخصص در حوزهضرورت    ء(؛ که این مطالب نشان دهنده 26

 و استراتژیک برنامه سازمان برای مختلف، های تکنیک از گیری بهره بابتوانند  ورزش می باشد تا  

استراتژی   اجرای مسئولیت و  دنده نشان را مقصد با  متناسب راه های و  مسیرها و دنکن تهیه راه نقشه

ها از  استراتژیست دیگر، عبارتی به  (؛ 71،  2018اخالق، طالقانی و مهدی زاده،  )ملک   دنگیر برعهده

خالقیت و تخیل خود برای توسعه استراتژی استفاده و ساختارهای مناسبی را برای فرایندهای تدوین  

(، آن ها فراتر از مرزهای عادی فکر می  496،  2013،  2و اجرای استراتژی فراهم می کنند )گرزینی 
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،  2007،  1زمینه های جدید را کشف و ارزش و پیشرفت برای سازمان ایجاد کنند )دورایس   کنند تا

و بر تصمیم گیری ها تأثیر می گذارند و موفقیت های بلندمدت سازمان را در عین حفظ ثبات   (36

استاموسکی  و  )استاموسکا  دهند  می  افزایش  مدت  کوتاه  استراتژیست 141،  2020،  2مالی   ها، (. 

 ممکن سازند؛ آن چهمی یکپارچه قدرتمند، ارتباطات خلق برای حذف، جایبه  را مشابه هایایده

 منظوربه را اطالعات کشند؛می تصویر به یا  کنندمی تصور را نیست آشکار کامالا  و  بیفتد اتفاق  است

 کار استراتژیک متفکر نمایند؛ یکمی پاالیش قوی، بینشی بر مبتنی و گسترده دانشی پایگاه ایجاد

 به و  است جامع دارند؛ یک فرد لیست قرار در درست چیزهای که کند  حاصل اطمینان تا  کند می

است؛ استراتژیست، فردی کنجکاو، شجاع و باجرئت، سازگار،   ارائه برای بعدی نتیجه ترینبزرگ دنبال

(.  3،2016باشد )دس سانتوسسنج می  حال نکتهنگر و درعیندارای توانایی تحلیلی و مفهومی، جزئی

از ویژگی های حیاتی یک استراتژیست، توانایی گرفتن تصمیمات سریع در مواجهه با تغییرات محیطی  

و شیل نونس  )برین،  باشد  تغییرات در محیط می  به  دادن  پاسخ    ی جدیدها  یده ا(.  9،  2007،  4و 

و استراتژیست ها باید از توانایی    رندها و تعادل موجود دا  یتدر قابل  ییربه تغ  یازاغلب نیک،  استراتژ

مدیریت تغییر بهره مند باشند و بر کل سازمان برای افزایش مزیت رقابتی تمرکز کنند و برای سازگاری 

( و به صالحیت  85،  2013،  5نونتامانوپ، کارانن و ایگل)  افراد با این تغییرات به آن ها انگیزه دهند

انداز واضح نیاز دارند های مشترک و چشمیریت تغییر، ارزش هایی ازجمله هوشیاری استراتژیک، مد 

اتهمان، و  یوسف  توانایی66،  2016)نورزیالن،  از  باید  و  تفکر (  تجزیه   های  توان  وتحلیل استراتژیک، 

دهی به تغییرات محیطی، توانایی اجرای استراتژی، حمایت مؤثر از استراتژی برخوردار  گری، توان پاسخ

(. توسعه و پرورش توانایی ها و شایستگی های استراتژیست 7،  2017،  6ماد و مینارد باشد )اونیبره، اح

پیشرفت  به  تواند  است که می  عواملی  از  یکی  تجربه کاری  باشد.  عوامل گوناگونی می  تأثیر  تحت 

تجربه با قرار   کسب(.  158،  2015،  7گلدمن، اسکات و فولمنتوانایی تفکر استراتژیک فرد کمک کند )

در معرض وظایف چالش برانگیز و مشکالت ناآشنا حاصل می شود؛ استرس و چالش باعث    گرفتن

خالقیت فرد می شود و به استراتژیست ها کمک می کند تا توانایی خود را برای کنترل استرس توسعه 
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 (. استفاده از تجربیات یادگیری، قادر به تغییر ذهنیت، تغییر735،  2013، 1دهند )شین، تیلور و سئو

(. پرورش 396،  2016،  2شایستگی های جدید می باشد )نورزیالن، عثمان و ایشیزاکی   ءرفتار و توسعه

باید با آموزش های الزم همراه    ءو توسعه دانش و توانایی های استراتژیست عالوه بر کسب تجربه، 

باشند. برگزاری دوره های آموزشی باعث شناخت و درک عمیق تر استراتژیست ها از نحوه ی ارتباط 

محیط تجاری امروزی و جهانی، شناسایی سریع فرصت ها در محیط تجاری، آشنا شدن با نحوه ی  

ا اهداف  تدوین  به  دستیابی  جهت  در  تیم  مدیریت  توانایی  افزایش  کارامد،  و  مؤثر  های  ستراتژی 

استراتژیک موثر، می شوند. آموزش های مناسب، به استراتژیست این امکان را می دهد که مستقیماا 

 های   مهارت  همچنین  خوب  روی موضوعاتی که بر کسب و کار تأثیر می گذارد کار کنند، آموزش

استاموسکا و استاموسکی،  کند )  می   کمک  های  استراتژی  اجرای  به  که  دهد  می  ارائه  را  الزم  رهبری

و توسعه ویژگی  اگرچه تحقیقات داخلی و خارجی عوامل مختلفی را در شناسایی  (.  144،  2020

یشیزاکی  مان و اثع نورزیالن،  ذکر کرده اند، به عنوان مثال،    های نیروی استراتژیستها و توانایی

آموزش   و  یتأمل  یادگیری،  کسب تجربه  ،ینات عملی تمر  در پژوهش خود اشاره کردند که(،  2016)

در    (،2017های الزم، نقش مهمی در توسعه شایستگی های استراتژیست دارد. درتاج و همکاران )

مفهوم در   98فرعی و    ءمقوله  24اصلی و    ءطراحی مدل پرورش استراتژیست به شناسایی یازده مقوله

عوامل فردی، عوامل سازمانی و گفتمان سازی(، مقوله مرکزی  )  شرایط علّیقالب مدل پارادایمی شامل  

آینده مفهومی،  تفکر  )دید سیستمی،  استراتژیک  گر    تفکر  مداخله  عوامل  فلسفی(،  نگرش  و  نگری 

ه یادگیری، عوامل روانشناختی ای )بستر فرهنگی، زمین  عوامل زمینه  (،سازمانی  برون و درون  ،)محیطی

و استقالل سازمانی، راهبردهای استعدادیابی و جذب و نگهداشت( و پیامدها )توسعه تفکر استراتژیک  

دیده نظام  استقرار  نفتدر    بانی(   و  ملی  تهرانی    شرکت  دلشاد  و  خاشعی  افجه،  زارعی،  پرداختند. 

تژیک در بعد فردی )خردمندی، توسعه های رهبری استرا( در تحقیقی نشان دادند که ویژگی2017)

ظرفیت فردی، خالقیت و نوآوری فردی(، در بعد سازمانی )ظرفیت آفرینی سازمانی، نفوذ در دیگران،  

ها و روابط(، در بعد محیطی )تفکر استراتژیک، پذیری، اجرای استراتژی، اشراف بر فعالیتمسئولیت 

استاموسکا و  سعه بازار، مزیت رقابتی( بودند.  گذاری و تبیین مسیر صحیح، مشتری مداری، توهدف

خود؛ وفاداری، به روز بودن، استفاده منطقی از قدرت، داشتن چشم    ء( در مقاله2020استاموسکی )

انداز، انگیزه داشتن، دارای درک باال، خودکنترلی، مهارت های اجتماعی، خودآگاهی، مهارت در تفویض 

های اصلی افراد استراتژیست که منجر به عملکرد برتر در سازمان  از ویژگی    فن بیان باال را  اختیار و
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پیشنهاد کردند که استراتژیست ها برای این (،  2016می شود، دانستند. نورزیالن، یوسف و اتهمان )

که در نقش خود مؤثر باشند به یک استعداد شخصی و توسعه سه شایستگی اصلی؛ تفکر استراتژیک، 

از  یم  بیان(  2016)  1غییر نیاز دارند. هاشیم مدیریت سیاست و مدیریت ت استراتژیست ها    کند که 

و افراد را    ییناستانداردها را تع  باشند و  بخش  یکننده، انرژ  یتکه الهام بخش، هدا  انتظار می رود 

چشم انداز را و    رخ دهد  یتغلبه بر عدم قطع  یدر سازمان برا  یکنند تا اتفاقات خارق العاده ا  یجبس

عملکرد    استراتژیست ها با پایداری و،  یند؛ بنابران سازمان را به جلو حرکت ده  و   نند ک  یل تبد  یتواقعبه  

( معتقدند با موج تغییر در مشاغل امروز،  2015)  2نیک پور  و . چمانی فرددارد  یمارتباط مستق  یسازمان

مطلوب   یجبه نتا  ابییدست  یبرا  یتجار  یها  یاستراتژ   یاجراتمرکز استراتژیست ها باید بر تدوین و  

 استراتژیست ها وجود . به همین دلیل،است امروزی الزامیکسب و کار  یبقا یامر برا ینا یراباشد، ز

 تغییر سرعتوکار که بهکسب  محیط در موفقیت  نیز و سازمانی فردی، اثربخشی به برای دستیابی

،  2010،  3حیاتی می باشد )بیتی و کویین شدن است بسیار  جهانی حال  در روزافزون طوربه و کندمی

استراتژی، بر روی تفکر استراتژیک، ارتباط آن با    ء(. با این حال، اکثر تحقیقات انجام شده در حوزه5

سایر مؤلفه ها و ویژگی های افراد استراتژیک صورت گرفته است و تحقیقی به پرورش استراتژیست  

 سازمان های دغدغه ترین از مهم یکی جه به اینکه امروزهدر سازمان های ورزشی نپرداخته است. با تو

 فراوان زحمت و هزینه، تالش صرف با که است راهبردی های برنامه سازی پیاده ایران، ورزشی های

) تدوین کریمیان،  شده  و  طباطبایی  و  103،  2017نظری،  دیگر،  (  طرف  انسانی    نیرویکمبود  از 

آینده نگر و آینده ساز در جایگاه سیاست  استراتژی سازی آگاهانه، خالقانه،    در فراینداستراتژیست  

گذاری، تصمیم سازی و تصمیم گیری یکی از مسائل حیاتی سازمان های دولتی و خصوصی در ایران  

بنابراین سازمان های ورزشی به    ؛( 5، 2017و در بسیاری از کشورهای دیگر است )درتاج و همکاران، 

نیاز دارند تا با بررسی سازمان و محیط آن، به تدوین و اجرای راهبردهایی بپردازند    اییاستراتژیست ه

عملکرد مؤثرتر که از ظرفیت های سازمان به گونه ای استفاده شود که منجر به کسب مزیت رقابتی،  

هدف محققان در این پژوهش، تبیین و   اساس همین برو موفقیت آن ها نسبت به رقبای خود گردد. 

بر  ؤمعتبارسنجی عوامل  ا استان های کشور ثر  ادارات کل ورزش و جوانان  استراتژیست در  پرورش 

 است.
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 پژوهشروش 
این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، تحقیق آمیخته از نوع آمیخته اکتشافی 

ورزش   ءمرتبط با حوزهاجرایی    -کمی( است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان علمی  -)کیفی

بر مبنای اشباع نظری به صورت هدفمند، نظرخواهی گردید. جهت تجزیه   نفر از آن ها  12بودند که با  

چارمز استفاده شد. در بخش کمی   داده بنیاد با رویکرد ساختارگرایی  ءو تحلیل کیفی داده ها از نظریه

ارات کل ورزش و جوانان استان های مدیران کل و معاونین اد  ءآماری شامل کلیه  ءپژوهش، جامعه

نفر( که    305کشور و اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی سراسر کشور بودند )

نفر بود که با احتساب ریزش در نهایت   175با    بر اساس جدول نمونه گیری مورگان، حجم نمونه برابر

ی و تحلیل شد. روش نمونه گیری تصادفی  پرسشنامه جمع آور  179توزیعی،    ءپرسشنامه  200از میان  

با توجه به ماهیت اکتشافی پژوهش، حجم کم نمونه و تعداد زیاد سؤاالت و سازه های  طبقه ای بود.  

  3ء نسخه  1اسمارت پی. ال. اس افزار نرم از استفاده با معادالت ساختاری سازی مدل پژوهش از مدل

شد.   بخش کمی  استفاده  در  تحقیق  خبرگانپرسشنامه  ابزار  با  مصاحبه  بر  مبتنی  ساخته   محقق 

ابزار اندازه گیری با استفاده از سه معیار، ( بود. روایی  گویه در طیف پنج ارزشی لیکرت  50  یدارا)

از اساتید دانشگاهی متخصص در حوزه مدیریت ورزشی و   نفر  10با استفاده از نظرات  )  روایی محتوا

( و روایی  5/0واریانس استخراج شده باالتر از  میانگین  با استفاده از  )  روایی همگرا،  (استراتژیکمدیریت  

با استفاده از سه    پرسشنامهپایایی  ( مورد تأیید قرار گرفت.  کررال  - )با استفاده ماتریس فورنلواگرا  

ید قرار گرفت )جدول  یأ معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و مورد ت 

1 ،2 .) 
 پرسشنامه  عوامل/ابعاد یروایی و پایای -1جدول 

 عوامل /ابعاد
واریانس استخراج میانگین 

 *شده
 **ایی ترکیبییپا **آلفای کرونباخ

 924/0 910/0 529/0 شایستگی های فردی 

 847/0 730/0 649/0 شایستگی های آموزشی 

شایستگی های میان فردی و  

 ارتباطی
697/0 783/0 784/0 

 865/0 802/0 564/0 شایستگی های تخصصی 

    

 
1. Smart PLS 
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 پرسشنامه عوامل/ ابعاد یروایی و پایای -1جدول ادامة 

 عوامل /ابعاد
واریانس استخراج میانگین 

 *شده
 **ایی ترکیبییپا **آلفای کرونباخ

 845/0 726/0 646/0 شایستگی های مدیریتی 

انجام وظایف و فعالیت های  

 تخصصی
779/0 716/0 876/0 

 866/0 769/0 684/0 های آموزشی شرکت در دوره

برگزاری جلسات مشورتی با افراد  

 متخصص
792/0 739/0 884/0 

 835/0 739/0 560/0 تفکر و نگرش استراتژیک مدیران 

استقرار نظام ارزیابی و کنترل 

 اثربخش 
609/0 785/0 861/0 

 856/0 749/0 665/0 استعداد استقرار نظام مدیریت 

 883/0 821/0 655/0 مدیریت تغییر

 851/0 780/0 535/0 شایستگی های استراتژیست 

 847/0 728/0 650/0 شیوه های توسعه شایستگی ها 

 883/0 822/0 655/0 الزامات سازمانی 

 847/0 728/0 648/0 پرورش استراتژیست 

 861/0 757/0 674/0 تعالی سازمان 

 5/0مطلوب متوسط واریانس استخراج شده بیشتر از حد : *

 7/0حد مطلوب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بیشتر از   :**
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 الرکر  -روایی واگرا با استفاده ماتریس فورنل -2جدول  

 
 

 نتایج

  بخش کیفی و کمی پژوهش را در    مشارکت کنندگان جمعیت شناختی    اطالعات ،  4و    3جداول شماره  

 . دهند   نشان می
 

 مشارکت کنندگان در بخش کیفی پژوهشجمعیت شناختی  اطالعات -3 جدول

 مشخصات     فراوانی درصد فراوانی     

 مرد 10 33/83
 جنسیت

 زن  2 67/16

  مدیریت ورزشی  2 67/16

 

 رشته تحصیلی 

 

 مدیریت استراتژیک  5 66/41

 مدیریت راهبردی ورزشی  3 0/25

 سایر  2 67/16

  دانشگاه  5 67/41

 حوزه کاری 

 

 اداره کل ورزش و جوانان  4 33/33

 وزارت ورزش و جوانان  3 0/25

 سابقه مدیریت  بله  11 67/91
 خیر 1 33/8 
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 مشارکت کنندگان در بخش کمی پژوهشجمعیت شناختی  اطالعات -4 جدول

 درصد فراوانی     فراوانی مشخصات

 

 سن 

 

 2/40 72 سال  30-40

 8/35 64 سال   50- 41

 24 43 سال به باال   51

 جنسیت

 

 7/20 37 زن 

 3/79 12 مرد

 

 مدرک تحصیلی 

 5/4 8 کارشناسی 

 6/24 44 کارشناسی ارشد 

 9/70 17 دکتری

 

 شغل آزمودنی ها 

 5/9 17 یرکل ادارات کل ورزش و جوانان مد

 38 68 معاونین ادارات کل ورزش و جوانان 

 5/52 94 هیأت علمی مدیریت ورزشی 

 

مؤلفه در   50اولیه،    مفاهیم  517همه مصاحبه ها منجر به ایجاد   از حاصل  هایداده تحلیل و بررسی

بعد شامل؛    13شده در    ییشناسا  یهالفهؤمکدگذاری اولیه شد. سپس در مرحله کدگذاری متمرکز،  

ارتباطی، تخصصی، مدیریتی، انجام وظایف و فعالیت    -ابعاد شایستگی های فردی، آموزشی، میان فردی

دوره در  تخصصی، شرکت  و  های  تفکر  متخصص،  افراد  با  مشورتی  جلسات  برگزاری  آموزشی،  های 

اثربخش، استقرار نظام مدیریت استعداد،   ارزیابی و کنترل  نگرش استراتژیک مدیران، استقرار نظام 

در مرحله کدگذاری محوری ابعاد شناسایی شده  ؛  دمدیریت تغییر و تعالی سازمان طبقه بندی شدن 

های  چهار  در   شایستگی  توسعه  های  شیوه  استراتژیست،  های  شایستگی  شامل؛  کلی  حیطه 

 استراتژیست، الزامات سازمانی و پیامد پرورش و به کارگیری استراتژیست چارچوب بندی گردیدند.   

ناداری تی، اندازه اثر، ضریب تعیین و ضریب  برازش مدل ساختاری با استفاده از معیارهای ضرایب مع

مقادیر ضرایب معناداری تی روابط بین ابعاد    5ل  بینی مورد بررسی قرار گرفت. در جدوقدرت پیش

یید  أ در نتیجه تو  بینی صحیح روابط مدل پژوهشی  دار است که حاکی از پیشو معنی  1/ 96تر از  بزرگ

ها  . همچنین برای نشان دادن شدت رابطه میان سازهاست  %95های پژوهش در سطح اطمینان  فرضیه 

 کنیم. روابط اثر بزرگ را مشاهده میهمه  دهد در  شود که نتایج نشان میاز معیار اندازه اثر استفاده می
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 ابعادبا و با هم ضریب مسیر و ضرایب معناداری تی و اندازه اثر روابط بین عوامل   -5جدول 

 ضریب مسیر ابعاد با وبا هم رابطه بین عوامل 
مقدار 

 تی
سطح 

 داری معنی
اندازه  

 *اثر
میزان اندازه  

 اثر
 بزرگ  800/0 001/0 544/13 667/0 فردی  <  -  شایستگی های استراتژیست

  <  -  استراتژیستشایستگی های  
 آموزشی

 بزرگ  301/1 001/0 811/17 752/0

میان   <  - شایستگی های استراتژیست
 فردی و ارتباطی 

 بزرگ  997/0 001/0 439/13 702/0

  <  -  شایستگی های استراتژیست
 تخصصی

 بزرگ  151/2 001/0 377/28 826/0

  <  -  شایستگی های استراتژیست
 مدیریتی

 بزرگ  122/1 001/0 079/17 727/0

پرورش   <  -  شایستگی های استراتژیست
 استراتژیست 

 بزرگ  436/4 001/0 029/18 411/0

شیوه های توسعه شایستگی های  
انجام وظایف و فعالیت   <  -  استراتژیست

 های تخصصی
 بزرگ  721/1 001/0 588/22 795/0

شیوه های توسعه شایستگی های  
های  شرکت در دوره <  -  استراتژیست

 آموزشی
 بزرگ  117/3 001/0 118/52 870/0

شیوه های توسعه شایستگی های  
برگزاری جلسات   <  -  استراتژیست

 مشورتی با افراد متخصص 
 بزرگ  336/1 001/0 991/17 756/0

شیوه های توسعه شایستگی های  
 پرورش استراتژیست  <  -  استراتژیست

 بزرگ  111/4 001/0 678/14 367/0

تفکر و نگرش   < - الزامات سازمانی 
 استراتژیک مدیران 

 بزرگ  234/1 001/0 246/13 743/0

استقرار نظام    < - الزامات سازمانی 
 ارزیابی و کنترل اثربخش 

 بزرگ  887/2 001/0 342/32 862/0

استقرار نظام    < - الزامات سازمانی 
 مدیریت استعداد 

 بزرگ  168/2 001/0 207/26 827/0

 بزرگ  110/2 001/0 552/26 824/0 مدیریت تغییر  < - الزامات سازمانی 
پرورش   < - الزامات سازمانی 

 استراتژیست 
 بزرگ  154/5 001/0 246/18 418/0

 بزرگ  510/0 001/0 907/10 581/0 تعالی سازمان  < - پرورش استراتژیست 

 گ بزر   اثراندازه   35/0متوسط،  اثراندازه   15/0کوچک،  اثراندازه  02/0: *
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ضریب تعیین    گذارد از معیارزا میزا بر یک متغیر درونتأثیری که یک متغیر برون برای نشان دادن  

شایستگی های تخصصی، انجام وظایف و فعالیت های تخصصی،  زای  شود که متغیر دروناستفاده می

ل اثربخش، استقرار نظام مدیریت استعداد  های آموزشی، استقرار نظام ارزیابی و کنترشرکت در دوره

. برخوردار هستند  متوسط به باال زا از برازش  سایر متغیرهای درونو مدیریت تغییر از برازش قوی و  

زای مدل از ضریب قدرت های درونهای مربوط به سازهبینی شاخصبرای نشان دادن قابلیت پیش

ایستگی های فردی، شایستگی های میان فردی و  شزای  شود که متغیر درون بینی استفاده میپیش

سازمان تعالی  و  مدیران  استراتژیک  نگرش  و  تفکر  مدیریتی،  های  شایستگی  قدرت   ارتباطی،  از 

)جدول  بینی قوی برخوردار هستندزا از قدرت پیشبینی متوسط به باال و سایر متغیرهای درونپیش

6.)    
 بینی ضریب قدرت پیشو  معیار ضریب تعیین -6جدول

 *ضریب تعیین  عوامل /ابعاد
میزان 

 برازش 

ضریب قدرت 

 ** بینی پیش

قدرت 

 بینی پیش

 متوسط 212/0 متوسط  445/0 فردی

 قوی 359/0 متوسط  565/0 آموزشی

 متوسط 336/0 متوسط  499/0 میان فردی و ارتباطی 

 قوی 378/0 قوی 683/0 تخصصی

 متوسط 324/0 متوسط  529/0 مدیریتی

 قوی 485/0 قوی 632/0 انجام وظایف و فعالیت های تخصصی 

 قوی 510/0 قوی 757/0 های آموزشی شرکت در دوره

 قوی 432/0 متوسط  572/0 برگزاری جلسات مشورتی با افراد متخصص

 متوسط 291/0 متوسط  552/0 تفکر و نگرش استراتژیک مدیران 

 قوی 440/0 قوی 743/0 استقرار نظام ارزیابی و کنترل اثربخش 

 قوی 446/0 قوی 684/0 استقرار نظام مدیریت استعداد 

 قوی 433/0 قوی 678/0 مدیریت تغییر

 - - - زا برون شایستگی های استراتژیست 

شیوه های توسعه شایستگی های  

 استراتژیست 
 - - - زا برون

 - - - زا برون الزامات سازمانی 

 قوی 614/0 - 978/0 پرورش استراتژیست 

 متوسط 219/0 متوسط  338/0 تعالی سازمان 

 برازش قوی  0/ 67برازش متوسط،   33/0برازش ضعیف،   19/0: *
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 بینی قوی قدرت پیش 35/0بینی متوسط، قدرت پیش 15/0بینی ضعیف، قدرت پیش 02/0: ** 

(  2004)  2، آماتو و اسپوزیتووینزی که توسط تننهاوس  1اف برازش کلی مدل با استفاده از شاخص جی. اُ.  

Communalites̅̅√بر اساس فرمول ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × R2̅̅ دهد  بدست آمد که نشان می  460/0مقدار  ابداع شد،    ̅

در تحلیل عاملی ابعاد مربوط به عوامل    یید قرار گرفت.أ برازش کلی مدل در حد بسیار قوی مورد ت

به ترتیب ابعاد    شایستگی های استراتژیستشود که در عامل  مشخص می  1اصلی با توجه به شکل  

تخصصی های  آموزشی(،  0/ 826)  شایستگی  های  مدیریتی (752/0)  شایستگی  های  شایستگی   ،

دارای   (667/0) ( و شایستگی های فردی707/0، شایستگی های میان فردی و ارتباطی )(727/0)

عامل  نقش معنی تبیین  در  استراتداری  های  عامل    ژیستشایستگی  توسعه هستند. در  های  شیوه 

استراتژیست انجام وظایف و  (870/0)  های آموزشیشرکت در دورهبه ترتیب بعد    شایستگی های   ،

دارای نقش  (  756/0)  برگزاری جلسات مشورتی با افراد متخصص  و   (795/0)  فعالیت های تخصصی

الزامات  هستند. در عامل    ژیستشیوه های توسعه شایستگی های استراتداری در تبیین عامل  معنی

، (862/0)  استقرار نظام ارزیابی و کنترل اثربخشبه ترتیب ابعاد    سازمانی جهت پرورش استراتژیست

 و تفکر و نگرش استراتژیک مدیران  (824/0) مدیریت تغییر(، 827/0استقرار نظام مدیریت استعداد )

هستند.  الزامات سازمانی جهت پرورش استراتژیستداری در تبیین عامل ( دارای نقش معنی743/0)

ابعاد  اصلی  عوامل  بین  روابط  تحلیل مسیر  استراتژیست عوامل    ، در  پرورش   الزامات سازمانی جهت 

استراتژیست(،  418/0) های  توسعه(،  411/0)  شایستگی  های  استراتژیست   ءشیوه  های   شایستگی 

دارند و هر کدام به    پرورش استراتژیستداری بر  اثر مثبت و معنی( به طور مستقیم دارای  367/0)

و در نهایت پرورش استراتژیست   ندنکدرصد از تغییرات آن را تبیین می  36/0،  41/0،  41/0ترتیب  

 درصد از تغییرات تعالی سازمان را تبیین می کند.  ،(581/0)

 

 
1. Goodness of Fit (GOF) 

2. Tenenhaus, Amato & Esposito Vinzi 
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 نهایی پژوهشمیزان ضریب مسیر و ضرایب معناداری تی مدل  -1شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه
های ورزشی بر پرورش استراتژیست در سازمانثر  ؤمتبیین و اعتبارسنجی عوامل  هدف از این پژوهش  

غیرقابل پیش   جهانی در محیط سازمان ها که چالش هایی و دهد، بحران هاها نشان میبود. بررسی

می   تبدیل سازمان  برای بزرگ های  به فرصت استراتژیست هاتوانایی های   با هستند روبرو آن با بینی

 سازمان دارند؛ آن ها یک شکست یا موفقیت قبال در را مسئولیت ها، بیشترین استراتژیست.  شوند

 صنعت تحوالت و  کنند، روندها می کمک اطالعات سازماندهی و تحلیل گردآوری، در سازمان یک به

 ارائه را سناریوها و  و تحلیل ها دهند  می توسعه را بینی پیش های مدل کنند، می دنبال را رقابت و

 تهدیدهای  و بازار  ظهور حال  در های کنند، فرصت می ارزیابی را  شرکت و واحدها عملکرد می دهند،

برنامه کرده شناسایی را کار و کسب روی پیش )ملک اخالق،    دهند می توسعه را خالقانه های و 

 (.72، 2018طالقانی و مهدی زاده، 
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نشان می عوتحلیل مسیر  که  استراتژیستادهد  الزامات سازمانی، شایستگی های  شیوه های  و    مل 

داری بر پرورش استراتژیست  به طور مستقیم اثر مثبت و معنی  توسعه شایستگی های استراتژیست

 نظران صاحب.  ندنکدرصد از تغییرات آن را تبیین می  36/0،  41/0، 41/0دارند و هر کدام به ترتیب  

 نیاز مورد بسترهای و ها زمینه  آمدن  فراهم بدون ای توسعه و تحولی برنامة هیچ که باورند این بر

 شرایط نیازمند ایران ورزش نظام در راهبردی های برنامه و تصمیمات جرایا لذا شد؛ نخواهد محقق

 اهداف تحقق راستای در بتوانند مختلف های نهاد و ها سازمان تا باشد  مهیا باید که است محیطی و

(. از طرف دیگر، شناسایی  147،  2012فر، الهی و حمیدی،    پیمان)  بردارند قدم خود انداز چشم و

توانایی های الزم است  شایستگی ها،   برای شناسائی و توسعه دانش، مهارت ها و  ابزارهای مفیدی 

کسب شایستگی های اساسی برای اطمینان از بدست آوردن  ( و  61،  2018،  1شوم، گاتلینگ و شوماکر)

  یمزایای رقابتی سازمان نسبت به رقبای تجاری خود بسیار اساسی است و همچنین توسعه مهارت ها

(.  66،  2018،  2استاسکویکا)  ی بهبود مستمر و سازگاری شایستگی های آن ها ضروری استافراد برا

ی پرورش مدیران باید هدف و وسیله را کنند که در برنامه( نیز اشاره می2012دری، اعرابی و مقدم )

دلیل شایستگی به همین  قابلیتمشخص کنیم و  یا وسیلههای موردنیاز و شیوهها و  مناسب   ء های 

 باشد. پرورش می ءبرنامه ءها، الزمهقابلیت ءتوسعه 

در تحلیل معادالت ساختاری نتایج نشان داد که در عامل الزامات سازمانی جهت پرورش استراتژیست 

، استقرار نظام مدیریت استعداد  (862/0)  به ترتیب اولویت ابعاد استقرار نظام ارزیابی و کنترل اثربخش

به صورت معنی داری    (743/0)  و تفکر و نگرش استراتژیک مدیران  (824/0)  تغییر(، مدیریت  827/0)

 مؤثر عوامل صحیح و کامل اندازه گیری بدونمدیران در سازمان ها،  تبیین کننده این عامل بودند.  

ارزیابی و کنترل اثربخش  استقرار نظام بود.  نخواهند آن ها کنترل و  برنامه ریزی به قادر موفقیت، در

 هم افزایی برای را عظیم  نیرویی و  سازمان ها می شود عملکرد مستمر بهبود و برنامه ها رشد  عثبا

 میزان از آگاهی کسب و بررسی بدونکند و  می   ایجاد سازمانی تعالی  فرصت های ایجاد و توسعه

 بازخورد کسب بدون سازمان، روی پیش های  شناسایی چالش  بدون اهداف،  به دستیابی و پیشرفت

 دارند، نیاز  جدی بهبود  به  که مواردی شناسایی شده و  تدوین های  سیاست اجرای میزان از اطالع و

 ارزیابی و  گیری  اندازه بدون موارد این تمامی شک،  و بدون شد نخواهد میسر عملکرد مستمر بهبود

 خود سازمان و کنترل اثربخش در   عملکرد ارزیابیمدیران با ایجاد نظام   بنابراین، نیستند؛ پذیر  امکان

 را موجود تهدیدهای  شوند؛   مطلع سازمان خارجی های   فرصت از و  داخلی قوت  نقاط  از توانند  می

 
1. Shum, Gatling, Shoemaker 

2. Staskevica 
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 اثربخشی سوی  به را سازمان  درنهایت، و  کنند پیشگیری سازمان احتمالی ضررهای از کنند؛ شناسایی

زارعیان،  ) کنند  هدایت پورسلطانی و  عنوان انسانی  منابع  از سوی دیگر، .  (39،  2013شعبانی،   به 

 رو تقاضای می شود. مطرح  آن  بهره وری افزایش و سازمان بقای حفظ در راهبردی  رقابتی و عنصری

 اختیار در و تصاحب برای توانمند کارکنان تمایل و ماهر نیروهای جذب کارفرمایان برای افزایش به

 به یکدیگر با استعدادها، بهترین جذب برای سازمان ها تا است شده سبب،  با ارزش مشاغل گرفتن

 خود رویه های و خط مشی راهبرد، که آن اند پی در موفق های سازمان نبرد، این نبرد بپردازند. در

 است، ضروری  اقتصادی حیات تداوم برای  که را استعدادهایی بتوانند که  بخشند به گونه ای بهبود  را

 دستیابی در را سازمان که است ابزاری استعداد مدیریت کنند. نگهداری و توسعه دهند کنند، جذب

و یاری مهم این به کند   بااستعداد افراد مهارت های آن در  که است شرایطی ایجاد درصدد می 

،  2013عسکری باجگرانی، شائمی و عالمه،  شود ) استفاده حوزه های مناسب در آن ها از و شناسایی

 ارتباطات و قدرت بر تکیه با صرفاا که غیرمتخصص افراد وروددر سازمان های ورزشی نیز    (.278

 ورزش متخصصان از گیری بهره عدم موجب اند، آورده بدست را ورزش در عالی های سمت سیاسی،

 وضع نگهداری و مدیریت برای بیشتری غیرمتخصص  افراد ورود و همچنین شده وزارتخانه در کشور

 در که دهد  می  رسمی  غیر ارتباطات و  روابط به  را خود جای محوری تخصص و می گردد موجود

می   المللی بین عرصه در الزم موفقیت های کسب عدم و خانه وزارت پایین بخشی اثر به منجر نهایت

 سازمان ها کار این   دستور در ساالری شایسته  بایست استقرار نظام مدیریت استعداد و  گردد و می 

 صورت به تغییر مدیریت اعمال (. از جهتی دیگر،  25،  2015گودرزی، قربانی و صفری،  گیرد ) قرار

 سازمانی تغییرات اعمال و پذیرش تمایل و  توانایی که کارکنانی از مندی بهره آن از مهمتر و مطلوب

 ماهیت  به توجه با ورزشی های  سازمان در ویژهه  ب دارند،  ها   سازمان در تغییر خاص شرایط در را

 اهمیت از ها   سازمان گونه این هدف جامعه، گستردگی همچنین و ورزشی  های  محیط و ورزش متغیر

گ  . (102،  2017میرصفیان،  )  است  برخوردار باالیی این زمینه،  اسکات و فولمن  در  (  2015)لدمن، 

های جدید استراتژیک نیاز  ایدهمدیریت تغییر در سازمان های استرژی محور الزم است زیرا معتقدند 

ها و تعادل موجود دارند و افراد استراتژیک برای افزایش مزیت رقابتی باید بر کل  به تغییر در توانایی

در یکی دیگر از ابعاد الزامات سازمانی، تفکر و نگرش استراتژیک مدیران است،  .  سازمان تمرکز کنند

  خالقانهقادرند سایر کارکنان را به یافتن راهکارهای  تند،  واقع، مدیرانی که دارای تفکر استراتژیک هس

  گونه  نگرند و نه به  ای که باید باشد می  گونه  ها سازمان را به  آن  برای موفقیت سازمان ترغیب کنند

  ؛درآمدی بر طراحی آینده سازمان دانست  را پیش  مدیران  تفکر استراتژیک  و می توان  ای که هست

بنابراین شایسته است مدیران در ادارات کل ورزش و جوانان با فراهم کردن الزامات سازمانی زمینه 
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 رشد و پرورش متفکران استراتژیک را فراهم نمایند. 

عامل  د استراتژیستر  های  ترتیب  شایستگی  ابعاد  به  تخصصی  اولویت،  های    ،(826/0)  شایستگی 

  - ، شایستگی های میان فردی(727/0)  شایستگی های مدیریتی ،  (752/0)  شایستگی های آموزشی

به صورت معنی داری تبیین کننده این عامل    (667/0)  و شایستگی های فردی  (707/0)  ارتباطی

کند  کند، استراتژیست ها را توانمند میبودند. آگاهی کامل از محیطی که سازمان در آن فعالیت می

احتما را که  استراتژیک  تغییرات  یا موقعیتالا فرصتتا  ایجاد  را  را تهدید  های جدیدی  های موجود 

کند، شناسایی کنند؛ آن ها، باید تغییرات استراتژیک موجود در محیط از جمله اختراع فناوری  می

استراتژی   بر روی  را  تأثیرات آن  را شناسایی و  اتخاذ شیوه های جدید توسط رقیب  یا  های جدید 

انداز مطلوب آینده را (. توانایی تهیه طرحی که چشم57،  2008،  1ریمونتگومسازمان تعیین کنند )

انداز  به واقعیت تبدیل کند، تدوین برنامه استراتژیک، هدایت اجرای برنامه و اطمینان از هماهنگی چشم

،  2مک لین و مک اینتوشبا اهداف سازمان، از دیگر ویژگی های تخصصی استراتژیست ها می باشد )

گذارد و غالباا از ها تأثیر میز طرف دیگر، استراتژی در عملکرد همه افراد در سازمان(. ا73،  2015

ها حاصل می شود و فرد باید تمایل به آموزش و کسب اطالعات  ها و ماهیت آن طریق یادگیری پدیده

 بنابراین، توانایی یادگیری سریع از چیزهای جدید در محیط و عدم یادگیری از ؛  جدید داشته باشد

نیستند می استراتژیست باشد )عنوان وسیلهتواند بهمواردی که مرتبط  برای مؤثر بودن  آنگوین،  ای 

همچنین یک استراتژیست، باید توانایی مدیریت و تأثیرگذاری بر  (.  79،  2009،  3پاروتیس و میتسون

آمیز استراتژی در یتموفق  سازییادهپ های بنیادی جهت  از مهارت  دیگر  دیگران را داشته باشند و یکی

فرد استراتژیست باید توانایی ایجاد یک شبکه از افرادی   ، مهارت سازماندهی می باشد و یکها سازمان

 آن حل به استراتژی، اجرای در مشکل بروز هنگام به در سراسر سازمان را داشته باشد که بتوانند

استراتژیک، مهارت.  کنند کمک مشکل اجتماعی مدیریت  بهبرای بعد  های ویژه مهارتهای رفتاری 

ارتباطی و بین فردی   بنیادی یهامهارت تعامل یکی از مهارت؛  ارتباطی و بین فردی موردنیاز است

باشد؛ از طرف دیگر، یک فرد یم  ها سازمانآمیز در  یت موفق  صورتبهها  ی استراتژ سازییادهپ جهت  

وتحلیل مسائل کالن، درک خوب مفاهیم، روابط آن و  یهتجزراتژیست در سازمان باید از توانایی  است

یک استراتژیست باید از ویژگی های فردی  .  (27  ، 2016)لشکر بلوکی،    تعمیم دادن آن برخوردار باشد

  هاد و آنهای تغییر یا مسائل خیلی واضح نیستنمانند هوش باال برخوردار باشد، چراکه اغلب نشانه
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3. Angwin, Paroutis & Mitson 
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وتحلیل و توسعه فرایند و ابعاد انسانی را برقرار کنند. همچنین، باید هوشیار باشند و تعادل بین تجزیه 

ها و تهدیدهای جدید  شود نیاز به توانایی مقابله با چالشتصمیماتی که در سطح استراتژیک گرفته می

ه دهند، توانایی تفکر خارج از چارچوب و افراد در سطح استراتژیک باید بینش و خرد خود را توسع دارد

  ،2015گلدمن، اسکات و فولمن،  هم پیوند دهند و تلفیق کنند )   ها را بهرا داشته باشند و بتوانند ایده

کنند تا  . از دیگر ویژگی های فردی استراتژیست، این است که فراتر از مرزهای عادی فکر می(156

(  36،  2007دورایس،  پیشرفت برای سازمان ایجاد نمایند )های جدید را کشف کنند و ارزش و  زمینه 

و از خالقیت و تخیل خود برای توسعه استراتژی استفاده و ساختارهای مناسب برای فرایندهای تدوین  

 ادارات کل ورزش و جوانان مدیران  بنابراین  ؛  ( 496،  2013گرزینی،  و اجرای استراتژی ایجاد کنند )

های مورد نیاز استراتژیست ها، نیروهای شایسته ی استراتژیک را شناسایی    باید با استفاده از شایستگی

 کنند. 

شیوه های توسعه شایستگی های استراتژیست بود که به  عامل  از دیگر نتایج حاصل از این پژوهش  

ابعاد شرکت در دوره اولویت  )ترتیب  آموزشی  فعالیت های تخصصی  870/0های  و  وظایف  انجام   ،)

( به صورت معنی داری تبیین کننده 756/0اری جلسات مشورتی با افراد متخصص )( و برگز795/0)

به مهارت هایی برای تحقق اهداف استراتژیک نیاز دارند و باید به آن   استراتژیست هااین عامل بودند.  

عملی باشد و آن ها را در برابر پیچیدگی های    ءها آموزش داده شود و آموزش ها باید همراه تجربه

کسب تجربه در سازمان قادر    (.39،  2013و همکاران،    1هامبریک تصمیم گیری استراتژیک قرار دهد )

گلدمن،  باشد ) در افراد استراتژیست می های جدیدی شایستگیبه تغییر ذهنیت، تغییر رفتار و توسعه 

های استراتژیست ها،  های جدید در توسعه شایستگیمهارتیکی از    (. 157،  2015اسکات و فولمن،  

تمرینات از پیش طراحی شده )یادگیری تجربی، یادگیری مبتنی بر روابط و یادگیری رسمی( در یک  

درصد برنامه های توسعه از طریق فعالیت های کاری و    70  دانستند که  70:20:10ترکیب یادگیری  

از طریق روابط انجام می شود  20 درصد باقی مانده برنامه توسعه شامل فعالیت های    10و    درصد 

از روش باشد. ترکیبی  رساندن    ها برای به حداکثررسمی یادگیری مانند آموزش درون کالسی می 

ها و  گیری قابلیتاثربخشی یادگیری از طریق تجربه عملی و کاربردی، مؤثر می باشد و منجر به شکل

اسکات و  گلدمن،    .(7  ،2014  ،2ویلیامز، مک روبرت و فورد  کوگالن،عادات کاری جدید می شود )

که    (2015)  فولمن اشاره کردند  مهارت نیز  و توسعه  دارد  نیاز  تجربه  و  آموزش  به  استراتژیک  های 

توسعه  و  رفتار  تغییر  ذهنیت،  تغییر  به  قادر  سازمان  در  تجربه  کسب  که  معتقدند  ی همچنین 
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از این رو مدیران ادارات کل ورزش و جوانان باید جهت پرورش باشد.  در افراد می های جدیدشایستگی

کسب   ءاسایی افراد شایسته، آموزش های الزم به آنان بدهند و زمینهافراد استراتژیست، عالوه بر شن

در  الزم    ءاز کسب تجربهتجربه فراهم تا مطالب آموزشی را به صورت عملی پیاده سازی کنند و بعد  

 سازمان به کار گرفته شوند. 

با پرورش    ، درواقع( از تغییرات تعالی سازمان را تبیین می کند.  58/0پرورش استراتژیست )  یتدرنها

افراد استراتژیست در ادارات کل ورزش و جوانان، ایده های جدید، خالق و نوآوری در سازمان تولید  

خواهد شد که سازمان های ورزشی را تبدیل به سازمان های پویا می کند و تقویت برنامه ها، رویه ها 

از ظرفیت   ءو سیاست های روزانه بر نحوه  افراد، ساختار سازمانی، فناوری و استفاده  های  کار کردن 

اثر می ارائه خدمات تخصصی تر و کسب جایگاه بهتر ادارات کل جدید در سازمان  گذارد که باعث 

تعالی سازمان می گردد  ءحوزه ورزش و جوانان در   یافته های تحقیق،  ؛  ورزش و  اساس  بر  بنابراین 

ادرات کل ورزش و جوانان استان ها در ابتدا الزامات سازمانی جهت پرورش    پیشنهاد می شود مدیران

بعد با شناسایی    ءاستراتژیست را فراهم آورند تا رویکرد برنامه محوری در سازمان ایجاد شود و در مرحله

ا را در سازمان فراهم کنند تا با پرورش متفکران آن ه   ءرشد و توسعه  ءنیروهای استراتژیست، زمینه

از بین رفتن شکاف  ی برای سازمان تدوین و اجرا گردد و شاهد  ریزی های راهبردتراتژیک، برنامه  اس

ها، ایجاد فضای  المللی در اکثر استانها و ورزشکاران، ایجاد ورزشکاران بین ای بین ورزش استان توسعه 

  و تعالی سازمان  موفقیت های ورزشی و رشد   ءها و در نهایت کسب و توسعهرقابتی پویاتر بین استان

 باشیم.   های ورزشی
 

 تشکر و قدردانی 

و همچنین اساتید مدیریت وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل ورزش و جوانان   مدیران و معاونیناز  

ما را در انجام این تحقیق یاری رساندند، کمال تشکر و قدردانی را  ورزشی و مدیریت استراتژیک که  

 داریم.  
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