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چکيده
هدف این پژوهش شناسایی مولفهها و شاخصهای هوش راهبردی بهعنووا ابوزار توسوهه مودیری
وزارت ورزش وجوانا اس  .در این پژوهش از روش کمیو کیفی (آمیخته اکتشافی) جهو

راهبوردی در

تققوا اهوداف پوژوهش

استفاده شد .با مرور نظاممند پیشینههای تققیا و همچنین انجام تکنیک دلفی بوا  12نفور از اواح نظورا و خبراوا
مولفهها و شاخصها استخراج شد .پژوهشگر در روش نمونهایری هدفمند از افرادی که بیشترین اطالعات را در رابطوه
با موضوع پژوهش دارا بودند ،در قال

نمونهایری نظری ،استفاده کرد .در بخش کمینیز به تهوداد  210پرسشونامه بوین

جامهه آماری توزیع و از آنا در خصوص مدل مورد نظر و روابط بین متغییرها ،نظرخواهی بهعمل آمد .در نهای

مودل

ارائه شده هوش راهبردی شامل  6مولفه (هوش کال مقیطی ،هوش منابع سازمانی ،هوش رقوابتی ،هووش فرآینودهای
سازمانی ،هوش راهبردی مدیرا و مدیری

دانش) و  133شاخص اس  .که توسط نمونه آماری مورد تأیید قرار ارفتوه

و روابط بین آ نیز بر اساس نرم افزار اسمارت پی ال اس تأیید شد .با توجه به اهمی
ورزش پیشنهاد میشود ،جه

این موضووع ،بوه تصومی ایورا

عملیاتی کرد اهداف کال وزارتخانوه در حفوم مزیو

رقوابتی ،افوزایش بهورهوری و

همچنین بهبود تصمیمات راهبردی از هوش راهبردی استفاده کنند.
کليد واژهها :راهبرد ،مديريت راهبردي ،هوش راهبردي ،وزارت ورزش وجوانان.
 .1دانشجوی دکتری اروه مدیری
 .2اسووتاد اووروه موودیری

ورزشی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایرا

ورزشووی ،واحوود کوورج ،دانشووگاه آزاد اسووالمی ،کوورج ،ایوورا  ،نویسوونده مسوو ول .ایمیوول

mahvashnoorbakhsh@yahoo.com
 .3استاد اروه مدیری ورزشی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایرا
 .4استادیار مدیری

ورزشی ،دانشگاه پیام نور ،کرج ،ایرا

 .5استادیار مدیری

استراتژیک ،دانشگاه کردستا  ،ایرا

مقدمه
تمام اقداماتی که سازما ها انجام میدهند بهمنظور رسید به رقاب پوییری راهبوردی و
بازدهی بیش از متوسط سازمانی اس  .زموانی سوازما بوه رقابو پوییری راهبوردی

کس

می رسد که به تدوین و اجرای راهبرد بپردازد که ارزشآفرینی میکند .ااور رقبواق قوادر بوه
کپی برداری نباشند ،یا تقلید از این راهبرد خیلی هزینهبر باشود ،سوازما بوه مزیو
فصلنامه علمی مطالهات مدیری

پایدار دس
و تقوی

یافتهاس
موقهی

(هی  1،ایرلند وهاسکیسو

 .)2005 2،هدف االی راهبرد ،تالش بورای ایجواد

رقابتی بلند مدت و عملکرد مالی آ اس ؛ که این امر با رقاب

از رقباق و به دس

آورد مزی

رقوابتی

رقوابتی پایودار ،امکوا پوییر اسو

متفواوت

(تامسوو  ،پتوراف ،اامبول و

استریکلند . )2012 3،جها پیرامو موا در برایرنوده اطالعوات فوراوا و بویپایوانی اسو  .ایون

راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،16زمستا 1399

اطالعات اساساً در ذهن ما وجود ندارند و در اغل
ما تناس

موارد این اطالعات با اداراک متهوارف

ندارند و یا با هر تجربه و یا زمینههای فهالی

ما تطابا ندارند

(کوسا2011 4،

.)459

امروزه برای اینکه سازما ها در مقیط رقابتی به حیات خود اداموه دهنود ،بوه ابزارهوای
جدیدی جه

تصمی ایری و اداره سازما ها نیازمندند .از جملوه ایون ابزارهوا ،نظوامهوای

هوشراهبردی در وزارتخانهها و سازما ها اس  .این نظوامهوا در ف وای کسو
سرع

وکوار بوه

در حال رشد هستند تا از طریا آ  ،مدیرا شرک ها و سازما ها بتوانند تصمیمات

هوشمندانهتری اتخاذ کنند .هوش راهبردی ،فرایندی اس

که مقصول آ «اطالعات تقلیل

شده» اس  .هدف از این هوش ،بهرهایری از اطالعات هوشمندانه از مقیط درو و بیورو
سازما برای پشتیبانی و هدای
(حسینی ،سلیمیفر و یداللهی1391 ،

بنابراین میتوا اف

تصمیمات سازمانی در جه

کسو

مزیو

رقوابتی اسو

.)21

که ما همواره در مهرض تغییرات قرار مویایوری تغییور وتقوول

دادههای خام به دادههای راهبردی که بهاورت ویژه کوتاه و مختصور بووده اموا از سورع
باالیی برخوردار بوده و به روز هستند و همچنین مهتبر و توأییر عمیقوی بور روی تقووالت
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تجاری و اجتماعی دارند .هوشمندی راهبردی یک رشته جدیود در زمینوه مشواوره تجواری
که هدف آ رسیدای به مقوالت وسیع ،پیچیده و بغرنج تقوالت به شکل قابول درک

اس

و فه اس

(کوسا2011 ،

.)459

استفاده از اطالعات با تأکید بر اهداف و تواناییهای سازما در نظر ارفته میشود .در ایون
فرایند اطالعوات در بواره مقویط درونوی و بیرونوی سوازما و همچنوین تفسویر و تقلیول
اطالعات بهدس آمده از مقیط بهطور قابل توجهی بر تصمی های مدیریتی در آینوده توأییر
میایارد و موفقی

سازما را در پی دارد (رواچ و سانتی.)522 2001 1،

اساس هوش راهبردی بر ایون اسوتوار اسو

کوه بتوانود بوا تغییور در روش برناموهریوزی

راهبردی سازما و تفکر راهبردی مدیرا  ،با ماهی
کس

پویای مقویط خوارجی و انبووه دادههوای

وکار کنار آید؛ بهتهبیردیگر ،هوش راهبردی شکل امروزی از مدیری

که می تواند به کس

وکوار در موفقیو

راهبوردی اسو

در بازارهوای موتالط کموک کنود و بوه ایون انتقواد

میتواند در عملیاتی کرد اهوداف کوال وزارت ورزش وجوانوا در حفوم مزیو

رقوابتی،

افزایش بهرهوری و همچنین بهبود تصمیمات راهبردی نقش بسوزایی در ورزش ایفواق نمایود.
موودیرا ورزش ایوورا در همووه ردههووا بایوود از دادههووا و اطالعووات کووه هوووش راهبووردی در
اختیارشا قرار میدهد در جه

تققا اهداف سیاس های ابالغی نظام ،هیوأت دولو

بهوره

راهبردی در وزارت ورزش و جوانا

همیشگی که «راهبردها در اجرا ،دچار مشکل هستند» را مرتفع کند .در اال هووش راهبوردی

مقاله پژوهشی طراحی مدل هوش راهبردی بهعنوا ابزار توسهه مدیری

هوش راهبردی بهعنوا فهالی

نیازسنجی و برنامهریزی ،اردآوری ،تقلیول و توزیوع و

ایرند .با توجه به اینکه که مدل بومیدر مورد هوش راهبردی بهعنوا ابوزار توسوهه مودیری
راهبردی در وزارت ورزش وجوانا ارائه نشده اس  ،بنابراین ،ضورورت انجوام ایون تققیوا
احساس شد .هدف کلی این تققیا طراحوی مودل هووش راهبوردی بوهعنووا ابوزار توسوهه
مدیری

راهبردی در وزارت ورزش وجوانا اس  .و اهداف فرعی آ عبارتند از

.1

شناسایی مولفههای هوش راهبردی

.2

بررسی هماهنگی بین دیدااههای خبراا

.3

طراحی مدل هوش راهبردی
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مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
مفهوم شناسي
الف :راهبرد

افکار راهبردی در طول تاریخ وجود داشته اس  ،زمانی که اولین مورخا راهبوردهوای
زندای و مرگ را ترکی

کردند و آنها را به خرد و راهنمایی برای رفاه بشر تبودیل کردنود.

فصلنامه علمی مطالهات مدیری

بهدها ،به مقض رشد جوامع و شروع درایریها ،راهبرد بهطور عمده در قال

نظامیموورد

استفاده قرار ارف  .مفهوم استراتژی از یونانیا باستا آمده اسو  .کلموه اسوتراتژی از وا ه
یونانی  strategoمیآید که به مهنی «برنامهریوزی بورای نوابودی دشومنا شوخص از طریوا
استفاده مویر از منابع اس » (بورنز.)2009 1،
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راهبرد به آینده میپردازد ،این آینده بلندمدت و غیرحتمیاس  .تدارکات ایجاد میشود،
برنامهها برقرار میشوند ،و اقداماتی همراه با تدارک برای اقدامات جایگزینی بایستی انجوام
شوند که بایستی آیندهای متشکل از مشخصات غیرمنتظره باشد (مکای.)2006 2،
تامسو  ،پتراف ،اامبل و استریکلند )2012(3راهبرد برنامه عملی مدیری
موفقی
اس

اسو

کوه بورای

و سودآوری عمول مویکنود ،بور اسواس یوک آرایوه مجتموع از انتخوا هوا اسوتوار

(بویکانویو2016 ،

 .)3وچیوتو و رودا )2010(4مهتقدند که فرمولبنودی راهبورد بوهشودت بوا

تجزیه وتقلیل تکرار احتمالی مقیط کس
امر از اهمی

خاای برخوردار اس

وکار در ارتباط اس  .آنها تأکید میکننود کوه ایون
شناسایی فرا ها و تهدیودها را بوه وجوود

که سرع

آوری تا توسهه روند و مقابله با آنها بهطور مناس
چالش شدهاس

این مقیط تجاری اس

شکل ایرد .بوا ایون حوال ،آنچوه موجو

که با تغییر مداوم مشخص میشود.

این تغییرات بهشدت در مناطقی که یک سازما درآ کنتورل کموی دارد ،روی مویدهود.
مانند مقررات دولتی ،حرک

رقی  ،اقتصاد کال و رونود جمهیتوی .ااور چوه یوک سوازما

توانایی کنترل این متغیرها را ندارد ،اما بر نقوه انجام کس
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مهمی برای نظارت بر این متغیرها و توجه به آنها در تصومی ایوریهوا اسو

بنابراین اهمی
(بویکانویو2016 ،

.)3

مدیری

راهبردی ،یک ااطالح استردهتر از راهبرد اس

و میتواند بهعنوا مجموعوهای از

تصمیمات مدیریتی و اقدامات یک سازما که میتواند برای تسوهیل مزیو

رقوابتی و عملکورد

بلندمدتتر مورد استفاده قرار ایرد ،مطرح شود (هوانگر و هلون .)2011 1،پیورس و رابینسوو )2005(2
مدیری

راهبردی را به شرح ذیل تهریف میکنند «بهعنوا مجموعه تصمی ایریهوا و اقوداماتی

که منتج به تدوین و اجرای برنامههای طراحی شده برای رسید به اهداف شرک
حالی که مالحی ،فریناس و فینالی )2005(3به شکل حوداقلی مودیری

میشووند» در

راهبوردی را بوه شورح

ذیل تهریف میکنند «فرایند تنظی جه ایری بلندمدت برای سازما ».
در حالی که مدیری

راهبردی بهاورت طبیهی پویوا اسو  ،اموا از مجموعوه کواملی از
و بازدههای باالتر از میانگین بوه دسو

راهبردی تشکیل شده اس

مویآورد .ورودیهوای

راهبرد مشتا از تقلیل مقیط داخلی و بیرونی هستند ،که بورای تشوکیل و اجورای راهبورد
ایربخشی الزم را دارند .فرایند مدیری

راهبردی برای انطباق با شرایط دائماً در حوال تغییور

بازار و ساختار رقابتی با سازما های دائماً در حال تکامل منابع ،قابلی ها و شایسوتگیهوای
االی استفاده شده اس

(هی

و دیگرا

راهبردی در وزارت ورزش و جوانا

تههدات ،تصمی ایری ها و اقودامات الزم بورای سوازما بورای رسوید بوه رقابو پوییری

مقاله پژوهشی طراحی مدل هوش راهبردی بهعنوا ابزار توسهه مدیری

ب :مدیریت راهبردی

.)2005 ،

ج :هوش راهبردی

هوش از قدیمیترین مفاهی روانشناسی اسو

کوه در متوو علموی دربواره آ بقو هوای

متهددی شده اس  .عامه مردم ،هوش را توانایی یادایری و درک موقهی های جدید مویداننود.
در بیا روزمره ،شخص با هوش با اف های مانند دقیا ،زیورک ،تیزهووش ،برجسوته و ماننود
1
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اینها توایف میشود .هوش به استهداد تشکیل الگویی دقیا و واقهوی از خوود فورد و توانوایی
استفاده از آ برای استفاده یمربخش در طول زندای اشاره دارد(عبداللهی .)1391 ،با مطالهه اسوترده
ادبیات حوزه علوم مختلف انواع هوش را که بیشترین کاربرد در علووم روانشناسوی و مودیری
داشته اس  ،بهطور مختصر در جدول شماره ( )1بیا میشود

فصلنامه علمی مطالهات مدیری

جدول شماره  :1انواع هوش
ردیف

انواع هوش

1

هوش فرهنگی

تعریف
بر قابلی های خاای تمرکوز دارد کوه بورای روابوط شخصوی بوا کیفیو و ایوربخش در شورایط
فرهنگی بینشهای فردی را در بر میایرد که برای انطباق با موقهی ها و تهوامالت میوا فرهنگوی
و ح ور موفا در اروههای کاری چند فرهنگی مفیدند (نائیچی و عباسهلی زاده.)1386 ،

راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،16زمستا 1399

2

هوش هیجوانی

به کارایری قابلی های عاطفی خود و دیگرا  ،در رفتار فردی و اروهوی بورای کسو

(عاطفی)

حداکثر نتایج تهریف کرد (کبیری.)1375 ،
هوش اجتماعی می تواند به ارتقای سطح بهداش

3

هوش اجتماعی

4

هوش مهنوی

5

هوش سیاسی

6

هوش سازمانی

7

هوش رقابتی

روانی جامهوه و سوازما کموک کنود.

سرمایه اجتماعی را میتوا حاال پدیودههوایی نظیور اعتمواد مقابول ،تهامول اجتمواعی
متقابل ،اروههای اجتماعی ،احساس هوی
مشترک از آینده دانس

جمهی ،اروهی و احساس وجوود تصوویری

(حا شناس و دلوی.)1386 ،

هوش مهنوی رهبری ،به مهنای ایجاد انر ی ،الهام بخشی و روحبخشی در کار و زندای
اس

(عابدی جهفری و رستگار.)1386 ،

عبارت اس

از هنر مدیری

سیاس ها و درک و فه عمیا اینکه چه سیاس ها و کودام

نوع احساسات سیاسی بوجود آمده در سازما با راهبردهای موجود برای مدیری

کرد

بهینه آمیخته شود (بلیکه ،اسچینیدر ،لیو و فریمر.)2011 1،
هوش سازمانی فرایندی اجتماعی اس
مطرح شده اس

که مفاهی آ براساس نظریه های هوش انسانی

(الیین.)1996 2،

هوش رقابتی را بهعنوا فرایندی کوه سوازما هوا توسوط آ اطالعاتشوا را در موورد رقبواق و
مقیط رقابتی جمعآوری میکنند ،کوه ترجیقواً از ایون اطالعوات در فرآینود تصومی ایوری و
برنامهریزیشا با هدف تهدیل فهالی ها برای بهبود عملکرد استفاده مویکننود (رایو  ،ایود و
فلیشر.)2009 3،
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ردیف
8

انواع هوش

این نووووع هووووش ،در برایرنده عوامل فرهنگﻰ -اجتماعﻰ ،سیاسﻰ ،قانونﻰ ،فنووواوری،

هوووش کووال

اقتصادی و زیس

مقیطی

این نوع هوش ،دربرایرنده حوزه وسیهﻰ از کاربردها در زمینه نظارت بر فرایندها،
تجزیه وتقلیل آنهوووا بهمنظور بهینهسازی ،پیشبینﻰ ،بررسﻰ همگونﻰ و کشف فرایندهای
سازما اس

دمدیروس ،مدینگل و وبروایترز.)2009 1،

هوووش منووابع
سازمانی

این هووووووش مﻰتواند برای مدیری
منابع سازما

11

اطالعات عملیاتﻰ کس

وکار بهمنظور برنامهریزی

مانند منابع مالﻰ ،منابع انسانﻰ ،منابع فیزیکﻰ ،تولید و مدیری

زنجیره

2

تأمین بهکار روند (چو ،تریپورامالو و چو.)2005 ،
هوش کس

هوش کس

که از اتخاذ تصمیمات مناس

در سازما حمای

مﻰکند (کالسوووتالنوس،

و

کار (تجاری)

وکار )BI(3را بهعنوا یک ااوطالح کلیودی تهریوف مویکنود کوه شوامل

برنامهها ،زیرساخ ها ،ابزارها و شیوههای خوبی اس

کوه دسترسوی و تجزیوه وتقلیول
4

اطالعات را برای بهبود و بهینهسوازی تصومی هوا و عملکورد فوراه مویکنود (اوارتنر،
.)2013

مدیرا

مهرفی کرد که در آ مولفههای آیندهنگوری ،تفکور نظوامی ،چشو انوداز بورای طراحوی
سازما ایدهآل ،مشارک

5

(همکاری) و ایجاد انگیزه ارائه شد (مک کوبی.)2015 ،

در واقع هوش بازار اردآوری ،تجزیه وتقلیل و توزیع اطالعاتﻰ اس
13

هوش بازار

14

هوش عملیاتی

که با بخشهای

بازار موجود و بازارهای جدید سازما ارتباط دارد .بهعالوه ،هوش بازار چهار بهد
اساسﻰ را در بر مﻰایرد هوش مرتبط با رقبووووا ،هوش مرتبط با مقصول ،ادراک بازار و
ادراک مشتریا (تری و لیف.)2007 6،

راهبردی در وزارت ورزش و جوانا

12

هوش راهبردی

مک کوبی در کتا

با عنوا هوش راهبردی ابزار مفهومیبرای رهبوری تغییور ،مودلی را

مقاله پژوهشی طراحی مدل هوش راهبردی بهعنوا ابزار توسهه مدیری

فراینوووووودهای
سازمانی

10

مقیطﻰ اس

که تأییر مستقیمﻰ بر سازما مﻰایارنوووووووود (فلیشر و

بلنکهور .)2003 ،

هوووووووووووش
9

تعریف

ا ین نوع هوش در دورههای زمانﻰ کوتاهمدت بر سازما تأییر مﻰایارد و به تجزیه
وتقلیل رویدادهای خاص در زما مناس

کمک مﻰکند .مزی

وا کنش سریع اما کوتاه مدت این نوع هوش به رویدادها اس

هوش عملیاتﻰ
7

(فلیشر و بنسوسن ،

.)2007

1
. Castellanos, de Medeiros, Mendling and Weber Weijters
2
. Chou, Tripuramallu and Chou
3
. Business Intelligence
4
. Gartner
5
. Maccoby
6
. Trim and Lee
7
. Fleisher and Bensoussan
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ردیف

انواع هوش

15

هوش تاکتیکی

16

هوش راهبردی

هوش تاکتیکﻰ در سطوح وﻇیفهای بهکار ارفته مﻰشود و از اتخاذ تصمیمات در سازما
حمای

مﻰکند .ایوون تصوومیمات نفوووذ و تووأییر کمتووری نسووب

بووه تصوومی ایووریهووای

استراتژیک دارد .به عالوه ،این نوع هوش شامل تدوین و اجرای سیاس ها اس

(فلیشر

و بنسوسن .)2007 1،مثالً این نوع هوش از فرایندهای فروش در سازما حمای

کنند.

هوش راهبردی برای اطالعات دقیوا و اوقیح ،سور بزنگواه افوراد مناسو
فصلنامه علمی مطالهات مدیری

میکند ،بهطوری که این افراد قادر به تصمی ایری آااهانه کس
و آینده کس

وکار در مورد وضوهی

وکار خود میباشند (زیکسو و کای .)2009 ،

جها در حال حاضر به سوی رقاب

شدید که در آ تقاضا از طریا عرضه کس

از بین رفتهاس  ،متمایل شده اس  .شوناخ
موفقی

را انتخوا

بهتور از رقابو

وکار

و نیروهوای سوازما کوه بور

آ تأییر می ایارد ،برای زنده ماند در چنین شرایطی رقابتی ،مه اس  .سازما ها

راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،16زمستا 1399

باید بدانند که چگونه ،ساختار رقابتی خود را حفم کنند؛ و چگونه به تغییرات در داخول و
خارج از انایع خود واکنش نشا دهند

(جکیک2014 2،

 .)1سازما ها بایسوتی یوک فرآینود را

برای تبدیل اطالعات به هوش عملیاتی ،که از آ تصمیمات راهبردی و تاکتیکی مویتوانود
حاال شود ،داشته باشد .جمعآوری اطالعات و تبدیل این دادههای خام یکوی از ویژاوی-
های اساسی کس

وکار میباشد

(جکیک2014 ،

.)1

هوش راهبردی میتواند بهعنوا اطالعات مه راهبردی بهشمار آید که در نتیجه بتوانود
این امر را برای مدیرا بشکلی فراه کند که بهاورت تصویربرداری شده ،تجزیه وتقلیول
شده ،ه

شده و بهطور مهناداری باشد؛ ایون مویتوانود دیودااههوا ،تههودات و اقودامات

مدیرا را نیز تق

تأییر قرار دهد

(ایکسو و کوای2009 ،

 .)126ولز )2012(3به سوطوح مختلوف

هوش راهبردی نیز اشاره میکند .میزا حداقلی هوش دارای قدرت تشخیص نمیباشد کوه
آیا آنها نیاز به تغییر دارند یا خیر؛ و حتی دارای قدرت تغییر ه نیستد ،حتی اار آنها قصود
داشته باشند که آنرا انجام دهند .سازما های هوشمند دارای قابلی

پاسخاویی هستند و بوا

عوامل بیرونی در تهامل هستند ،اما هوشمندانهترین تغییر حتی سریعتور از آنچوه کوه بووده،
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این شکلدهی مقیط را میتواند به نفع خود تمام کنود .هنگوامیکوه مقویط تغییور چنودانی
ندارد ،سازما های هوشمند بر روی رقباق ضهیف خود برتری خواهنود یافو  .زموا فورار
هس

و بیشتر ه به این سوق متمایل و مقتمل میباشد که بتواننود طوفوا را تقو
.)10

د :وزارت ورزش و جوانان

وزارت ورزش و جوانوووا در تووواریخ  8دی مووواه 1389پووو
تربی بدنی و سازما ملی جوانا در مجل

از ادغوووام سوووازما

هشت تشکیل شود .ایون سوازما عوالیتورین

مرجع رسیدای به مسائل مربوط به ورزش وجوانا در ایرا اس  .و در نمودار تشوکیالتی
شامل  6مهاون

(توسهه ورزش همگانی و حرفهای ،فرهنگوی و توسوهه ورزش همگوانی،

توسهه ورزش بانوا  ،امور جوانا  ،امور حقوقی مجل

و اسوتا هوا و توسوهه مودیری

و

منابع) و  4سازما تابهه و  51فدراسیو و  31اداره کل ورزش وجوانا در اسوتا هوا موی-
 پرورش نیروی جسمانی و تقوی

روحیه سال در افراد؛

 توسهه و تهمی ورزش و هوماهنگ ساختن فهالی های تربیو

بودنی و تفریقوات

سال ؛
 ایجاد و اداره امور مراکز ورزش وتوسهه و ترویج ورزش قهرمانی بوهمنظوور تققوا

راهبردی در وزارت ورزش و جوانا

باشد .که اهداف وزارت میکور عبارتند از

مقاله پژوهشی طراحی مدل هوش راهبردی بهعنوا ابزار توسهه مدیری

قرار دهند

(ولز2012،

توأییر

اهداف نظام؛
 حل مسائل جوانا ؛
 اعتال و رشد نسل جوا کشور؛
 استفاده بهینه از استهداد و تواناییهای نسل جوا
اسالمیایرا

(سوای

وزارت ورزش وجوانوا جمهووری

.)1398 1،

امروزه در کشور ایرا  ،متولی االی ورزش کشور ،وزارت ورزش وجوانا بوه حسوا
میآید .این وزارتخانه عالیترین مرجع رسیدای به مسائل ورزش در فدراسیو ها و ادارات
91
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کل ورزش وجوانا اس  .این وزارتخانه و زیر مجموعههای آ بورای توفیوا دسوتیابی بوه
چش انداز ،مأموری
مدیری

و اهوداف خوود نیازمنود یکسوری توانمنودیهوا و ابزارهوای توسوهه

راهبردی از قبیل هوش راهبردی میباشوند .مبوانی هووش راهبوردی مویتوانود در

عملیاتی کرد اهداف کال وزارتخانه نقش بسزایی ایفاق کند .بنابراین مدیرا ورزش ایورا
در همه ردهها باید از دادهها و اطالعات که هوش راهبردی در اختیارشا قرار مویدهود در
فصلنامه علمی مطالهات مدیری

تققا اهداف سیاس های ابالغی نظام ،هیأت دول

جه

بهره ایرند .این مسایل ،اهمیو

پرداختن به این موضوع را در وزارت ورزش وجوانا دو چندا میکند.
الگوها و مدلهاي هوش راهبردي

راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،16زمستا 1399

با توجه به ازارشات لیبوئیتز ( )2006هوش راهبردی شامل جمعآوری انواع مختلوف از
هوشهای مصنوعی اس

که باع

ایجاد همکاری بوین هووش تجواری ،هووش رقوابتی و

مدیری

دانش میشود ،که این موضوع در راستای ارائه اطالعات و دانش بوا ارزش افوزوده

جهوو

.)189

تصوومی ایووری راهبووردی سووازما بکووار ارفتووه موویشووود

(لیبوووئیتز2006 ،

ایاچارد )2011(1مدل هوش راهبردی را با چهار مولفه مهرفی میکند که در آ مولفوههوای
خالقی

و نوآوری ،هوش هیجانی ،خرد و دانش و همچنین مهارتهای هوش ارائوه شود.

رنه و کروجر ( )2011مدل هوش راهبردی را بهعنوا ابزاری بورای مودیری
انه

بیمه آفریقای جنوبی مهرفی کردند که در آ مولفههای هوش کس

رقابتی ،مدیری

دانش ارائوه شود؛ مودل مهرفوی شوده در نهایو

باعو

راهبوردی در
وکوار ،هووش

بهبوود در فراینود

تصمی ایری راهبردی میاردد .آقا ،اتوا و کیوا ( )2014مودل هووش راهبوردی را مهرفوی
کردند که در آ مولفههای انگیزش ،چش انداز و پیشبینوی ارائوه شود .اسوماعیلی ()2014
عوامل مؤیر بر هوش راهبردی را شامل هوش منابعانسانی ،هوش فراینود سوازمانی ،هووش
فناوری ،هوش اطالعاتی ،هوش منابع مالی ،هوش رقیاق و هوش مشتری بیوا کورد .اخیوراً
بویکانویو ( )2016مدل هوش راهبردی را مهرفی کرد که در آ مولفوههوای هووش بوازار،
هوش کس

وکار ،هوش رقابتی ،مدیری

دانش ارائه شد.
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مدیری

با هوش راهبردی منجر به بهبود قابل توجوه در کنتورل ،وضووح ،ارتباطوات و

بهبود سودآوری ،کاهش هزینهها و شهرت سازما میاردد که بهعنوا یک شریک تجواری
پاسخگو ،مس ول و قابل اعتماد مورد توجه قرار میایورد
خو

خود آااه باشند

که مدیرا در مورد مقیط اطراف و آیار آ بر عملکرد سازما هوای

(بویکانویو20162،

 .)4پ

از مطالهه و بررسی تققیقات پیشینه مدلهای هووش

راهبردی بهطور مختصر در جدول شماره ( )2بیا شود.
جدول شماره  :2انواع مدلهاي هوش راهبردي
نام محقق

سال

حسووینی ،سوولیمیفوورد و
یدالهی

1391

حکاک و شریه

نژاد

1394

کسکه و شوک

آبادی

1395

مدلهای هوش راهبردی
هوش منابع سازمانی ،هوش اطالعاتی ،هوش فرایندهای سازمانی ،هوش کوال
مقیطی و هوش مرتبط به بازار
هوش منابع انسانی ،هوش اطالعاتی ،هوش مالی ،هوش فراینودهای سوازمانی،
هوش تکنولو یکی ،هوش رقیاق ،هوش مشتریا و هوش اقتصادی
هوش هیجانی ،خالقی  ،خرد و عقل ،هوش عملی ،هووش فرهنگوی و هووش
اطالعات داخلی منوابع ،دارایوی ،سوودآوری ،مقصووالت ،اهوداف و راهبورد،
مدیری

شاه حسوینی ،حیودری و
زنهاری

1395

عملکرد؛ اطالعات تهامل شامل مدیری

ریسک ،فرا ها ،سناریوها

و الگوهای تغییر ،نقاط ارتباطی؛ اطالعات انه

بانکداری شامل رقباق ،بوازار

و مشتریا ؛
اطالعات مقیطکال شوامل اطالعوات اقتصوادی ،اطالعوات اونایع مختلوف،
اطالعات قوانین ،اطالعات سیاسی و اطالعات تکنولو یکی.
هوش تجاری ،هوش رقابتی و مدیری

لیبوئیتز

2006

ایاچارد

2011

خالقی

آقا ،اتوا و کیوا

2014

انگیزه ،چش انداز و پیش بینی

اسماعیلی

2014

مک کوبی

2015

بویکانویو

2016

راهبردی در وزارت ورزش و جوانا

اجتماعی

مقاله پژوهشی طراحی مدل هوش راهبردی بهعنوا ابزار توسهه مدیری

مستلزم آ اس

(آهلگور 2009 ،1

 .)16تصومی ایوری

دانش

و نوآوری ،هوش هیجانی ،خرد و دانش ،مهارتهای هوش

هوش منابع انسانی ،هوش فرایند سازمانی ،هووش فنواوری ،هووش اطالعواتی،
هوش منابع مالی ،هوش رقیا و هوش مشتری
آینده نگری ،تفکر نظامی ،چش انداز برای طراحی سازما ایوده آل ،مشوارک
(همکاری) و ایجاد انگیزه
هوش بازار ،هوش کس

و کار ،هوش رقابتی و مدیری

دانش
1
. Ahlgren
2
. Boikanyo
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با توجه به بررسی الگوها و مدلهای هوش راهبردی و بررسی اهمی

موضووع و عودم

ارایه مدلی در ورزش ایرا  ،نیاز به طراحی مودل هووش راهبوردی بوهعنووا ابوزار توسوهه
مدیری

راهبردی در وزارت ورزش وجوانا احساس میشود.

پيشينه تحقيقات
فصلنامه علمی مطالهات مدیری

با مطالهه منابع و مقاالت متهددی که در آنها به نقش ،تأییر و عوامل هوش راهبوردی در
منابع التین اشاره شدهاس  .در داخل کشور در این زمینه در وزارتخانهها وعلی الخصووص
در ورزش مدلی طراحی نشدهاس  .علیالقال به  4نمونه در این رابطه اشاره میشود
بارنز1در سال  2019تققیقی با عنوا «پیچیدای ،نه یک نظام تکامول سوازمانیب بورآورد

راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،16زمستا 1399

هوش راهبردی در کانادا ،از سال  1943تا  »2003ارائه داد .اسناد و مدارکی که اخیراً منتشور
شدهاس  ،برای نخستین بار تکامل سوازمانی بورآورد هووش راهبوردی در کانوادا را ،شورح
دادهاس  .طی بررسیهای  60سالهای که در این مقاله آمودهاسو  ،اوروههوای تقلیلوی در
برآورد راهبردی و ساختار کمیته اطالعواتی بوین دپارتموانی ،بوا تغییورات زیوادی رو بوهرو
بودهاند .این تغییرات تقریباً همواره بهاورت روز افزو به وجوود آمودهانود – کوه توسوط
عوامل بروکراتیک و منابع مقدود شکل ارفتهاند – تا اینکه با ابتکار عملهوایی کوه توسوط
بینش وسیعتر نقش برآورد راهبردی در حمای

از سیاس

خارجه و سیاس

دفاعیب کانادا،

به وجود آمده باشند .این مطالهه سازمانی ،پایه و بنیادی را برای تققیقاتی که باید زودتور از
اینها روی عملکرد هوش خارجی در کانادا اورت میارف  ،ارائه میکنود .تقلیول روی
کشور عراق نشا میدهد که اار توانایی کاناداییها را برای تولید بورآورد هووش راهبوردی
داشته باشند تا بتوانند مانند آنها از سیاس های خارجی و سیاس های دفاعیشوا حمایو
کنند ،چقدر ارزشمند خواهد بود.
پاالسیوس2در سال  2018تققیقی با عنوا «نقش هوش راهبردی در دورا آینده» ارائوه
داد .هوش کالسیک (قدیمی) مفهوم ناچیزی بیرو از دنیای مدر و عادی که در آ متولود
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شده و توسهه یافته ،دارد .هوش بهطور کلی و بهویژه هوش راهبردی به سختی میتوانند بوا
دنیای جدید که اهداف متفاوتی دارند و با قوانین بازی که هر روز در حوال تغییور هسوتند،
سازاار بشوند .با وجوود رویوارویی بوا رقابو هوای روز افوزو از توأمینکننوداا بیونش
ااهی به خاطر تأییر ناچیزی که بر روی تصومی ایوری دارنود ،ناامیود

حرفهای ممکن اس

بشوند ،اما با این حال در زمینه حفم توانایی قابل توجهشا در مفید بود  ،موفا بوودهانود.
عموماً ،تصمی ایرندههای سطح باال هنوز به هوش اعتمواد دارنود کوه در سوطح راهبوردی،
عملکردهای ضروری دارند .از آنچه در این مقاله توضویح دادیو  ،اینطوور مویتووا نتیجوه
ارف
نیس

که اجرای هوش راهبردی و جایگاهش در فرآینود تصومی ایوری ،دقیقواً آ چیوزی
که نظریۀ هوش میاوید ،و نیز آ چیزی نیس

که افراد حرفهای بخواهند.

استفا 1در سال  2017تققیقی با عنوا «چرا تجزیوه وتقلیول هوشومند راهبوردی توأییر
خارجی آمریکا دارد؟» انجام داده اس  .بر اسواس ایون مقالوه تجزیوه

مقدودی در سیاس

اما جایگزین ارزیابی سیاسوتگیاری نموی-

ایری بهشمار میرود و بهعنوا یک مکمل اس

شود .بسیاری از تجزیه وتقلیلهای هوشمند ،ارزیابیهای سیاستگیاری را تأیید میکنند اموا
اار ارزیابیها متفاوت باشد ،سیاس ایارا تفسیرهای خود را نسوب
هوشمند خواهند داش  .یافتههای این مقاله سب

میشود تا مقققا یوک نگورش مهو در

مقدودی های تجزیه وتقلیل هوشمند در فرآیند سیاس
توایههایی برای افزایش تاییر مثب

آ در سیاس

بوه تجزیوه وتقلیول

خارجی کس

راهبردی در وزارت ورزش و جوانا

وتقلیل هوشمند اغل

نادیده ارفته میشود ،زیرا این یک اام تکراری در فرآیند تصومی -

مقاله پژوهشی طراحی مدل هوش راهبردی بهعنوا ابزار توسهه مدیری

راهبردی ،هوش تمام سهی خود را میکند تا با الزامات دورا جدید ،سازاار بشوود .افوراد

کننود و همچنوین

ذکر شده اس .

بویکانویو2در سال  2016تققیقی با عنوا «بررسوی هووش راهبوردی بوهعنووا ابوزاری
مدیریتی در انه

مهد در آفریقای جنوبی» ارائه داد .هدف کلی این تققیوا ،اسوتفاده از

هوش راهبردی به عنوا ابزاری برای مدیری

راهبردی در انه

مهد بود .مشخص شود

که هوش راهبردی مربوط به هوش تجاری ،هوش رقابتی ،هوش بازاریابی و مدیری

دانش

1
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2
. Boikanyo
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اس  .بسیاری از خطرات و چالشهایی که سازما های انه

مهد با آ روبرو هستند ،با

در فرآینودهای مودیری

راهبوردی قابول پویشبینوی

مهرفی هوش راهبردی در اسرع وق

هستند .هوش راهبردی به مهنای داشتن اطالعات اقیح در دس
مناس

اس

تا بتواند آنها را در تصمی ایری راهبردی کس

وکار آااهانه در موورد آینوده

سازما بگیارد .بناب راین ،هووش راهبوردی تموام اطالعواتی اسو
فصلنامه علمی مطالهات مدیری

مقیط های خرد و کال خود به آ نیاز دارد تا بتواند از ﻇرفی
موجود خود برخوردار باشد ،پیشبینی و مدیری

افوراد مناسو

در زموا

کوه یوک سوازما بورای
کلی فکری کلیه فرآیندهای

تغییر بورای آینوده ،توسوهه راهبوردهوای

رقابتی و بهبود سودآوری.
با توجه به مطال

ارایه شده ،میتوانی به این نتیجه برسی که مبقو

هووش راهبوردی
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یکی از راههای سازااری با شرایط حاک در کشور ،جوامع بوینالمللوی ،آسویایی و جهوانی
بوده که منجر به توسهه و ارتقاق وزارت ورزش وجوانا برای رسید به سیاس های کوال
نظام ،استاندارهای جوامع بینالمللی و همچنین اهداف کال و چشو انوداز وازرت مویکور
میشود.
مدل مفهوميتحقيق
با توجه به آنچه در پژوهشهای پیشین بیا شود ،هووش راهبوردی مفهوومیاسو

کوه

بهطور سنتی در زمینههای نظامی و دفاعی مورد استفاده قرار مویایورد .اارچوه کاربردهوای
تجربی در زمینههای دانشگاهی و اجرایی نیز دارد .بنابراین مفهوم کاربردی و جوامع هووش
راهبردی به مهنای داشتن اطالعات اقیح در دس
بتواند آنها را در تصمی ایری راهبردی کس

افراد مناس

در زما مناس

اسو

توا

وکار آااهانه در مورد آینده سوازما بگویارد.

مفهوم هوش استراتژیک بهعنوا ابزار توسهه راهبوردی در وزارت ورزش وجوانوا وا های
اس

که بنیا نظری مدل را تشکیل مﻰدهد .بووا توجووه بووه موودلهووای ارائووه شووده ،موودل

مفهومیتققیا در شکل شماره ( )1ارائه میشود.
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هوش کالن
محيطي

هوش رقابتي

هوش استراتژیک

هوش راهبردی
مدیران
هوش فرایندهای
سازماني
مدیریت دانش

شکل شماره :1مدل مفهوميهوش راهبردي بهعنوان ابزار توسعه مديريت راهبردي در وزارت ورزش
وجوانان

هدف این پژوهش ،طراحی مدل هوش راهبردی به عنوا ابزار توسهه مدیری

راهبردی

در وزارت ورزش وجوانا اس  .بهمنظوور پاسوخگویی بوه سوواالت پوژوهش از رویکورد
تققیا آمیخته استفاده شد .پژوهشهای آمیخته ،پژوهشهایی هستند که با ترکی

دو روش

پژوهش کیفی و کمیانجام میشود .در روشهوای پوژوهش آمیختوه ،پژوهشوگر بوا کموک
مجموعه روشهایی که اساس آ را پارادای های مختلف تشکیل میدهد ،موقهیو
را بررسی و فرآیند آ را ساده و به مس له پژوهشی پاسخ میدهد

(بازراا

نوامهین

.)15 1391 ،

در مرحله اول ،دادههای کیفی بر اساس راهبرد پژوهش دلفوی ،اوردآوری شودهاسو
سپ

راهبردی در وزارت ورزش و جوانا

روششناسي تحقيق

مقاله پژوهشی طراحی مدل هوش راهبردی بهعنوا ابزار توسهه مدیری

هوش منابع
سازماني

و

دادههای کمی بر اساس راهبرد پژوهش میودانی مبتنوی بور مودل مهوادالت سواختاری

جمعآوری شدهاس  .تهداد نمونه مورد استفاده در مرحلهی دلفی برای این پژوهش ،تهوداد
 12نفر میباشند .پژوهشگر در روش نمونهایری هدفمند از افرادی که بیشوترین اطالعوات
را در رابطه با موضوع پژوهش دارا بودند ،در قال

نمونهایری نظری ،استفاده کرد .انتخا

این افراد بهاونهای استکه همهی افراد خبره ،دارای تجربه و دانش کافی در رابطه بوا هووش
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راهبردی باشند .در نهای

راهبردی و مدیری

راهبردی بهعنوا ابزار توسهه مدیری

در بخش کمی ،جه

طراحوی مودل هووش

راهبردی در وزارت ورزش وجوانا  ،پرسشنامههوای

 133سوالی طراحی شده از بخش دلفوی ،در بوین  210نفور از اع وای مودیرا و کارکنوا
ستادی وزارت ورزش و جوانا بهاورت تصادفی ،پخش و سپ

پاسخهوای آنهوا تقلیول

شد .حبیبوی و عود ور ( )1396حوداقل حجو نمونوه در تقلیول عواملی تأییودی و مودل
فصلنامه علمی مطالهات مدیری

ساختاری را تهداد  200نمونه توایه می کنند .در این پژوهش با در نظر اورفتن  10دراود
بیشتر؛ در نهای

 210پرسشنامه مناس

جه

تقلیول اوردآوری شود .در مرحلوه اول؛ بوا

توجه به ااالح و تهدیل نظریههایی علوم انسانی و رفتواری در طوول زموا  ،پژوهشوگرا
کیفی به جای وا ه روایی و پایایی از وا ههوای دیگوری ماننود مقبولیو  ،قابلیو

انتقوال و
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تأییدپییری را به کار میبرند .در این راستا ،بهمنظور اعتبوار داد بوه نتوایج ایون پوژوهش،
مهیارهای ارزشیابی اابا و لینکو  )1985(1مدنظر قرار ارف
انتقال ،قابلی

که شوامل مهیارهوای اعتبوار،

اعتماد و تأییدپییری میباشد (کرسول.)53 2007 2،

برای بررسی پایایی در مرحله دوم ،از آلفای کرونباخ استفاده شد .با توجه به نتوایج
به دس آمده از آلفای کرونباخ مربوط به هر یک از سواالت که در تمامی موارد باالتر از
مقدار  0/8بوده اس
دارند .پ

مشخص شد که تمامی سواالت پرسش نامه قابلی

از مشوخص شود نرموال نبوود داده هوا بوا کموک آزموو کوالمواراف –

اسمیرنوف ،با استفاده از ضری
قرار ارف

اعتمواد بواالیی

همبستگی اسپیرمن ،ارتباط بین متغیرهوا موورد آزموو

و با استفاده از الگوی مهادالت ساختاری روابط علی آنها تبیین شودهاسو .

پایایی پرسش نامه به کمک آلفای کرونباخ به تأیید رسید و روایوی مقتووای آ نیوز بوا
استفاده از نظرات خبراا و روایوی همگورا نیوز بوا اسوتفاده از شواخص هوای متوسوط
واریان

استخراج شده و پایایی ترکیبی بررسی اردید که در جدول شوماره  4مقوادیر

مربوط به آنها نشا داده شده اس .
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یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
کوه  57/1دراود

نتایج تجزیه وتقلیول یافتوههوای جمهیو شوناختی بیوانگر آ اسو

پاسخاویا مرد هستند؛ همچنین  90/5دراد کارکنا در رده سنی  31تا  50سوال هسوتند؛
کارکنا متأهل هستند؛ سابقه کار  42/9دراد پاسخاویا بین  11توا  20سوال اسو
نهای

و در

 85/7دراد آنها دارای استخدام رسمیهستند.
در بخش دلفی ،بهد از شناسایی و استخراج عوامل مویر بر هوش راهبردی بهعنوا ابزار

توسهه مدیری
مدیری

راهبردی در وزارت ورزش وجوانا  ،مدیرا و خبراا در حوزه هووش و

راهبردی جه

ع وی

اروه دلفی انتخا

شدند .در دور اول روش دلفوی ،نظور

اع ای اروه دلفی درباره هر یک از عوامل مویر بر هوش راهبردی بهعنووا ابوزار توسوهه
مدیری

راهبردی در وزارت ورزش وجوانا دریاف

شد و همچنین از آنها خواسته شد به
که در ایون مرحلوه

عواملی که در پرسشنامه اولیه نیامدهاس  ،اشاره کنند .الزم به ذکر اس
که این شاخصها در پرسشنامه دور دوم دلفی آورده شدهاس  .و ضوری
 0/718بدس

کنودال برابور بوا

آمد ،که نشا میدهد تقریباً  72دراد هماهنگی بین دیدااههوا وجوود دارد.

در دور دوم روش دلفی؛ میانگین نظر اع اق در دور قبل به آنهوا ارائوه شود و مجودد نظور
اع ای اروه دلفی درباره عوامل مویر مدل هوش راهبردی بهعنوا ابوزار توسوهه مودیری
راهبردی در وزارت ورزش وجوانا دریاف

اردید ،در این دور مقدار ضوری

بیانگر میزا توافا مشارک کننداا می باشد0/827 ،اس

راهبردی در وزارت ورزش و جوانا

تهدادی از خبراا به  9عدد شاخص اشاره کردند که خارج از یافتههای پژوهشگر میباشد

مقاله پژوهشی طراحی مدل هوش راهبردی بهعنوا ابزار توسهه مدیری

 76/19دراد پاسخ دهندهها دارای مدرک تقصیلی کارشناسی ارشد هستند؛  76/19دراود

کنودال کوه

که نشا از افزایش دارد؛ بنابراین

تقریباً  83دراد هماهنگی بین دیدااهها وجود دارد .بدینمنظوور ،دلفوی بورای بوه حوداقل
رساند اختالف نظر خبراا  ،یک دور دیگر ادامه پیدا میکنود .و در نهایو

در دور سووم

روش دلفی؛ میانگین نظر اع اق در دور دوم به آنها ارائه شد و مجودد نظور اع وای اوروه
دلفی درباره عوامل مویر مدل هوش راهبردی بهعنوا ابوزار توسوهه مودیری
وزارت ورزش وجوانا دریاف
ضری

جه

رسید به توافا نهایی دریاف

شد .پ

راهبوردی در
از مصاحبه

اجماع ،پژوهشگر تصمی به خاتموه فراینود دلفوی ارفو  .نتوایج مشواهده شوده از
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اردآوری نظر خبراا در دور سوم ،نشا میدهد که مقدار ضری
توافا مشارک کننداا میباشد 0/857 ،اس

کندال که بیوانگر میوزا

که نشا از افزایش دارد؛ که نشوا مویدهود

تقریباً  86دراد هماهنگی بین دیدااهها وجود دارد .از آنجاییکه مقدار ضوری
در دور سوم نسب

همواهنگی

به دور دوم تنها به میزا  0/021افزایش پیدا کرد و بوا توجوه بوه اینکوه

اجتماع و اتفاق نظر اع اق در دو دور ،رشد قابل توجهی را نشا نمیدهد ،بنوابراین ،موی-
فصلنامه علمی مطالهات مدیری

توا به تکرار دورههای دلفی پایا داد .پ

از اتمام فرایند دلفی پرسشنامهای جه

مدل هوش راهبردی به عنوا ابزار توسوهه مودیری

بررسی

راهبوردی در وزارت ورزش وجوانوا

طراحی اردید و در بخش کمیمورد استفاده قرار ارف  .این پرسشنامه که از مرحله دلفوی
و با نظر خبراا بهدس آمده اس

شامل  133اویه میباشد .که این اویههوا شوامل شوش
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متغیر هوش کال مقیطی ( 40اویه) ،هوش منابع سازمانی ( 20اویه) ،هووش رقوابتی (23
اویه) ،هوش فرایندهای سازمانی ( 5اویه) ،هوش راهبردی مودیرا ( 24اویوه) ،مودیری
دانش ( 21اویه) اس .
آزمون نرمال بودن و بررسي فرضیات پژوهش
قبل از بررسی مدل ،به وضهی

نرمال بود متغیرها ،میپردازی  .نتایج حاال از بررسی

آزمو کالمواراف-اسمیرنوف نشا میدهد ،هور یوک از متغیرهوای موورد بررسوی سوطح
مهنی داری متغیرها کمتر از سطح آلفا اس

(یهنی کمتور از  ،)0/05و توزیوع دادههوا نرموال

نیس  .با توجه به غیر نرمال بود دادههای متغیرهای االی پژوهش ،برای آزمو فرضویات
پژوهش از مدل مهادالت ساختاری با بهرهایری از نرم افزار  Smart PLSاستفاده شدهاس .
در

PLS

 Smartآزمووو موودل شووامل دو بخووش آزمووو الگوووی انوودازهایووری و الگوووی

ساختاری ،اس  .آزمو الگوی اندازه ایری به بررسی روایی و اعتبار ابزارهای اندازهایوری
میپردازد.
در آزمو مدل ،اعتبار سازهها مورد بررسی قرار میایرد .جه
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بررسی اعتبوار سوازههوا

فرنل و الرکر )1981(1روشی را مهرفیکردهاند که شامل اعتبار هر یوک از اویوههوا ،پایوایی
1
. Fornell and Larcker

ترکیبی( )CR1هر یک از سازهها و متوسط واریان

اسوتخراج شوده )AVE(2اسو  .در موورد

اعتبار هر یک از اویهها ،مقدار بار عاملی  0/4و بیشتر هر اویه در تقلیول عواملی تأییودی
مؤید این مطل

اس

که واریان

بین سازه و شاخصهای آ از واریان

خطوای انودازه-

پژوهش حاضر از تهداد  133اویه مورد نظر ،برای متغیر هوش کال مقیطی ،تهوداد یوازده
سوال؛ برای متغیر هوش رقابتی ،تهداد یک سوال؛ برای متغیر هووش فراینودهای سوازمانی،
تهداد یک سوال؛ برای متغیر هوش راهبردی مدیرا  ،تهداد یک سوال؛ به عل
مقدار بار عاملی کمتر از  0/4از تقلیل کنار ایاشته شدند؛ همچنین جهو

پایین بوود

بررسوی پایوایی

هر یک از اویهها ،بار عاملی هر نشانگر با سازه خود باید دارای مقادیر توی بواالتر از 1/96
باشد .در این اورت این نشانگر از دق
برخوردار اس

(هاولند1999 3،

الزم برای اندازهایری آ سازه یوا اوف

مکنوو

 .)196در اورتی که نشانگرهای سازههای موورد مطالهوه دارای

تی کمتر از  1/96باشند از اهمی

الزم برای اندازهایری برخوردار نیستند و از این رو بایود

 1/96میباشد.
همچنین پایایی ترکیبی هر یک از سازهها باید از  0/7بیشتر باشد که در متغیرهوای ایون
پژوهش ،باالتر از  0/89میباشند .افن و استرا

( )2005مقادیر متوسط واریان

شده  0/4و بیشتر را توایه میکنند و این امر به مهنوای آ اسو
حدود  40دراد یا بیشتر واریان

استخراج

کوه سوازهی موورد نظور

راهبردی در وزارت ورزش و جوانا

از فرایند تقلیل کنار ایاشته شوند که برای سواالت این پوژوهش تموامی مقوادیر بواالتر از

مقاله پژوهشی طراحی مدل هوش راهبردی بهعنوا ابزار توسهه مدیری

ایری آ سازه بیشتر بوده و پایایی در موورد آ مودل انودازهایوری قابول قبوول اسو  ،در

نشانگرهای خود را تبیین میکند .کوه در ایون پوژوهش

این مقادیر برای هر یک از متغیرهای هوش کال مقیطوی ،هووش منوابع سوازمانی ،هووش
رقابتی ،هوش فراینودهای سوازمانی ،هووش راهبوردی مودیرا  ،مودیری

دانوش و هووش

راهبردی به ترتی  0/598 ،0/56 ،0/693 ،0/474 ،0/612 ،0/528 ،و  0/455بوهدسو آموده
اس .

1
). Composite Reliability (CR
2
). Average Variance Extracted (AVE
3
. Hulland
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بررسي الگوي ساختاري  PLSو فرضیههاي پژوهش
بررسی الگوی ساختاری  PLSو فرضیههای پوژوهش از طریوا بررسوی ضورای
( )Betaو مقادیر  R2امکا پییر اس  .ضرای
پیشبین در تبیین واریان
واریان

مسویر

مسیر برای تهیین سه هور یوک از متغیرهوای

متغیر مالک مورد استفاده قورار مویایرنود و مقوادیر  R2نشوانگر

تبیینشده متغیر مالک توسط متغیرهای پیشبوین اسو  .چون ( )1998سوه مقودار

فصلنامه علمی مطالهات مدیری

 0/33 ،0/19و  0/67را بهعنوا مقدار مالک برای مقادیر ضهیف ،متوسط و قوی  R2مهرفوی
کردهاند ،مقدار  R2متغیر هوش راهبردی توسط مولفههای آ 0/811مویباشود کوه نشوا از
مناس

بود این مقدار میباشد .شکل شماره ( )2همچنین جدول شماره ( )3نتایج آزموو

الگوی ساختاری و آزمو فرضیهها را ارائه میکند.
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شکل  :2مدل ساختاري پژوهش درحالت اعداد معنيداري

با توجه به شکل شماره ( ،) 2در سطح اطمینا نود و پنج دراد  ،مقوادیر آموار ه ی
) (T-VALUEبرای تمامی متغیرهوا بیشوتر از  1/ 96اسو  .بنوابراین فورض اوفر رد و
مهناداری تمامی فرضیه ها تأئید می شود.
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جدول  :3نتايج آزمون مدل ساختاري
مسير
متغیر هوش راهبردي بر هوش کالن محیطي

0/89

95/03

0/001

متغیر هوش راهبردي بر هوش منابع سازماني

0/855

85/31

0/001

متغیر هوش راهبردي بر هوش رقابتي

0/943

176/16

0/001

متغیر هوش راهبردي بر هوش فرآيندهاي سازماني

0/807

61/57

0/001

متغیر هوش راهبردي بر هوش راهبردي مديران

0/90

117/74

0/001

متغیر هوش راهبردي بر مديريت دانش

0/907

175/52

0/001

بررسي کیفیت مدل ساختاري
برای بررسی کیفی

مدل ساختاری از شاخص وارسی اعتبار افزونگی 1یوا هموا ضوری

Q2

استفاده میشود .ایون مهیوار ،توسوط اسوتو  )1974(2و ایسور )1975(3پیشونهاد شود و قودرت
پیشبینی مدل در سازههای درو زا را تهیین میکند .به اعتقاد آنها مودلهوایی کوه دارای بورازش
اار در یک مدل ،روابط بین سازهها به درستی تهریف شده باشند ،سازهها تأییر کافی بر یکودیگر
ایاشته و از این راه فرضیهها به درستی تأئید میشوند .در جدول شوماره ( ،)5مقوادیر شواخص
وارسی اعتبوار افزونگوی آورده شوده اسو  .از آنجوایی کوه شواخص وارسوی اعتبوار افزونگوی
تمامیمتغیرهای مکنو وابسوته ،مثبو

مویباشود .بنوابراین مودل سواختاری از کیفیو

مناسو

راهبردی در وزارت ورزش و جوانا

ساختاری قابل قبول باشند ،قابلی

پیشبینی متغیرهای درو زای مدل را نیز دارند؛ بدینمهنیکوه

مقاله پژوهشی طراحی مدل هوش راهبردی بهعنوا ابزار توسهه مدیری

ضریب مسير

مقدار تي

سطح معنيداری

برخوردار اس ؛ یهنی متغیرهای مستقل توانایی پیشبینی متغیر وابسته را داراس .
نتيجهگيری و پيشنهاد
الف .نتیجهگیري
هوش راهبردی در وزارت ورزش وجوانا متشکل از انواع مختلفی از هوش اسو

کوه

یک ه افزایی و تهامل بین هوش کال مقیطی ،هوش منابع سازمانی ،هوش رقابتی ،هوش
1
. CV-Redundancy
2
. Stone
3
. Geisser
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فرآیندهای سازمانی ،هوش راهبردی مدیرا و مدیری

دانش ایجاد میکند توا اطالعوات و

دانش ارزش افزوده برای اتخاذ تصمیمات راهبردی سازما را فراه کند .در این بخش بوه
و بررسی عوامل شناسایی شده در مدل هوش راهبردی بهعنوا ابزار توسهه مودیری

بق

راهبردی در وزارت ورزش و جوانا پرداخته میشود.
اولین عامل شناسایی شده در مودل هووش راهبوردی بوهعنووا ابوزار توسوهه مودیری
فصلنامه علمی مطالهات مدیری

راهبردی در وزارت ورزش وجوانا هوش کوال مقیطوی اسو  .حسوینی ،سولیمیفورد و
یدالهی ( )1391در مدل خود از هوش کوال مقیطوی بوهعنووا یکوی از مولفوههوا جهو
اندازه ایری هوشمندی راهبردی سازمانی نام بردهاند .هوش کال مقیطی ،اطالعواتی را کوه
برای سازما فراه میآورد ،کافی و مناس

راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،16زمستا 1399

وتقلیل قرار میدهد

(کاوالکنتی2005 1،

میباشد و سپ

این اطالعات را مورد تجزیوه

 .)8تجزیه وتقلیل مقیطی بوهعنووا فراینود شناسوایی،

اردآوری ،پردازش و تفسیر اطالعات درباره عوامل بیرونی مویر در سودمندی برناموههوا و
تصمی ایریهای سازما به حسا

میآیود

(زنوگ ،مجیود و فوو2012 2،

 .)125از دیدااه فلیشر و

بلنکهور  )2003(3مقوویط کووال تأییر مستقیمﻰ بر سازما مﻰایارد .سازما از این طریا
قووادر بووه شناسووایی عالئ و نشانههای مقیطﻰ بوووده و عدم اطمینا ها را کنترل کند و به
موفقی

و بقای سازما در بازار کمک مویکنود

( انوگ ،مجیود و فوو2012 ،

 .)144بنابراین ،طبوا

بررسیهای به عمل آموده ،هوش کال مقیطﻰ یکﻰ از مولفوههوای مودل هووش راهبوردی
به عنوا ابزار توسهه مدیری

راهبردی در وزارت ورزش وجوانا به حسوا

نوع هوش ،فرایندی مدیریتﻰ اس

مویآیود .این

که عالئ و نشانههای مقیطﻰ را شناسایﻰ کرده و عدم

اطمینا ها را کنترل مﻰکند و برای بقاق و موفقی

وزارت ورزش وجوانووووا  ،مه و حیاتﻰ

اس .
یکی دیگر از عوامل شناسایی شوده در مودل هووش راهبوردی بوهعنووا ابوزار توسوهه
مدیری

راهبوردی در وزارت ورزش وجوانوا  ،هووش منوابع سوازمانی اسو  .اسوماعیلی

( )2014از هوش منابع انسانی و منابع مالی بهعنووا عوامول موویر بور هووش راهبوردی در
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1
. Cavalcanti
2
. Zhang, Majid and Foo
3
. Fleisher and Blenkhorn

سازما نام میبرد .حسینی ،سلیمیفرد و یدالهی ( )1391هوش مرتبط با منابع بهعنوا یکی
از اجزای مدل اندازه ایری هوشومندی راهبوردی سوازمانی خوود اشواره کردنود .حکواک و
شریه

نژاد ( ،)1394از هووش منوابع انسوانی و هووش موالی بوهعنووا عوامول موویر بور

که نظامهای هوشمند بسیاری بر اردآوری و تقلیل منابع اطالعواتی بورو سوازمانی اشواره
دارند

(مک اوناال و وال1999 1،

 ،)6اما کاوالکانتی )2005(2در پژوهش خود نشا داد کوه هووش

ناشی از منابع درونوی سوازما در مقایسوه بوا منوابع بیرونوی ،سوه بواالتری در موفقیو

و

وکار و سه بازار سازما دارد .بنابراین میتوا بیا کورد کوه شوناخ

از

سودآوری کس

مقیط درونی که شامل منابع سازمانی (منابع مالی ،منابع فیزیکی و منابع انسانی) ،فرایندها و
عملیاتهای سازمانی و نظامهای اطالعاتی بسیار حائز اهمی

میباشود .وجوود نظوامهوای

هوشمند میتواند در تجزیه وتقلیل ایون اطالعوات و قورار داد آنهوا در اختیوار تصومی -
ایرنداا موفقی

سازما در بازار را تسوهیل کنود

(حسوینی ،سولیمیفورد و یوداللهی1391 ،

ورزش وجوانوووا  ،اهمی

وزارت

و نیاز به ابزارهایﻰ بهمنظور برنامهریزی ،تجزیه وتقلیل اطالعات

و استخراج ازارشهای مناس

و مرتبط با منابع سازمانﻰ بهوجود میآید.

از عوامل دیگر شناسایی شده در مدل هوش راهبردی بوهعنووا ابوزار توسوهه مودیری
راهبردی در وزارت ورزش وجوانا  ،هوش رقابتی اس  .اسماعیلی ( )2014در پژوهشی با
هدف شناخ

راهبردی در وزارت ورزش و جوانا

توجه به تخصصﻰ شد  ،افزایش فهالی ها و وﻇایف واحدهای متهدد درو

 .)46با

مقاله پژوهشی طراحی مدل هوش راهبردی بهعنوا ابزار توسهه مدیری

هوشمندی راهبردی نام بردهاند .اار چه تهدادی از پژوهشهای پیشین تأکید به ایون دارنود

عوامل مؤیر بر هوش راهبردی در سازما و شرک هایی که از سیسوت هوای

هوش بهره میبرند ،از هوش منابع انسانی و منابع مالی بوهعنووا عوامول موویر بور هووش
راهبردی در سازما نام میبرد .در مدل هوش راهبردی بویکانویو )2016(3از هووش رقوابتی
بهعنوا یکی از مولفههای آ نام برده شدهاس  .در مودل هووش راهبوردی رنوه و کروجور
( )2011هوش رقابتی بهعنوا یکی از مولفههای مدل مورد نظر نام برده شودهاسو

و بیوا

1
. McGonagle and Vella
2
. Cavalcanti
105

میشود که مدل مورد نظر در نهای

باع

بهبود فرایند تصومی ایوری راهبوردی مویشوود.

نتایج پژوهش اشتر ،سبقانی و فرزام فر ( )1397نشا داد کوه هووش رقوابتی بور عملکورد
مدیرا تأییر دارد .لیبوئیتز ( )2006مدل هوش راهبردی را بهعنوا یک تهامول میوا هووش
کس

وکار ،هوش رقابتی و مدیری

دانش تهریف میکند .که اطالعات با ارزش افوزوده و

دانش الزم برای تصمی ایریهای راهبوردی سوازمانی را فوراه مویکنود

(لیبووئیتز2006 ،

.)18

فصلنامه علمی مطالهات مدیری

بنابراین ،وزارت ورزش وجوانا میتوانود هووش رقوابتی را بوهعنووا فراینود جموعآوری
اطالعات در مقیط رقابتی اسوتفاده نمایود و ایون اطالعوات را در فرآینود تصومی ایوری و
برنامهریزی با هدف تهدیل فهالی ها برای بهبود عملکرد بهکار برد.
از عوامل دیگر شناسایی شده در مدل هوش راهبردی بوهعنووا ابوزار توسوهه مودیری
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راهبردی در وزارت ورزش وجوانا  ،هوش فرآیندهای سوازمانی اسو  .این نوع هوش ،در
برایرنده حوزه وسیهﻰ از کاربردها در زمینه نظارت بر فرایندها ،تجزیه وتقلیل آنهوووووووووا
بهمنظور بهینهسازی ،پیشبینﻰ ،بررسﻰ همگونﻰ و کشف فرایندهای سازما اس
اتخاذ تصمیمات مناس

در سازما حمای

که از

مﻰکند (کاستالنوس ،دمدیروس ،مدینگل ،وبور

و ویتوورز .)2 2009 1،اسووماعیلی ( ،)2014حکوواک و شووریه

نووژاد ( )1394و حسووینی و

دیگرا ( )1391نیز در مدل خود به هوش فرآیندهای سازمانی اشاره داشته اند.
امروزه ،به عل

تمایل زیاد سازما ها برای بهبود ایربخشﻰ فرایندهای کس

واکنش سریع به تغییرات بوازار در جهو
سازمانﻰ مورد توجه قرار ارفته اس

دسوتیابی بوه مزیو

وکار و

رقوابتی ،هووش فراینودهای

(کاستالنوس ،دمدیروس ،مدینگل و وبر و ویتورز2009 ،

به هوش فرایندهای سازمانﻰ ،با هدف توسهه تکنیکها و ابزارهای هوش کس
نظارت ،مدیری  ،تجزیه وتقلیل و بهینهسازی برنامههای سازما به کار مﻰرود
کازاتی ،کاستالنوس ،دالی ،سیال و شا 323 2004 2،؛ مانسما  ،نموود و واسوکول2007 3،

 .)2توجه

وکار برای
(اراووووووری،

 .)26به طوری که ،این

نوع هوش ،نقش مه ساسﻰ در تجزیه و تقلیل نقاط تصمی ایری در فرایندهای سازمانﻰ
دارد .این تجزیه وتقلیل مﻰتواند به تقلیلگرا برای طراحﻰ مجدد فرایندها بهمنظور بهبود
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1
. Castellanos, de Medeiros, Mendling, Weber and Weijters
2
. Grigori, Casati, Castellanos, Dayal, Sayal, and Shan
3
. Mansmann, Neumuth, .and Scholl

آنها کمک کند

کیفی

سازما مصم اس

(اراوری و دیگورا 2004 ،

که نسب

 .)323کوسا ( )2011مهتقد اس

به رقبای خود موقهی

کوه ااور یوک

راهبردی داشته باشد ،باید توا آ را

داشووته باشوود کووه از فراینوودهای سووازمانی هوشوومند بهووره بوورداری نمایوود و از امکانووات و
موویتوانوود هوووش فرآینوودهای سووازمانی را برای نظارت بر ه سویﻰ و سازااری فرایندهای
عملیاتﻰ با اهداف استراتژیک سازما مورد استفاده قرار مﻰایرد.
یکی دیگر از عوامل شناسایی شوده در مودل هووش راهبوردی بوهعنووا ابوزار توسوهه
راهبردی در وزارت ورزش وجوانا  ،هووش راهبوردی مودیرا مویباشود .هووش

مدیری

راهبردی در طول فرایند مدیری

راهبردی میتوانود فراو هوا و چوالشهوای موجوود را

شناسایی کند و با آااهی بهتر اجازه میدهد تصمیمات ایربخشتری ارفته شود که سوازما
برای کس
2013

سه بیش تر بازار و موفقی

در برابر رقبا بوه آ تصومیمات نیواز دارد

1

(آناسوتراین،

 .)112آناستراین ( )2013در پژوهش خود بیا میکند عالوه بر این که هوش راهبردی

شرک ها میباشود .مکووبی و اسوکودر )2011(2اعتقواد دارنود کوه رویکورد ااولی هووش
راهبردی در فرهنگ کار اروهی ،اشتراک اطالعات و استفاده از آنها توسط کارکنا توانا در
تمامیسطوح سازمانی میباشد .رحمتیا و پورکیانی ( )2013در پژوهش خود به این نتیجوه
رسیدند که بین سطح هوش راهبردی مودیرا و سوطح موفقیو

در سوازما هوای اجرایوی

راهبردی در وزارت ورزش و جوانا

نقش اساسی در تمامیحوزههای مدیریتی داشته و پایه و اساسی برای برناموهریوزی آینودۀ

مقاله پژوهشی طراحی مدل هوش راهبردی بهعنوا ابزار توسهه مدیری

فرایندهای هوشومند خوود ،بهتور از رقبواق سوود جویود .بنابراین وزارت ورزش و جوانوا

رفسنجا ارتباط مهناداری وجود دارد .بنابراین در وزارت ورزش وجوانا مودیرانی کوه از
هوش راهبردی برخوردار هستند ،راهبردهای مناسبی طراحی میکنند و این اونه به سازما
کمک میکنند و باع

رشد و پیشرف

کارکنا سازما میشوند.

از عوامل دیگر شناسایی شده در مدل هوش راهبردی بوهعنووا ابوزار توسوهه مودیری
راهبردی در وزارت ورزش وجوانا  ، ،مدیری
هوش راهبردی را مهرفی کردند که در آ مدیری

دانش میباشد .رنه و کروجر ( )2011مودل
دانش در کنار مولفههوای هووش کسو
1
. Anastrain
2
. Maccoby and Scudder
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دانش بهعنوا جزئی

وکار ،هوش رقابتی قرار دارد .در مدل هوش لیبوئیتز ( )2006مدیری

از آ مدل وجود دارد .لیبوئیتز )2006(1هوش راهبردی را بهعنووا همگرایوی و هو افزایوی
مدیری

دانش ،هوش کس

وکار و هوش رقابتی در نظر مویایورد توا اطالعوات و دانوش

ارزش افزوده برای اتخاذ تصومیمات راهبوردی سوازما را فوراه کنود .اخیوراً بویکوانویو

2

( )2016مدل هوش راهبردی را مهرفی کرد که در آ مولفههای هوش بازار ،هوش کسو
فصلنامه علمی مطالهات مدیری

وکار ،هوش رقابتی ،مدیری
میتوانند از مدیری

دانش ارائه شد .بنابراین ،مدیرا در وزارت ورزش و جوانوا

دانش بهعنوا یک روش برای کنترل و هدای

داراییهوای مشوهود و

بهخصوص نامشهود سازما استفاده کنند ،بهنقویکه با بهکارایری دانوش داخول و خوارج
سازما  ،تولید دانش ،ارزش آفرینی ،نوآوری و بهبود را در سازما تسوهیل کننود .مودیری

راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،16زمستا 1399

دانش ،دانش مورد نیاز را برای موفقی

سازما بهکار میایرد.

ب .پیشنهادها
 به کارایری مدیرا با هوش راهبردی باال (آیندهنگر ،تدوین چش انداز ،تفکر نظامی،
ایجاد انگیوزه در پرسونل و مشوارک

در اموور مقولوه) در جهو

رشود و توسوهه

وزارتخانه میکور.
 برازاری دورههایی جه

آشنایی و آموزش مدیرا سازما های ورزشوی بوا مقولوه

هوش راهبردی.
 مس وال وزارت ورزش وجوانوا مویتواننود بوا اسوتقرار کامول و مطلوو

هووش

راهبردی در سطح سازما  ،عملکرد سازمانی را بهبود ببخشند.
 ارزیابی دورهای هوش راهبردی مدیرا (بوه عنووا یکوی از روشهوای مودیری

و

کنترل مدیری ) بر اساس شرایط در وزارت ورزش وجوانا .
 ایجاد پایگاههایی جه

جمعآوری اطالعات درونی و بیرونی در وزارتخانوه مویکور

و همچنین استقرار نظام مدیری
108

داشبورد بر اساس شواخصهوای هووش راهبوردی
1
. Liebowitz
2
. Boikanyo

برای مدیرا ارشد در جه

بهینه سازی تصومی ایوریهوای کوال و تأییراویار در

وضع موجود و آینده سازما .
 هوش راهبردی ،یک روش مدیریتی و کنترل مدیریتی اس  ،اار مودیرا ارشود بوه
امیدوار باشند ،مگر آنکه درک استردهای از مسائل و مشکالت مربوطه داشته باشند.
 مدل نهایی بر آمده از یافتههای این پژوهش بهعنوا مبنایی بورای تودوین سیاسو -
های کال و برنامههای راهبردی وزارتخانه که منجر به مصرف بهینه زما و ذخیوره
زما  ،امکا شناسایی نقاط ضهف و قوت ،کنترل اشتباهات ،رشد سوریع وزارتخانوه
برای باال برد راندما  ،افزایش بهرهوری وزارتخانه ،جی

بهتر سرمایه ،تأییر عمیوا

بر فهالی های تصمی ساز ،سروی دهی بهتر به مشتریا و همچنین بهینوهسوازی در
تصمی ایریهای مدیرا ارشد در وزارت ورزش وجوانا میشود.
 با توجه به ابهاد بهدس آمده هوش راهبردی ،پیشنهاد میشود مدل هووش راهبوردی
قرار ایرد.

راهبردی در وزارت ورزش و جوانا

بهعنوا ابزار توسهه مدیری

راهبوردی در وزارت ورزش وجوانوا موورد اسوتفاده

مقاله پژوهشی طراحی مدل هوش راهبردی بهعنوا ابزار توسهه مدیری

تمامی دادههای واقهی دسترسی نداشته باشند ،نمیتوانند به اجورای اوقیح فراینود
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فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي


اشتر ،مری ؛ سبقانی ،ایو ؛ فرزام فر ،ابا ( ،)1397بررسی تأییر هووش راهبوردی بور عملکورد
مدیرا مطالهه موردی )مطالهه موردی شرک

پلی اکریل اافها ) .چهارمین سممووزيوم بمین

المللي علوم مديريت ،موسسه آموزشی عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی بوه توسوهه
فصلنامه علمی مطالهات مدیری

پایدار.


بازراا  ،عبواس ( ،)1391مقدمه اي بر روشهاي تحقیق کیفي و آمیخته (رويکردهاي متمداول
در علوم رفتاري) .تهرا  ،انتشارات دیدار ،چاپ اول.



حبیبی ،آرش؛ عد ور ،مری ( ،)1396مدل يابي معائالت ساختاري و تحلیل عاملي (آمموزش
کاربردي نرم افزار  ،)Lisrelانتشارات سازما انتشارات جهاد دانشگاهی.

راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،16زمستا 1399



حسینی ،سید یهقو ؛ سولیمیفورد ،خوداکرم؛ یودالهی ،شوهربانو ( ،)1391طراحوی مودلی بورای
اندازهایری هوشمندی راهبردی سازمانی و اندازهایری میزا آ در بین شرک های استفاده کننده
از نرمافزارهای هوشمندی کس



وکار ،پژوهشهاي مديريت منابعسازماني.43-21 ، )1(2 ،

حسووینی ،فائ ووه سووادات؛ و اووباغیا  ،علووی ( ،)1397بررسووی ارتبوواط بووین موودیری

دانووش

و هوش راهبردی در سازما تامین اجتماعی شهرسوتا کاشوا  ،پايمانناممه کارشناسميارشمد،
دانشگاه آزاد اسالمیواحد نراق.






حا شناس ،علی ااغر؛ دلوی ،مقمد رضا ( ،)1386نقش سورمایه اجتمواعی در توسوهه .مجلمه
تدبیر ،شماره .188
حکاک ،مقمد؛ و شریه

نژاد ،علی ( ،)1394اولوی بندی عوامل مویر بر هوشمندی راهبوردی

سازما  ،فرايند مديريت و توسعه.43-11 ،)2(28 ،
سیف اللهی ،ناار؛ داوری ،مقمدرضوا ( ،)1388مديريت دانش در سمازمانهما ،انتشوارات آراد
کتا  ،چاپ اول.
عابدی جهفری ،حسن؛ رستگار ،عباسهلی ( ،)1386ﻇهور مهنوی

در سازما  ،مفاهی  ،تهواریف،

پیش فرضها و مدل مفهومی .فصلنامه علوم مديريت ايران ،شماره .5
عبداللهی ،امیرحسین ( ،)1391بررسی تأییر هوش راهبردی بر بهرهوری منابع انسانی در شورک
ملی انایع پتروشیمی(مطالهه موردی دفتر مرکزی تهرا ) ،پاياننامه کارشناسيارشمد ،دانشوگاه
پیام نور.
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.همایشگرا مهر اشراق

.  انتشارات قل، مديريت رفتار سازماني،)1376(  قاس،کبیری



، سازااری با نواهمگونیهوا، هوش فرهنگی،)1386(  مقمدجواد، منصوره؛ عباسهلی زاده،نائیچی
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