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 چكيده

 تحقيق آماري جامعة. بود جوانان و ورزش وزارت در راهبردي مديريت اثربخشي بر قانوني محيط تأثير بررسي حاضر پژوهش از هدف
 و ستادي احدهايو در خبره كارشناسان و جوانان و ورزش وزارت مديران ورزش، در مديريت سابقة با ها دانشگاه علمي هيأت اعضاي
 براي. شدند انتخاب تحقيق نمونة براي شمار كل صورت به آنها همة كه بودند نفر 300 تعداد به ورزشي هاي فدراسيون مديران و تابعه

 )1394( نژاد و اثربخشي مديريت راهبردي نيك )1394( نژاد نيك قانوني محيط استاندارد هاي پرسشنامه از پژوهش اهداف به دستيابي
ترتيب  به آزمودني 30 مقدماتي با مطالعة يك در آنها پايايي و رسيد متخصصان از تن يازده به تأييد پرسشنامه دو هر روايي. شد فادهاست
 همبستگي ضريب از جمله استنباطي و توصيفي آمار هاي روش از شده يآور جمع تحليل اطالعات براي. شد محاسبه 86/0و  84/0

 بين محيط قانوني و كه نشان داد نتايج. شد استفاده AMOS و SPSS افزار نرم دو با كمك ساختاري تمعادال و رگرسيون و پيرسون
 تأثير تواند مي قانوني محيط مشخص شد همچنين. دارد وجود معناداري مثبت و ارتباط اثربخشي مديريت راهبردي با آن ابعاد تمامي
 نشان آمده دست به تعيين ضريب همچنين. باشد داشته راهبردي مديريت بخشياثر بر 557/0 با برابر قبولي قابل معنادار و مثبت،

ها و  ها و دستورالعمل نامه بدون توجه به آيين. كند مي تبيين را راهبردي مديريت اثربخشي واريانس از درصد 31 قانوني محيط كه دهد مي
 .واهند داشتقوانين و تدوين آنها براساس راهبردها، راهبردها اثربخشي الزم را نخ

 

  هاي كليدي واژه
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 مقدمه

هاي اخير شاهد تحقيقات گسترده و بحث و در دهه

وگوي مستمر ميان انديشمندان مديريت دولتي  گفت

دربارة شيوه و راهبرد تجديد حيات و نوآفريني فرايندهاي 

- انتخاب چارچوب. ايمهاي دولتي بوده در سازمان مديريتي

قانون اساسي  فرهنگ و تناسب بههاي جديد مديريتي 

ها و اقدامات  كنندة سياست اي كه تسهيل گونه كشورها به

ويژه كشورهاي در  اي باشد، براي همة كشورها و بهتوسعه

ناپذير  فقط يك هدف، بلكه ضرورتي اجتناب توسعه نه حال 

 محيطي با مداوم طور به ها از طرفي سازمان ).10( است

هر  از محيطي تهديدهاي هستند و رو روبه ناآرام و متالطم

 ها سازمان. اندازد مي مخاطره به را آنها بقاي و حيات سو

 هاي ضعف و ها بشناسند، توانايي را خود فعلي جايگاه بايد

 از ها توانايي بر تكيه با و كنند تحليل دقيقاً را خود

 با برخورد براي را خود و كرده محيطي استفاده هاي صتفر

در واقع هماهنگي با تغييرات و ). 7( كنند آماده تهديدها

ترين عوامل براي حفظ وجودي  شرايط محيط از مهم

ترين دستاوردهاي هماهنگي و  از مهم. ستها سازمان

ها، تعامل  آمادگي در برابر تغييرات محيطي براي سازمان

هاي  يط براي به حداقل رساندن پيچيدگيمستمر با مح

هاي  ساختار و ويژگي ين،است؛ بنابراناشي از تغيير 

قرار دارد، براي هر سازماني در آن سازمان كه  يطيمح

 هاي استدالل امروزه اتكاي. )20( مهم است بسيار

 و نگرشي هاي نظرسنجي بر ملي گذاري يمش خط

 غايي هدافا تحقق كنندة ينتضم چندان ها، يافكارسنج

 اثرگذار آوردهاي ره طور همين و عموميهاي  مشي خط

 رويكرد شواهد پرتو در گذاري مشي خط. بود نخواهد آنها

 در كه است عمومي گذاري مشي خط چرخة به جديدي

 ترين اساسي از. است شده استفاده كشورها از بسياري

 عمومي مشي خط تدوين و طراحي ها، دولت هاي فعاليت

 از استفاده با جامعه امور در دولت التمداخ و است

 پيچيدة بسيار عرصة در ).1( گيرد مي صورت ها مشي خط

 تأثيرگذار، عوامل تعدد ها، سازمان امروز هاي فعاليت

 كسب به ها سازمان مندي عالقه و تحوالت، تغيير سرعت

 و مديريت راهبردي ريزي برنامه ،بلندمدت موفقيت و بقاي

 است، مديران كرده ناپذير جتنابا ضرورتي راهبردي را

 ترسيم و سيستمي و تفكر راهبردي از گيري بهره بدون

 هدايت و رهبري به قادر خود سازمان آيندة دورنماي

 از عصر اين در. نيستند پيچيده عرصة در اين صحيح

ابزاري  راهبردي، ريزي برنامه فناوري، و علم پيشرفت

 رشته و ها نسازما كارشناسان و مديران براي سودمند

 برخورداري منظور به ؛ و)3( است مرتبط هاي فعاليت

 توانايي بر كه هاي محيطي چالش با اثربخشي

 تأثير ها فعاليت توسعة و سود كسب براي هايشان سازمان

 قرارتوجه  مورد را راهبردي مديريت فرايند گذارد، مي

 بهينه به مذكور فرايند كه باورند اين بر آنها .اند ده دا

 و كند مي كمك رقابت محيط در سازمان موفقيت اختنس

 تر دقيق را ها دگرگوني و تغييرات كه دهد مي را توانايي اين

 و رويدادها مقابل در را سازمان آمادگي و كند بيني پيش

 دهد افزايش خارجي و داخلي انتظار غيرقابل  رخدادهاي

مديريت راهبردي فرايند اتخاذ تصميماتي است كه  ).12(

يك . شود ه موفقيت و ادامة حيات سازمان منجر ميب

گذاري،  جريان هدف شده حسابمديريت راهبردي پويا و 

هايي است كه  بيني انجام فعاليت گيري و پيش تصميم

 هاي هدفموجب تدوين راهبرد اثربخش براي دستيابي 

 ارشد مديران اصلي هاي چالش از). 9( استسازمان 

 صحيح سازي يادهپ و بردهاراه درست تدوين ها، سازمان

 درست هاي راهبرد از بسياريمتأسفانه ). 6(آنهاست 

 در. شوند يم مواجه شكست با عمل مرحلة در شده ينتدو

 اجرا و اثربخشي عدم موفقيت سبب متعددي عوامل واقع

 مهمي عواملجمله  از سازماني موانع. شوند مي راهبردها

 و سازد مي همواج با مشكل را ها استراتژي اجراي است
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 منابع، نامناسب تخصيص نامناسب، ساختار شامل

 ،اثربخشيرغ تشريك مساعي ناكافي، و ناقص ارتباطات

 كنترل سيستم فقدان مناسب، سازماني فرهنگ فقدان

 تحصيلي مناسب، مدارك پاداش سيستم نبود مناسب،

 رويكرد فقدان و مناسب انگيزشي سيستم فقدان نامناسب،

 راهبردها شكست دليل اگرچه). 24( است مطلوب اجرايي

 استراتژيك مديريت در استراتژي اجراي فرايند به

 از. شده است آن به كمتري توجه مطالعات در گردد، برمي

 انتقال به توان مي ها، استراتژي اجراي شكست داليل

 محدوديت نيز و سازمان سرتاسر در استراتژي نادرست

 و ها پروژه انجام در منابع ناكارايي و زمان و بودجه

 بسياري اهميت و استراتژيك اولويت از بعضاً كه اقداماتي

 قسمت اما نيستند برخوردار اهداف، به دستيابي جهت در

 كرد اشاره دهند، مي اختصاص خود به را بهبود منابع اعظم

ترين عوامل تأثيرگذار بر راهبردهاي  از طرفي از مهم. )6(

هاي  يكي از محيط ها، محيط بيروني است؛ و سازمان

ها، محيط قانوني است؛ محيط قانوني  تأثيرگذار بر سازمان

عبارت است از فضاي سياسي و قانوني كه هر سازمان در 

قوانين دولتي و دولت، نتايج . پردازد آن به فعاليت مي

انتخابات، روابط دولت و احزاب، توازن قدرت، ثبات يا 

هاي  با سازمانثباتي سياسي، ميزان اثربخشي روابط  بي

رسمي، حقوق قانوني سازمان، ميزان اجازة دولت براي 

هاي سياسي حاكم بر كشور  وكارها، قدرت دخالت در كسب

توانند بر محيط قانوني  ها مي و بخش خصوصي و اتحاديه

ها خود تحت تأثير عملكردهاي  اين مؤلفه. تأثير بگذارند

قانون و مقررات، تصميمات حقوقي، نظرهاي 

 ).25(گيرند  گيرندگان و تفسير قوانين قرار مي تصميم

محيط قانوني در هر كشوري با گذر زمان و در طول 

تأثيرات محيط . كند روند تاريخي يك كشور تغيير مي

و  1قانوني در تحقيقات گذشته معموالً به دو صورت ايستا

                                                           
1. Stable 

با اين حال امروزه محيط قانوني . مطالعه شده است 2پويا

). 16(شود  گرفته مي در نظرر پويا صورت يك متغي به

ها را با قوانين  محيط قانوني با ساختار ايستا، سازمان

ها آزادند كه  با اين حال سازمان. گيرد محدود در نظر مي

ها  بنابراين در سازمان؛ در اين محدوده فعاليت كنند

ها  سازمان. آيد وجود مي احساس محدوديت و كنترل به

شوند و تغيير در  ناگهاني آماده نميمعموالً براي تغييرات 

. شود ها ديده نمي مدت سازمان دستورها و اهداف كوتاه

ها همانند بازيكنان هستند و نظام قانوني همانند  سازمان

توان گفت كه در محيط  طور خالصه مي به. يك زمين بازي

ها برخي از تأثيرات تغييرات  قانوني با ساختار ايستا سازمان

ها به يك  در حقيقت سازمان. كنند اس نميقانون را احس

ها  مكانيسم كنترل دروني مجهزند كه شاكلة اصلي سازمان

در حقيقت آن مكانيسم است كه ممكن  است؛ وپيرو آن 

در محيط قانوني با . است موجب تغيير در آنها شود

در اين محيط قوانين . ترند فعال كامالًساختار پويا، قوانين 

، بهداشت و ايمني، قانون حمايت از بسياري عليه تبعيض

 تأثير مورد در). 13(كار و قوانيني از اين دست وجود دارد 

 توجه مهم واقعيت اين به بايد راهبردها بر قانوني محيط

 براي الزم منابع و قدرت نيازمند ها سازمان كه كرد

. انتظارند مورد تغييرات انجام و محيط بر اثرگذاري

 ابزار ها سازمان از سري يك براي ونقان نظريه اين براساس

 به. است گرفته نظر در تنبيه ابزار سري يك براي و تشويق

 محيط شرايط با را خود چگونه كه يابد درمي سازمان مرور

 مزاياي از و بماند امان در آن مضرات از تا دهد وفق قانوني

 به وابستگي نظرية را عامل اين حقيقت در. ببرد بهره آن

 پاسخگويي دقت و سرعت ميزان يعني نامند؛ مي منابع

 آن منابع قدرت به آن تغييرات و قانوني محيط به سازمان

 به) 2004( و همكاران 3درابتز ).10( وابسته است سازمان

 راهبري نظام كيفيت كه پرداختند اين موضوع توضيح
                                                           
2. Dynamic 
3. Drobetz 
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 آنها. توضيح دهد را سازمان عملكرد تواند مي سازمان

 ارتقاي كيفيت سازمان براي عاملي را بهتر قانوني محيط

 آلماني هاي سازمان از ي ا نمونه انتخاب با و نظر گرفتند در

 نظام كيفيت سطح وسازمان عملكرد  بين كه دادند نشان

  ).15(دارد  وجود مثبتي رابطة سازمان راهبري

براي سنجش  شده ارائهدر كنار اين موارد الگوهاي 

خود، داراي نقاط قوت  اثربخشي سازمان هر يك در جايگاه

و ضعف براي سنجش اثربخشي سازمان هستند؛ اما اگر ما 

خواهان درك جامعي از اثربخشي سازمان هستيم، 

شناسايي همة متغيرهاي كليدي در حيطة اثربخشي و 

-سپس تعيين اينكه چگونه اين متغيرها به هم مرتبط مي

هاي رويكرد يا الگوي ارزش شوند ارزشمند است، كه

تحقق اين مهم  منظور بهتي چنين چارچوب منسجمي رقاب

 به خود پژوهش در )2012( 1پريكوپ. دهدارائه مي

 كه است معتقد و پرداخت ها سازمان در بحران بررسي

 براي عملي راهبردي، راهكاري مديريت هاي نظريه تاكنون

 مسئله، حل اين براي وي. اند نكرده ارائه بحران با مواجهه

و  راهبردي ريزي برنامه بين ارتباط تا كند مي پيشنهاد

). 22(شود  بازتعريف و بازنگري راهبردي، وتحليل يهتجز

 يبند دسته براي تالش در) 2005( همكاران و 2نيا رحيم

 زير دست عوامل دسته چهار به ها راهبرد شكست داليل

 و مديريتي سازماني، مسائل يزي،ر برنامه پيامدهاي :يافتند

 همكاران و نيا رحيم مطالعة در اين، بر هعالو. )23( فردي

 داليل از آنها يبند دسته به محيطي عوامل ،)2009(

 ينتر مهم از يكيچراكه شد،  اضافه ها، راهبرد شكست

 محيطي عوامل را دولتي بخش مديريت برمؤثر  عوامل

 با) 2012( همكاران و 3جيائو .)24(دهد  مي تشكيل

 قانوني محيط از يچين هاي شركت تأثير ميزان بررسي

 تبديل در بسزايي نقش قانوني محيط كه دادند نشان

                                                           
1. Pricop 
2. Rahimnia 
3. Jiao  

 اين نتايج. است داشته اقتصادي قدرت به چين شدن

 نوظهور اقتصاد يك عنوان به چين در كه داد نشان تحقيق

 مثبت اثر محلي، قانوني محيط آسيا، شرقي شمال در

 فناوري در خالقيت محصوالت، نوآوري در توجهي شايان

 داشته مديريت در نوآوري و خدمات فرايند نوآوري د،جدي

 رشد و قانوني محيط بر مثبتي اثر دولتي مالكيت. است

 قانوني محيطحال  ينا با .است داشته بزرگ هاي شركت

 گذاشته منفي تأثير كوچك يها شركت روي بر اي منطقه

 قانوني محيط چين، در كه داد نشان نتايج اين. است

 دولتي هاي سازمان و بزرگ هاي تشرك سود به بيشتر

 4نوردهانگ و گوردهام زمينه، همين در .)18( است

 منابع مديريت در تأثيرگذار اي ينهزم عوامل نيز) 2010(

 قوانين فرهنگ، بر مشتمل را اروپايي مدل يك در انساني

 تأثير و كارگري هاي اتحاديه نقش و دولت نقش مقررات، و

 محيطي عوامل. دانند يم نسانيا منابع هاي راهبرد بر آنها

وكار  كسب آن در ها سازمان كه كنند يم توصيف را بخشي

 صنعت، يها مشخصه شامل و دهند يم انجام را خود

  ). 17(شوند  يم پشتيبان هاي سازمان و دولت قوانين

عنوان حصول اهداف و  اثربخشي مديريت راهبردي به

شده است راهبردهاي هر سازمان به هزينه بهينه تعريف 

 اثربخشي مديريت مفهوم به دقيق نگاهي با). 17(

 هاي سازمان در تواند مي كه مهمي و نقش راهبردي

 تحقق اهداف و جوانان جهت ورزش وزارت ويژه به ورزشي

 داشته جامعه افراد تندرستي و سالمت تأمين در ويژه به

 با توجه. برد آن پي از استفاده ضرورت به توان مي باشد،

 به زيادي شتاب امروزه محيطي تغييرات مسئله كه به اين

 بيش تأثير آن بر سازمان لزوم توجه به است، گرفته خود

بر  تكيه با راهبردي مديريت. شود مي احساس گذشته از

 تواند مي اقتضايي ونگر  جامع نگر، يندهآ پويا، ذهنيتي

                                                           
4. Gooderham & Nordhaung 
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 هاي سازمان مسائل از بسياري براي مناسبيحل  راه

  .ورزشي باشد

 در سازمان قانوني محيط اهميت توجه به ر نهايت باد

ويژه  ها به موفقيت يا عدم موفقيت راهبردهاي سازمان

 مطرح پژوهشگر براي سؤال اين وزارت ورزش و جوانان،

بيروني همچون  محيط با شدن آيا هماهنگ كه است

و  شود؟ منجر راهبردي اثربخشي تواند به مي محيط قانوني

بر اثربخشي مديريت راهبردي وزارت  محيط قانوني چگونه

  ورزش و جوانان تأثيرگذار است؟

 

  روش تحقيق
 و كاربردي تحقيقات نوع از هدف لحاظ از تحقيق اين

 صورت به كه است تحليلي و همبستگي نوع توصيفي، از

 پژوهش اهداف به دستيابي براي. است انجام گرفته ميداني

و ) 1394( نژاد نيك قانوني دو پرسشنامة محيط از

. شد استفاده )1394( نژاد اثربخشي مديريت راهبردي نيك

 متخصصان از تن تأييد هشت به دو پرسشنامه هر روايي

 آزمودني 30 با مقدماتي مطالعة در يك آنها پايايي و رسيد

 اطالعات تحليل براي. شد محاسبه 82/0و  86/0ترتيب  به

 از اطياستنب و آماري توصيفي يها روش از شده يآور جمع

 معادالت و و رگرسيون پيرسون همبستگي ضريب جمله

 AMOSو   SPSS افزار نرم دو كمك با ساختاري

منتخب  استادان را پژوهش آماري جامعة. شد استفاده

در  فعاليت يا مديريت سابقة كهها  دانشگاه ورزشي مديريت

 ادارات يا ورزشي هاي فدراسيون جوانان، و ورزش وزارت

 وزارت معاونان ،اند داشته را ها استان نانجوا و كل ورزش

 ورزش وزارت ستادي كل مديران ،)نفر 7( و جوانان ورزش

 و ورزش ادارات استاني كل ، مديران)نفر 20( جوانان و

 )نفر 53( ورزشي هاي فدراسيون ، رؤساي)نفر 31( جوانان

) نفر 180( جوانان و ورزش خبرة وزارت كارشناسان و

 با. بود نفر 300 حدود تعداد آنها كه دهند يم تشكيل

 صورت به آماري آماري، نمونة جامعة بودن محدود به توجه

). n=300(شد  نظر گرفته در جامعه با برابر يعني شمار كل

 هاي روش از شده، يآور جمع يها داده وتحليل يهتجز براي

 توزيع و جدول ميانگين درصد، فراواني، توصيفي آماري

 ضريب همبستگي استنباطي آماري يها روش و فراواني

 با) روش همزمان( ساده خطي رگرسيون تحليل و پيرسون

 شد؛ همچنين استفاده 66 نسخة SPSS افزار نرم كمك

 از معادالت ساختاري مدل از پيشنهادي مدل بررسي براي

  .شد استفاده AMOSافزار  نرم

 

 هاي تحقيق نتايج و يافته

 كه داد نشانها  نهنمو سن به مربوط توصيفي هاي يافته

. بودند مرد درصد 61 و زن افراد نمونه از درصد 39

 62 كه داد نشان تحصيالت به هاي مربوط يافته همچنين

 5 و ارشد كارشناسي درصد 33كارشناسي،  مدرك درصد

 از درصد 54 همچنين .داشتند دكتري مدرك درصد

   .سال بودند 10 باالي كاري سابقة داراي ها نمونه

هاي ر بررسي ارتباط بين محيط قانوني و مؤلفهمنظو به

آن با اثربخشي مديريت راهبردي از ضريب همبستگي 

همبستگي بين محيط ضرايب  1جدول در  .استفاده شد

هاي آن با اثربخشي مديريت راهبردي قانوني و مؤلفه

جز  شود، بهطوركه مشاهده مي همان. گزارش شده است

جانس، بين ساير ابعاد متغير قانون و ت پذيري ابعاد انعطاف

محيط قانوني با اثربخشي راهبردي ارتباط مثبت و 

-با توجه به يافته. وجود دارد P≥01/0معناداري در سطح 

 رفتارهاي ازدارندگيبها باالترين ضريب همبستگي بين 

 ،P≥01/0(راهبري  اي و اثربخشي مديريت غيرحرفه

477/0=r (ت راهبرديمديري و شهروندگرايي با اثربخشي 

)01/0≤ P،454/0=r (ترينپايين وجود داشت و 

 مديريت دار بين جامعيت و اثربخشي همبستگي معني

  .دست آمد به) P ،354/0=r≥01/0(راهبردي 
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  ).P،474/0=r ≥01/0( ارتباط مثبت و نسبتاً بااليي مشاهده شدراهبردي  همچنين بين محيط قانوني و اثربخشي مديريت
 

  ماتريس روابط همبستگي محيط قانوني و ابعاد آن با اثربخشي مديريت راهبردي. 1 جدول

  شهروندگرايي  ثبات  
اخالق 
  محوري

بازدارندگي 
  رفتارهاي 
  ايغيرحرفه

-انعطاف

پذيري 
  قانون

  جامعيت  پيچيدگي  تجانس
محيط 
 قانون

اثربخشي 

مديريت 

  راهبردي

**450/0  **454/0 **357/0 **477/0 05/0 039/0 **449/0 **354/0**474/0

  P≥01/0معناداري در سطح **=
  

براي بررسي روابط علي و معلولي بين ابعاد محيط 

و اثربخشي ) بينپيش(عنوان متغيرهاي مستقل  قانوني به

، از آزمون )مالك(عنوان متغير وابسته  مديريت راهبردي به

  .چندگانه به روش همزمان استفاده شد رگرسيون

  

خالصه مدل رگرسيون ابعاد محيط قانوني و اثربخشي مديريت راهبردي. 2جدول   
ضريب   مدل رگرسيون

  همبستگي
ضريب 
  تعيين

ضريب تعيين 
  شده تعديل

خطاي استاندارد 
  برآورد

دوربين 
  واتسون

F  سطح
  معناداري

  001/0  696/20 878/1  346/0  333/0  350/0  591/0  همزمان

  
دهد كه در نشان مي 2جدول نتايج ضريب همبستگي 

هاي محيط قانوني و اثربخشي حالت كلي بين عامل مؤلفه

 =001/0(مديريت راهبردي ارتباط معناداري وجود دارد 

Sig،591/0=R .( همچنين ضريب تعيين)R2 ( كه بيانگر

ز تغييرات متغير مالك توسط شده ا تغييرات تعيين درصد

درصد از  3/33دهد كه بين است، نشان ميپيش متغير

كل تغييرات اثربخشي مديريت راهبردي به  واريانس

درصد به عوامل خارج از  7/76محيط قانوني و  هايمؤلفه

 همچنين با توجه به معناداري. شودمذكور مربوط مي مدل

 ن نتيجه گرفتتوامي) F )001/0= Sig،696/20=Fمقدار 

  كه مدل رگرسيوني تحقيق مركب از متغير مستقل

 اثربخشي(و متغير وابسته ) هاي محيط قانونيمؤلفه(

 هاي محيطمدل خوبي است و مؤلفه) مديريت راهبردي

 قانوني قادرند ميزان تغييرات اثربخشي مديريت راهبردي

   .را تبيين كنند

 كه دهد مي نشان رگرسيون نتايج   3جدول با توجه به 

 رفتارهاي بازدارندگي ،)Sig،18/3=T =002/0( ثبات

 پيچيدگي و) Sig،634/2=T =009/0( اي غيرحرفه

)001/0= Sig،028/5=T (اثربخشي بر معناداري تأثير 

 جوانان و ورزش وزارت در انساني منابع راهبردي مديريت

 ،)Sig،243/1=T =215/0( راييشهروندگ اثر و دارند

 جامعيت و) Sig،100/1=T =273/0( محوري اخالق

)072/0= Sig،805/1=T (راهبردي مديريت اثربخشي بر 

  .نبود معنادار انساني منابع
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  هاي محيط قانوني و اثربخشي مديريت راهبردي نتايج تحليل رگرسيون بين مؤلفه. 3جدول 

  مزمانرگرسيون ه
مقدار   ستانداردشدهاضرايب تأثير   ضرايب تأثير استانداردنشده

T  

سطح 
  B Std. Error  Beta معناداري

 001/0 759/7  165/0 281/1 مبدأ از عرض

 002/0 18/3 265/0 058/0 184/0 ثبات

 215/0 243/1 108/0 052/0 064/0 شهروندگرايي

 273/0 100/1 1/0 064/0 07/0 محوري اخالق

 009/0 634/2 255/0 06/0 158/0 اي غيرحرفه رفتارهاي بازدارندگي

 001/0 028/5 328/0 041/0 207/0 پيچيدگي

 072/0 805/1 148/0 047/0 085/0 جامعيت

  

 استاندارد تأثير ضرايب( رگرسيوني خط شيب

 ،)B=184/0( ثبات كه دهد مي نشان نيز) B=نشده

 و) B=158/0( اي غيرحرفه رفتارهاي بازدارندگي

 مديريت اثربخشي بر مثبتي اثر) B=207/0( پيچيدگي

   .دارند جوانان و ورزش وزارت در انساني منابع راهبردي

 كمك) β=Beta( استانداردشده تأثير ضرايب

 مستقل متغيرهاي يا مستقل متغير نسبي سهم تا كنند مي

 وابسته متغير تغييرات تبيين در) قانوني محيط هاي مؤلفه(

 شود؛ مشخص) انساني منابع راهبردي مديريت شياثربخ(

 آن نقش باشد، بيشتر متغير يك بتاي ضريب مقدار هرچه

 به. بود خواهد بيشتر وابسته متغير تغييرات بيني پيش در

 تأثير نتايج تفسير در پيشنهاد شده سبب همين

 ضرايب به آمده، دست به ضرايب براساس رگرسيوني

 رگرسيوني ضرايب تا شود هاشار استانداردشده رگرسيوني

 هاي مؤلفه بين در گفت توان مي بنابراين استانداردنشده،

 ثبات نسبت ،)β=328/0( پيچيدگي قانوني، محيط

)265/0=β (اي غيرحرفه رفتارهاي بازدارندگي و  

)255/0=β (راهبردي مديريت اثربخشي بر تر قوي اثر 

 توان مي د،ش ذكر كه بِتا مقادير براساس. دارد انساني منابع

 متغيرهاي در استاندارد انحراف واحد يك با تغيير گفت

 ميزان اي غيرحرفه رفتارهاي بازدارندگي و ثبات پيچيدگي،

 و265/0 ،328/0 ترتيب به راهبردي مديريت اثربخشي

 ادامه در. يافت خواهد افزايش استاندارد انحراف 255/0

 شياثربخ بر قانوني محيط تأثير شدت بررسي منظور به

 افزار نرم در ساختاري معادالت مدل از راهبردي مديريت

AMOS شد استفاده.  

 مدل روابط بين محيط قانوني 1شكل و   4جدول در 

. و اثربخشي مديريت راهبردي گزارش شده است

شود، كلية بارهاي عاملي كه مشاهده مي گونه همان

از مقادير  Tو مقدار ) وني استانداردشدهضرايب رگرسي(

دهند كه ها نشان ميقابل قبولي برخوردارند و اين شاخص

خوبي انعكاسي از  شده به گيرياي اندازهمتغيرهاي مشاهده

محيط قانوني و اثربخشي مديريت (متغيرهاي پنهان 

  .هستند) راهبردي
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  ل روابط كلي بين محيط قانون و ابعاد اثربخشي مديريت راهبرديضرايب رگرسيون مد. 4دول ج
  سطح معناداري tمقدار   عاملي بار    مسير  

محيط 
  قانوني

  -   -   745/0ثبات  --->
  001/0  659/14  78/0شهروندگرايي --->
  001/0  107/13  844/0محوري اخالق--->
  001/0  783/13  889/0 اي بازدارندگي رفتارهاي غيرحرفه --->

  001/0  458/3  234/0 قانون پذيري انعطاف --->

  001/0  339/5  359/0 تجانس --->

  001/0  906/7  525/0 پيچيدگي --->

  001/0  005/12  778/0 جامعيت --->

اثربخشي 
مديريت 
راهبردي 
  منابع انساني

  -   -   31/0 واضح بودن راهبردها --->

  001/0  719/4  812/0 ها بينش در اهداف و مأموريت --->

  001/0  675/4  766/0 نفعان ذيتوجه به  --->

  001/0  752/4  849/0 همراستاسازي --->

  001/0  614/4  713/0 براي سازمان آفريني ارزش --->

  001/0  621/4  716/0 ساختار تطابق با --->

  001/0  624/4  719/0 گرايي تخصص --->

  001/0  714/4  804/0 رضايت كاركنان --->

  001/0  921/3  409/0 ايجاد فضاي نوآوري --->

  001/0  58/4  683/0 پذيري مشاركت --->

  001/0  666/4  756/0 محور دانشمنابع انساني  ةتوسع --->

  001/0  557/4  667/0 ايجاد تعهد --->

  001/0  665/4  755/0 پذيري انعطاف --->

  

تواند همچنين نتايج نشان داد كه محيط قانوني مي

بر  557/0تأثير مثبت و معناداري قابل قبولي برابر با 

همچنين ضريب . اثربخشي مديريت راهبردي داشته باشد

 31دهد كه محيط قانوني آمده نشان مي دست تعيين به

درصد از واريانس اثربخشي مديريت راهبردي را تبيين 

   .)5 لودج(كند مي

با توجه به  .شده است  در ادامه نتايج برازش مدل ارائه

شود كه نسبت كاي اسكوآر به درجة مشاهده مي 6 لودج

بوده و براي برازش مدل  3كمتر از ) 009/2(آزادي 

هاي هاي مربوط به شاخصهمچنين آماره. مطلوب است

همگي در سطح خوب و باالي ) CFI ،NFI ،IFI(برازش 

بنابراين برازش مدل تأييد شده و مدل . قرار دارند 9/0

و اثربخشي  تحقيق مبني بر ارتباط بين محيط قانوني

  .مديريت راهبردي مورد تأييد است
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  ب
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   راهبردي
سطح معنادار

001/0 

 ي
تفسير         

 -
 -

مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب

                       

يريت راهبردي

خشي مديريت
  tمقدار   

 176/4  

ديريت راهبردي
 هاادير شاخص

619/365 

182  
009/2  
085/0 

913/0  
863/0  
049/0  
922/0  
908/0  
923/0 

              جوانان

 و اثربخشي مدي

ط قانوني و اثربخ
 بار عاملي

 557/0  ني

ي و اثربخشي مد
مقا   

 3  
1/0  
9/0  
9/0  
05/0  
9/0  
9/0  
9/0  

ج و ورزش زارت

ن محيط قانون 
  

ة روابط محيطشد

بردي منابع انسان

  
ل محيط قانوني

  مالك         
 -  
 -  

كمتر از
كمتر از 
بيشتر از 
بيشتر از 
5كمتر از 

بيشتر از 
بيشتر از 
بيشتر از 

وز در راهبردي 

ينل روابط كلي ب

استانداردشوني 

شي مديريت راهب

هاي برازش مدل

 
R(  

 

 مديريت خشي

مدل. 1شكل 

هاي رگرسيو وزن
    سير

اثربخش --->

ه شاخص. 6دول 

  )χ2/df( آزادي 
RMSEA(رآورد 

G(  
  )AGFI(شده  يل

  )RMR(نده 
CF(  

NFI( 

IF(  

اثربخ بر قانوني ط

و. 5جدول 
مس

  ط قانوني

جد
  هاي برازش

  )دو كاي(وآر 
  دي

كوآر به درجةي اس
 ميانگين خطاي بر

GFI(يكويي برازش 

يكويي برازش تعديل
گين مجذور باقيما

FI(رازش تطبيقي 

I(رازش هنجارشده 
FI(رازش افزايشي 

محيط تأثير

   
محيط

هشاخص
كاي اسكو
درجة آزاد
نسبت كاي
ريشة دوم
شاخص ني
شاخص ني
ريشة ميانگ
شاخص بر
شاخص بر
شاخص بر
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 گيري نتيجهبحث و 

 بشر كه است هايي مقوله ترين پيچيده جمله از قانون

 بوده مواجه آن با كرة خاكي روي بر خود يستز طول در

 يابد مي معنا نظم كه است قانون عنوان زير واقع در. است

 برقرار تعامل و ارتباط خويش همنوعان ديگر با و انسان

 اجتماعي، قراردادهاي اي از نمونه عنوان به قانون. كند مي

 سياست، اقتصاد، مانند زندگي در را مختلفي هاي حوزه

 از يكي. گيرد برمي در... و وكار كسب انواده،حقوق، خ

 مدون، وجود قوانين يافته، توسعه جوامع پيشرفت عوامل

 و نارسا و گنگ قوانين، اگر. است صريح و شفاف

 در كنند، نقض را ديگري هر كدام و باشند پيچيده درهم

 كه بود اميدوار توان نمي اجتماع هاي حوزه از يك هيچ

 نظام خود حتي يا فردي مشكل از گره چنين قوانيني

 اينكه. همراه آورند به را پيشرفت و ترقي و كنند باز اداري

 گام شده تعريف مسير يك در شماري بي هاي انسان

 از متأثر دهند، مي انجام را روزمرة خود امور و دارند برمي

 جامعة يك بنابراين در. است جامعه در قانون وجود

 هاي فعاليت و مردم ازهايني و ها خواسته بين دموكراتيك

 آنها و بوده واسط هاي دولتي سازمان قانوني، و خدماتي

 مديران نه دارند گيري تصميم براي قانوني حق كه هستند

 دولتي بخش ارشد بهتر است كه مديران دولتي، بنابراين

 اهداف. شوند گماشته دولتي هاي سازمان در براي كار

 سياستمداران هدافا با هماهنگ و همراستا را سازماني

 به بايد هاي دولتي كه سازمان معنا اين به كنند؛ تدوين

 سياسي و قانوني فشارهاي با خود تطبيق و تعديل

نتايج تحقيق نشان داد شهروندگرايي ). 19(بپردازند 

داري  هاي محيط قانوني تأثير معنا عنوان يكي از مؤلفه به

انان بر اثربخشي مديريت راهبردي وزارت ورزش و جو

دليل ارتباط مستقيم و  نظام اداري در هر كشور به. دارد

هاي مختلف اجتماع دارد، از رودررو كه با آحاد و اليه

دليل اينكه  اهميت و اعتبار خاصي برخوردار است و به

- حجم عظيمي از خدمات دولت از طريق مجاري و بخش

رسد، هاي مختلف دولتي به دست شهروندان مي

ام اداري منسجم، كارامد، شفاف و برخورداري از نظ

هاي دولتمردان و سياستگذاران پاسخگو همواره از دغدغه

ها سعي  كه دولت طوري به. شوداي محسوب ميهر جامعه

كنند با مطالعات علمي و تدوين قوانين و مقررات الزم مي

هاي نظام اداري خود اصالحات اداري بر توانمندي و انجام

فزايش رضايت عمومي را فراهم آورند بيفزايند و موجبات ا

 كه است نرمي پديدة همچنين شهروندگرايي ).26(

. آورد مي فراهم سازماني را اهداف تحقق تسهيل موجبات

 خود به تعهدات كاركنان اگر براساس نتايج تحقيقات

 شك اثربخشي بي كنند، عمل سازماني شهروندان بر مبني

 نتيجة). 21(يافت  خواهد بهبود راهبردهاي سازمان

 قوانيني وجود كه است واقعيت اين بيانگر آمده دست به

 قرار مبنا شهروندان، نيازهاي و حقوق رعايت بر مبتني

 و سازمان وظايف در مردم و شهروندان به خدمت گرفتن

 مهيا را شهروندان به بهينه خدمت زمينة كه قوانيني وجود

 اهبردير مديريت اثربخشي افزايش موجب تواند مي سازد،

 ايران اسالمي جمهوري جوانان و ورزش وزارت. شود

 و ورزش بدني تربيت اصلي جايگاه اساسي، قانون براساس

 فرهنگي اجتماعي، ابعاد كلية در آن عملكرد و است كشور

 حمايت قانون اساسي و ).8(دارد  تأثير افراد خانوادگي و

 نياز پيش اين سازمان و توجه به شهروندان، خوب عملكرد

يافته و در نهايت اثربخشي  توسعه و سالم جامعة به نيل

 ضعيف عملكرد عكس، به و است راهبردهاي اين سازمان

 هاي نارسايي بروز انواع براي سازي زمينه موجب آن،

همچنين نتايج تحقيق نشان . شود مي فرهنگي و اجتماعي

داري بر  محوري محيط قانوني تأثير معنا داد كه اخالق

. يريت راهبردي وزارت ورزش و جوانان دارداثربخشي مد
 نظام وجود بدون كه اند دريافته امروزه ها سازمان مديريت

 و سازمان فرد، نيازهاي اخالقي در آن كه يكپارچه اخالقي
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 و سياسي مختلف اقتصادي، هاي جنبه و جهات از جامعه

 نظام. نيستند حيات ادامة به شود، قادر برآورده اعتقادي

 ابعاد تمامي سيستمي و گرا كل نگرشي با پارچهيك اخالقي

 به توازن و تعادل ايجاد با و دهد مي قرار را مدنظر اخالقي

). 2(يابد  مي توفيق همگاني و پذيرش قابل اخالقيات ايجاد

 بر نوعي به گيرد، مي انجام كار محيط در كه كاري هر

 تصميمات سازماني واقع در. است مبتني اخالقي باورهاي

 غيراخالقي تصميم هر .اند شده تنيده درهم خالقياتا با

 بر حتي و سرنوشت سازمان بر سوئي بسيار آثار تواند مي

 يك تصميم دامنة. بگذارد كاركنان خصوصي زندگي

 و رفته فراتر نيز زمان حال از غيراخالقي و ناصحيح

  . )4( مخدوش سازد را سازمان كاركنان آيندة تواند مي

 در معنادار هاي ويژگي از يكي وانعن به محوري اخالق

در وزارت  مديريت راهبردي اثربخشي بيني پيش موضوع

شمار  به قانوني محيط ويژگي ترين ورزش و جوانان، اساسي

 موجب قوانين محور بودن اخالق طور كلي به. رود مي

 خود اين امر و شد خواهد سازمان در اين اخالق افزايش

 دارد؛ چراكه اگر همراه به ار باالتري وري بهره و اثربخشي

 انساني نيروي شود، رعايت اخالقي هاي ارزش سازماني در

 به متمايل سازماني و هاي ارزش به سازمان، وفادار آن

 كه داشت خواهد آن به تمايل سازمان، در عضويت حفظ

 در شده تعيين وظايف فراتر از كوشش خود و تالش تمام با

ت هدف توسعة شغل خود كه در نهاي شرح چارچوب

كند؛  فعاليت صنعت ورزش و توسعة سالمت كشور است،

 اثربخشي در ميزان مهمي نقش سازماني اخالق رو ازاين

  . سازماني در اين وزارت دارد

 رفتارهاي نتايج تحقيق نشان داد بازدارندگي

داري بر اثربخشي مديريت  اي قانون تأثير معنا غيرحرفه

 از اداري فساد .اردجوانان د و ورزش راهبردي وزارت

 توسعة موازات به كه هاست سازمان هاي دغدغه ترين مهم

 كارامد و قانوني سازوكارهاي نبود در ساالري و ديوان

و  نمايد مي رخ گوناگوني هاي شكل به آن، با مبارزه

 رو ازاين. دهد مي كاهش را انساني منابع مديريت اثربخشي

 را اثربخشي انبتواند ميز كه است نياز راهبردهايي به

 اي، غيرحرفه رفتارهاي ارتكاب در و دهد افزايش

 راهبرد دو به توان مي را راهبردها .كند ايجاد بازدارندگي

 راهبردها اين از هر يك. كرد بندي طبقه واكنشي و كنشي

 استقرار موجب تواند مي كه است متنوعي شامل موارد

هاي  دولتي همچون سازمان هاي سازمان در اداري سالمت

است،  متفاوت راهبردها اين هرچند اثربخشي شود، ورزشي

در نتيجه حمايت قانون از اخالق و برخورد با رفتارهاي 

اخالقي در وزارت ورزش موجب اثربخش شدن راهبردهاي 

نتايج تحقيق نشان  .آن در جهت توسعة ورزش كشور است

 داري اي قانون تأثير معنا غيرحرفه رفتارهاي داد بازدارندگي

جوانان  و ورزش بر اثربخشي مديريت راهبردي وزارت

 تحوالت 1990 دهة اوايل و 1980 دهة اواخر در. دارد

 اتفاق پيشرفته كشورهاي در دولتي هاي بخش در عظيمي

 حاكم كه اداره بوروكراتيك و مراتبي سلسله شكل و افتاد

 را خود جاي بود، بيستم قرن دولتي هاي سازمان بر

 ).14( داد بازار بر مبتني و پذير انعطاف مديريت نوعي به

 تئوري. است اصلي تئوري دو داراي نوين دولتي مديريت

 مورد در. خصوصي بخش مديريت تئوري و اقتصاد علم

 اشاره نكته اين به توان مي نيز خصوصي بخش مديريت

 عمل و ها تئوري تأثير تحت دولتي مديريت كه كرد

 بر تمركز مانند مليعوا. دارد قرار خصوصي بخش مديريت

 ساختار پذير انعطاف محيط با سازمان كردن سازگار نتيجه،

 استفادة جمله از راهبردي ريزي برنامه به توجه سازماني و

 كردن پياده سازمان، در تنبيهات و ها مشوق از بيشتر

گرفته  خصوصي بخش از... و ارزيابي تر رسمي ابزارهاي

 را آن دولتي بخش يسياس اين ماهيت وجود با. است شده 

 در تغيير ترين عمده. كند مي متمايز خصوصي بخش از

 توجه است، شده وارد خصوصي بخش از كه دولتي بخش
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 و فرايندها به بيشتر سنتي الگوي در كه است اهداف به

 همكاران و جوادين سيد ).12( شد مي توجه ساختار

 هاي سيستم پذيري انعطاف« عنوان با تحقيقي در) 1390(

 جامعة كه »كارآفريني ارتقاي ساز زمينه خدمات؛ برانج

بودند،  نفت صنعت پژوهشگاه در شاغل كارمندان تحقيق

 بر خدمات جبران كه يافتند دست نتيجه اين به

 اجراي بنابراين دارد؛ معناداري و مثبت تأثير كارآفريني

 زمينه اين در تواند مي تشويقي پاداش مانند هايي برنامه

   .ودش واقع مفيد

 بر مبتني و تشويقي عادالنه، خدمات جبران همچنين

 دارد، معنادار و مثبت تأثير سازماني كارآفريني بر عملكرد

 جبران ساختارهاي ساختن پذير انعطاف با كه معنا بدين

 براي .)5(شود  مي فراهم كارآفريني ارتقاي امكان خدمات،

 رافتظ بايد قانون، مجري و قانونگذار قانون، يك موفقيت

 اجراي در نيز و قانون تصويب و وضع در را الزم مهارت و

 خشكي و صالبت از آنكه ضمن قانون، دهند، خرج به آن

 و نيست استثناپذير قاعدتًا و است برخوردار خود خاص

 بدون و قاطعيت با و باشد قاطع و شفاف بايد

 الزم مواردي در حال عين در شود، اجرا كاري، مالحظه

 نرمي خود جاي در و باشد و منعطف شده حساب است

 اصلي هدف به عنايت با نيز، اجرا مقام در و دهد نشان

 است شايسته است، عدالت و نظم برقراري كه قانون اجراي

با توجه به اهميت  .باشد داشته را پذيري انعطاف قابليت

آوري  هايي براي فراهم گرايش مردم به ورزش و ارائة برنامه

ت در اين زمينه، احتمال دارد قانون امكانات و تسهيال

هاي ورزشي را با  اساسي كشور برخي راهبردهاي سازمان

پذير بودن قانون اين  محدوديت مواجه كند، اما انعطاف

  . مشكل را حل كرده است

نتايج تحقيق نشان داد كه تجانس در قانون تأثير 

داري بر اثربخشي مديريت راهبردي وزارت ورزش و  معنا

 در پايدار توسعة با تنگاتنگي ارتباط تجانس. داردجوانان 

 فصول شدن همسو و همراستا. دارد ملي سازماني و سطح

مديريت  شدن اثربخش ضمن تواند مي قانون اجزاي و

 در اجتماعي سرماية افزايش به منابع انساني وزارت ورزش،

 منشأ تواند مي خود اجتماعي سرماية. بينجامد سازمان

 و سياسي پايدار توسعة مانند پايدار، ايه صورت از برخي

 به سياسي پايدار توسعة. نيز باشد وزارت ورزش در امنيتي

 درازمدت و در توسعه هاي اقدام اجراي كه معناست اين

 سياسي ثباتي بي امنيتي، هاي تنش ايجاد سبب مدت كوتاه

نتايج تحقيق نشان داد كه  .نشود ملت و دولت تضاد و

داري بر اثربخشي مديريت  ر معناقانون تأثي جامعيت

 حاضر، عصر در .راهبردي وزارت ورزش و جوانان دارد

 اثربخشي و كارايي مقوالت به دولتي هاي سازمان رويكرد

 رويكردهاي .است شده اساسي و بنيادي دگرگوني دچار

 را مختلفي هاي شاخص سنتي، رويكردهاي برخالف جديد

 در. اند داده قرار وجهت مورد اند، غيرمالي عمده طور به كه

 رضايت و اداري سالمت كشورها، اجرايي و اداري نظام

 و معيارها از يكي اي گونه به دولتي، هاي دستگاه از مردم

 بهبود و ارزيابي و اداري نظام تحول اصلي هاي شاخص

 اعتقاد به .شود مي تلقي دولتي هاي سازمان عملكرد

 و ها لتدو اگر اداري، و سياسي علوم انديشمندان

 و معنوي و مادي نيازهاي و ها خواسته نتوانند ها حكومت

 مختلفي هاي بحران سازند، برآورده را شهروندان رضايت

 بحران نظام، مشروعيت بحران عمومي، اعتماد بحران مانند

 ايجاد جامعه در همگرايي بحران و عمومي مشاركت

 اثربخشي و كارايي تقليل ضمن ها بحران اين و شود مي

 در گسست و بحران بروز موجب اداري، و سياسي ظامن

بنابراين از مسائل مهمي كه در  .خواهند شد توسعه فرايند

وتحليل قانون مديريت خدمات كشوري بايد مورد  تجزيه

وتحليل آن  توجه قرار گيرد، روش شناخت و شيوة تجزيه

نگري پرهيز كرد و است كه بر آن پايه بتوان از جزئي

كه داراي -» نظام واحد«مثابة يك  انون را بهجامعيت اين ق
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اجزا و روابطي است و بر مبناي خاصي براي تحقق اهداف 

بررسي و  -شده طراحي شده است بيني از قبل پيش

  ). 11(شناسايي كرد 

نتايج تحقيق نشان داد كه پيچيدگي قانون تأثير 

داري بر اثربخشي مديريت راهبردي وزارت ورزش و  معنا

 آمادگي و هماهنگي دستاوردهاي ترين مهم از .رددا جوانان

 مستمر تعامل ها، سازمان براي محيطي تغييرات در برابر

 از ناشي هاي پيچيدگي رساندن حداقل به براي محيط با

 كه محيطي هاي ويژگي و ساختار بنابراين، است؛ تغيير

 مهم بسيار سازماني هر براي دارد، قرار آن در سازمان

 ترين اساسي از محيط مطالعة سازمان، تادبيا در. است

سازمان،  يك شلوغ و پيچيده محيط در .است مباحث

 برنامة از در مورد اينكه تحقيق اي مشخص، براساس برنامه

 و ارزيابي نيز رود مي انتظار چيزي چه دقيقاً راهبردي

 و پويا ابزاري عنوان به برنامه اين. شد خواهد بازبيني

 قادر را سازمان كه شود مي گرفته نظر در ديناميك

 در محيط با تواند مي طريق اين از و يابد تكامل تا سازد مي

راهبردهاي  نتيجه در و دهد، وفق را خود دنيا تغيير حال

  . سازمان مؤثرتر و اثربخش واقع شود

داري  قانون تأثير معنا نتايج تحقيق نشان داد كه ثبات

 و جوانانبر اثربخشي مديريت راهبردي وزارت ورزش 
 منظور به خود مهم وظيفة توانند مي هنگامي قوانين .دارد

 هاي فعاليت دربارة ريزي برنامه براي شهروندان راهنمايي

 اگر. باشند پايدار و باثبات كه دهند انجام را اقتصادي

 شوند، اصالح و يابند تغيير پيوسته قوانين

 امكان و شود مي مختل وكار كسب فضاي پذيري بيني پيش

 و ترين رايج .شد نخواهد فراهم مطمئن اقتصادي فعاليت

 شدن مخدوش سبب كه قانونگذار روية چشمگيرترين

 قانونگذاري به اقدام شود، مي )حقوقي نظام(قوانين  ثبات

 قوانين مكرر تصويب قالب در نامتناسب و ازحد بيش

 تصويب و موجود قوانين درپي پي اصالح جديد،

 اين آسيب ترين مهم. است انينقو به متعدد هاي الحاقيه

 شده معروف) قانونگذاري تورم( »قوانين تورم« به كه رويه

) حقوقي ثبات يا( حقوقي امنيت كردن دار است، خدشه

از  ؛ثبات از منظرهاي گوناگون قابل بررسي است .است

 .جمله اقتصادي، نظامي، اجتماعي و همچنين حقوقي

ت قوانين و مقررات ويژه از طريق ثبا ثبات نظام حقوقي به

طور خاص به يكي از  در اين نوشتار به. قابل تأمين است

 ةكلي اقتصاد مقاومتي براي قو هاي سياستالزامات اجراي 

تحت عنوان ثبات  باثباتمقننه، در جهت تأمين اقتصاد 

. حاكميت قانون خواهيم پرداخت ةقوانين در پرتو نظري

كلي اقتصاد  يها سياستبا توجه به متن  رسد مينظر  به

ويژه در امور  به شده ابالغكلي  هاي سياستمقاومتي و ديگر 

اقتصادي، يكي از اصولي كه قانونگذار بايد بيش از پيش به 

آن ملتزم باشد، كمك به تحقق ثبات اقتصادي از طريق 

 ترديد بي .قانونگذاري سازگار با اين اصل است ةاتخاذ روي

 و رقابت ترويج براي. مؤثرند اقتصاد در و مقررات قوانين

 در شفافيت از اطمينان حصول همچنين و اقتصادي ثبات

 ضروري مقررات و قوانين از چارچوبي وجود بازار، مبادالت

 شيوة به و شده گذاري هدف خوبي به كه مقرراتي. است

 بازار هاي كاستي پس از توانند مي اند، شده طراحي مناسبي

 هاي زمينه در تصادياق هاي فعاليت توسعة مشوق برآيند،

 تنها. كنند پشتيباني حكومت اهداف از و باشند مختلف

 اي گونه به بايد مقررات اين كه است آن اساسي مشكل

 محدود را وكار كسب صاحبان فعاليت دامنة كه شوند پياده

. شوند اقتصادي رشد موجب و كنند زايي اشتغال نكنند،

 رشد: از دان عبارت اقتصادي ثبات هاي جلوه بارزترين

 و تورم ارز، نرخ همچنين و باثبات و مستمر اقتصادي

 امروزه گفت توان مي .بيني پيش قابل و باثبات اشتغال

 نظر اتفاق گزاره اين بر حقوقي و اقتصادي نظران صاحب

 از مقررات، و قوانين شفافيت همچنين و ثبات كه دارند

. است اقتصادي امنيت تأمين در عوامل ترين مهم جمله
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 هاي فعاليت براي اقتصادي ورزش را محيط قوانين، ثبات

 امكان قوانين، شفافيت و كرده تثبيت درآمدزايي ورزش

 مبتني نگرش ايجاد. سازد مي فراهم را دقيق ريزي برنامه

 گذاري، مقررات و قانونگذاري فرايند در اصل دو اين بر

 باثبات و شفاف مقررات و قوانين به دستيابي نياز پيش

 به بيشتري كمك باشند، تر باثبات قوانين هرچه .است

  . كنند مي امنيت

 محيط بين كلي روابط مدل به توجه در نهايت با

 وزارت مديران راهبردي، مديريت اثربخشي با قانوني

 بهبود و توسعه منظور ورزش و جوانان بهتر است به

 از و كرده تحليل را قانوني محيط خود، مديريتي اثربخشي

موجود براي اثربخشي مديريت  هاي ضعف و ها قوت

  .كنند بهينه استفادة راهبردي در اين وزارت
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