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Abstract

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر
سازمانی با نقش نقش تعدیل گر محیط حقوقی در سازمانهای ورزشی
بود .تحقیق حاضر توصیفی همبستگی بود که به روش میدانی انجام
گرفت .جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران عالی و ستادی وزارت
ورزش و جوانان ،مدیران کل ادارات ورزش و جوانان استانها ،روسای
فدراسیونهای ورزشی به تعداد  151نفر تشکیل میدادند .با توجه به
محدود بودن جامعه ،از روش نمونهگیری کل شمار برای نمونهگیری
استفادهشده و  111پرسشنامه جمعآوری گردید .ابزار تحقیق سه
پرسشنامه استاندارد محیط حقوقی نیک نژاد ( ،)1395پرسشنامه هوش
استراتژیک هنری ( )1391و پرسشنامه ظرفیت تغییر سازمانی جاج
( )2119بود که پس از تأیید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت.
برای توصیف دادهها از میانگین ،انحراف معیار ،درصد ،فراوانی و جداول
از طریق نرمافزار  Spss V23و برای استنباط آماری دادهها از طریق
مدلسازی معادالت ساختاری و به کمک نرمافزار IBM Amos
 23در دو بخش مدل اندازهگیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت.
نتایج نشان داد که هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی در
سازمانهای ورزشی تأثیر معنیداری دارد ( .)p=1/11نقش تعدیل گر
محیط حقوقی در تأثیر هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی نیز
معنی دار بوده و همچنین مدل حاصل از محیط حقوقی ،تأثیر
استراتژیک و ظرفیت تغییر سازمانی از برازش کافی برخوردار بود .توجه
به هوش استراتژیک مدیران و آماده سازی محیط حقوقی مناسب
ظرفیت تغییر سازمانی را افزایش خواهد داد.

In the present era, sport is one of the most
important ways of developing effective educational
and ethical and healthy activities among young
people, which has expanded considerably. Sports
scenes, although based on the rules governing
exercise, sometimes damage the athletes due to the
lack of ethical behavior and the sense of defeat of
the players and the change in the method of combat,
although some of the suggestions are that the
athletes are happy with the acceptance of the
injuries. In some cases, injuries have resulted in
spinal cord death or even death of the athlete.
Islamic jurisprudence has come to the conclusion
that the injured person has been convicted of civil
and criminal damages and injuries. And requests
compensation for injured athlete. Considering the
position of Islamic jurisprudence in promoting
ethics and even a significant impact on the status
and success of the sport, it is important to consider
the moral indicators of Islamic jurisprudence as a
strategy for promoting the level of ethical athletics.
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مقدمه
امروزه بشر در دنیایی زندگی میکند که به سرعت در حال
تغییر اسـت .بـا توجـه بـه پویـایی عوامل درون و برونسازمانی،
تغییر اقدامی گریزناپذیر اسـت و مـدیریت آن بایـد اصـلی
بنیادین در مدیریت سازمانها قلمداد شود .سازمانهای متعددی
با ضرورت تغییر مواجهاند و محیﻄـی بهشدت ناپایـدار بـرای
کسبوکارها ایجـاد شـده اسـت .در ﭼنـین مـوقعیتی،
تصمیمگیری در ﭼارﭼوب قوانین و دستورالعملهای همیشگی
امکانپذیر نیست ( .)3مسئله ایی که سازمانهای ورزشی نیز با
آن درگیر میباشند.
ازاینرو در محیط سازمانی متغیر امروز (به ویژه سازمانهای
ورزشی) ،تغییر سازمانی جهت مواجهه با ﭼالشهای درونی و
بیرونی سازمانی و سازگاری با آنها امری ضروری به نظر
میرسد و ایجاد تغییرات مﻄلوب اصلیترین عامل بقای
سازمانها به شمار میرود .در این میان افزایش پویاییهای
محیﻄی سازمانها را ناﭼار به ایجاد تغییراتی در استراتژی،
فرهنگ ،فرایندها و ساختار آنان ساخته است تا بتوانند زمینهی
فعالیت معنادار سازمان در محیط را فراهم سازد و آمادگی برای
تغییر سازمانی یکی از مهمترین عناصری است که اجرای
اثربخش این تغییرات را تحت تأثیر قرار میدهد (.)5
در این میان تعریفی که ویلیام جاج در سال  2115از
ظرفیت تغییر ارائه داده است را میتوان اولین تعریف دقیق و
معتبر برای این مفهوم دانست .او ظرفیت تغییر را یک قابلیت
وسیع و پویای سازمانی میداند که به سازمان اجازه میدهد
قابلیتهای قدیمی خود را با تهدیدها و فرصتهای جدید وفق
دهد و عالوه بر آن قابلیتهای جدیدی خلق کند ( .)12وی
همچنین بیان میکند که ظرفیت تغییر سازمانی یعنی توانایی
کلی یک سازمان برای آمادگی مؤثر یا پاسخگویی به محیط
بهشدت متغیر و غیرقابلپیشبینی پیرامون خود (.)9
برای کسانی که میخواهند آیندۀ خود و محیﻄشان را تغییر
دهند ،تسلط بر تفکر استراتژیک بسیار مهم است .تفکر
استراتژیک ،نقﻄۀ آغازین ایجاد ﭼشمانداز است .مدیران و برنامه
ریزان با افزایش مهارت تفکر استراتژیک کارکنان ،میتوانند
ﭼشمانداز آیندۀ سازمان را ترسیم کنند و در جهت تحقق آن،
استراتژی مناسبی را در پیش بگیرند ()5؛ که این امر برای
سازمانهای ورزشی مستثنی نیست.
بـرای همراهـی بـا تغییـرات پیچیـده و متنـوع آینـده،
مـدیران سـازمانی بایـد عـالوه بـر بهرهگیری از تفکر
استراتژیک ،ظرفیتهای الزم جهـت ایجـاد تغییـرات بـه
هنگـام را نیـز در سازمان خود ایجاد نمایند ،تا ﭼابکی خود را در

شرایط بحرانی و پیچیده حفﻆ نماید .)9( .تفکر استراتژیک به
معنای درک و تحلیل موقعیت بیرونی و درونی سازمان و ترکیب
بهینه بین آنها منجر به تدوین استراتژیهای مناسب میشود.
از طریق تفکر استراتژیک بهتر میتوان از فرصتهای محیﻄی
جهت کسب مزیت رقابتی استفاده و تهدیدات محیﻄی را تبدیل
به فرصت نمود ( .)1درک و حمایت از استراتژیهای سازمانی با
تفکر استراتژیک معنی و مفهوم پیدا مینماید و سازمان را از
خﻄرات احتمالی مصون میدارد (.)1
تفکر استراتژیک یکـی از ابزارهـای مهـم مـدیریت در
سازمانهای پیچیـده اسـت .تفکـر استراتژیک برای بقـا و رشـد
سـازمان در محـیط بهشدت رقـابتی و پـرتالطم امـروزی امـری
اجتنابناپذیر است .این نوع تفکر زمینه شکلگیری و توسعه
بصیرت را فراهم میسازد و باعﺚ تشخیص بهموقع خصوصیات
میدان رقابت و دیـدن فرصتهایی اسـت کـه رقبـا از آن غافـل
هستند .تفکر استراتژیک رویکردی مناسب برای رهبری سازمان
بهحساب میآید ( .)1این مهم در سازمانهایی که نقش مهمی
در راهبرد کالن دارند مانند سازمانهای ورزشی ،اهمیت
دوﭼندانی پیدا میکند؛ اما متأسفانه بسیاری از استراتژیهای
درست تدوینشده در مرحله عمل با شکست مواجه میشوند (.)4
اگرﭼه دلیل شکست استراتژیها به فرآیند اجرای استراتژی در
مدیریت استراتژیک برمیگردد ،در مﻄالعات توجه کمتری به آن
شده است ( .)14با اینکه در ادبیات ،ضرورت بهرهگیری از تفکر
استراتژیک و ضرورت ایجاد ظرفیت تغییر سازمانی در محیط
کنونی ،مورد تأکید قرار گرفته است ،اما امروزه رهبران استراتژیک
سازمانها به خصوص سازمانهای ورزشی با فشارهای بیحد از
محیط پیرامون ،برای دستیابی به نتایج کوتاه مدت مواجهاند که
بر اثر آن بسیاری از ایشان به این جمعبندی رسیدهاند که تنها
راه ،واکنش سریع در برابر مشکالت و فراموش کردن تفکر
بلندمدت است (.)2
در جوامع مردمساالر و در محیط پیرامونی ساختارهای
ال عوامل قدرتمندی نظیر رسانهها ،احزاب و
دولتی ،معمو ا
سازمانهای مردم نهاد نقشآفرینی میکنند .در شرایﻄی که
بخش سوم جامعه مدنی سازمانیافته و قدرتمند باشد ،میتوان
از قدرت و جایگاه آن به عنوان عامل فشار بیرونی ،برای
مدیریت تغییر در سازمانهای دولتی ،بهره گرفت؛ بنابراین
میتوان با رویکردی برونسازمانی و از طریق ایجاد و تقویت
نهادهای غیردولتی در کنار بخش دولتی و افزایش قدرت
ﭼانهزنی ،ایجاد سازوکارهای منﻄقی و قانونی برای مﻄالبات
جمعی ،عمالا فرایند تحول اداری را در دستگاههای دولتی کوتاه
و هزینههای آن را کاهش داد (.)15
یکی از محیطهای تأثیرگذار بر سازمانها ،محیط قانونی
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است؛ محیط قانونی عبارت است از فضای سیاسی و قانونی که
هر سازمان در آن به فعالیت میپردازد .قوانین دولتی و دولت،
نتایج انتخابات ،روابط دولت و احزاب ،توازن قدرت ،ثبات یا
بیثباتی سیاسی ،میزان اثربخشی روابط با سازمانهای رسمی،
حقوق قانونی سازمان ،میزان اجازهی دولت برای دخالت در
کسبوکارها ،قدرتهای سیاسی حاکم بر کشور و بخش
خصوصی و اتحادیهها میتوانند بر محیط قانونی تأثیرگذار باشند.
این مؤلفهها به نوبه خود تحت تأثیر عملکردهای قانون و
مقررات ،تصمیمات حقوقی ،نظرات تصمیمگیرندگان و تفسیر
قوانین قرار میگیرند ( .)21در سازمانهای ورزشی به دلیل
گسترده بودن محیط خارجی که سازمانها با آن درگیر هستند
اهمیت محیط قانونی دوﭼندان میباشد .سازمانهای ورزشی به
دلیل پاسخگو بودن به ﭼندین سازمان باالدستی گاهی دﭼار
سردرگمی میشوند .درواقع محیط قانونی با یک ساختار ایستا،
سازمانها را با قوانین محدود در نظر میگیرد .با این حال
سازمانها آزادند که در این محدوده فعالیت نمایند؛ بنابراین در
سازمانها احساس محدودیت و کنترل به وجود میآید.
سازمانها معموالا برای تغییرات ناگهانی آماده نمیشوند و تغییر
در دستورات و اهداف کوتاه مدت سازمانها دیده نمیشود .
سازمانها همانند بازیکنان هستند و نظام قانونی همانند یک
زمین بازی .بهطور خالصه میتوان گفت که در محیط قانونی
با یک ساختار ایستا سازمانها برخی از اثرات تغییرات قانون را
احساس نمیکنند .در حقیقت سازمانها به یک مکانیزم کنترل
درونی مجهز هستند که شاکله اصلی سازمانها پیرو آن
میباشد؛ و در حقیقت آن مکانیسم است که ممکن است باعﺚ
تغییر در آنها شود .در یک محیط قانونی با ساختار پویا ،قوانین
ال فعالتر هستند .در این محیط قوانین بسیاری علیه
کام ا
تبعیض ،بهداشت و ایمنی ،قانون حمایت از کار و  ...قوانینی از
این دست وجود دارد ( .)1در این سیستم ،قوانین به عنوان
ابزارهای اجتماعی در جهت کمک به پیشرفت سازمانها
هستند .همچنین محیﻄی همواره یک کشمکش و نزاع بین
دولت و اتحادیهها در جهت بهبود شرایط به وجود میآید .دولت
و سیاستمدارها از عوامل اصلی و محوری در این محیط قانونی
میباشند (.)11
با تحقیقی بر روی سازمانهای دولتی ترکیه نشان داد که
هماهنگی با تغییرات و شرایط محیط یکی از مهمترین عوامل
برای حفﻆ وجودی سازمانها است .یکی از مهمترین
دستاوردهای هماهنگی و آمادگی در برابر تغییرات محیﻄی برای
سازمانها تعامل مستمر با محیط برای به حداقل رساندن
پیچیدگیهای ناشی از تغییر است؛ بنابراین ،ساختار و ویژگیهای

محیﻄی که سازمان در آن قرار دارد برای هر سازمانی تأثیرگذار
است (.)13
در تحقیقی به بررسی موانع زیربنایی نظام ورزش کشور در
اجرای برنامههای راهبردی پرداخته و نشان دادند که کمبود اسناد
باالدستی و الزامات قانونی برای اجرای برنامههای راهبردی در
ورزش مهمترین مانع در اجرای برنامههای راهبردی در
سازمانهای ورزشی است .عدم اطمینان کافی از تخصیص و
تأمین اعتبار بودجه دولتی ،ثبات اندک مدیریت در سازمانهای
ورزشی و تغییرات در سیاستهای کالن دولتی تأثیرگذار بر
ورزش از عوامل بعدی بودند که بر اجرای برنامههای راهبردی
تأثیرگذار بودند .نتایج این تحقیق به خوبی اهمیت محیط قانون
را در اثربخشی مدیریت راهبردی نشان میدهد (.)11
بررسی کارفرمایان شش کشور اروپایی توسط گودر هام
نورد هاک ورینگدل ( )2111نشان داد که کارفرمایان در محیط
قانونی با مقررات پیچیدهتر محل کار تمایل کمتری برای
ارتباطات با کارکنانشان در خصوص اهداف و راهبردهای شرکت
دارند (.)8
به نظر میرسد که محیط قانونی یکی از مهمترین
ﭼالشهای سازمانهای ورزشی است .ﭼالشی که کمتر به آن
پرداختهشده و تأثیر آن بر تفکر استراتژیک کمتر موردتوجه قرار
گرفته است .متغیر دیگری که میتواند در تعامل با تفکر
استراتژیک باشد ،ظرفیت تغییر سازمانی است .در این راستا
سازمانهای ورزشی از نظر رشد یافتگی و وسعت سازمانی است
که مدیران آن ملزم به انجام برنامهریزی راهبردی در تمامی
بخشها و معاونتهای آن هستند .عوامل بسیار خارجی و داخلی
بر مدیریت و برنامهریزی استراتژیک و ظرفیت تغییر سازمانی
آن تأثیرگذار است که یکی از مهمترین آنها را محیط قانونی
سازمان ورزشی تشکیل میدهد.
با توجه به این مقدمات  ،این پژوهش به دنبال نقش تعدیل
گر محیط قانونی در تأثیر تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغییر
سازمانی است .لیکن با توجه به تمایز رویکرد تفکر استراتژیک
با رویکردهای سنتی ،ممکن است بتوان با اتخاذ این رویکرد در
مواجهه با مسائل سازمانی ،ضمن پاسخگویی به مشکالت
روزمره ،ظرفیت سازمان برای غلبه بر ﭼالشهای آینده را توسعه
داد .به همین جهت بررسی نقش تعدیل گر محیط قانونی در
تأثیر تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی اهمیت دارد که
در این پژوهش موردبررسی قرار گرفته است.
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پرسشنامه هوش استراتژیک هنری ( )1391شامل  3مؤلفهی
هوش تجاری ،هوش رقابتی و مدیریت دانش و پرسشنامه
ظرفیت تغییر سازمانی جاج ( )2119شامل  8مؤلفهی رهبری
قابلاعتماد ،پیروان خوشبین ،توانمندی کارکنان ،مدیران میانی
درگیر ،تفکر سیستمی ،فرهنگ پاسخگویی ،فرهنگ نوآوری،
سیستم ارتباطی بود .روایی صوری و محتوای پرسشنامهها توسط
متخصصان حوزه مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی پرسشنامهها
در یک مﻄالعه اولیه  31نفره با آلفای کرونباخ باالی  1دهم برای
کلیه مؤلفهها تأیید شد.
برای توصیف دادهها از میانگین ،انحراف معیار ،درصد،
فراوانی و جداول از طریق نرمافزار  Spss V23و برای استنباط
آماری دادهها از طریق مدلسازی معادالت ساختاری و به کمک
نرمافزار  IBM Amos 23در دو بخش مدل اندازهگیری و
بخش ساختاری انجام پذیرفت.

روش تحقیق
در تحقیق حاضر روش از نظر هدف ،کاربردی میباشد.
تحقیق حاضر از نظر روش اجرا به صورت توصیفی-همبستگی
است .بدین صورت که محقق پس از گردآوری دادهها در مورد
متغیرهای تحقیق با بررسی روابط و میزان تأثیر آنها بر یکدیگر
با استفاده از شیوه توصیفی و استنباطی به بررسی رابﻄه بین
متغیرهای تحقیق پرداخت.
جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران عالی و ستادی وزارت
ورزش و جوانان ،مدیران کل ادارات ورزش و جوانان استانها،
روسای فدراسیونهای ورزشی به تعداد  151نفر تشکیل میدادند.
با توجه به محدود بودن جامعه ،از روش نمونهگیری کل شمار
برای نمونهگیری استفادهشده و بعد از حذف پرسشنامههای
ناقص 111 ،پرسشنامه جمعآوری گردید .ابزار تحقیق سه
پرسشنامه استاندارد محیط حقوقی نیک نژاد ( )1395با  8مؤلفهی
ثبات ،شهروند گرایی ،اخالق محوری ،بازدارندگی رفتارهای
غیرحرفهای ،انعﻄافپذیری ،تجانس ،پیچیدگی و جامعیت،
یافتههاي تحقيق
جدول  1توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونههای تحقیق را بر اساس ویژگیهای جمعیتشناختی نشان میدهد .با توجه
به جدول  73/9 ،1درصد از نمونه زن و  26/1درصد مرد بودند ،همچنین بر اساس سن بیشترین تعداد نمونه را افراد  11تا
 05سال با درصد فراوانی  73/1درصد تشکیل میدادند 11/8 .درصد از نمونهها دارای مدرک تحصیلی فوقلیسانس بودند.
جدول  .1توزیع فراوانی و درصد فراوانی ویژگیهای دموگرافیک
شاخص آماری
جنسیت
سن

تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

زن

11

73/9

مرد

36

26/1

زیر  75سال

1

7/1

 71الی  15سال

19

12/1

 11الی  05سال

17

73/1

 01الی  25سال

71

62/3

باالی  25سال

11

9/0

بدون پاسخ

8

2/9

فوقدیپلم

19

12/1

لیسانس

77

68/1

فوقلیسانس

06

11/8

دکتری

6

1/3

بدون پاسخ

6

1/3

برای بررسی طبیعی بودن توزیع متغیرهای تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرونف استفاده شد و نتایج نشان داد که تمام
توزیعها (متغیرها و مؤلفهها) از لحاظ آماری نرمال میباشند .با توجه به طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون همبستگی

نقش ميانجی محيط حقوقی در تأثير هوش استراتژیک بر ظرفيت تغيير سازمانی در سازمانهاي ورزشی
پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق استفاده شد .نتایج در جدول  6نشان میدهد که بین تمامی متغیرها
رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد (.)p=5/51
جدول  .2نتایج آزمون همبستگی پیرسون
محیط حقوقی

متغیر

هوش

ظرفیت تغییر

استراتژیک

سازمانی

1

محیط حقوقی
هوش استراتژیک

**5/116

1

ظرفیت تغییر سازمانی

**5/789

**5/761

1

نتایج جدول  7نشان میدهد که مدل نقش میانجی محیط حقوقی در تأثیر هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی
مناسب بوده و تمامی اعداد و پارامترهای مدل از مقادیر تی و بار عاملی قابل قبولی برخوردار بوده و در سطح معناداری کمتر
از  5/50معنادار است.
جدول  .3معادله ساختاری مدل نقش میانجی محیط حقوقی در تأثیر هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی
متغیر
محیط حقوقی

ظرفیت تغییر سازمانی

هوش استراتژیک

هوش استراتژیک

محیط حقوقی

گویه

مسیر

بار
عاملی

مقدار تی

˂---

ثبات

5/181

-

˂---

شهروند گرایی

5/028

8/612

˂---

اخالق محوری

5/036

9/165

˂---

بازدارندگی رفتارهای غیرحرفهای

5/127

2/786

˂---

انعطافپذیری

5/271

9/319

˂---

تجانس

5/228

15/571

˂---

پیچیدگی

5/193

2/003

˂---

جامعیت

5/062

3/869

˂---

رهبری قابلاعتماد

5/315

-

˂---

پیروان خوشبین

5/261

8/367

˂---

توانمندی کارکنان

5/323

16/186

˂---

مدیران میانی درگیر

5/281

15/396

˂---

تفکر سیستمی

5/096

8/726

˂---

فرهنگ پاسخگویی

5/258

8/095

˂---

فرهنگ نوآوری

5/072

3/956

˂---

سیستم ارتباطی

5/291

8/991

˂---

هوش تجاری

5/228

8/256

˂---

هوش رقابتی

5/027

8/198

˂---

مدیریت دانش

5/001

3/817

˂---

ظرفیت تغییر سازمانی

5/121

7/095

˂---

محیط حقوقی

5/117

0/186

˂---

ظرفیت تغییر سازمانی

5/029

3/602
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شکل  .1معادله ساختاری نقش میانجی محیط حقوقی در تأثیر هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی

نتایج جدول  1برازش مدل اندازهگیری نقش میانجی محیط حقوقی در تأثیر هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی
را نشان میدهد مقادیر شاخصهای نیکویی برازش ( )GFIو شاخص برازش تطبیقی ( )CFIبه عنوان شاخصهای اصلی
برازش باالتر  5/9بوده که نشان از برازش مطلوب مدل میباشد .همچنین سایر شاخص برازش ( )IFI، NFI، AGFIاز مقادیر
قابل قبولی برخوردار هستند .درنهایت بر اساس مقادیر ریشه میانگین مجذور باقیمانده ( )RMR=5/511و ریشه دوم میانگین
خطای برآورد ( )RMSEA=5/521میتوان گفت که مدل از برازش کافی برخوردار است.
جدول  .4شاخص برازش مدل نقش میانجی محیط حقوقی در تأثیر هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی
مقدار مطلوب

مقادیر شاخصها

تفسیر

شاخصهای برازش

-

691/32

-

-

31

-

بین  1تا 0

1/101

مطلوب

شاخص نیکویی برازش)GFI( 7

بیشتر از 5/9

5/953

مطلوب

شاخص نیکویی برازش تعدیل شده)AGFI( 1

بیشتر از 5/8

5/961

مطلوب

ریشه دوم میانگین خطای برآورد)RMSEA( 0

کمتر از 5/1

5/521

مطلوب

ریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده)RMR( 2

کمتر از 5/50

5/511

مطلوب

شاخص برازش تطبیقی)CFI( 3

بیشتر از 5/9

5/967

مطلوب

شاخص برازش هنجار شده)NFI( 8

بیشتر از 5/9

5/957

مطلوب

شاخص برازش افزایشی)IFI( 9

بیشتر از 5/9

5/889

مطلوب

کای اسکوآر (کای دو)1
درجه آزادی

6

نسبت کای اسکوآر به درجه آزادی ()χ2/df

1. Chi-Square
)2. Degrees of Freedom (df
)3. Goodness of Fit (GFI
)4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)6. Root Mean Squared Residuals (RMR
)7. Comparative Fit Index (CFI
)8. Normed of Fit Index (NFI
)9. Incremental of Fit Index (IFI

نقش ميانجی محيط حقوقی در تأثير هوش استراتژیک بر ظرفيت تغيير سازمانی در سازمانهاي ورزشی
بحث و نتيجهگيري
این پژوهش با هدف نقش میانجی محیط حقوقی در تأثیر هوش
استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی انجام گرفت .نتایج نشان
داد که هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی در وزارت
ورزش و جوانان تأثیر دارد .این نتیجه با یافته تحقیق توکلی و
همکاران ( )1394و جاج ( )2111همسو بود .میتوان گفت که
ظرفیت تغییر سازمانی یک قابلیت سازمانی مهم و استراتژیک و
منبعی برای مزیت رقابتی شناختهشده در وزارت ورزش و جوانان
است .متفکران استراتژیک وزارت ورزش و جوانان میبایست از
فرآیندها و بحرانهای روزانه فراتر رفته و توجه خود را بر توسعه
ظرفیت سازمان برای پاسخگویی مؤثر به عدم اطمینانهای
محیﻄی معﻄوف دارند .بدون داشتن دیدی سیستمی بر
موضوعات سازمان ،فرآیندهای تغییر سازمانی ناشناخته باقی
خواهند ماند .همچنین درگیر کردن مدیران میانی در برنامهها و
فعالیتهای سازمان به عنوان یکی از مؤلفههای ظرفیت تغییر
سازمانی ،با داشتن تفکر استراتژیک آسانتر و کاراتر خواهد بود.
بهطورکلی ،تغییر سازمان نیاز به برنامهریزی دارد .برای آنکه
وزارت ورزش و جوانان بداند به کجا خواهد رفت باید بداند اکنون
دقیقاا کجا قرارگرفته است .پسازآن باید آنچه میخواهد باشد را
به درستی تعریف کرده و ﭼگونگی رسیدن به آن جایگاه را
مشخص کند.
برنامهریزی راهبردی برای برنامهریزی مؤثر به منظور تصویر
کردن طرح و برنامه یک سازمان بکار میرود ،اما هرگز نمیتواند
مشخصاا پیشبینی کند محیط در آینده دقیقاا ﭼگونه خواهد بود و
در آینده نزدیک ﭼه اتفاقاتی رخ خواهد داد .این برنامهریزی زمانی
اثربخشتر خواهد بود که بلندمدت و در طی زمان انجام گیرد و
این همان ﭼیزی است که برنامهریزی راهبردی به دنبال آن
است .و قﻄعاا بدون داشتن تفکر استراتژیک ،اراده الزم در سازمان
برای برنامهریزی راهبردی نخواهد بود.
همچنین نتایج نشان داد که محیط حقوقی نیز میتواند بر ظرفیت
تغییر سازمانی اثرگذار باشد .نتیجه این تحقیق با یافتههای
شعبانی بهار و همکاران ( ،)1394کیم و همکاران )2111( 1و
اسمیت و جکسون )2111( 2همسو بود.
در بسیاری از مواقع ،تغییرات در سازمانها با سد محکمی به نام
قوانین و آییننامهها برخورد میکند .تا زمانی که این موانع
برطرف نشوند ،طرحهای تغییر سازمانی با شکست روبهرو خواهند
شد .عدم وجود قوانین شفاف ،انعﻄافپذیر و تسریعکننده اجازه
نخواهد داد که سازمان در مسیر خود به درستی حرکت نماید.
هماهنگی با تغییرات و شرایط محیط یکی از مهمترین عوامل

برای حفﻆ وجودی سازمانها است .یکی از مهمترین
دستاوردهای هماهنگی و آمادگی در برابر تغییرات محیﻄی برای
سازمانها تعامل مستمر با محیط برای به حداقل رساندن
پیچیدگیهای ناشی از تغییر است؛ بنابراین ،مﻄالعه و شناخت
ساختار و ویژگیهای محیﻄی که سازمان در آن قرار دارد برای
هر سازمانی بسیار مهم است .در ادبیات سازمان ،مﻄالعه محیط
یکی از اساسیترین مباحﺚ است .محیﻄی که خود دارای
ویژگیهای زیادی است که یکی از بخشهای آن به محیط
قانونی معروف است .محیط قانونی در هر سازمانی با گذر زمان
و در طول روند تاریخی یک کشور تغییر میکند .اثرات محیط
قانونی در تحقیقات گذشته معموالا به دو صورت ایستا و پویا
موردمﻄالعه قرار گرفته است .با این حال امروزه محیط قانونی به
صورت یک متغیر پویا در نظر گرفته میشود .محیط قانونی پویا
اجازه خواهد داد که تغییرات در سازمان به سهولت و سرعت انجام
گیرد .محیط قانونی با یک ساختار ایستا ،سازمانها را با قوانین
محدود در نظر میگیرد .با این حال سازمانها آزادند که در این
محدوده فعالیت نمایند؛ بنابراین در سازمانها احساس محدودیت
و کنترل به وجود میآید .سازمانها معموالا برای تغییرات ناگهانی
آماده نمیشوند و تغییر در دستورات و اهداف کوتاه مدت
سازمانها دیده نمیشود .سازمانها همانند بازیکنان هستند و
نظام قانونی همانند یک زمین بازی .بهطور خالصه میتوان گفت
که در محیط قانونی با یک ساختار ایستا سازمانها برخی از اثرات
تغییرات قانون را احساس نمیکنند .در حقیقت سازمانها به یک
مکانیزم کنترل درونی مجهز میباشند که شاکله اصلی سازمانها
پیرو آن است؛ و در حقیقت آن مکانیسم است که ممکن است
باعﺚ تغییر در آنها شود .در یک محیط قانونی با ساختار پویا،
قوانین کامالا فعالتر میباشند.
در مورد نقش محیط قانونی به عنوان میانجی تفکر استراتژیک
و ظرفیت تغییر سازمانی باید به این واقعیت مهم توجه کرد که
سازمانها نیازمند قدرت و منابع الزم برای اثرگذاری بر محیط و
انجام تغییرات مورد انتظار هستند .بر اساس این نظریه ،قانون
برای یک سری از سازمانها ابزار تشویق و برای یک سری ابزار
تنبیه در نظر گرفته است .به مرور سارمان درمییابد که ﭼگونه
خود را با شرایط محیط قانونی وفق دهد تا از مضرات آن در امان
مانده و از مزایای آن بهره ببرد .در حقیقت این عامل را نظریه
وابستگی به منابع مینامند؛ یعنی میزان سرعت و دقت
پاسخگویی سازمان به محیط قانونی و تغییرات آن وابسته به
قدرت منابع آن سازمان است .محیط قانونی پویا و انعﻄافپذیر.
توجه سازمانها را عمدتاا به پیروی از قوانین و درک قانون به

1. Kim et al.

2. Smith And Jackson
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،ورزش و جوانان و افزایش ظرفیت تغییر در این سازمان حیاتی
 وجود محیط قانونی حمایت،عالوه بر تفکر استراتژیک مدیران
.گر و تسهیلکننده نیز ضروری است

 قانون مدلی. معﻄوف میکند،عنوان یک سیستم و اصول اخالقی
 ایجاد نقشهای تعریف شده،برای زندگی سازمانی فراهم میکند
برای بازیگران سازمانی و تحمیل معنای مثبت و یا منفی بر رفتار
 قانون. اساس این نظریه است،با توجه به محیط قانونی موجود
.یک سیستم باورهایی که نفوذ به زندگی سازمانی ایجاد میکند
 با توجه به.اساس این راهبرد از تئوری نهادی تشکیل شده است
 ساختارها و فرآیندهای سازمان به عنوان یک،نظریه نهادی
نتیجه از انﻄباق آنها در محیط سازمانی آنها به وجود آمده
.است
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که برای تغییرات اساسی در وزارت
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