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هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان هوش��مندی اس��تراتژیک س��ازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. این 
پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری 
تحقیق شامل کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان )حدود 800 نفر( بود که با استفاده از جدول مورگان حجم 
نمونه آن برابر با 260 نفر برآورد شد. در این پژوهش، برای گردآوری داده ها از روش نمونه گیری غیراحتمالی در 
دسترس یا اقتضایی و با توجه به رویکرد و نوع متغیرهای پژوهش، از پرسشنامه حسینی و همکاران )1391( استفاده 
ش��د که توس��ط نگارندگان بر مبنای پژوهش های پیشین در مورد مفهوم هوش��مندی استراتژیک، طراحی گردیده 
است. مقدار پایایی کل پرسشنامه این پژوهش برابر 0/847به دست آمد و روایی محتوا و روایی سازه آن تأیید شد. 
یافته های این تحقیق نش��ان داد س��طح هوش��مندی اس��تراتژیک در وزارت ورزش و جوانان در حد باالتر از 
میانگین قرار داش��ت. همچنین مشخص گردید که میزان هوشمندی برون سازمانی و درون سازمانی و مؤلفه های 
آن ه��ا در وزارت ورزش و جوان��ان در حد باالتر از میانگین قرار دارد. براین اس��اس، ب��ه وزارت ورزش و جوانان 
پیشنهاد می شود این برنامه یعنی هوشمندی استراتژیک را در سایر سازمان های وابسته به خود پیاده سازی کند و 
نقاط قوت و ضعف و منشأ آن را در زمینه هوشمندی استراتژیک شناسایی و تقویت نماید تا از این طریق تجزیه 

و تحلیل اطالعات پیرامون خود را بهبود بخشد و کارایی و اثربخشی خود را افزایش دهد.
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مقدمه
ام��روزه ب��رای این که س��ازمان ها در محیط رقابتی ب��ه حیات خود ادام��ه دهند، به ابزاره��ای جدیدی جهت 
تصمیم گیری و اداره سازمان نیازمندند. از جمله  این ابزارها، سیستم های هوشمندی استراتژیک سازمانی است. 
این سیستم ها در فضای کسب و کار به سرعت در حال رشد هستند تا از طریق آن، مدیران شرکت ها و سازمان ها 
بتوانند تصمیم های هوشمندانه تری اتخاذ نمایند. با توجه به یافته های پژوهشی که در سال 2011 توسط »اتحاد 
جهانی هوش��مندی« بر روی 989 شرکت صورت گرفته است، در دنیا روند استفاده از سیستم های هوشمند رو 
به افزایش اس��ت و میزان س��رمایه گذاری بر روی این سیس��تم ها در منطقه خاورمیانه در حدود یک میلیون یورو 
می باشد )اتحادیه جهانی هوشمندی1، 2011(. به عالوه، بر طبق گزارش گروه پژوهش و بازار موسسه تکناویو، 
بازارجهانی نرم افزارهای هوش��مندی، در بازه زمانی سال های 2011 تا 2015، رشد 74/1 درصدی داشته است 

)تکناویو2، 2015(. 
هوش��مندی اس��تراتژیک فرایندی از شناس��ایی، گردآوری، تجزیه و تحلیل، توزیع و به کارگیری اطالعات از 
محیط درونی و بیرونی س��ازمان اس��ت که در دس��تیابی به مزیت رقابتی و موفقیت در آینده نقش کلیدی را ایفا 
می کند )مارچند3، 2007(. با اس��تفاده از هوشمندی استراتژیک، س��ازمان ها می توانند فعالیت های مشتریان، 
رقبا و تغییرات در محیط بیرونی کسب و کار و درون سازمان خود را پیش بینی کنند و تصمیمات مناسب را اتخاذ 
نمایند )س��یتوورتا4، 2011(. عالوه براین، هوش��مندی اس��تراتژیک به عنوان ابزاری کارآم��د می تواند آنچه را که 
سازمان نیاز دارد تا از محیط کسب و کار خود بداند، فراهم می کند. از این طریق سازمان بینش و بصیرتی درباره 

فرایندهای کنونی خود به دست آورده، تغییرات آتی را مدیریت و پیش بینی می کند )تام5، 2002(. 
ش��واهد و قرائن موجود نشان می دهد راه حل هوشمندی در کس��ب و کار سال ها وجود داشته و سازمان های 
بس��یاری میلیاردها دالر برای اجرا آن هزینه نموده اند؛ اما با وجود این، پژوهش گران نش��ان  می دهند که بیش��تر 
کاربران نهایی و مدیران ارشد هنوز اطالعاتی را برای اتخاذ تصمیمات صحیح، به هنگام و سازگار با موضوعاتی 
که بدان ها نیاز دارند، به دست نمی آورند. این کاربران علت این امر را نادرست بودن یا نامناسب بودن داده های 
گردآوری شده دانسته اند. در این راستا حدود 72 درصد از آن ها بیان می کنند که داده های سیستم های هوشمندی 
با تمام واحد ها س��ازگار نش��ده اس��ت )رائ��وش و هم��کاران6، 2013(. بنابراین، راه حل این مش��کل به داده ها و 
فرآیندهای ورای آن مربوط می باشد. الزمه این امر شناخت دقیق و صحیح نیازهای اطالعاتی تمامی بخش های 
س��ازمان جهت اتخاذ تصمیمات بهینه می باش��د. برای تحقق این هدف، س��ازمان باید به شناسایی و به کارگیری 

سیستم هوشمندی استراتژیک توجه نماید )رائوش و همکاران، 2013؛ ماندل و بارنز7، 2018(.
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از جمله س��ازمان هایی که به نظر می رس��د در حوزه ورزش نیاز مبرم به هوش��مندی اس��تراتژیک دارد، ادارات 
ورزش و جوانان هر اس��تان و در رأس آن وزارت ورزش و جوانان می باش��د. این سازمان ها که تأثیر قابل توجهی 
بر توس��عه ورزش در جامعه دارند، نیازمند آن هس��تند برای دستیابی به مزیت رقابتی و موفقیت در آینده بر مبنای 
اصول هوش��مندی اس��تراتژیک عمل کنند )آزادی و همکاران، 2016(. از طرفی، به دلیل گس��ترده بودن محیط 
خارجی که س��ازمان های ورزشی با آن درگیر هستند، اهمیت هوشمندی استراتژیک در این سازمان ها دوچندان 
می باش��د. س��ازمان های ورزشی برای اینکه اطالعات محیط اطراف خود را س��ریع تر و با دقت بیشتری تجزیه و 
تحلی��ل کنن��د، نتایج حاصله را ذخیره نمایند و در مواقع مقتضی در دس��ترس تصمیم گیرندگان قرار دهند، ناچار 
هس��تند جری��ان تبادل داده ه��ا، اطالعات و دانش را در س��ازمان و اثربخش��ی تفکر و تصمیم گی��ری را از طریق 
هوش��مندی اس��تراتژیک بهب��ود بخش��ند )آزادی و هم��کاران، 2016(. از آنجا ک��ه امروزه ویژگی ها و س��اختار 
س��ازمان های یاد ش��ده نس��بت به گذش��ته به دلیل محیط ناپایدار، رقابت جهانی، توس��عه روز افزون ارتباطات و 
مبادالت س��ریع اطالعات دچار تغییرات فراوانی ش��ده است، این س��ازمان ها نیازمند آن هستند که برای مصون 
ماندن از امواج س��همگین محیطی و نیز س��ازگاری با الزامات رقابتی، اطالعات محیطی را از طریق هوش��مندی 
استراتژیک کسب نمایند. همچنین این سازمان ها می توانند از طریق هوشمندی استراتژیک و با تجزیه و تحلیل 
اطالعات پیرامون خود، میزان کارایی و اثربخش��ی خود را بهبود ببخشند و در نتیجه عملکرد بهتری داشته باشند 
کادمیک محققان سازمانی ضمن تبیین چرایی و  )هوتچین1، 2018(. این دس��تاوردها س��بب آن ش��ده در حوزه آ
چگونگی تحقق هوش��مندی اس��تراتژیک، بر ابعاد و مفاهیم وابس��ته به آن و اندازه گیری این متغیر تمرکز ویژه ای 
داش��ته باش��ند. از جمله مطالعاتی که به طور ویژه به بررس��ی هوش��مندی اس��تراتژیک در ورزش پرداخته است 
می ت��وان ب��ه پژوهش آزادی و همکاران )2016( اش��اره کرد. این تحقیق که جامعه م��ورد نظر آن کارکنان ادارات 
ورزش و جوانان اس��تان کرمانش��اه بود نش��ان داد که هوشمندی اس��تراژیک می تواند بی تفاوتی س��ازمانی را نزد 
کارکنان این س��ازمان ها کاهش دهد. به عالوه از طریق هوش��مندی استراتژیک می توان برای سازمان های مذبور 
مزیت رقابتی ایجاد کرد. پیش تر لیبوتز2 )2006( کش��ف کرد که هوش��مندی اس��تراتژیک ب��ه عنوان اطالعاتی 
درباره محیط های رقابتی، سیاس��ی، اقتصادی و بازار شناخته ش��ده است که در آن سازمان ها ترکیبی از دو حوزه 
تخصصی هوش��مندی یعنی هوش��مندی رقابتی و هوش��مندی کس��ب و کار را به کار می گیرند. با ترکیب این دو 
نوع هوش��مندی، ارزش افزوده در زمینه اطالعات برای س��ازمان ها به منظور استفاده در تصمیم های استراتژیک 
کید بر مبنای هوشمندی از نظر لیپوتز  سازمانی فراهم می شود. در ادامه کریگوری3 )2010( در تحقیق خود با تأ
)2006( اذعان نمود که هوشمندی استراتژیک ترکیبی از هوشمندی رقابتی، هوشمندی کسب و کار و مدیریت 
دانش اس��ت و این نوع هوش��مندی فرصتی را برای س��ازمان ها فراهم می کند تا تمامی اطالعات  و س��رمایه های 
فکری خود را در یک سیس��تم یا پایگاه داده ها ترکیب کنند. س��یتوورتا )2011( در تحقیقی به این نتیجه رسید که 
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هوش��مندی استراتژیک نقش زمینه ای یا محوری در تصمیم گیری دارد؛ به این معنی که می تواند تصویری بزرگ 
از آنچه در محیط کس��ب و کار رخ می دهد، ایجاد و تعیین نماید. باس��یل و همکاران1 )2018( نیز به این نتیجه 
رس��یدند که س��ازمان ها در یک محیط آشفته برای دستیابی به هوشمندی اس��تراتژیک به ویژه در زمینه نوآوری و 
ارتباط با ذی نفعان خود باید متفاوت باش��ند، چرا که شکل گیری هوشمندی استراتژیک برمبنای کارکردهای این 
عوامل اس��ت. در تحقیق فتحی )1397( که به طور اختصاصی در س��ازمان های ورزش��ی انجام شده، مشخص 
گردید که ش��کل گیری هوشمندی استراتژیک بر مبنای دو بعد درون سازمانی و برون سازمانی است. در تحقیقی 
دیگر حس��ینی و همکاران )1391( نش��ان دادند که هوش��مندی اس��تراتژیک از طریق هوش��مندی درون و برون 
سازمانی اندازه گیری می شود. همچنین، متوسط بودن میزان هوشمندی استراتژیک در سازمان های ایرانی، لزوم 

درک بهتر و پیاده سازی بهینه این نوع سیستم ها را بیان می کند.
مرور تحقیق های پیش��ین نش��ان می دهد طرح مفهوم هوشمندی استراتژیک بیشتر بر مبنای این بوده است که 
این برنامه چه نقش��ی در تصمیم گیری دارد. از س��وی دیگر، به بررسی این مسئله که چگونه می توان از این برنامه 
در محیط های آش��فته بهره برد، اش��اره ش��ده اس��ت. همچنین برخی از این تحقیقات به ابعاد تش��کیل دهنده آن 
پرداخته است. تنها تحقیق حسینی و همکاران )1391( به ارزیابی میزان هوشمندی استراتژیک نزد سازمان های 
ایرانی پرداخته اس��ت. در مجموع، تاکنون تحقیقی که س��طح این نوع هوش��مندی را در وزارت ورزش و جوانان 
بررس��ی کرده باش��د، یافت نش��د و اطالعاتی پیرامون اینکه میزان هوشمندی اس��تراتژیک در این سازمان در چه 
س��طحی اس��ت، وجود ندارد. از آنجا که سیس��تم های هوشمند در سازمان های ورزش��ی نوپا هستند، ضرورت 
انجام پژوهش جهت بررس��ی هوش��مندی س��ازمانی به منظور اتخاذ تصمیمات مناس��ب و اس��تفاده کارآمد از 
سیس��تم ها آش��کار می گردد. بنابراین این تحقیق در صدد است تا به منظور کسب اطالعات بیشتر پیرامون سطح 
هوش��مندی اس��تراتژیک در وزارت ورزش و جوانان و ارائه بازخورد به مدیران آن، به ارزیابی میزان این متغیر از 

نگاه کارکنان ستادی آن سازمان بپردازد.

روش شناسی پژوهش
این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه 
آماری این پژوهش را کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان )800 نفر( تشکیل می دادند. حجم نمونه تحقیق 
بر مبنای جدول مورگان برابر با 260 برآورد گردید و روش نمونه گیری، غیراحتمالی از نوع در دسترس یا اقتضایی 
بود. برای اندازه گیری هوش��مندی اس��تراتژیک در این تحقیق از پرسشنامه حسینی و همکاران )1391( که مبتنی 
بر 2 بعد درون س��ازمانی و برون س��ازمانی و 9 مؤلفه »هوش��مندی رقبا«، »هوش��مندی مشتریان«، »هوشمندی 
تأمین کنندگان«، »هوش��مندی توزیع کنندگان«، »هوشمندی تکنولوژیکی«، »هوشمندی اجتماعی- فرهنگی«، 
»هوش��مندی سیاس��ی«، »هوش��مندی اقتصادی«، »هوش��مندی زیس��ت محیط��ی«، »هوش��مندی فرایندهای 
س��ازمانی«، »هوش��مندی اطالعاتی«، »هوش��مندی منابع مالی«، »هوش��مندی منابع فیزیکی« و »هوشمندی 
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منابع انس��انی« بود، اس��تفاده شد. تعداد پرسش های این پرسش��نامه برابر با 78 سؤال بود و نوع امتیاز دهی به آن 
به صورت بس��ته پاس��خ و  براس��اس طیف پنج ارزشی لیکرت )خیلی زیاد، زیاد، متوس��ط، کم و خیلی کم( بود. 
این پرسش��نامه پیش تر در بین شرکت های استفاده کننده از نرم افزارهای هوشمندی کسب و کار در ایران استفاده 
ش��ده و روایی و پایایی آن به تأیید رس��یده اس��ت. با این همه، در تحقیق حاضر به دلیل نفاوت در زمینه  مطالعه و 
جامعه هدف، صورت سؤاالت تغییر یافت و روایی و پایایی آن دوباره سنجیده شد. برای سنجش روایی محتوایی 
از دیدگاه صاحب نظران )7 تن از اس��اتید دانش��گاه( و جهت سنجش روایی سازه از کارکنان ستادی این سازمان 
نظرسنجی به عمل آمد که نتایج آن در بخش یافته های پژوهش می آید. به عالوه، جهت سنجش پایایی این ابزار 

از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و  پایایی کل پرسشنامه برابر 0/847 به دست آمد. 

جدول 1: پایایی پرسشنامه هوشمندی استراتژیک سازمانی 

آلفای کرونباختعداد پرسش هاابعادمتغیر

هوشمندی استراتژیک
530/821هوشمندی برون  سازمانی

250/736هوشمندی درون سازمانی

780/847کل پرسشنامه

س��رانجام تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با اس��تفاده از آزمون های تحلیل عاملی تأییدی و  تی تک نمونه ای 
انجام شد. این تحلیل ها با کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS نسخه 23 در سطح خطای 0/05 صورت گرفت. 

یافته های پژوهش
در جدول 2، یافته های جمعیت ش��ناختی نمونه های مورد بررسی در قالب متغیرهای جنسیت، تحصیالت، 

سن و سابقه خدمت ارائه شده است: 

جدول 2: ویژگی های جمعیت شناختی نمونه های مورد بررسی

درصد فراوانیفراوانیمتغیر

جنسیت
11644/6زن

14455/4مرد

سن

3312/7کمتر از 30 سال

3111644/6 تا 40 سال

418633/1 تا 50 سال

259/6باالتر از 50 سال
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تحصیالت

186/9دیپلم

238/8فوق دیپلم

13652/3لیسانس

8131/2فوق لیسانس

20/8دکتری

سابقه خدمت

3111/9کمتر از 5 سال

65420/8 تا 10 سال

115420/8 تا 15 سال

165220/0 تا 20 سال

6926/5باالتر از 20 سال

در جدول 3، روایی س��ازه ابزار تحقیق در قالب تحلیل عاملی تأییدی با اس��تناد به ش��اخص های بار عاملی، 
مقدار تی، میانگین واریانس استخراج شده و پایایی مرکب آمده است:

جدول 3: روایی سازه ابزار اندازه گیری

λt-valueAVECRگویهمؤلفهبعدمتغیر

هوشمندی 
استراتژیک

برون سازمانی

هوشمندی 
تأمین کنندگان

X10/758/137

0/5660/867

X20/748/107

X30/768/189

X40/576/903

X50/566/875

هوشمندی 
توزیع کنندگان

X60/646/865

0/5850/849 X70/636/786

X80/636/772
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ادامه جدول 3: روایی سازه ابزار اندازه گیری

λt-valueAVECRگویهمؤلفهبعدمتغیر

هوشمندی 
استراتژیک

برون سازمانی

هوشمندی 
توزیع کنندگان

X90/717/211

0/5850/849 X100/524/324
X110/586/487

هوشمندی 
مشتریان

X120/596/726

0/4920/829

X130/606/805
X140/626/899
X150/606/781
X160/616/873

هوشمندی 
رقبا

X170/615/843

0/5270/839

X180/545/524
X190/605/789
X1200/585/681
X210/635/915
X220/555/567
X230/535/470

هوشمندی 
تکنولوژیکی

X240/656/290

0/5040/871

X250/555/794
X260/616/108
X270/435/042
X280/555/837
X290/646/255
X300/626/167
X310/606/069
X320/606/058
X330/555/814

هوشمندی 
اقتصادی

X340/565/989

0/5980/832

X350/515/672
X360/646/450
X370/716/685
X380/616/300

هوشمندی 
سیاسی- 

قانونی

X390/648/056

0/5280/848 X400/668/225
X410/637/949
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ادامه جدول 3: روایی سازه ابزار اندازه گیری

λt-valueAVECRگویهمؤلفهبعدمتغیر

هوشمندی 
استراتژیک

برون سازمانی

هوشمندی 
سیاسی- قانونی

X420/708/561
0/5280/848 X430/607/701

هوشمندی 
اجتماعی- 

فرهنگی

X440/678/252

0/5240/845

X450/658/094
X460/516/683
X470/678/259
X480/698/424

هوشمندی 
زیست محیطی

X490/745/475

0/5580/803

X500/685/391
X510/635/266
X520/404/272
X530/414/340

درون سازمانی

هوشمندی 
فرایندهای 

سازمانی

X540/687/320

0/5790/819

X550/727/509
X560/556/432
X570/566/553
X580/465/709

هوشمندی 
منابع مالی

X590/466/179

0/5930/827

X600/688/812
X610/769/395
X620/678/652
X630/486/546

هوشمندی 
منابع انسانی

X640/679/703

0/5640/866

X650/588/510
X660/7711/000
X670/7310/491
X680/639/159

هوشمندی 
منابع فیزیکی

X690/425/537

0/5500/800

X700/415/429
X710/314/236
X720/687/912
X730/647/656

هوشمندی 
اطالعاتی

X740/543/684
0/5850/825 X750/583/741
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ادامه جدول 3: روایی سازه ابزار اندازه گیری

Λt-valueAVECRگویهمؤلفهبعدمتغیر

هوشمندی 
استراتژیک

درون سازمانی
هوشمندی 
اطالعاتی

X760/593/754

0/5850/825 X770/643/807

X780/633/799

تجزیه و تحلیل داده ها نش��ان داد که مقدار بارهای عاملی برای متغیرهای آش��کار در تمامی موارد جز معرف 
ش��ماره X71( 71( بیش��تر از 0/4 می باش��د. همچنین مش��خص گردید که مقادیر واریانس استخراج شده برای 

متغیرهای پنهان بزرگتر از مقدار 0/50 و پایایی آن نیز بزرگتر از مقدار 0/7 است. 
در جدول 4، میزان نمره دهی به متغیر هوش��مندی اس��تراتژیک در وزارت ورزش و جوانان از دیدگاه کارکنان 

ستادی این وزارتخانه با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای تحلیل می گردد.

جدول 4: نتایج آزمون تی تک نمونه ای در زمینه متغیرهای هوشمندی رقابتی و ابعاد آن

آماره tمتغیر/ ابعاد
درجه 
آزادی

سطح 
معناداری

میانگین
انحراف 

معیار
اختالف 
میانگین

فاصله اطمینان %95 
برای حد

حد 
پایین

حد باال

32/2992590/0013/9890/4930/9890/9281/049هوشمندی استراتژیک

هوشمندی 
برون سازمانی

27/3722590/0013/9680/5700/9680/8911/038

هوشمندی 
درون سازمانی

32/3312590/0013/9980/4980/9980/9381/059

با استناد به نتایج جدول 4، مشاهده می شود که میانگین متغیر هوشمندی استراتژیک و ابعاد آن )هوشمندی 
برون سازمانی و هوشمندی درون سازمانی( باالتر از حد میانگین است. لذا با اطمینان 95 درصد می توان گفت 

که هوشمندی استراتژیک و ابعاد آن در وزارت ورزش و جوانان به صورت مطلوب اجرا می شود. 
 در ج��دول 5، می��زان نمره  دهی ب��ه مؤلفه های هر کدام از ابعاد هوش��مندی اس��تراتژیک در وزارت ورزش و 

جوانان از دیدگاه کارکنان ستادی این وزارتخانه با استفاده از آزمون نی تک نمونه ای تحلیل می گردد.
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جدول 5: نتایج آزمون تی تک نمونه ای در زمینه مؤلفه های بعد درون سازمانی هوشمندی رقابتی

آماره tمؤلفه
درجه 
آزادی

سطح 
معناداری

میانگین
انحراف 

معیار
اختالف 
میانگین

فاصله اطمینان %95 
برای حد

حد باالحد پایین

هوشمندی فرایندهای 
سازمانی

20/1492590/0013/9130/7300/9120/8231/001

18/2832590/0013/8560/7550/8560/7640/948هوشمندی منابع مالی

هوشمندی منابع 
انسانی

19/6022590/0013/9450/7770/9450/8501/040

هوشمندی منابع 
فیزیکی

24/3192590/0014/0040/6661/0040/9231/086

28/5542590/0014/1240/6351/1241/0471/202هوشمندی اطالعاتی

با استناد به نتایج جدول5، مشاهده می شود که میانگین کلیه مؤلفه های بعد درون سازمانی متغیر هوشمندی 
اس��تراتژیک باالتر از حد میانگین است. لذا با اطمینان 95 درصد می توان گفت که مؤلفه های مذبور در وزارت 

ورزش و جوانان به صورت مطلوب اجرا می شود. 

جدول 6: نتایج آزمون تی تک نمونه ای در زمینه مؤلفه های بعد برون سازمانی هوشمندی رقابتی

آماره tمؤلفه
درجه 
آزادی

سطح 
معناداری

میانگین
انحراف 

معیار
اختالف 
میانگین

فاصله اطمینان %95 
برای حد

حد باالحد پایین

26/3942590/0014/1540/7051/1541/0681/240هوشمندی تأمین کنندگان

28/7242590/0014/1400/6401/1401/0621/219هوشمندی توزیع کنندگان

30/1182590/0014/1700/6261/1701/0931/246هوشمندی مشتریان

27/7852590/0014/0260/5951/0260/9561/098هوشمندی رقبا

25/8962590/0013/9250/5760/9250/8540/995هوشمندی تکنولوژیکی

25/2542590/0013/9890/6310/9890/9121/067هوشمندی اقتصادی

20/0772590/0013/8590/6900/8590/7740/943هوشمندی سیاسی- قانونی

20/9462590/0013/8860/6840/8860/8050/972هوشمندی اجتماعی فرهنگی

21/3002590/0013/8690/6580/8690/7880/949هوشمندی زیست محیطی
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با استناد به نتایج جدول 6، مشاهده می شود که میانگین کلیه مؤلفه های بعد برون سازمانی متغیر هوشمندی 
استراتژیک باالتر از حد میانگین است. لذا با اطمینان 95 درصد می توان گفت که مؤلفه های یاد شده در وزارت 

ورزش و جوانان به صورت مطلوب اجرا می شود. 

بحث و نتیجه گیری
هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان هوشمندی استراتژیک سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. یافته ها 
نش��ان داد که س��طح هوش��مندی اس��تراتژیک در وزارت ورزش و جوانان در حد باالتر از میانگین قرار دارد. به 
عبارت دیگر، نمونه های مورد بررس��ی بر این باور بودند که میزان هوش��مندی استراتژیک در سازمان متبوع آن ها 
به خوبی اجرا ش��ده اس��ت یا اجرا می شود. این یافته به طور نس��بی با نتایج مطالعه حسینی و همکاران )1391( 
مبنی بر اینکه هوش��مندی اس��تراتژیک از طریق هوش��مندی درون و برون س��ازمانی اندازه گیری می شود و میزان 
هوش��مندی اس��تراتژیک در سازمان های ایرانی متوسط اس��ت، همخوانی دارد. هوشمندی اس��تراتژیک به مثابه 
داده های ورودی در اتخاذ اس��تراتژی مبتنی بر بداهه در نظر گرفته می شود و حائر اهمیت است که سازمان ها به 
منظور دستیابی به رشد پایدار در محیط رقابتی، هوشمندی به موقع و مناسبی از داده ها در محیط باشند )ماندل، 

.)2019
در تبیین این یافته می توان گفت که آنچه در دنیای امروز س��ازمان های ورزش��ی را با دنیای چند دهه قبل آن ها 
متمایز می کند، محیط ناپایدار، رقابت جهانی و توس��عه روزافزون ارتباطات و مبادالت س��ریع اطالعات است. 
س��ازمان های ورزش��ی برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز س��ازگاری با الزامات رقابتی چاره ای 
جز کسب اطالعات محیطی از طریق هوشمندی استراتژیک ندارند. به همین دلیل هوشمندی  استراتژیک یک 
مفهوم ضروری در فرآیند مدیریت سازمان های ورزشی است، چرا که برای سازمان های مذبور این امکان فراهم 
می شود که از طریق هوشمندی استراتژیک و با تجزیه و تحلیل اطالعات پیرامون خود، میزان کارایی و اثربخشی 
خود را بهبود ببخشند و در نتیجه عملکرد بهتری در برابر رقبا داشته باشند. همچنین بهبود هوشمندی استراتژیک 
موجب می شود که سازمان ها بتوانند اطالعات محیط اطراف خود را سریع تر و با دقت بیشتری تجزیه و تحلیل 
کنن��د و نتای��ج حاص��ل را ذخی��ره نمایند و در مواقع مقتضی در دس��ترس تصمی��م گیرندگان قرار دهن��د. این امر 
جریان تبادل داده ها، اطالعات و دانش را در س��ازمان تس��ریع می کند و اثربخشی تفکر و تصمیم گیری را بهبود 

می بخشد. 
همچنین مش��خص گردید که میزان هوش��مندی برون سازمانی و درون س��ازمانی در وزارت ورزش و جوانان 
در حد باالتر از میانگین قرار دارد. این یافته به طور نس��بی با نتایج مطالعه حس��ینی و همکاران )1391( همس��و 
است، چون هر دو نشان دادند که سطح هوشمندی برون سازمانی و درون سازمانی در شرکت های استفاده کننده 
از نرم افزارهای هوش��مندی کس��ب و کار در ایران در حد متوسطی قرار دارد- با این تفاوت که در تحقیق نام برده 
مش��خص گردید که میزان بهره برداری از هوش��مندی درون س��ازمانی به نسبت هوش��مندی برون سازمانی بیشتر 

است. 
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در تبیین این یافته می توان گفت که هوش��مندی اس��تراتژیک ترکیبی از ابعاد برون س��ازمانی و درون س��ازمانی 
اس��ت )فتحی، 1397؛ حس��ینی و همکاران، 1391و لیبوتز، 2006( و در دنیای رقابتی کنونی، س��ازمان هایی 
موفق خواهند بود که اطالعات محیط اطراف خود را سریع تر و با دقت بیشتری تجزیه و تحلیل کنند که این جز 
با بهره گیری از شناس��ایی عوامل تأثیرگذار درونی و بیرونی از طریق هوشمندی استراتژیک میسر نیست. مدیران 
برای بهره مندی از هوش��مندی استراتژیک در س��ازمان تحت مدیریت خود باید عوامل درونی و بیرونی سازمان 
خود را بشناسند و با به کار گیری صحیح این عوامل در راستای بهبود عملکرد سازمان خود اهتمام ورزند. به زعم 
حسینی و همکاران )1391( هوشمندی برون سازمانی با بصیرت سازمان در شناسایی الگوها و گرایشات محیط 
بیرونی اش��اره و از طریق هوش��مندی بازار )هوش��مندی تأمین کنندگان، هوش��مندی توزیع کنندگان، هوشمندی 
مش��تریان و هوش��مندی رقبا( و هوش��مندی کالن محیط��ی )هوش��مندی تکنولوژیکی، هوش��مندی اقتصادی، 
هوشمندی سیاسی- قانونی، هوشمندی اجتماعی- فرهنگی و هوشمندی زیست محیطی( اندازه گیری می شود. 
از س��وی دیگر، هوشمندی هایی مانند هوشمندی اطالعاتی، هوشمندی فرایندهای سازمانی و هوشمندی منابع 
سازمانی )منابع مالی، منابع انسانی و منابع فیزیکی( هوشمندی از دیدگاه درون سازمانی را اندازه گیری می کنند. 
به عالوه یافته ها نش��ان داد که میزان مؤلفه های بعد درون سازمانی متغیر هوشمندی استراتژیک در حد باالتر 
از میانگین قرار داد. در این بین، میزان هوشمندی اطالعاتی نسبت به سایر مؤلفه ها بیشتر بود. این یافته با نتایج 
مطالعه حسینی و همکاران )1391( مبنی بر اینکه گزارش کردند که هوشمندی منابع مالی و هوشمندی سیاسی 

از باالترین هوشمندی برخوردار هستند، ناهمخوان است. این تفاوت در نتیجه می تواند به چند عامل برگردد:
 نخست اینکه در مطالعه نام برده مؤلفه های ابعاد درون سازمانی و برون سازمانی متغیر هوشمندی استراتژیک 
به تفکیک اولویت بندی نش��ده اس��ت و این یافته در ارتباط با اهمیت این مؤلفه در کنار هم اس��ت. این در حالی 

است که در تحقیق حاضر اهمیت هر یک از این مؤلفه ها به تفکیک ابعاد هوشمندی استراتژیک بوده است. 
دوم ای��ن ک��ه جامعه هدف متف��اوت نیز می تواند موجب چنین نتیجه ای ش��ده باش��د. در تحقیق حس��ینی و 
همکاران )1391( از ش��رکت های اس��تفاده کننده از نرم افزارهای هوشمندی کس��ب و کار استفاده شده، ولی در 

تحقیق حاضر جامعه آماری کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان بودند. 
در تبیی��ن ای��ن یافته می توان اس��تنباط کرد که هوش��مندی اطالعاتی، فرایند گردآوری و س��ازماندهی، تجزیه 
و تحلی��ل، توزیع اطالعات درون س��ازمانی میان بخش های س��ازمان و مدیریت و عمل ب��ه اطالعات با رعایت 
اصول اخالقی می باش��د )س��ابرینا و هم��کاران، 2012(. در نتیجه، ضرورت وجود پایگاه ه��ای اطالعات داده  
و سیس��تم های تحلیل و پردازش داده ها در درون س��ازمان الزم و حیاتی اس��ت. کوین و بیل )2011( معتقدند 
که هوش��مندی اطالعاتی جزئ��ی از مدیریت دانش کارا به گونه ای اثربخش و یک الگ��وی کار مدیریتی با رواج 
فناوری های ارتباطی و قدرت دانش در سازمان است که امروزه، در حکم یک دارایی سازمانی به شمار می آید. 
س��رانجام یافته ها نشان داد که میزان مؤلفه های بعد برون سازمانی متغیر هوشمندی استراتژیک در حد باالتر 
از میانگین قرار داد. در این بین، میزان هوش��مندی مش��تریان نسبت به سایر مؤلفه ها بیشتر بود. این یافته با نتایج 
مطالعه حس��ینی و همکاران )1391( ناهمخوان است، چرا که بین نتایج گزارش شده از این تحقیق و تحقیق نام 



251

 شامره: 51  بهار 1400  فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

برده در زمینه اهمیت مؤلفه های مذبور تفاوت وجود دارد. 
در تبیین این یافته می توان گفت که این هوشمندی نیازمندی های جاری و آینده مشتریان و فرصت های جدید 
و خالقانه موجود را در تقسیم بازار ترسیم می کند و تغییرات عمده نمایان کننده ای را که در فرآیندهای بازاریابی و 
توزیع به وقوع می پیوندد، نشان می دهد )بارنس، 2019(. در این هوشمندی، به طور عمده اطالعات مشتریان، 
تامی��ن کنندگان، خریداران و توزیع کنندگان گردآوری و تجزیه و تحلیل می ش��ود. هوش��مندی مش��تریان تابعی 
از ارزش های مش��تریان و س��هامداران اس��ت که در این میان قدرت مالی نقش تعیین کننده ای را در محیط های 
اس��تراتژیک ایفا می کند. به عبارت دیگر، هوشمندی مش��تریان به مبادالت مشتریان کنونی و بالقوه، ویژگی ها و 

اطالعاتی شخصی آن ها و تبادل اطالعات و دانش و تمایالت فزاینده جامعه هدف اشاره دارد.
در مجموع، می توان گفت که میزان هوشمندی استراتژیک از نگاه کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان در 
س��ازمان متبوع شان متوس��ط رو به باالست. به عبارت دیگر، آن ها اذعان داشتند که سطح هوشمندی استراتژیک 
در وزارت ورزش و جوانان در حد باالتر از میانگین قرار دارد. همچنین، ابعاد درون سازمانی و برون سازمانی این 

متغیر و مؤلفه های وابسته به این ابعاد نیز در وزارت ورزش و جوان به درستی پیاده سازی می شود. 
براین اس��اس به وزارت ورزش و جوانان پیش��نهاد می ش��ود این برنامه یعنی هوشمندی استراتژیک را در سایر 
س��ازمان های وابس��ته به خود پیاده س��ازی کند، نقاط قوت و ضعف و منشأ آن را در زمینه هوشمندی استراتژیک 
شناس��ایی و تقوی��ت نماید ت��ا از این طریق تجزیه و تحلی��ل اطالعات پیرامون خود را بهبود ببخش��د و کارایی و 

اثربخشی خود را افزایش دهد.
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