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ثر بر اقدامات مدیریت ؤهدف از پژوهش حاضر ، شناسایی عوامل م
استراتژیک در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران است. روش پژوهش 
توصیفی و در حیطه مطالعات راهبردي می باشد که به شکل میدانی انجام 

مدیران، معاونین و کارشناسان ادارات ورزش  ۀشد. جامعه آماري پژوهش کلی
هاي کرمانشاه، همدان، ایالم، لرستان، (استان و جوانان غرب ایران

-پرسش 150که تعداد  گیري به شکل هدفمند بود،تان) و روش نمونهکردس
نامه محقق ساخته استفاده شد. نامه تکمیل شده گردآوري شد. از پرسش

-نخبگان و روایی سازه با بهره وري و محتوایی با استفاده از نظراتروایی ص
داد که ها نشان یید قرار گرفت. یافتهأییدي مورد تأگیري از تحلیل عاملی ت

گویه و عوامل سیاسی  3گویه، عوامل محیطی با  6عوامل انسانی با 
ثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک ؤگویه به عنوان عوامل م 2اقتصادي با 
یید گردید. همچنین، عوامل انسانی و محیطی با بارعاملی أشناسایی و ت

ثر بر ؤدر اولویت قرار گرفت. بررسی قابلیت برازش الگوي عوامل م 91/0
ادارات ورزش و جوانان غرب ایران نشان داد  اقدامات مدیریت استراتژیک در

هاي تناسب در این مدل در محدوده قابل قبول قراردارد که تمامی شاخص
)09/0RMSEA<  ،83/0AGFI> ،90/0 GFI>.( توان نتیجه می

ثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک در ادارات ؤگرفت که در تدوین عوامل م
 تمرکز شود. ،توجه به محیط باورزش و جوانان غرب کشور بر عوامل انسانی 

 

 ها واژهکلید 
اقدامات مدیریت استراتژیک، ادارات ورزش و جوانان، عامل انسانی، عامل 

 .محیط

The aim of this study was to identify factors affecting on 
strategic management practices at Youth and Sports 
Offices in West of Iran. The methodology was 
descriptive and Strategic, which is carried out within the 
scope of the survey. Population was included all 
managers, deputies and experts from the Youth and 
Sports Offices in West of Iran (Kermanshah, Hamedan, 
Ilam, Lorestan, and Kurdistan) and the sampling was 
purposeful, the number of 150 complete researcher-
made questionnaires was collected. Face and content 
validity was confirmed by experts and elites and 
construct validity was confirmed using confirmatory 
factor analysis. The results showed that the human factor 
by 6 items, environmental factors and political factors 
having 2 to 3 items, identified and confirmed the 
strategic management as affecting factors, Also, human 
and environmental factors (with factor loadings 0.91) 
were in priority. Checking the fit of the model of the 
factors affecting on strategic management Practices of 
Youth and Sports Offices in West of Iran showed that all 
parameters in this model were fit. It is concluded that, 
we must focused on human factors and attention on the 
environment in developing factors affecting on strategic 
management at Youth and Sports Offices in West of Iran 
on. 
 
Keywords 
strategic management practices, Sport and Youth 
offices, human factors, environmental factors. 
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 همقدم
 هايمحدودیت و امکانات از آگاهی با امروزي هايسازمان
 سایه در مدت بلند هايرسالت و اهداف به نیل جهت خویش
 ریزيبرنامه رویکرد ، فرآیندها و هارویه وحدت و منابع تجهیز

 هايبرنامه چارچوب این در و اندنموده انتخاب را استراتژیک
 که تفکر این با است شده تدوین و تنظیم فراوانی استراتژیک

 این از و برساند موفقیت به را آنها تواندمی هابرنامه این تدوین
-نمی هااستراتژي آمیزموفقیت تدوین که اندمانده غافل نکته
 بهتر به عبارت. نماید تضمین را آنها آمیز موفقیت اجراي تواند
 استفاده قرار مورد هاتحلیل و تجزیه و هابرنامه این از یک هیچ

 و گسترده صورت به هااستراتژي این که مگرگرفت،  نخواهند
 از نقل به 1995 ،1الکساندر( آیند در اجرا به ايیافته توسعه

 .)رشنوادي
 شودمی منجر تصمیماتی به استراتژیک مدیریت اقدامات

 نادرست اجراي. آورد خواهند بار به مدت بلند و مهم نتایجی که
 هايخسارت و شدید هايضربه تواندمی استراتژیک تصمیمات

-گونه به وضع مواردي در و کند وارد سازمان به ناپذیري جبران
 روند یا بازگردد را رفته مسیر تواندنمی سازمان که آیددرمی اي

 و سالمت نظر از که گفت توانمی بنابراین ، دهد تغییر را امور
 بسیار اهمیت هااستراتژي درست اجراي ، سازمان حیات ادامه

 سازمان خارجی و داخلی عوامل اگر دیگر سوي از .دارد زیادي
 ممکن شکل بهترین به که یهایاستراتژي حتی کنند؛ تغییر

 است الزم بنابراین گردند،می منسوخ باشند شده اجرا و تدوین
 ارزیابی بررسی، را استراتژي اجراي منظم طورهب هااستراتژیست

 به بیشتر سازمان یک از طرف دیگر، موفقیت .کنند کنترل و
 درك نتیجه در و دارد بستگی سازمان و آن محیط بین رقابت
-می بیان) 1996( 2ویلجون. است مهم سازمان هر براي محیط

 بین مدیریت استراتژیست، اصلی وظایف از یکی" که کند
 و النیون( مختلفی مطالعات ".است آن خارجی محیط و سازمان
 بر نیز 3 )2003 رونالد ،1982 فرد و بروس جان، ،1997 عبداله
 استراتژیک ریزيبرنامه براي محیطی تحلیل و تجزیه اهمیت

 و تجزیه) 1999( 4شولز و جانسون گفته به. کنندمی کیدأت
 اینکه، اول. است مهم مدیران براي دلیل سه به محیطی تحلیل
 بودن پیچده دلیل به محیط درك براي تالش هنگام مدیران
 با مختلف هايجنبه از محیط بودن پذیر ثیرأت و محیط

 با که است آینده از اطمینان عدم دوم،. هستند روبرو مشکالتی

                                                                      
1. Alexander 
2. Viljoen 
3. Lanyon and Abdalla , John, Bruce and Fred , Ronald 
4. Johnson and Scholes 

 جهانی ارتباطات سرعت و تکنولوژیکی تغییرات سریع رشد
-می و هستند انسان نیز مدیران نهایت، در. است شده ایجاد
 پیچیدگی کاهش به نیاز نتیجه، در و شوند خطا دچار توانند

 .دارند محیطی تحلیل و تجزیه روش از استفاده با محیطی
 ارتباطات عنوان به را محیطی تحلیل و تجزیه" ،)2004( 5کندرا

 بالقوه طوربه است ممکن که مسائلی مورد در خارجی و داخلی
 "دهد قرار ثیرأت تحت را سازمان یک گیريتصمیم فرایند
 دسته دو به توانمی را محیط کل بنابراین،. کندمی تعریف
 و تجزیه. کرد تقسیم داخلی و خارجی هاي محیط یعنی عمده

 خارجی محیط سازمان تا کند می کمک خارجی محیط تحلیل
-می بیان 6) 2005 هوسکیسون و ایرلند (هیت،. بفهمد را خود
 محیط دانش با خارجی محیط از سازمان درك که هنگامی کنند

 سازمان، راهبردي اهدف تشکیل به کند مطابقت آن داخلی
. کندمی کمک استراتژي ایجاد همچنین و راتژیکاست موریتأم

 روند ارزیابی و شناسایی براي خارجی محیطی تحلیل و تجزیه
 تا کندمی کمک این است، سازمان کنترل از خارج رویدادهاي و

 شناسایی را محیط در موجود تهدیدهاي و هافرصت سازمان
 ).1997 7فرد( کند

 مدیریت اقدامات بر داخلی و خارجی عامل دو هر
 محیطی عوامل. گذارندمی ثیرأت هاسازمان در استراتژیک

-جمعیت حقوقی، و سیاسی( عمومی محیط شامل خارجی
 ،)جهانی و تکنولوژیکی اقتصادي، فرهنگی، و اجتماعی ناختی،ش

 زنیچانه قدرت جایگزینی، تهدید ورود، خطر( صنعتی محیط
 رقباي میان رقابت و کنندگانمینأت زنیچانه قدرت خریداران،

 سازمانی، ساختار شامل داخلی محیطی عوامل و رقابت ،)موجود
 سبک سازمانی، فرهنگ سازمان، اندازه سازمانی، مالکیت

 ، 8ادیریسینقه( هستند منابع و ذینفعان انتظارات مدیریت،
با توجه به مطالب عنوان شده باید بیان شود که  ).2008

مختلفی به بررسی زوایاي مختلف این موضوع هاي پژوهش
 مدیریت اقدامات به بررسی) 2016( 9اند. چیوريپرداخته

 به کنیا ، در ايفنی و حرفه آموزش سساتؤ، بین م استراتژیک
 مالی منابع مدیریتی، هايمهارت که عوامل رسید نتیجه این

 جاري ساختار ، سازمان سیاست و ، فرهنگ رهبري هاي،سبک
 آموزش انسانی، منابع سازمان، موجود هايسیاست سازمان،
 عوامل جمله از سیاسی هايدخالت و پاداش سیستم کارکنان،

 و چارلز .اندبوده استراتژیک مدیریت اقدامات بر اثرگذار

                                                                      
5. Kendra 
6. Hitt, Ireland and Hoskisson 
7. Fred 
8.Adyrysynqh  
9. Chiuri 
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 بر ثرؤم عوامل عنوان با خود مقاله در) 2015( 10همکاران 
 عوامل که رسیدند نتیجه این به استراتژیک مدیریت انتخاب
 را اثر بیشترین شرکت صاحبان فردي عوامل و خارجی محیط

 که ايمطالعه دارند در استراتژیک مدیریت انتخاب بر ترتیب به
 استراتژیک اجراي بر ثرؤم عوامل عنوان با) 2014(11راجاسکار 

 را سازمان ساختار و رهبري سازمانی، فرهنگ است، داده انجام
 .است کرده بیان استراتژي اجراي بر ثرؤم عوامل جمله از

 عوامل عنوان با خود پژوهش در) 2012(12نو  کاکا همچنین
 که رسید نتیجه این به استراتژیک مدیریت اقدامات بر ثرؤم

 حقوقی، سیاسی و محیط جهانی، محیط فناوري، محیط عوامل
 اندازه سازمان، مدیریت سبک سازمان، منابع سازمان، ساختار

 جمله از شناختی جمعیت هايویژگی سازمان، فرهنگ سازمان،
در داخل . است استراتژیک مدیریت اقدامات بر اثرگذار عوامل

 در) 1393( هایی انجام شده است. رستمیکشور نیز پژوهش
 بر ثرؤم عوامل بنديرتبه و شناسایی عنوان با خود پژوهش
 در مدیریت اطالعات هايسیستم رویکرد با استراتژیک مدیریت
 عوامل که، رسید نتیجه این به ایران قاره فالت نفت شرکت
 معیارهاي اجراء، عوامل مدت، بلند اهداف خارجی، و داخلی
 و عملیاتی محیط استراتژیک، تدوین در موریتأم انسانی، منابع

 مدیریت بر اثرگذار عوامل جمله از عملکردي محاسبات
 در) 1392( آبادينجف و عطافر همچنین. هستند استراتژیک

 مدیریت موفقیت بر ثرؤم عوامل بر تحلیلی عنوان با خود مقاله
 نتیجه این به محیطی تغییرات به پاسخگویی در استراتژیک

 تفکر هاي مهارت شامل عوامل از اي مجموعه که رسیدند
 هیجانی حاالت و شناختی جمعیت هاي ویژگی استراتژیک،

 تغییرات شناخت سهولت و روندپذیري سرعت، مدیران،
 و محیط در رقابت وجود ها، سازمان مالکیت نوع محیطی،
 تاثیر با طبیعی منابع از حاصل درآمدهاي دائمی جریان سرانجام

 تغییرات به سازمان پاسخگویی استراتژیک، مدیریت موفقیت بر
 و حقیقی نهایت در و. دهند می قرار ثیرأت تحت را محیطی

 بر ثرؤم عوامل بررسی عنوان با خود مقاله در) 1388( همکاران
 به ایران گاز ملی شرکت در استراتژیک ریزيبرنامه موفقیت

 ارشد، مدیران مشارکت عامل پنج ثیرأت که رسیدند نتیجه این
 استراتژیک، ریزيبرنامه اهمیت و دانش از ارشد مدیران آگاهی

 درست ارزیابی و تغییر مدیریت کارکنان، تیمی مشارکت
 گاز ملی شرکت در استراتژیک ریزيبرنامه درموفقیت محیطی

                                                                      
10. Charles and other   
11. Rajasekar  
12. Kakunu  

 .گرفت قرار ییدأت مورد ایران
 مدیران اگر که رسدمی نظر در جمع بندي بخش مقدمه به

اجراي اقدامات مدیریت  در دخیل انسانی نیروهاي سایر و
اقدامات مدیریت استراتژیک  بر ثرؤم عوامل با استراتژیک،

 عمل در آنها شکست دالیل و دوین، اجرا و ارزیابی استراتژي)ت(
 شده ارائه تئوریک چارچوبهاي از و باشند نداشته کافی آشنایی
مدیریت  آمیزموفقیت اجراي نگیرند، بهره فن اساتید توسط

 از طرفی، با. شد خواهد ناممکن گاه و مشکل استراتژیک بسیار
مدیریت  اجراي جایگاه و اهمیت روزافزون افزایش به توجه

 افزایش و سو یک از هاي ورزشیسازمان در استراتژیک
 چگونه که شودمی مطرح مهم الؤس این محیطی پیچیدگی

 چه و نمود اجرا آمیزموفقیت طورهب را استراتژي یک توانمی
دارند. چنین تحقیقی تا کنون در  نقش موضوع این در عواملی
کید بر ماهیت أهاي ورزشی صورت نگرفته است و با تسازمان

ها ، ضروري است که این عوامل مورد سازمانگونه این
 و شناسایی قرار گیرند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر شناسایی

 در استراتژیک مدیریت اقدامات بر ثرؤم عوامل الگوي تدوین
 باشد.کشور می غرب جوانان و ورزش ادارات
 

 پژوهش روش شناسی
در هاي کاربردي و پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع پژوهش

ها از منظور گردآوردي دادهبه مطالعات راهبردي است. ۀحیط
پیماشی استفاده شد. که هدف آن، شناسایی و  –روش توصیفی 

ثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک در ؤتدوین الگوي عوامل م
آماري این  ۀجامع ادارات ورزش و جوانان غرب ایران است.

 و ورزش ادارات انکارشناس و معاونین مدیران، پژوهش را کلیه
 ایالم، همدان، کرمانشاه، هاياستان(  ایران غرب جوانان

نامه توزیع پرسش 166اند، تشکیل داده )کردستان لرستان،
ها مخدوش و نامهعدد از پرسش 16گردید، باتوجه به اینکه 

نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پرسش 150ناقص بود، 
. براي انجام این پژوهش از  گیري هدفمند بودروش نمونه

ثر بر اقدامات مدیریت ؤنامه محقق ساخته عوامل مپرسش
توجه به مطالعات در حوزه مدیریت  استراتژیک استفاده شد. با

استراتژیک و ادبیات تحقیق ابزاري ساخته شد و در اختیار 
اساتید مدیریت استراتژیک قرار گرفت، پس از مطالعه و بررسی 

 11نامه الت نهایی انتخاب شدند و یک پرسشاؤنظر اساتید س
نامه بر الی طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. این پرسشؤس

 اطمینان اي لیکرت طراحی شد. برايگزینه 5اساس مقیاس 
 بازبینی هانامهپرسش اساتید، از نظرات گیريبهره با بیشتر،
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 رامر بیانگ این. شد برطرف تاحدودي هاآن ابهامات و شدند
باشد. می گردآوري ابزار قبول قابل محتوایی و ظاهري روایی
 عاملی تحلیل روش از نامهپرسش عاملی ساختار بررسی جهت

 ییديأت عاملی تحلیل از سازه روایی بررسی و جهت اکتشافی
 .شده است استفاده

 توصیفی آمار در دو بخش، تحقیق هايداده تحلیل و تجزیه
و بخش دیگر آمار استنباطی  معیار انحراف و میانگین شامل

 مدیریت اقدامات بر ثرؤم عوامل الیؤس 11 جهت مقیاس
 عامل مورد اکتشافی عاملی تحلیل از استفاده با استراتژیک

 تأییدي عاملی تحلیل از استفاده با سپس و گرفت قرار شناسی
 واریماکس چرخش با که اکتشافی عاملی تحلیل از حاصل نتایج
 مورد بود گرفته صورت SPSS افزار نرم کمک به هاداده روي

 ابتدا اکتشافی عاملی تحلیل انجام جهت .گرفت قرار تحلیل
 از اطمینان حصول براي) KMO( برداري نمونه کفایت آزمون
 همبستگی که آنجا از سپس. شودمی محاسبه نمونه حجم کفایت

 اینکه براي است، عوامل تحلیل زیربناي آزمون هايپرسش بین
 آزمون از نیست صفر برابر متغیرها بین همبستگی شود مشخص
 .است آمده 1 جدول در آن نتایج گردید که استفاده بارتلت کرویت
 توصیفی آمار در دو بخش، تحقیق هايداده تحلیل و تجزیه
و بخش دیگر آمار استنباطی  معیار انحراف و میانگین شامل

 مدیریت اقدامات بر ثرؤم عوامل الیؤس 11 جهت مقیاس
 عامل مورد اکتشافی عاملی تحلیل از استفاده با استراتژیک

 تأییدي عاملی تحلیل از استفاده با سپس و گرفت قرار شناسی
 واریماکس چرخش با که اکتشافی عاملی تحلیل از حاصل نتایج
 مورد بود گرفته صورت SPSS افزار نرم کمک به هاداده روي

 ابتدا اکتشافی عاملی تحلیل انجام جهت .گرفت قرار تحلیل
 از اطمینان حصول براي) KMO( برداري نمونه کفایت آزمون
 همبستگی ازآنجا که سپس. شودمی محاسبه نمونه حجم کفایت

 اینکه براي است، عوامل تحلیل زیربناي آزمون هايپرسش بین
 آزمون از نیست صفر برابر متغیرها بین همبستگی شود مشخص
 شاخص براي آمده دستبه گردید. مقادیر استفاده بارتلت کرویت

 و است، 05/0 از /. بود که باالتر88الکین برابر با  -مایر -کایزر
 بود که 001/0نیز برابر با  بارتلت کرویت آزمون داريمعنی سطح
 عاملی تحلیل حاضر، پژوهش در بنابراین است 05/0 از کمتر
 مدیریت اقدامات بر ثرؤم عوامل نامهپرسش هايگویه روي

 .است مجاز استراتژیک
 

 پژوهش نتایج
 که، از نظر جنسیت شد مشخص شده محاسبه نتایج اساس بر

از زن بودند.  هازمودنیآنفر از  56ها مرد و زمودنیآنفر از  94

نفر بین  87سال،  30تا  21بین  هازمودنیآنفر از  25نظر سن 
سال سن داشتند،  41نفر نیز باالي  38سال و  40تا  31

 92 معاون، نفر 7 مدیر، نفر 10 سازمانی پست نظر از همچنین
 این در که بودند زمانی هايسمت سایر نفر 41 و کارشناس نفر

 5نفر کمتر از  21بر اساس سابقه خدمت  .کردند شرکت تحقیق
سال سابقه  11نفر باالي  69سال،  10تا  6نفر  60سال، 

نفر مدرك  53نفر مدرك کارشناسی،  86خدمت داشتند. و 
 نفر مدرك دکتري داشتند.  11کارشناسی ارشد و 

    
 پژوهشعوامل استخراج شده براي ابزار 

 تعدادي در غیرهامت کردن خالصه عاملی اکتشافی تحلیل هدف
 روش باید عاملی اکتشافی انجام تحلیل براي پس است. عامل

 براي .شود مشخص هاآن تعیین معیار و هالعام استخراج
 برحسب که دارد وجود مختلفی هايروش اهعامل استخراج

 مدل در عامل هر متغیرهاي که توسط واریانسی نوع و مقدار
 تجزیۀ هاشرو این ترینیاساس متفاوتند. شود،می توجیه
است. سه شاخص مقدار ویژه، واریانس  اصلی هايمؤلفه

-لفهؤم ۀانس درصدي براي تبیین در روش تجزییتجمعی و وار
براي مقیاس  1شود که در جدول شماره هاي اصلی گزارش می

این تحقیق نشان داده شده است. پس از بررسی تحلیل عاملی 
ثر بر ؤمقیاس عوامل ماکتشافی مشخص گردید که براي 

لفه یا عامل شناسایی ؤم 3اقدامات مدیریت استراتژیک فقط 
 شود که نتایج آن در جدول زیر ارائه گردیده است.می

 
 شده حیتشر يهاانسیوار جینتا. 1جدول 

 عوامل
مقادیر ویژه استخراجی 

 قبل از چرخش
مقادیر ویژه استخراجی 

 پس از چرخش

 
مقدار 
 ویژه

واریانس 
 درصدي

درصد 
 تجمعی

مقدار 
 ویژه

درصدي از 
 واریانس

درصد 
 تجمعی

1 34/5 57/48 57/48 46/3 50/31 50/31 
2 00/1 14/9 72/57 58/2 53/23 04/55 
3 86/0 84/7 57/65 15/1 53/10 57/65 

 
نشان داد  1 نتایج تحلیل عاملی ارائه شده در جدول شماره

مدیریت استراتژیک ثر بر اقدامات ؤاالت مقیاس عوامل مؤکه س
عامل براي مقیاس مذکور در مجموع  3پس از شناسایی 

-شود. یعنی با عاملدرصد از کل واریانس را شامل می 57/65
درصد از واریانس کل  65توانیم تا حدود ها میبندي گویه

عامل  3ثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک را بر اساس ؤعوامل م
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عامل نیز در جدول  11یک از  شناسایی کنیم. مقادیر براي هر
 مذکور ارائه شده است. 

 
گانه  3هاي هاي عاملبارهاي عاملی مربوط به گویه

 در ماتریس چرخش یافته
نتایج اولیه تحلیل عاملی اکتشافی در حالت واریماکس، با 

ها هماهنگی داشت بنابراین عامل ها کامالًبندي اولیه گویهدسته
ارائه گردید و  3در جدول شماره  هاي هر یک از آنهاو گویه

 بودند. 3/0ها داراي بار عاملی باالتر از کلیه گویه
 

 سنجش عوامل اثرگذار بر اقدامات اسیمق یبار عامل .2 جدول
 کیاستراتژ تیریمد

 3عامل 2عامل 1عامل  گویه ها
E1 - - 96/0 
E2 - 68/0 - 
E3 - - 32/0 
E4 - 88/0 - 
E5 - 59/0 - 
E6 67/0 - - 
E7 65/0 - - 
E8 58/0 - - 
E9 66/0 - - 
E10 85/0 - - 
E11 77/0 - - 

 
پس از ارائه نتایج نهایی تحلیل عاملی اکتشافی و بررسی 

سه عامل   ،2 تیم تحقیق با توجه به نتایج جدول شماره
ال و عامل ؤس 6شناسایی شدند به شکلی که عامل اول شامل 

ال بود تیم تحقیق ؤس 2ال و عامل سوم ؤس 4دوم نیز شامل 
ها سه عامل شناسایی شده براي پس از بررسی محتواي گویه

گانه نامی را در نظر گرفت بدین شکل که هر یک از عوامل سه
الی با سؤ 3الی با عنوان عوامل انسانی و عامل ؤس 6عامل 

الی با عنوان عواملی ؤس 2عنوان عوامل محیطی و عامل 
 شدند. گذاري سیاسی و اقتصادي نام

مشخص گردید که  3هاي جدول شماره با توجه به داده
ییدي در مرتبه اول مربوط به مدل عوامل ؤمدل تحلیل عاملی ت

ثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک از برازش خوبی برخوردار ؤم
هاي برازش مدل در این جدول از مقدار است و اکثریت شاخص

اي مقدار کاي اسکوئر قابل قبولی برخوردارند. ذکر این نکته بر
 برازش ارزیابی براي اسکوئر کاي شاخصباشد که ضرروي می

 هايبین ماتریس اختالف شدت میزان تعیین و مدل کلی
 قدر هر شود.تعریف می شده مشاهده و شده کوواریانس برآورد

 ترمناسب برازش شده مدل باشد، شاخص کوچکتر این مقدار
 بود. خواهد
 

برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه اول عوامل هاي شاخص .3جدول
 ثر بر اقدامات مدیریت استراتژیکؤم

 هاي برازششاخص
مقادیر 

مشاهده 
 شده

 نتیجه مالك

برازش 
 مطلق

 χ2 11/102 خی دو
عدم 
معنی 
 داري

 ییدأت

شاخص نیکویی 
برازش اصالح 

 شده
AGFI 83/0 

بیش از 
80/0 

 تأیید

شاخص نیکویی 
 GFI 90/0 برازش

 بیش از
90/0 

 تأیید

ریشه میانگین 
مربعات 
باقیمانده 

 استاندارد شده

RMR 05/0 
کمتر از 

05/0 
 تأیید

 
برازش 
 تطبیقی

شاخص برازش 
 CFI 96/0 تطبیقی بنتلر

بیش از 
90/0 

 تأیید

شاخص برازش 
بیش از  NFI 93/0 هنجار شده

90/0 
 تأیید

شاخص برازش 
 NNFI 94/0 هنجار نشده

بیش از 
90/0 

 تأیید

شاخص 
برازندگی 

 فزاینده
IFI 96/0 

بیش از 
90/0 

 تأیید

شاخص برازش 
بیش از  RFI 91/0 نسبی

90/0 
 تأیید

برازش 
 مقتصد

شاخص برازش 
تعدیل یافته 
 هنجار شده

PNFI 74/0 
بیش از 

60/0 
 تأیید

ریشه میانگین 
مربعات 
 مجذورات

RMSEA 09/0 
و  1/0

کمتر از 
1/0 

 تأیید

خی دو هنجار 
 χ2/df 32/2 شده

کمتر از 
3 

 تأیید
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ثر بر ؤهاي عوامل منتایج تحلیل عاملی مرتبه اول گویه .4جدول
 اقدامات مدیریت استراتژیک

 نتیجه مقدار تی بار عاملی الؤس
E1 25/0 01/3 تأیید 
E2 57/0 35/7 تأیید 
E3 66/0 72/8 تأیید 
E4 63/0 76/8 تأیید 
E5 65/0 27/8 تأیید 
E6 76/0 60/8 تأیید 
E7 68/0 08/9 تأیید 
E8 76/0 63/10 تأیید 
E9 74/0 15/10 تأیید 
E10 70/0 55/9 تأیید 
E11 80/0 52/11 تأیید 

 
هاي مدل تمامی گویه 4 با توجه به نتایج جدول شماره

که ثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک با توجه به اینؤعوامل م
گیرند و قرار مییید أدارند مورد ت را 96/1 از باالتر tمقدار 

 3/0 از باالتر E1ها به غیر از همچنین بار عاملی همه گویه
تواند از مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم کنار می E1باشد و می

براي  96/1 از گذاشته شود اما با توجه به عدد معناداري باالتر
ها بدون دلیل آن و همچنین با عنایت به این که حذف گویه

باشد بنابراین محقق این گویه را نیز میعلمی کار صحیحی ن
 کند.یید شناسایی میأمورد ت
 

ثر بر ؤمدل تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم عوامل م
 اقدامات مدیریت استراتژیک

ییدي مرتبه دوم در أهاي نیکویی برازش تحلیل عاملی تشاخص
برازش مطلوب مدل  ةارائه شده است و نشان دهند 5جدول 

ثر بر ؤییدي مرتبه دوم عوامل مأنتایج تحلیل عاملی تباشد و می
باشد. خالصه قابل مشاهده می 1اقدامات استراتژیک در شکل 

 ارائه شده است.  6نتایج نیز در جدول 
نشان  6نتایج تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم در جدول 

بودند و مقدار  3/0عامل داراي بار عاملی باالتر از  3داد که هر 
یید قرار أبود مورد ت 96/1ن نیز با توجه به اینکه باالتر از تی آنا

ثر بر ؤعامل به عنوان عوامل م 3گرفت. در واقع یعنی این 
گردند. یید میأاقدامات مدیریت استراتژیک شناسایی و ت

باالترین بار عاملی مربوط به عوامل انسانی و محیطی با مقدار 
 بود. 91/0

 

 عوامل دوم مرتبه عاملی تحلیل مدل برازش هايشاخص .5جدول
 استراتژیک مدیریت اقدامات بر ثرؤم

 هاي برازششاخص
مقادیر 

مشاهده 
 شده

 نتیجه مالك

برازش 
 مطلق

 χ2 34/85 خی دو
عدم معنی 

 داري
 دییتأ

شاخص نیکویی 
برازش اصالح 

 شده
AGFI 85/0 

بیش از 
80/0 

 دییتأ

شاخص نیکویی 
 GFI 91/0 برازش

بیش از 
90/0 

 دییتأ

ریشه میانگین 
مربعات باقیمانده 

 استاندارد شده
RMR 05/0 

کمتر از 
05/0 

 دییتأ

برازش 
 تطبیقی

شاخص برازش 
 CFI 97/0 تطبیقی بنتلر

بیش از 
90/0 

 دییتأ

شاخص برازش 
 NFI 94/0 هنجار شده

بیش از 
90/0 

 دییتأ

شاخص برازش 
 NNFI 96/0 هنجار نشده

بیش از 
90/0 

 دییتأ

برازندگی شاخص 
 IFI 97/0 فزاینده

بیش از 
90/0 

 دییتأ

شاخص برازش 
 RFI 92/0 نسبی

بیش از 
90/0 

 تایید

برازش 
 مقتصد

شاخص برازش 
تعدیل یافته 
 هنجار شده

PNFI 70/0 
بیش از 

60/0 
 دییتأ

ریشه میانگین 
 RMSEA 08/0 مربعات مجذورات

و  1/0
کمتر از 

1/0 
 دییتأ

خی دو هنجار 
 تأیید 3کمتر از  χ2/df 08/2 شده

 
ییدي مرتبه دوم مدل عوامل أنتایج نهایی تحلیل عاملی ت. 6جدول 

 ثر بر اقدامات مدیریت استراتژیکؤم

 مسیر ساختاري
ضریب 
 استاندارد

مقدار 
 تی

 نتیجه

ثر بر اقدامات مدیریت ؤعوامل م
 استراتژیک بر عوامل انسانی

 تایید 57/7 91/0

ثر بر اقدامات مدیریت ؤعوامل م
 استراتژیک بر عوامل محیطی

 تایید 95/6 91/0

ثر بر اقدامات مدیریت ؤعوامل م
استراتژیک بر عوامل سیاسی و 

 اقتصادي
 تایید 78/2 78/0
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 وثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک در حالت استانداردؤییدي مرتبه دوم مدل عوامل مأتحلیل عاملی ت -1شکل 

 

 
 ثر بر اقدامات مدیریت استراتژیکؤییدي مرتبه دوم مدل عوامل مأتحلیل عاملی ت tمقدار  .2شکل
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 بحث و نتیجه گیري
هدف از این پژوهش شناسایی و تدوین الگوي اقدامات مدیریت 

 هاافتهاستراتژیک در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران بود. ی
 یاسیو عوامل س یطی، عوامل محینشان داد که عوامل انسان

 کیاستراتژ تیریثر بر اقدامات مدؤاز جمله عوامل م ياقتصاد
 نیاز ا کیبودند. هر  رانیدر ادارات ورزش و جوانان غرب ا

 در هاثر آنؤهستند که نقش م هاییهیگو داراي ، هاعامل
جوانان غرب  ورزش و اتدر ادار کیاستراتژ تیرمدی اقدامات

گویه،  6با  ی(عوامل انسان قرار گرفته است. دییأمورد ت رانیا
 2اقتصادي با  - گویه و عوامل سیاسی 3عوامل محیطی با 

ثر بر اقدامات ؤعامل به عنوان عوامل م 3گویه). در واقع این 
یید گردیدند. باالترین بار أمدیریت استراتژیک شناسایی و ت

بود،  91/0انسانی و محیطی با مقدار عاملی مربوط به عوامل 
قرار دارد  78/0سپس عوامل سیاسی و حقوقی با بار عاملی 

توان گفت که عوامل انسانی و عوامل محیطی بیشترین اثر می
را دارند و باید بیشترین توجه رو به این عوامل داشت اگرچه 

هاي دیگر قرار دارد ولی این عوامل سیاسی و حقوقی در مرتبه
 )2016( 13ین معنی نیست که کم اهمیت هستند. چیوريبه ا

 رهبري، هايسبک مالی، منابع مدیریتی، هايمهارت عوامل
 هايسیاست سازمان، جاري ساختار سازمان، سیاست و فرهنگ
 و پاداش سیستم کارکنان، آموزش انسانی، منابع سازمان، موجود
 مدیریت اقدامات بر اثرگذار عوامل جمله از سیاسی هايدخالت

که برخی از عوامل با نتایج پژوهش ما  .اندبوده استراتژیک
 محیط عوامل) 2015( همکاران و 14همخوان است . چارلز

 مدیریت انتخاب در فردي مدیران سازمان را عوامل و خارجی
گرفتند که عوامل محیطی آن با نتایج این  استراتژیک در نظر

 ،)2014(15سکارراجا که ايمطالعه پژوهش همخوان است. در
 عوامل جمله از را سازمان ساختار و رهبري سازمانی، فرهنگ

است که تا حدودي با برخی  کرده بیان استراتژي اجراي بر ثرؤم
 همچنین .از عوامل نتایج پژوهش همخوان است

 محیط جهانی، محیط فناوري، محیط عوامل) 2012(16کاکانو
 مدیریت سبک سازمان، منابع سازمان، ساختار حقوقی، سیاسی

-جمعیت هايویژگی سازمان، فرهنگ سازمان، اندازه سازمان،
 استراتژیک مدیریت اقدامات بر اثرگذار عوامل جمله از شناختی

در  .است که این پژوهش با نتایج پژوهش ما همخوان است
) اشاره کرد 1393( توان به پژوهش رستمیمقاالت داخلی می

                                                                      
13. Chiuri 
14. Charles and other   
15. Rajasekar  
16. Kakunu 

 مدت، بلند اهداف خارجی، و داخلی عوامل که گزارش کردند،
 تدوین در موریتأم انسانی، منابع معیارهاي اجراء، عوامل

 جمله از عملکردي محاسبات و عملیاتی محیط استراتژیک،
هستند که برخی از این  استراتژیک مدیریت بر اثرگذار عوامل

عوامل در راستاي نتایج این پژوهش است. با توجه به نتایج 
/.) 91( مل انسانی و عوامل محیطیحاصل از این پژوهش عوا

اند. در بیشترین اثر را روي اقدامات مدیریت استراتژیک داشته
هاي عوامل انسانی، آموزش کارکنان مورد توجه بررسی گویه

رساند که دانش و آگاهی کارکنان از بوده و این مطلب را می
اجراي آن در سازمان و اطالع  ةروند مدیریت استراتژیک و نحو

ها ها در اجراي استراتژيها و مشارکت آنتدوین استراتژياز 
تواند سازمان را در موفقیت مدیریت استراتژیک کمک کند، می

در تحقیقات میدانی خود مشاهده شد که اکثر کارکنان از 
خبر بودند و آگاهی راجع به این اقدامات مدیریت استراتژیک بی

ه ضعف براي سازمان تواند نقطموضوع نداشتند این ناآگاهی می
 از جزئی را خود کنند، درك را سازمان کارکنان، و باشد. مدیران

 به مربوط عملیات در مشارکت مجراي از و بپندارند سازمان
 متعهد سازمان موفقیت نسبت به را خود استراتژي تدوین
 درك را هااستراتژي سازمان مدیریت و کارکنان اگر .نمایند
هایی شتال ندانند، متعهد را خود آنها اجراي به نسبت و نکنند

 عمده مسائل با گیردمی صورت استراتژي اجراي راه در که
 و ساختار، راستا این ). در1380، 17(دیوید شد خواهد روبرو

 و حقوق پرداخت، عملکرد ارزشیابی مانند سازمانی فرآیندهاي
 هااستراتژي اجراي و در طراحی ارتباطاتی هانظام و دستمزد

 ذکر ). محققان18،1980(اندروز کنندمی ایفاء مهمی نقش
 ساختار طرح که دارند اعتقاد موفق، هايسازمان اند،نموده

 استراتژیک هايفرصت و هاتوانایی سازمانی منعکس کننده
 .است به موفقیت دستیابی براي مهم عامل یک و باشدمی

 و استراتژي همسویی )1984( 19هووارد و درازین همچنین،
 یک موفق اجراي براي ضروري شرط پیش عنوان به را ساختار

که  کنندمی اشاره آنها .انددمی کار و کسب جدید استراتژي
 ساختار انطباق و همسویی مستلزم رقابتی محیط در تغییر

 کرده پیشنهاد )،2006 (20اسچاپ این، بر الوهاست. ع سازمانی
 هاياستراتژي با سازمانی ساختار نمودن سازگار که، است

 عمل استراتژي، اجراي کنندة تضمین عنوانبه تواند، میسازمان
 اعتقادي، و فرهنگی سیستم همچنین مدیران با تغییر .نماید

                                                                      
17. David 
18. Andrews  
19. Drazyn and Howard  
20. Aschap 
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 در غیرمالی هايانگیزه آوردن فراهم منظور به را سازمان افراد
 ).1381 ، 21(استیسی برانگیزانند استراتژي، اجراي زمینه

پژوهش عوامل محیطی نیز از جمله بر اساس نتایج این 
عوامل اثر گذار بر اقدامات مدیریت استراتژیک است که 

 مفهومی هايیید قرار گرفت. در میان چارچوبأهایش مورد تگویه
)، 1982(22استراتژیک، استونیچ مدیریت حیطۀ در شده ارائه

 )1995(24استریکلند و تامپسون ،)1986(23کازانجاین و گالبرایت
ند . توجه به محیط ا) به عوامل محیطی اشاره کرده1995(25وآکر

تکنولوژیکی و ارتقاي سطح فناوري و فناوري اطالعات و به روز 
هاي اطالعاتی چه در سطح سخت افزار و چه در ستمکردن سی

تواند کمک شایانی در ها میم افزار و در دسترس بودن آنحد نرا
ادارات ورزش و جوانان به اجرا در آمدن مدیریت استراتژیک در 

 و تغییرات حاضر عصر خصوصیات از بارزترین داشته باشد. یکی
-می رخ هاتمامی سازمان در که است مداومی و شگرف تحوالت

 نتیجه در .شوندمی فراوانی تحوالت و تغییرات دستخوش و دهد
 بیرونی محیط با انطباق امروزي ورزشی هايموفقیت سازمان رمز

 و است متغیر و جوانان، ادارات ورزش فعالیت محیط چهگر .است
 به توجه صورت در اما گرددمی بسیاري تحوالت دستخوش

 فرهنگی، و اجتماعی عوامل ،هجمل از محیطی تمامی متغیرهاي
 آنها خط سیرهاي و آنها تغییرات روند و تکنولوژیک عوامل

 ریزيرنامهب براي ورودي یک عنوان به گردد، استخراج
 هابرنامه موفقیت در نهایت در و خواهد نمود عمل استراتژیک

 ).1394(گودرزي و همکاران،  بود خواهد توجهی قابل کمک
) در این راستا 78/0عامل سوم عوامل سیاسی و اقتصادي (

) به این نکته در تحقیق خود اشاره 1394( گودرزي و همکاران
ورزش و  وزارت به مالی موقع منابع به اختصاص اند که عدمکرده

 اجراي در مانع دومین عنوان به هااستراتژي اجراي براي جوانان
 متغیر مالی هايسیاست به توجه با .باشدمی هاي استراتژیکبرنامه
 شده بینیپیش زمان در و اعتبارات بودجه تخصیص معموالً دولت،
 ها واستراتژي توقف به منجر موضوع همین و گیردنمی صورت
 گرددمی هااستراتژي نمودن محدود یا و نمودن کند یا و اهبرنامه

 اجراي در شکست یا ضعف به خود منجر نوبه به مهم این که
بنابراین مسائل اقتصادي و  .شد خواهد استراتژیک هايبرنامه
اي براي ادارات ورزش و جوان مهم است و نبود یا کمبود بودجه

اي در همه مسائل چه در بحث تواند مشکالت عدیدهمنابع مالی می

                                                                      
21. Stacy 
22. Astvnych 
23. Kazanjayn  
24.Thompson and Strickland 
25.Aker 

 ورزش قهرمانی، ورزش همگانی و.... به وجود آورد. اغلب
 منابع ترینمهم. هستند مواجه منابع کمبود با امروزه ها،سازمان
 تیم سفر که خبر این شنیدن. دانست منابع مالی توانمی را کمیاب

 است، شده لی لغوام مشکالت دلیل به صرفاً خاصۀ رشت یک ملی
 عدم مشکالت از دیگر یکی این بر الوهع .نیست عجیبی چیز

 در نمود کیدأت باید پایان، در. است مناسب در زمان منابع تخصیص
ثر بر ؤعوامل م بررسی به علمی رویکرد یک انجام با حاضر تحقیق

 سه عامل اصلی به و شد پرداخته اقدامات مدیریت استراتژیک
 شناسایی مورد هاعامل این از یک هر به مربوط هايلفهؤم همراه

 کاربردي به توجه با .تبیین گردید و طراحی آنها مدل و قرارگرفت
ادارات ورزش و جوانان  سیاستگذاران و مدیران پژوهش، این بودن

مدیریت  اجراي راستاي در ورزشی هايسازمان سایر همچنین و
 جهت الگویی عنوان به ابزار و مدل این از توانندمی استراتژیک

 ثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک استفادهؤعوامل م تمامی به توجه
 در مدیریت استراتژیک ثرترؤم چه هر اجراي در سو یک از تا نمایند

کشور  ورزشی نهادهاي و هاسازمان سایر در همچنین ادارات و این
 باشند. بوده موفق
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