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چکیده
هدف :هدف از اجراي این تحقیق،تدوین مدل معادالت ساختاري تفکر راهبردي و چابکی سازمانی در فدراسیونهاي
منتخب ورزشی ایران بود.
روششناسی :روش تحقیق حاضر همبستگی بود و براي تدوین مدل از معادالت ساختاري (مدل ساختاري ،تحلیل
مسیر)استفاده شد .ابزار اندازهگیري شامل پرسشنامه تفکر راهبردي (لیدکا )3331 ،و پرسشنامه چابکی سازمانی (اسپایدزر،
)0222بود .روایی پرسشنامهها به صورت صوري و محتوایی و ضریب الفاي کرونباخ براي پایایی پرسشنامه چابکی
سازمانی2/39و تفکر راهبردي  2/39تعیین گردید .جامعه آماري تحقیق شامل 112نفر از مدیران و کارکنان 00فدراسیون
موفق و منتخب ورزشی جمهوري اسالمی ایران بود .نمونه آماري شامل  093نفر با استفاده جدول کرجسی مورگان تعیین
گردیدکه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و براي تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماري لیزرل استفاده شد.
یافتهها :یافتههاي تحقیق نشان دادکه مولفههاي نگرش سیستمی ( ،)β=2/19عزم راهبردي ( ،)β=2/33تفکر فرضیه
محور ( ،)β=2/12فرصت طلبی هوشمندانه ( )β=2/30و تفکر به موقع ( )β=2/11بر تفکر راهبردي اثر مستقیم معنیداري
داشتند ( .)P>2/23در ضمن مولفههاي سرعت ( ،)β=2/30شایستگی ( ،)β=2/30انعطاف پذیري ( ،)β=2/11پاسخگویی
( )β=2/11برچابکی سازمانی اثرمستقیم معنیداري داشتند ( .)P>2/23همچنین تفکر راهبردي بر چابکی سازمانی در
فدراسیونهاي منتخب ورزشی اثر مستقیم و معنیداري داشت( .)β=2/39 ، t=32/10 ، P>2/23شاخصهاي آزمون
برازندگی مبین برازندگی مدل و تاثیر تفکر راهبردي بر چابکی سازمانی بود.
نتیجهگیری :با عنایت به نتایج بدست آمده نتیجه گیري می شود با تدوین اهداف و استراتژي منسجم براي توسعه تفکر
راهبردي بین مدیران و کارکنان فدراسیون هاي ورزشی ،زمینه توسعه چابکی سازمانی در بین فدراسیون هاي ورزشی را
می توان در آینده فراهم نمود

واژههای کلیدی :تفکر راهبردي ،چابکی سازمانی ،فدراسیون ورزشی ،مدیران ،مدل معادالت ساختاري.
 .3استاد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
 .0دانشجوي دکتري مدیریت ورزش ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ،ایران
 .1استاد مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران ،ایران
 .9دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی ،ایران
* نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولmahamsport@gmail.com :
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مقدمه
مطالعه تحوالت جهان نشان میدهدکه دنیاي
امروزي ،دنیاي تحوالت و تغییرات مداوم و عصر
بی ثباتیهاست و سازمانها براي این که
اثربخش باشند باید ساز و کارهاي داخلی خود را
تغییر دهند (کرمانی .)3112 ،همچنین
رویکردها و راه حلهاي گذشته قابلیت و توانایی
خود را براي مقابله با چالشهاي امروزي
سازمانها ،از دست دادهاند و بهتر است با رویکرد
و دیدگاههاي جدید جایگزین شوند (لین ،چیو و
چو  .)0229 ،3بر این اساس ،در محیط متغیر و
ناپایدار ،سازمانهایی موفق هستند که از سرعت
و انعطاف پذیري باالیی برخوردار باشند ،رسیدن
به چنین اهدا فی در سایه مفهوم جدیدي به نام
چابکی سازمانی  0به دست میآید (ابراهیمیان
جلودار .)3132 ،با توجه به نو ظهور بودن
پارادایم چابکی تعاریف مختلفی از دیدگاه
اندیشمندان انجام گرفته است و چابکی به
معناي انعطاف پذیري و توانایی پاسخگویی و
واکنش سریع و موفقیت آمیز به تغییرات
محیطی است.در واقع پارادایم چابکی ،پاسخ به
تغییرات از طریق استفاده راهبردي از روشها و
ابزارهاي تولیدي ،خدماتی و مدیریتی میباشد
(شریفی و ژانگ  .)3333 ،1همچنینچابکی
سا زمانی ،عامل مهمی براي اثربخشی سازمان در
افزایش توان رقابتی است (کروکیتو و یوسف ،9
 .)0221بر اساس مرور تحقیقات انجام گرفته
پژوهشگران براي اندازه گیري میزان چابکی
سازمانها براي پاسخ سریع به تغییرات از
1. Lin, C. T., Chiu, H. & Chu, P. Y.
2. Organizational Agility
3.Sharifi, H. & Zhang, Z
4.Crocitto, M. & Youssef, M

مقیاسهاي متفاوتی (از قبیل :مشخصهها،
توانمندسازها و توانمنديهاي چابکی) استفاده
کردهاند (بوتنی  .)0232 ،1در این میان،
توانمنديهاي چابکی رادر چهار عنصر اصلی
پاسخگویی  ،9شایستگی  ،2انعطافپذیري 1و سرعت
دستهبندي کردهاند (شریفی و ژانگ 3333 ،و
لین ،چیو و تسنگ .)0229 ،3که این امر نیازمند
واکنش نشان دادن در بعد استراتژيها،
تکنولوژيها ،افراد و فرآیندها میباشد
(گوناساکارن .)3333 ،32با این وجود ایجاد چابکی
کار سادهاي نیست و سازمانها براي رسیدن به
چنین ویژگیهایی نیازمند تحوالتی اساسی در
ساختار و نگرش خود به مشتري (ارباب رجوع) و
سایر ذینفعان سازمان (کارکنان) میباشند
(رضایی .)3132 ،بنابراین سازمانهاي ورزشی
براي چابک سازي خود میبایست به سرعت و با
انعطاف پذیري عمل کنند و تا جاي ممکن این
توانمنديها را درون خود پرورش داده و تقویت
کنند و از ظرفیتهاي رقابتی راهبردي از قبیل
به کارگیري فناوريها و سیستمهاي اطالعاتی
به روز ،سرمایه گذاري بر روي کارکنان دانشی
چند مهارته ،انسجام در فرایندها ،همسو شدن با
اشکال مجازي سازمان و همکاریاعضاي داخلی و
خارجی استفاده نمایند که فدراسیونهاي
ورزشی از این قاعده مستثنی نیستند.
از سوي دیگر ،در محیط رقابتی و پر تحول،
تفکر راهبردي یک مهارت اساسی براي مدیران
5. Bottani,E
6. Responsiveness
7. Competency
8. Flexibility
9. Lin, C. T., Chiu, H. & Tseng, Y. H.
10. Gunasekaran, A
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به شمار میآید و صاحب نظران عقیده دارند در
محیط رقابتی،سرعت تغییر به قدري باالست که
نمی توان به برنامه ریزي راهبردي اکتفا نمود و
به جاي آن افراد سازمان باید از مهارت تفکر
راهبردي برخوردار باشند تا بتوان هر لحظه در
مقابل تغییرات محیط عکس العمل مناسب را
نشان دهند (غفاریان و کیانی .)3119 ،تفکر
راهبردي عالوه بر توان مدیران در پاسخگویی به
این تغییرات ،رویکرد مناسبی براي خلق
استراتژي در شرایط رقابتی شدید و محیط غیر
قابل پیش بینی ،نقش بسزایی ایفايمیکنند
(اوشاناسی.)0221 ،همچنین بررسی روند تکامل
استراتژيها نشان میدهد که در دهه  3332به
دلیل اثر بخش نبودن استراتژي مدیریت
راهبردي ،بسیاري از متخصصان بر لزوم
استراتژي تفکر راهبردي تاکید داشتهاند (ربیعی،
خاتمی نو ،عالقه مند و خاشعی .)3113 ،بنابراین
تفکر راهبردي به عنوان قابلیت اصلی براي
رهبران در حوزه مدیریت راهبردي بسیار حیاتی
بوده و بایستی در استخدام منابع انسانی و به
کارگیري مدیران ،مورد توجه قرارگیرد (کلین،
لوو و آرنت .)0222 ،3بدین ترتیب داشتن تفکر
راهبردي ،ابزاري قدرتمند براي تشریح مسائل
پیچیده و راه حلهاي ابتکاري (لوهله )0232 ،0
و مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر خلق و دستیابی
به چشم انداز و کسب مزیت رقابتی براي سازمان
و تمایز از رقباست (غفاریان و کیانی،
.)3113تقویت تفکر راهبردي به تدوین
استراتژيهاي بهتر منجر میشود و پیش
درآمدي بر طراحی آینده سازمان است
& 1. Collins, Doris.B. Lowe, Janis.S
Arnett. Carson. R.
2. Loehle, C
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(مینتزبرگ  .)3339 ،1همچنین موجب چارچوبی
منسجم در تدوین استراتژي استکه میتوان در
موقعیتهاي حساس و بحرانی(راهبردي) بهترین
تصمیم را اتخاذ نمود (رالف استیسی  9ترجمه
جعفري و کاظمی موحد .)3112 ،بر اساس
پژوهشهاي لیدکا  ،)3331(1تفکر راهبردي
داراي پنج ویژگی اصلی و برجسته :نگرش
سیستمی  ،9عزم راهبردي  ،2تفکر فرضیه محور ،1
فرصت طلبی هوشمندانه  3و تفکربه موقع 32است
(لیدکا.)3331 ،
بررسی مطالعات انجام شده در خصوص تفکر
راهبردي در سازمانها نشان میدهد که
تفکرسیستمی در بین مدیران ارشد دانشگاه
علوم پزشکی تهران ازطریق مدل گلدمن در
وضعیت مطلوب قرار دارد (امینی و
همکاران ،)3130،ضمناً تفاوت معنیداري بین
مدرک تحصیلی و میزان برخورداري مدیران از
تفکر راهبردي وجود دارد ولی بین رتبه علمی و
جنسیت با میزان برخورداري مدیران از تفکر
راهبردي تفاوت وجود ندارد(کاظمی ،جوادي پور
و نوروز زاده ،)3132،چهار عامل (تفکرسیستمی،
خالقیت ،مشاهده و عمل یادگیري) براي
دستیابی به مدل تفکر راهبردي اثر مستقیم
دارد(کمانگر و همکاران ،)0231،تفکر راهبردي
دراثربخشی سازمانهاي ایرانیاثر مستقیم
دارد(مشبکی و خزاعی ،)3112 ،هم چنین
سنجش تفکر راهبردي (تفکر مفهومی ،تفکر
3. Mintzberg, H.
4. Stacey, Ralph, D.
5. Liedtka, J. M
6. System Perspective
7. Intent Focus
8. Hypothesis Driven
9. IntelligentOpportunism
10. ThinkinginTime
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سیستمی ،فرصت طلبی هوشمندانه و آینده
نگري) براساس مدل گلدمن در مدیران دانشگاه
علوم پزشکی تهران نشان داد که در وضعیت
مطلوبی قرار دارند (معمایی )3133 ،و سنجش
تفکر راهبردي در مدیران شهرداري تهران بر
اساس مدل جین لیدکا نشان داد که بین اهمیت
عواملبا وضع موجود شکاف معنیداري وجود
دارد (منوریان ،آقازاده و شهامتنژاد.)3133،
ضمنا تحقیقات دیگري نشان داد که استفاده از
متفکران راهبردي در هیئت مدیره سازمانهاي
غیرانتفاعی موجب کسب مزیت رقابتی سازمان
میگردد (ویلیام کالرک .)0230 ،3در تحقیقی
کرامادیس و تکیو  )0222(0نشان داد که برنامه
ریزي راهبردي به سازمانهاي ورزشی دولتی و
غیرانتفاعی کمک میکند تا تفکر راهبردي
داشته باشند .مدیریت و برنامه ریزي راهبردي
سازمان بستگی به سبک رهبري ،فرهنگ
سازمانی ،پیچیدگی محیط و غیره دارد.همچنین
تفکر راهبردي در فدراسیون فوتبال ایران به
عنوان پیش نیاز و مکمل تدوین برنامه راهبردي
معرفی شده است (احراري.)3130 ،
همچنین مرور تحقیقات انجام شده در خصوص
چابکی سازمانی در سازمانها نشان میدهد که
توانایی پیاده سازي آسان تغییرات اساسی و
تغییرات کوچک در سازمان باعث ارتقاي چابکی
شده است (آذر و پیشدار .)3132 ،چهار قابلیت
چابکی سازمانی وضعیت نامطلوب داردو بین
وضع موجود و وضع مطلوب قابلیتهاي چابکی
در ا داره کل پست مازندران شکاف معنادار وجود
دارد (باقرزاده ،بالوئی جامخانه و معافی مدنی،
 )3113همچنین شاخصهاي چابکی سازمانی
1. William, Clark.
2. Kriemadis,T. Theakou, E
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در سیستم آموزشی ایران پایین است(جهانگیري
و خلخالی ،)0239 ،مدلچابکی با ابعاد سرعت،
پاسخ دهی ،انعطاف پذیري ،توسعه شایستگی،
بهبود محصوالت و خدمات و غنی سازي
مشترک در سازمانهاي ایران تایید شده
است(فتحیان و شیخ ،)3111 ،وضعیت چابکی
بیمارستانهاي مورد مطالعه اعم از خصوصی و
دولتی مطلوب گزارش شده است (یار محمدیان
و همکاران ،)3132،رتبه بندیابعاد چابکی
(قاسمی )3111 ،تدوین مدل چابکی سازمانی
(کوچه مشکی و تیموري )0231 ،با بهره گیري
از  2عامل (یکپارچگی و هماهنگی سازمان،
قابلیت نوسازي سازمان ،کار تیمی ومهندسی
همزمان ،ساختار سازمانی ،بهبود مستمر و
شراکتهاي عملیاتی و تشکیل سازمان مجازي)
به عنوان توانمندساز ساختاري چابکی سازمانی
انجام شده است (یعقوبی ،شکري و راحت
دهمرده .)3133 ،همچنین عامل مدیریت و
ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی اثر مستقیم
دارند (جوانمردي و همکاران ،)3132،قابلیت
هایفردیسرمایهانسانیبرچابکسازیسرمایهانسانیوسپ
سچابکسازمانی اثر مستقیم دارند (ضیایی و
همکاران )3133،چابکی سازمانی در خلق دانش،
خالقیت و عملکرد سازمانی نقش میانجی گري
معنی داري دارد (چانگ و همکاران )0232،1که
همگی بر نقش منابع انسانی در چابکی تاکید
دارند .ضمنا مجموع قابلیتهاي چابکی در اداره
کل ورزش و جوانان استان خوزستان در وضعیت
مطلوب قرار دارد (سواري.)3130 ،
بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده در خصوص
تاثیرتفکر راهبردي بر چابکی سازمانی نشان داد

3. Chung,T. R. et al
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بین تفکر راهبردي و مولفههاي آن با چابکی
سازمانیرابطه مثبت و معنادار وجود دارد (پر
باران،)3133 ،بین توانمندسازي و تفکر راهبردي
و بین تفکر راهبردیو تحول سازمانی رابطه مثبت
و معناداري وجود دارد(ثابت پور ،)3130 ،عوامل
(سازمانی ،انسانی ،راهبردیو فناوري) درمدل
چابکی سازمانی اثر مستقیم دارند وهشت بعد
(تطابق با تغییر ،پاسخگویی سریع ،صرفه هزینه
اي ،انعطاف پذیري ،زیر ساخت فناوري اطالعات،
سرعت تحویل ،سازمان مجازي و کارکنان
توانمند و چند مهارته) در چابک سازي
سازمانها اثر مستقیم دارند (آقایی،)3131 ،بین
مولفههاي تفکر راهبردي و آمادگی پرسنل براي
تغییر راهبردي رابطه معناداري وجود دارد
(قربانی و کیانی ،)0230 ،بین تفکر راهبردي و
وجود
مثبت
رابطه
عملکرد
3
دارد(بییونگ ،)0231،مولفههاي تفکر راهبردي
بر فرآیند تصمیم گیري اثر مستقیم دارند
(ساالري نهند ،)3132،بین تفکر راهبردي با
بهره وري منابع انسانی رابطه معنیداري و
مستقیم وجود دارد(عادل نژاد ،)3130،بین تفکر
راهبردي و موفقیت استقرار مدلEFQMرابطه
معنی داري وجود دارد (کمانگر ،صلواتی و
کریمی )0231،و همچنین بین چابکی سازمانی
و چشم انداز راهبردي رابطه معنیداري وجود
ندارد (باقرزاده و اکبري دیباور.)3113 ،
بررسیها نشان میدهد که بیشتر پژوهشها در
سازمانهاي تولیدي و خدماتی انجام گرفته است
و در سازمانهاي ورزشی کمتر مورد توجه قرار
گرفته است و از پیشینه پژوهشی زیادي در
سازمانهاي ورزشی به ویژه فدراسیونهاي

1. Byeong-Joon, Moon
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ورزشی برخوردار نیست .عمده پژوهشهاي انجام
شده در زمینه بررسی نقش تفکر راهبردي در
حوزه تحول سازمانی بوده است .بنابراین ضرورت
دارد تا ضمن اطالع از میزان تفکر راهبردي و
چابکی سازمانی در فدراسیونهاي ورزشی ،نقش
تفکر راهبردي در میزان چابکی سازمانی
مشخص شود .تا از این رهگذر بتوان
استراتژيهاي راهبردي جهت تسهیل چابک
سازي در فدراسیونهاي ورزشی ارائه
گردد.همچنین نسبت به تقویت و بهبود نوع
تفکر و توانمنديهاي کارکنان اقدام گردد تا
آنها نیز از آمادگی الزم براي ایفاي نقشهاي
مؤثر تر برخوردار شوند .در این پژوهش سعی بر
آن است که نقش تفکرراهبردیبر چابکی سازمانی
در فدراسیونها را با استفاده از معادالت
ساختاري سنجیده و مدلی تدوین گرددکه نتایج
آن بتواند پیشنهادات و راهکارهایی را براي بهبود
چابکی سازمانی در اختیار برنامه ریزان ،مدیران
ارشد و کارشناسان ستادي وزارت ورزش و
جوانان همچنین مسؤوالن ،روسا و دبیران
فدراسیونهاي ورزشی قرار دهد تا موجب رفع
نواقص احتمالی و افزایش عوامل مثبت و
نگهدارنده چابکی مفید واقع گردد.
با توجه به این که فدراسیونهاي ورزشی زیر
نظر مستقیم وزارت ورزش و جوانان قرار دارند و
تحقق اهداف وزارتخانه متبوع در سطح کالن با
عملکرد صحیح این فدراسیونها رخ خواهد داد.
بدین ترتیب داشتن تفکر راهبردي براي روساي
و کارکنان فدراسیون مهم ترین عامل موفقیت و
اثربخشی در فدراسیون ورزشی میباشد.
همچنین به دالیلی از جمله عضویت در
فدراسیون بین المللی ،برنامه ریزي براي شرکت
تیمها و نفرات در رویدادهاي جهانی و بین
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المللیاحساس نیاز به داشتن تفکر راهبردي بیش
از پیش احساس میشود.با وجود گذشت بیش از
دو دهه از معرفی تفکر راهبردي و لزوم توجه به
آن در بین مدیران سازمانها ،توجه کمتري براي
سنجش قابلیت تفکر راهبردي در بین سازمان
هاي ورزشی صورت گرفته است .بنابراین در این
پژوهش محقق ضمن سنجش میزان تفکر
راهبردي در فدراسیونهاي منتخب ورزشی ،به
دنبال تعیین میزان رابطه تفکر راهبردي با
چابکی سازمانی فدراسیونهاي ورزشی میباشد
که به صورت مدلی ارایه گردیده است.
روششناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف ،از نوع کاربردي و از
نظر روش ،از نوع همبستگی و از لحاظ زمانی،
مقطعی است .در این پژوهش از روشهاي آماري
توصیفی -استنباطی استفاده گردید .جامعه
آماري شامل ،رؤسا ،نواب رئیس ،دبیران کل،
مدیران کمیتهها و کارشناسان شامل  112نفر
در 00فدراسیون موفق و منتخب ورزشی
(اسکواش ،اسکی ،بدمینتون ،بسکتبال ،بوکس،
تکواندو ،تنیس روي میز ،تیراندازي ،جودو،
دوومیدانی ،ژیمناستیک ،شطرنج ،شنا و شیرجه،
فوتبال ،قایقرانی ،کاراته ،کشتی ،هاکی ،هندبال
والیبال ،وزنهبرداري و ووشو) که بر اساس گزارش
وزارت ورزش و جوانان در سال  30از نظر فنی
برتر و داراي موفقیت و مقامهاي در عرصه بین
المللی داشتند ،بودند .نمونه آماري شامل 093
بر اساس جدول کرجسی و مورگان برآورد
گردید .روش نمونه گیري در این پژوهش ،به
روش تصادفی ساده است .در این تحقیقبراي
سنجش تفکر راهبردي از پرسش نامه01
گویهاي (لیدکا )3331 ،وبراي سنجش چابکی
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سازمانی از پرسش نامه استاندارد  10گویهاي،
اسپایدزر  )0222(3استفاده گردید که با مقیاس
پنج درجهاي لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد
 1 - 3نمره گذاري شدهاست.
روایی پرسشنامههاي تفکر راهبردي و چابکی
سازمانی پس از بررسی همه جانبه توسط  02نفر
از متخصصان مدیریت ورزشی ،نسبت به روایی
صوري و محتوایی انجام و مورد استفاده قرار
گرفت؛ ضریب اعتبار (الفاي کرونباخ) پرسش
نامههاي پرسشنامههاي تفکر راهبردي α=2/39و
چابکی سازمانی  α=2/39تعیین شد.در این
پژوهش از روشهاي مدل معادالت ساختاري
(مدل ساختاري ،تحلیل مسیر) استفاده شد .در
انجام آزمونهاي فوق از نرم افزارهاي
آماري  LISRELنیز استفاده گردید.
یافته های پژوهش
در این بخش متغیرهاي تفکر راهبردي وچابکی
سازمانی بر اساس شاخصهاي مرکزي توصیف
میشوند.

1.Spitzer, D.
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جدول  .1شاخصهاي توصیفی متغیرهاي مورد بررسی
متغیر و مولفه

حداقل

حداکثر

دامنه تغییرات

میانگین

انحراف استاندارد

تفکر راهبردی

22

141

112

22/22

21/12

چابکی سازمانی

32

161

121

111 /21

22/22

اطالعات جدول فوق شاخصهاي مرکزي
متغیرهاي تفکرراهبردیو چابکی سازمانی را
توصیف میکند .میانگین تفکر راهبردي
( ) X =30/00و انحراف معیار آن ( )S=03/33و
میانگین چابکی سازمانی ( ) X =321/33و
انحراف معیار آن ( )S=00/30است .براین اساس
وضعیت تفکر راهبردي و چابکی سازمانی در
فدراسیونهاي منتخب در وضعیت مطلوبی
میباشد.
تدوین مدل ساختاري تفکرراهبردیشامل اثر
متغیر
روي
بر
مولفهها
مستقیم

تفکرراهبردیمیباشد (جدول شماره  .)0مدل
ساختاري چابکی سازمانی شامل اثر مستقیم
مولفهها بر روي متغیر چابکی میباشد (جدول
شماره )9نشان داده شده است .در صورتی که
مقدار  tبزرگتر از  1یا کوچکتر از  -1باشد (در
سطح خطاي  )2/23رابطه معنادار مثبت یا منفی
خواهد بود.

جدول  .2مقادیر مدل اثر مستقیم مولفه ها بر روي متغیر تفکرراهبردي
اثر مستقیم متغیرها در مدل

فرصت طلبی هوشمندانه بر روي تفکر
راهبردي
عزم راهبردي بر روي تفکر راهبردي
نگرش سیستمی بر روي تفکر راهبردي
تفکر فرضیه محور بر روي تفکر راهبردي
تفکر به موقع بر روي تفکر راهبردي

مقدار

مقدار

خطای

مقدار

سطح معنی

برآورد

استاندارد شده

استاندارد

t

داری

2/21

2/30

2/31

33/31

P>2/23

2/23
2/20
2/22
2/29

2/33
2/19
2/12
2/11

2/32
2/02
2/01
2/01

31/11
32/31
32/92
32/21

P>2/23
P>2/23
P>2/23
P>2/23

نتایج بدست آمده در مدل ساختاري (جدول )0
نشان میدهد ،مولفههاي فرصت طلبی
هوشمندانه بر روي تفکر راهبردي (P>2/23
 ،)β=2/30، t=33/31،عزم راهبردي بر روي
تفکر راهبردي (،)β=2/33، t=31/11، P>2/23

نگرش سیستمی بر روي تفکر راهبردي
( ،)β=2/19 t,=32/31 P,>2/23تفکر فرضیه
محور بر روي تفکر راهبردي (P>2/23
 ،)β=2/12، t=32/92،تفکر به موقع بر روي تفکر
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راهبردي ( )β=2/11 ،t=32/21، P>2/23داراي
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اثر مستقیم معنیداري هستند.

جدول .3شاخصهاي آزمون برازندگی در مدل ساختاري تفکر راهبردي
عنوان شاخص

مقدار

دامنه مورد قبول

نتیجه

χ2
χ2/df

3/19
2/22
2/223
2/229
3/22
2/31
3/22
3/22
3/22
3/22
3/22

P >2/21
χ2/df < 1
RMSEA <2/23
SRMR<2/21
GFI >2/32
AGFI >2/12
NFI >2/32
NNFI >2/32
CFI >2/32
IFI >2/32
RFI >2/32

تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل

RMSEA
SRMR
GFI
AGFI
NFI
NNFI
CFI
IFI
RFI

n= 093
نتایج بدست آمده از مدل ساختاري (جدول )1
نشان میدهد ،مقادیر تمامی شاخصها نشان
دهنده ي ،برازش مناسب و قابل قبول مدل
مفهومی تحقیق میباشد (, P>2/21

2

χ2/df=2/22<1؛
 2  =3/19؛
RMSEA=2/223<2/23؛=2/229<2/21
SRMR؛GFI=3/22>2/32؛

AGFI=2/31>2/12؛NFI=3/22>2/32؛
NNFI=3/22>2/32؛CFI=3/22>2/32؛2/32
>IFI=3/22؛ .)RFI=3/22>2/32بر این اساس
تفکر
ساختاري
مقادیردرمدل
راهبردي،شاخصهاي آزمون برازندگی ،داراي

نکویی برازش هستند.

جدول  .4مقادیر اثر مستقیم مولفهها در مدل ساختاري چابکی سازمانی
اثر مستقیم متغیرها در مدل

سرعت بر روي چابکی سازمانی
شایستگی بر روي چابکی سازمانی
پاسخ گویی بر روي چابکی سازمانی
انعطاف پذیري بر روي چابکی سازمانی

مقدار

مقدار

خطای

برآورد

استاندارد شده

استاندارد

2/20
2/21
2/91
2/91

2/30
2/30
2/11
2/11

2/31
2/39
2/02
2/02

مقدار t
33/12
33/19
32/09
32/00

سطح معنی
داری

P>2/23
P>2/23
P>2/23
P>2/23
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سازمانی ( )β=2/11 ،t=32/09 ،P>2/23و
انعطافپذیري برروي چابکی سازمانی (،P>2/23
 )β=2/11 ،t=32/00داراي اثر مستقیم
معنیداري هستند.

نتایج بدست آمده در مدل ساختاري (جدول )9
نشان میدهد ،مولفههاي سرعت بر روي چابکی
سازمانی،)β=2/30 ،t=33/12 ،P>2/23( ،
شایستگی بر روي چابکی سازمانی (،P>2/23
 ،)β=2/30 ،t=33/19پاسخ گویی بر روي چابکی

جدول  .1شاخصهاي آزمون برازندگی در مدل ساختاري چابکی سازمانی
عنوان شاخص

مقدار

دامنه مورد قبول

نتیجه

χ2
χ2/df

0/32
3/21
2/293
2/229
3/22
2/31
3/22
3/22
3/22
3/22
2/33

> 2/21P
χ2/df < 1
< 2/23RMSEA
<2/21SRMR
> 2/32GFI
> 2/12AGFI
> 2/32NFI
> 2/32NNFI
> 2/32CFI
> 2/32IFI
> 2/32RFI

تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل

RMSEA
SRMR
GFI
AGFI
NFI
NNFI
CFI
IFI
RFI

نتایج بدست آمده در مدل ساختاري (جدول )1
نشان میدهد ،مقادیر تمامی شاخصها نشان
دهندهي ،برازش مناسب و قابل قبول مدل
مفهومی تحقیق میباشد (, P>2/21

2

 2  =0/32؛
RMSEA=2/29<2/23؛
SRMR=2/229<2/21؛ GFI=3/22>2/32؛

χ2/df=3/21<1؛

NFI=3/22>2/32؛
AGFI=2/31>2/12؛
NNFI=3/22>2/32؛CFI=3/22>2/ 32؛32
IFI=3/22>2/؛ .)RFI=2/33>2/32بر این
اساس مقادیر درمدل ساختاري تفکر راهبردي،
شاخصهاي آزمون برازندگی،داراي نکویی برازش
هستند.

جدول  .6ماتریس همبستگی متغیرهاي مدیریت مشارکتی و تفکر راهبردي با چابکی سازمانی
متغیر

تفکر راهبردی

چابکی سازمانی

تفکر راهبردي
چابکی سازمانی

3
**2/111

3
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نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد
که بین تفکر راهبردي و چابکی سازمانی
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( )r= 2/111 , P<2/23همبستگی مستقیم
معنیداري مشاهده میشود.

جدول  .7مقادیر مدل اثر مستقیم تفکر راهبردیبر روي چابکی سازمانی
اثر مستقیم متغیر در مدل
تفکر راهبردي بر روي چابکی سازمانی

نتایج بدست آمده در تحلیل مسیر (جدول )2
نشان میدهد ،تفکر راهبردي و مولفههاي آن بر
رو ي چابکی سازمانی ،داراي اثر مستقیم و

مقدار

مقدار استاندارد

برآورد

شده

2/29

2/39

معنیداري
.)β=2/39

هستند

مقدار t
32/10

(،P>2/23

سطح معنی
داری
P>2/23

،t=32/10

جدول  .2شاخصهاي آزمون برازندگی مدل مدل تفکر راهبردي و چابکی سازمانی
عنوان شاخص

مقدار

دامنه مورد قبول

نتیجه

χ2
χ /df

23/19
0/19
2/211
2/200
2/39
2/32
2/33
2/33
2/33
2/33
2/31

> 2/21P
χ2/df < 1
< 2/23RMSEA
<2/21SRMR
> 2/32GFI
> 2/12AGFI
> 2/32NFI
> 2/32NNFI
> 2/32CFI
> 2/32IFI
> 2/32RFI

تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل

2

RMSEA
SRMR
GFI
AGFI
NFI
NNFI
CFI
IFI
RFI

نتایج بدست آمده از تحلیل مسیر (جدول )1
نشان میدهد ،شاخصهاي آزمون برازندگی
مبین برازندگی مدل تاثیر تفکر راهبردي بر
چابکی سازمانی هستند (, P>2/21

2

 25 =23/19؛
RMSEA=2/211<2/23؛

χ2/df=0/19<1؛

SRMR=2/20<2/21؛ GFI=2/39>2/32؛
 AGFI=2/32>2/12؛ NFI=2/33>2/32؛
؛CFI=2/33>2/32
NNFI=2/33>2/32
؛ IFI=2/33>2/32؛ .)RFI=2/31>2/32لذا
می توان گفت تفکر راهبردي بر چابکی سازمانی
تاثیر مستقیم و معنی داري دارد.

غالمرضا شعبانی بهار ،حمیدرضا مقصودی ایمن ...
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شکل  .1مقادیر استاندارد شده مدل نهایی تفکر راهبردي و چابکی سازمانی

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این تحقیق تدوین مدل معادالت
ساختاري تفکرراهبردي و چابکی سازمانی در
فدراسیون هاي منتخب ورزشی بود و نتایج
تحقیق حاضر نشان داد که میانگین تفکر
راهبردي ( ) X =30/00و انحراف معیار آن
( )S=03/33است .براین اساس وضعیت تفکر
راهبردي در فدراسیونهاي منتخب در وضعیت
مطلوبی میباشد .مولفههاي نگرش سیستمی
( ،)β=2/19عزم راهبردي ( ،)β=2/33تفکر
فرضیه محور ( ،)β=2/12فرصت طلبی
هوشمندانه ( )β=2/30و تفکر به موقع
( )β=2/11بر تفکر راهبردي اثر مستقیم
معنیداري دارند ( .)P>2/23بر این اساس
میتوان نتیجه گرفت که همه شاخصهاي
آزمون برازندگی مدل ساختاري تفکر راهبردي،
داراي نیکویی برازش هستند .این نتیجه با نتایج
تحقیق تحقیق پر باران ( )3133در خصوص
برازش مدل ساختاري تفکر راهبردي در مدیران

دانشگاه علوم پزشکی کردستان و نتایج احراري
( )3130مبنی بر وضعیت مطلوب تفکر راهبردي
در فدراسیون فوتبال ایران و نتایج تحقیق امینی
و همکاران ( )3130در خصوص وضعیت مطلوب
تفکر سیستمی در بین مدیران ارشد دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،همچنین نتایج پژوهش
کمانگر و همکاران ( )0231در بررسی مدل تفکر
راهبردي (مشبکی و خزاعی )3112 ،و نتایج
تحقیق معمایی ( )3133مبنی بر تاثیر مولفههاي
تفکرسیستمی ،تفکرمفهومی ،آیندهنگري و
فرصت طلبی بر تفکر راهبردي و سنجش تفکر
راهبردي در مدیران شهرداري تهران (منوریان،
آقازاده و شهامت نژاد)3133 ،همخوانی دارد .از
این رو با عنایت به نتایج تحقیقات انجام شده
میتوان نتیجه گرفت که تفکر راهبردي و
مولفههاي آن در سازمانهاي متخلف داراي
وضعیت متفاوتی میباشند.
برازش مدل ساختاري تفکر راهبردي در تحقیق
حاضر ،نشانگر اینست که همه شاخص و ابعاد
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اعم از نگرش سیستمی ،عزم راهبردي ،تفکر
فرضیه محور ،فرصت طلبی هوشمندانه و تفکر
به موقع بر تفکر راهبردي موثر میباشد که با
نتایج کاظمی ،جوادي پور و نوروز زاده (،)3132
کرامادیس و تکیو ( )0222و ویلیامکالرک
( )0230نیز تایید میگردد.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میانگین چابکی
سازمانی ( ) X =321/33و انحراف معیار آن
( )S=00/30است.بر این اساس ،وضعیت چابکی
سازمانی در فدراسیونهاي منتخب در وضعیت
مطلوبی قرار دارد .مولفههاي سرعت (،)β=2/30
شایستگی ( ،)β=2/30انعطاف پذیري (،)β=2/11
پاسخگویی ( )β=2/11بر چابکی سازمانی اثر
مستقیم معنیداري دارند ( .)P>2/23بر این
اساس میتوان نتیجه گرفت که همه شاخصهاي
آزمون برازندگی مدل ساختاري چابکی سازمانی،
داراي نیکویی برازش هستند .این نتیجه با نتایج
تحقیق پرباران ( )3133در خصوص برازش مدل
ساختاري چابکی سازمانی در مدیران دانشگاه
علوم پزشکی کردستان و نتایج ،باقرزاده و
همکاران ( )3113و جهانگیري و خلخالی
( )0239و با نتایج تحقیق سواري ( )3130مبنی
بر وضعیت نامطلوب قابلیت پاسخگویی و سرعت
و در مجموع چابکی سازمانی در اداره کل ورزش
و جوانان استان خوزستان (سواري)3130 ،
همخوانی ندارد ولی با نتایج تحقیق یارمحمدیان
( )3132که وضعیت چابکی بیمارستانهاي مورد
مطالعه مطلوب ارزیابی کرد و با نتایج تحقیق
سواري ( )3130مبنی بر وضعیت مطلوب
قابلیتهاي انعطاف پذیري و شایستگی در
چابکی سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان
خوزستان همخوانی دارد .همچنین با نتایج
فتحیان و شیخ ( )3111که به تایید مدلی براي
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چابکی درسازمانهاي ایران میپردازد و نتایج
تحقیق کوچه مشکی و تیموري ( )0231در
تدوین مدل چابکی سازمان با استفاده از تحلیل
عاملی تأییدي ،همه شاخصهاي مدل از برازش
خوبی برخوردار بودند ،نیز تایید میگردد .از این
رو میتوان نتیجه گرفت که چابکی و مولفههاي
آن در سازمانهاي متخلف داراي وضعیت
متفاوتی میباشند و برازش مدل ساختاري
نشانگر اینست که همه شاخص و ابعاد چابکی
اعم از سرعت ،شایستگی ،انعطاف پذیري و
پاسخگوییبر چابکی سازمانی موثر می باشد.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تفکر راهبردي
و مولفههاي آن بر روي چابکی سازمانی ،اثر
مستقیم و معنیداري دارند (،P>2/23
 .)β=2/11 ،t=31/12نتایج آزمون مدل معاالت
ساختاري (تحلیل مسیر) مبین نیکویی برازش
مدل تاثیر تفکر راهبردي بر چابکی سازمانی
هستند و میتوان گفت تفکر راهبردي بر چابکی
سازمانی تاثیر مستقیم و معنیداري دارد .این
نتیجه با نتایج تحقیق پرباران ( )3133در
خصوص رابطه مثیت و معنادار بین تفکر
راهبردي و مولفههاي آن با چابکی سازمانی و
تایید برازش مدل همخوانی دارد و نتایج پژوهش
ثابتپور ( )3130مبنی بر رابطه مثبت و
معنیداري بین تفکر راهبردي و تحول سازمانی
و نتایج پژوهش آقایی ( )3131در خصوص نقش
عوامل (سازمانی ،انسانی ،راهبردي و فناوري) در
چابک سازي سازمانها و نتایج پژوهش (قربانی و
کیانی )0230 ،مبنی بر رابطه معناداري بین
مولفههاي تفکر راهبردي و آمادگی پرسنل براي
تغییر راهبردي ،همخوانی دارد و تایید میگردد.
همچنین مراتب فوق توسط فرندیس و
ریبیرو( )0232که اعالم کردند در چابکی

غالمرضا شعبانی بهار ،حمیدرضا مقصودی ایمن ...

سازمانی داراي ابعاد انعطاف پذیري به منظور
پاسخگویی سریع به تغییرات برنامه ریزي شده و
برنامه ریزي نشده و در محدوده زمانی بسیار
کوتاه و استفاده از وسایل مقرون به صرفه ،ساده
و با کیفیت در محیط پویا می باشد همچنین
توسط استیسی ()3112که اعالم کردتفکر
راهبري می تواند بر یادگیري از محیط داخلی و
خارجی کمک نماید ،کارکنان با استفاده از
تجربیات قبلی میتوانند در موقعیتهاي حساس
و بحرانی(راهبردي) بهترین تصمیم را اتخاذ
نمود ،نیز تایید میگردد .ولی با نتایج باقرزاده و
اکبري دیباور ( )3113مبنی بر عدم رابطه
معنیداري بین چابکی سازمانی و چشم انداز
راهبردي ،همخوانی ندارد .بر این اساس میتوان
نتیجه گرفت که تفکر راهبردي و مولفه هاي آن
داراي تاثیر متفاوتی بر تغییر و تحول سازمانی
در مجموع چابک سازي سازمانها دارد.
با عنایت به مراتب فوق ،میتوان نتیجه گرفت که
فدراسیونهاي ورزشی همانند سایر سازمانها
براي انطباق خود با شرایط متغیر میتواننداز
توانمندي چابکی سازمانی استفاده نمایند که
براي این امر نوع تفکر حاکم بر فدراسیونها از
جمله داشتن تفکر راهبردینیز می تواند تاثیر
گذار باشد .اعتقاد و وجود تفکر راهبردي در بین
مدیران و کارکنان فدراسیونها این امکان را
می دهد که با توانایی شناسایی تغییرات ،پاسخ
سریع به آنها در کوتاه ترین زمان ممکن براي
دستیابی به اهداف سازمانی بتوانند در هنگام
مواجهه با عوامل موثر داخلی و خارجی در
موقعیتهاي حساس و بحرانی(راهبردي) بهترین
تصمیم را اتخاذ نمود .همچنین روسا و کارکنان
فدراسیون با به کارگیري چابکی سازمانی و
مولفه هاي آن در ساختار خود ،ضمن ارتقاي
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شایستگی و توانمندي کارکنان در دستیابی به
کسب هدفها و مقاصد سازمان میتوانند در
دستیابی به افزایش کیفیت خدمات ،توان رقابت،
کاهش هزینهها ،کاهش زمان ارائه خدمات ،و
رضایت مشتریان و بهره وري سازمانی موثر و

مفید میباشد.
منابع
 ابراهیمیان جلودار ،سیدیاسر وابراهیمیان
جلودار ،سیدمحمود ( .)3132چابکی
سازمانی :سرعت پاسخ گویی و انعطاف
پذیري سازمانی ،مجله توسعه انسانی
پلیس ،بهمن و اسفند سال  ،1شماره ،13
صص.43- 31
 احراري ،اسماعیل ( .)3130سنجش تفکر
استراتژیک در فدراسیون فوتبال ایران بر
مبناي مدل تکمیلی دانشکده صنعتی
امریکا ،پایاننامه کارشناسی ارشد (چاپ
نشده) ،دانشگاه پیام نور استان تهران،
دانشکده مدیریت و حسابداري.
 آذر ،عادل و پیشدار ،مهسا (.)3132
شناسایی و اندازه گیري شاخص هاي
چابکی سازمانی ،پژوهش هاي مدیریت،
سال ،9شماره ،33صص.1-02
 استیسی ،رالف ( .)3112تفکر استراتژیک و
مدیریت تحول (ترجمه مصطفی جعفري و
مهریار کاظمی موحد) ،چاپ اول ،تهران،
نشر موسسه خدمات فرهنگی رسا،
صص.21-331
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آقایی ،میالد و آقایی ،رضا ( .)3131ارائه
الگوي مفهومی چابکی سازمانی ،فصلنامه
رشد فناوري ،سال  ،32شماره ،13
صص.12- 91
امینی ،محمدتقی؛ بختیاري ،لطفعلی؛
درگاهی ،حسین؛ کریمی ،اوژن؛ معمایی،
هاجر؛ جانبزرگی ،محمد و حقشناس ،الهام
( .)3130سنجش تفکر سیستمی در بین
مدیران ارشد ستادي از طریق مدل گلدمن
در دانشگاه علوم پزشکی تهران ،مجله
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران (پیاورد سالمت) ،دوره ،2شماره ،1
صص .311-339
باقر زاده ،محمدرضا؛ بالوئی جامخانه ،عزت
اهلل ومعافی مدنی ،سیدرضا (.)3113
بررسی وضعیت قابلیتهاي چابکی در
سازمانهاي دولتی (مطالعه موردي اداره
کلپست مازندران ،فصلنامه مدیریت
(پژوهشگر) ،سال  ،2شماره ،31صص-92
.12
باقرزاده ،مجید و اکبري دیباور،
احمد( .)3113تبیین ارتباط هوش سازمانی
با چابکی سازمانی ،فصلنامه مدیریت کسب
و کار ،شماره ،1سال دوم ،صص .321-303
پر باران ،پریا ( .)3133بررسی رابطه تفکر
استراتژیک و چابکی سازمانی در دانشگاه
علوم پزشکی کردستان ،پایان نامه
کارشناسی ارشد (چاپ نشده) ،دانشگاه ازاد
اسالمی سنندج.
ثابتپور ،محمد ( .)3130بررسی جایگاه
توانمندسازي نیروي کار در تحول سازمان
با رویکرد تفکر استراتژیک در گروه
کارخانجات کشتی سازي کشور ،پایاننامه
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کارشناسی ارشد (چاپ نشده) ،دانشگاه
پیام نور استان تهران ،دانشکده مدیریت و
حسابداري.
جوانمردي ،محمد؛ رنجیرچی ،سید محمود؛
کرباسیان ،مهدي و خبوشانی ،اعظم
( .)3132شناسایی عوامل موثر بر افزایش
سطح چابکی سازمان با رویکرد شبکههاي
عصبی RBFجهت ارتقا پدافند غیر عامل،
مجله علوم و فناوري پدافند غیر عامل ،سال
 ،0شماره  ،0صص .23-10
ربیعی ،علی؛ خاتمی نو ،فرناز؛ عالقه مند،
شهرام و خاشعی ،فاطمه ( .)3113بررسی
میزان تفکر استراتژیک در سازمانهاي
استراتژي محور :مطالعه تطبیقی چهار
صنعت در ایران ،تهران ،پنجمین کنفرانس
بین المللی مدیریت استراتژیک.
رضایی ،عباس ( .)3132نفشه راه چابکی
سازمانها بر اساس فناوري اطالعات و
ارتباطات مورد پژوهشی :شرکت ملی
مناطق نفت خیز جنوب.
ساالرينهند ،ابراهیم ( .)3132شناسایی
مولفه هاي تفکر استراتژیک و رابطه آنها
در بهبود فرآیند تصمیم گیري مدیران:
مطالعه موردي در سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،پایاننامه
کارشناسی ارشد (چاپ نشده) ،دانشگاه
تهران ،دانشکده مدیریت پردیس قم.
سواري ،فاطمه ( .)3132شناسایی و ارزیابی
ابعاد چابکی سازمانی در اداره کل ورزش و
جوانان استان خوزستان با رویکرد منطق
فازي .پایاننامه کارشناسی ارشد (چاپ
نشده) ،دانشگاه شهید چمران اهواز،
دانشکده تربیت بدنی.
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حسنقلیپور،
محمدصادق؛
ضیایی،
طهمورث؛ عباسپور ،عباس و یاراحمدزهی،
محمدحسین ( .)3133تبیین مدل توسعه
قابلیتهاي فردي سرمایه انسانی با هدف
چابک سازي بنگاههاي کوچک و متوسط
(مطالعهاي در شرکتهاي مستقر در پارک
علم و فناوري دانشگاه تهران) ،پژوهشهاي
مدیریت عمومی ،سال ،1شماره ،31صص
.02-99
عادل نژاد ،آزاده ( .)3130بررسی رابطه
تفکر استراتژیک مدیران با بهره وري منابع
انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور،
پایاننامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده)،
دانشگاه آزاداسالمی واحد تهران مرکز،
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
غفاریان ،وفا و کیانی ،غالمرضا(.)3119
تفکر استراتژیک،چاپ اول،تهران ،انتشارات
فرا
فتحیان ،محمد و شیخ ،عاطفه (.)3111
ارایه ي مدلی براي چابکی در سازمانها،
دو فصلنامه مهندسی صنایع و مدیریت
شریف ،سال  ،09شماره  ،0صص -311
.302
قاسمی ،شهریار ( .)3111شناسایی و تجزیه
و تحلیل عوامل موثر برچابکی کارکنان
بانک ملی شهرستان سنندج ،پایان نامه
کارشناسی ارشد (چاپ نشده) ،دانشگاه
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Abstract
Objective:The Purpose of this Study was Development of Structural Equation Models of
Strategical Thinking and Organizational Agility in Selected Iranian Sports Federations.
Methodology:The research method was Correlation Methods that used Structural Equation
Models (Structal Equation & path diagram). the Measuring Instruments was Included Strategical
Thinking Questionnaire (Liedtka, 1998) and Organization Agility Questionnaire (Spitzer,
2007).Validity of Questionnaires was face and Content and Cronbach's Alpha Coefficients
Strategical Thinking Questionnaire was 0.96 and Organizational Agility Questionnaire was 0.96
Determined. The Statistical Population of this Research was Including 22 Islamic Republic of
Iranian Selected Sport Federation and Statistical sample was 269 Experts and Executives of 22 of
Iranian Selected Sport Federation was distributed byKrejcie and Morgan (1970) Table for
Determining Sample Size to SimpleRandom Sampling thatwas analyzed by using LISREL
Statistical Software.
Results:Results indicate that there was Impact Positive Significant the Elements of Strategic
Thinking System Perspective ( β=0.86), Intent Focus (β=0.91), Hypothesis Driven (β=0.87),
Intelligent opportunism ( β=0.92) andThinking in Time (β=0.88) on Strategical Thinking. That
was Impact Positive Significant the Component Speed ( β=0.92), Competency (β=0.92),
Felxiability (β=0.85) and Responsiveness (β=0.85), on Organizational Agility (P>0.01).In totally
that was Impact Positive Significant Strategical Thinking on Organizational Agility (β=0.86,
t=17.82, P>0.01).Those Sequential Model Fitting Procedures Indicate Impacted Strategical
Thinking on Organizational Agility in Selected Iranian Sports Federations.
Conclusion:Therefore, by Setting Goals and Developing a Cohesive Strategically Thinking
between Managers and Staffs ofSports Federations can be Identified Improving Organizational
Agility in Sports Federations in the Future.
Key words: Strategical Thinking, Organizational Agility, Sports Federations,Managers,Structural
Equation Models.
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