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 مقدمه

 شدن یجهانی پویاست که با فرایند ادهیپدورزش 

ند در معرض تحول و پیچیدگی قرار دارد. فرای سرعتبه

ی هاسازمانغیرخطی بودن تحوالت در عرصۀ ورزش و 

 عنوانبهی راهبردی زیربرنامهورزشی نیازمند فراتر رفتن از 

 عنوانبه تفکر راهبردیخطی و توجه به ترویج  نسبتاًالگوی 

خواهد  هاسازمانالگوی دینامیک در بین مدیران و کارکنان 

ی هارشتهی ورزشی که متولیان اصلی هاونیفدراسبود. 

اند، در راستای ی و قهرمانیاحرفهمختلف ورزشی در سطوح 

تفکر تحقق اهداف درازمدت خود نیازمند تقویت و ترویج 

 .ندراهبردی در میان مدیران و حتی کارکنان خود هست

 در گذشته دهۀ یک از بیش راهبردی در تفکر موضوع  

 در و بوده توجه مورد راهبردی بسیار مدیریت حوزۀ

 راهبردی برای تفکر قابلیت اهمیت به بسیاری تحقیقات

 از یکی عنوانبه راهبردی است. تفکر شده اشاره مدیران

 کردو کلیدی رهبران در مسیر بهبود عمل اصلی هایقابلیت

 مناسب گیریراهبردی جهت تفکر (.1است ) شده تعریف

 سازمان راهبردی ریزیبرنامه و سازدمی مشخص را سازمان

 با راهبردی برد. تفکرمی پیشبه شدهجهت مشخص در را

 از اییکپارچه تصویر درونی و محیطی مؤثر عوامل بررسی

 ایبر را زمینه و کرده ایجاد ذهن در را وکارکسب فضای

 مفراه بازار نیازهای به بدیع و خالقانه هایپاسخ خلق

 تحلیلی، هایروش با استراتژیک ریزیبرنامه و سازدمی

 و سالیانه اهداف و هابرنامه به را استراتژیک اهداف

  (.2کند )می تبدیل مدتکوتاه

 یوندپ برای اصولی یچارچوبتواند این شیوۀ نگرش می

 الگویی و سازد فراهم را استراتژی نوین و کالسیک نظریات

 .باشد استراتژیۀ یکپارچ مفهوم برای

 با و (2بوده ) واگرا و خالقانه فرایندی راهبردی، تفکر

 سازمان رهبران توسط شدهدورنمای طراحی و اندازچشم

                                                           

1. Heracleous  

 مدیران از اندیشۀ رفتن فراتر مستلزم امر است. این مرتبط

 استراتژیک نیت و قصد بر تمرکز هدف با روزمره عملیات

 راهبردی تفکراست.  وکارکسب برای موردنظر بلندمدت

 و و بحث تحلیل اطالعات، گردآوری چون هاییفعالیت

 گوییپاسخ سازمان و بر حاکم شرایط خصوص در نظرتبادل

 شودمی شامل را سازمان نیمرخ مورد در اساسی سؤاالت به

 تقویت و راهبردی تفکر میزان از آگاهی با باید (. مدیران3)

 به کردن فکر راهبردی طریق از فعلی پررقابت دنیای در آن

 به را سازمان دور هایآینده و دهند مناسبی پاسخ تحوالت

 .(4بمانند ) پویا و بکشند تصویر

 طریق از که است ذهنی ترکیب فرایند راهبردی، تفکر

 ذهن در را وکارکسب از اینمای یکپارچه شهود، و خالقیت

 دیدن برای مدیران توانایی به حقیقت در و کندایجاد می

 اثربخش سازمان حضور و محیط پویایی شناخت و آینده

 دارد. ایجاد زمان داللت طی در مستمر موفقیت کسب برای

 حیطۀ در ترین نیازهامهم از یکی راهبردی تفکر توسعۀ و

 سازمانی کلیۀ سطوح در تفکر نوع این و است مدیریت

(. 1است ) و حیاتی الزم ارشد مدیریت سطح در ویژهبه

 از استفاده صرفاً برای امروز وکارکسب محیط رایطش

 آن تقویت برای نیست، بلکه مناسب ریزی راهبردی،برنامه

 (1998) 1هراکلوس .(5است ) شده راهبردی پیشنهاد تفکر

 ریزی راهبردی در عینراهبردی و برنامه شان داد که تفکرن

 (.2) متفاوت بودن دارای ارتباط درونی و تکمیلی با همدیگرند

 راهبردی تفکر دهد نبودمی نشان اخیر مطالعات

 ها خودنماییسازمان عملکرد در اصلی کمبود عنوانبه

 به بر سودرسانی فعال طوربه تفکر نوع این و کندمی

 تفکر دارای که (. مدیرانی6دارد ) تصریح هاسازمان

 آرمان تحقق برای بینش فلسفی از هستند، راهبردی

 هاانسان پرورش و رشد با برند ومی بهرۀ فراوانی بلندمدت

(. 7) کنندهدایت می شدهتعیین اهداف سویبه را سازمان
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( دریافت که یکی از مشکالت سازمانی 2001) 1بون

 (.  8های بزرگ، تفکر راهبردی است )شرکت

( نشان دادند که واکنش 2015) 2حافظ و اسماعیل

و  راهبردی رابطۀ مثبتی با مدیریت کارآفرینی دارد

ها راهبردی به سازمان ریزی راهبردی همراه با تفکربرنامه

بینی کنند و دهد که تغییرات را پیشاین اجازه را می

های راهبردی مناسبی را متناسب با این تغییرات گزینه

( دریافتند که 2015و همکاران ) 3(. کارولین9کار گیرند )به

واند در تعنوان یک مهارت شناختی میراهبردی به تفکر

(. 10عملکرد ورزشکاران تأثیر مثبتی داشته باشد )

 تفکر قابلیت که دریافتند( 1390پورصادق و یزدانی )

 و کوچک هایشرکت بر موفقیت ارشد مدیران راهبردی

(. مظلومی سوینی و همکاران 5دارد ) بسزایی تأثیر متوسط

در قالب پنج  تفکر راهبردی( دریافتند که ابعاد 1394)

)تفکر در زمان، تفکر سیستمی،  مدل لیدکا براساسمؤلفه 

عزم راهبردی و پیشروی براساس  طلبی هوشمندانه،فرصت

رویکرد علمی( تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایۀ فکری 

)سرمایۀ انسانی، سرمایۀ ساختاری و سرمایۀ ارتباطی( در 

های ورزشی استان فارس ادارات ورزش و جوانان و هیأت

( 1394(. جابری، گودرزی و سجادی )11داشته است )

راهبردی )تفکر در  های تفکردریافتند که تمامی مؤلفه

طلبی هوشمندانه، عزم زمان، تفکر سیستمی، فرصت

راهبردی و پیشروی براساس رویکرد علمی( تأثیر مثبت و 

معناداری بر تمایل به یادگیری سازمانی در میان کارکنان 

های ورزشی استان فارس أتادارات ورزش و جوانان و هی

 (.12داشته است )

های های اساسی در سازمانامروزه یکی از چالش

آمیز راهبردهای ورزشی در ایران عدم اجرای موفقیت

های جامع است. هرچند شده در قالب سندها و برنامهتدوین

                                                           

1. Bonn 

2. Hafiz & Ismail 

3. Carolin  

های مختلف های راهبردی در سازمانتهیه و تدوین برنامه

های ورزشی اهمیت فراوانی دارد، نطور خاص در سازماو به

ها، اجرای رسد یکی از مشکالت اساسی سازماننظر میاما به

شده و عملیاتی ساختن های تدوینآمیز برنامهموفقیت

توانند به سازمانی مختلفی میآنهاست. عوامل درون و برون

های راهبردی منجر ریزیموفقیت یا عدم موفقیت برنامه

فقیت یا ناکامی آن را افزایش دهند، شوند و احتمال مو

های ورزشی راهبردی در سازمان رو حاکم شدن تفکرازاین

کننده در تسهیل تدوین، اجرا عنوان عاملی تعیینتواند بهمی

کار گرفته شود. از آنجا های سازمانی بهو ارزیابی استراتژی

توان دو راهبردی را می ریزی راهبردی و تفکرکه برنامه

 متفاوت درنظر گرفت، اما اعتقاد بر این است که این مقولۀ

 و دارند تعامل یکدیگر با دیالکتیک فرایند یک مقوله در دو

 شماربه ضروری اثربخش مدیریت استراتژیک برای دو هر

 بفهمد تا سازدیم قادر را مدیر ،تفکر راهبردی (.2روند )می

 چه و مؤثرند موردنظر اهداف به دستیابی در عواملی چه

 عوامل به نسبت چرا؟ این بصیرت و نیستند مؤثر عواملی

. کندیم ایجاد تشخیص قدرت ارزش، خلق در تأثیرگذار

 سازمان یرمادیغ و منابع مادی صرف این تشخیص، بدون

 4لیدکا .(5خواهد بود ) حاصلیب موفقیت، به دستیابی برای

 راهبردی تفکر هایمشخصه عنوانبه را عامل پنج (1998)

 عزم سیستمی، تفکر از اندعبارت عوامل این. شماردبرمی

 و زمان طول در تفکر طلبی هوشمندانه،فرصت استراتژیک،

 (. 3پیشروی براساس رویکرد علمی )

 عنوانبهیک مدیر  سیستمی تفکر: با 5تفکر سیستمی

متفکر راهبردی باید مدل جامع زنجیرۀ ارزشی از ابتدا تا 

 آنهاانتها را درنظر داشته و وابستگی متقابل اعضا و تعامالت 

در سیستم داخلی و خارجی را درک کند. در تفکر سیستمی 

متفکر راهبردی باید مدل جامع زنجیرۀ  عنوانبهیک مدیر 

4. Lidtka 

5. System Perspective 
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د و وابستگی ارزشی از ابتدا تا انتها را درنظر داشته باش

در سیستم داخلی و خارجی را  آنهامتقابل اعضا و تعامالت 

 (.3درک کند )

ی درونی و استوار در راستای ااراده: بر 1استراتژیک عزم 

 دارجهتست و تمرکز در هاآرمانرسیدن به اهداف و 

 (. 3داللت دارد ) هایاستراتژساختن و قدرتمند ساختن 

ت است از  هوشمندی : عبار2هوشمندانه یطلبفرصت

و  وکارکسبنسبت به محیط و توجه به تحوالت فضای 

 (.3ی حاصل از آن )هافرصت

: این جنبه از تفکر 3پیشروی براساس رویکرد علمی 

ی خالقانه و آزمودن سازهیفرضراهبردی بر افزایش توان 

 (.3اشاره دارد ) هاسازماندر مدیریت  هاهیفرضاین  مدیرانۀ

 مدیران با توجه به زمان در تفکربا  :4تفکر در زمان

 گذشته و درنظر داشتن حال و بسط آن به آینده عمل

 و گذشته، حال که است زمان طول در . تفکریکنندیم

 آینده باید تفکر راهبردی، در .دهدیم پیوند هم به را آینده

 (. همچنین باید3کرد ) خلق ی امروزهایتوانمند براساس را

 و درنظر داشتن حال و بسط آن به آینده با توجه به گذشته

 (. 6( داشت )موقعبههمواره )تفکر 

 های ورزشی در زمینۀبا اینکه در کشور و سازمان

 ریزی راهبردی و عناصر مربوط به آن مطالعاتبرنامه

 ای صورت گرفته، این پژوهش از معدود و محدودگسترده

 راهبردی درمطالعاتی است که به بررسی و مطالعۀ تفکر 

 های ورزشی پرداخته است. توجه به مباحث مربوطسازمان

 عنوان مفهومی کلیدی در کنار مدیریتراهبردی به به تفکر

 ریزی راهبردی در عرصۀ ورزش کشورراهبردی و برنامه

 تواند از اهمیت بسیاری برخوردار باشد. در قالب تحقیقمی

 اد تفکرشود شرایط مطلوب و موجود ابعحاضر تالش می

 هایراهبردی براساس مدل لیدکا در مدیران فدراسیون

                                                           

1. Inter Focus 

2. Intelligent Opportunism 

 ورزشی جمهوری اسالمی ایران مورد سنجش و مقایسه قرار

طور کلی محقق در این پژوهش در پی پاسخ به گیرد. به

 گانه آنآیا تفکر راهبردی و ابعاد پنج»پرسش است که  این

های ورزشی از وضعیت مطلوبی برخوردار در فدراسیون

 بر این محقق درصدد پاسخ به این؟ عالوه«یا خیر است

 آیا بین وضعیت موجود و مطلوب»پرسش است که 

 گانۀ آن در)اهمیت( تفکر راهبردی و ابعاد پنج

 «. های ورزشی شکافی وجود دارد یا خیر؟فدراسیون

 هدف است و فرایندی مداوم راهبردی از آنجا که تفکر

 است پیچیده محیط یک به بخشیدن  معنا و ابهام رفع آن

 یریت و راهبریحلقۀ گمشده در مد عنوانبهتواند یم(، 8)

 وجهتبا  ی ورزشی مورد مطالعه و توجه قرار گیرد.هاسازمان

 و ضرورت و اهمیت آن در عملکرد تفکر راهبردیبه اهمیت 

 آمیز سازمانی، مطالعه و ترویج این مقوله در کناریتموفق

 و هاسازمانیزی و مدیریت راهبردی در ربرنامه

 تواند گامی کلیدی در راستاییمهای ورزشی یونفدراس

 یزی راهبردی و پر کردن شکاف بین تدوینربرنامهتحقق 

 ی راهبردی محسوب شود.هابرنامهاجرای  و

 

  تحقیق یشناسروش

 تحلیل شکاف بین وضعیت از تحقیق حاضرهدف کلی 

 یهاونیفدراسموجود و مطلوب تفکر راهبردی در مدیران 

 حاضر از تحقیق. رزشی جمهوری اسالمی ایران بوده استا

 نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات

 میدانی انجام گرفته صورتبهپیمایشی است که  -توصیفی

 و رؤسای سهیرئ تیأهاست. جامعۀ آماری تحقیق اعضای 

 ی ورزشی جمهوری اسالمی ایرانهاونیفدراسدر  هاتهیکم

 در سایت شدهاعالمبه استناد تعداد  آنهابودند که تعداد 

نفر است. تعداد نمونۀ  894برابر با  هاونیفدراسرسمی 

3. Hypothesis Drive 

4. Thinking In Time 
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 153آماری از طریق استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه 

پرسشنامه توزیع شد که از این  260تعداد  شد. برآوردنفر 

پرسشنامه برگشت داده شد، که بر این اساس  172د تعدا

. از میان استدرصد  15/66نرخ بازگشت پرسشنامه 

دلیل نقص در مورد به 10ی برگشتی تعداد هاپرسشنامه

ی کنار گذاشته شده شد و در نهایت اعتباریبتکمیل و 

پرسشنامۀ قابل قبول مبنای انجام پژوهش قرار  162

حجم نمونه، این تعداد از نمونه با توجه به فرمول گرفت. 

)با توجه به  شودیمبرای انجام تحقیق مناسب ارزیابی 

محاسبۀ حجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه 

پرسشنامۀ  162شد، تعداد  برآوردنفر  153که تعداد 

برگشتی که مبنای پژوهش قرار گرفت، در محدودۀ قابل 

 هادادهمنظور گردآوری ش بهدر این پژوه قبول قرار دارد(.

و  هااز یک سو از تحلیل محتوای مقاالت، کتاب

ی مرتبط با موضوع پژوهش و از سوی دیگر، از هانامهانیپا

منوریان و همکاران  تفکر راهبردیپرسشنامۀ استانداردِ ابعاد 

 5را در قالب  تفکر راهبردی( استفاده شد که ابعاد 1391)

ی طلبفرصت)تفکر در زمان، تفکر سیستمی،  مؤلفه

هوشمندانه، عزم راهبردی و پیشروی براساس رویکرد 

(. این 13) کندیمی ریگاندازهعلمی( براساس مدل لیدکا  

مدل  یهامؤلفه براساس گویه 28پرسشنامه شامل 

 کامالًی لیکرت از انهیگز 5که براساس طیف   ستلیدکا

بر طراحی شده است. عالوه وافقمم کامالًمخالفم تا گزینۀ 

 سؤال 7این پرسشنامۀ مورد استفاده دربرگیرندۀ تعداد 

تا  1ی هاهیگو. استدموگرافیک مربوط به نمونۀ آماری نیز 

 14تا  7 سؤاالتدر پرسشنامه مربوط به تفکر سیستمی،  6

مربوط به  17تا  15 سؤاالتمربوط به عزم راهبردی، 

مربوط  24تا  18 سؤاالتی، پیشروی براساس رویکرد علم

مربوط به  28تا  25 سؤاالتی هوشمندانه، و طلبفرصتبه 

ی طراحی شده اگونهبه. پرسشنامه استعامل تفکر در زمان 

که در  شدیمی مورد مطالعه درخواست هانمونهبود که از 

دو ستون مختلف به دو وضعیت موجود و وضعیت مطلوب 

ند. محقق پس از دستیابی پاسخ ده تفکر راهبردیی هاهیگو

نفر از   15به نسخۀ اصلی پرسشنامه، براساس نظرهای 

مدیریت ورزشی و  خبرگانمحققان حوزۀ استادان و 

ی سازمتناسبمدیریت راهبردی به اصالح و ویرایش و 

روایی صوری و محتوایی  بیترتنیبدمجدد آن اقدام کرد. 

ارزیابی ابزار مورد استفاده  منظوربهپرسشنامه بررسی شد. 

( آزمونشیپدر پژوهش حاضر، در یک مطالعۀ مقدماتی )

پرسشنامه بین مدیران ورزشی توزیع شد و پس  30تعداد 

قرار گرفت.   موردنظری مبنای ارزیابی پایایی ابزار آورجمعاز 

با توجه به واریانس هر یک از سؤاالت و همچنین واریانس 

افزار ی کرونباخ با استفاده  از نرمکل آزمون ، ضریب آلفا

SPSS  محاسبه شد، که مقدار آن برای کل پرسشنامه

های علوم دست آمد.  با توجه به اینکه در پژوهشبه  916/0

رو قبول است، ازاینقابل  70/0انسانی، ضریب آلفای باالتر از 

 توان پایایی پرسشنامۀ مذکور را عالی ارزیابی کرد. می

ها، پرسشنامه یآوراز پخش و جمع در نهایت پس

 SPSSافزار با استفاده از نرم آمده از آندستبه یهاداده

 لیوتحلهیتجز منظوربهاست.  شده وتحلیلیهتجز 20نسخۀ 

 Tنمونه، تک Tی کولموگروف اسمیرنوف، هاآزمون، هاداده

 SPSS افزارنرمزوجی، و آزمون فریدمن با استفاده از 

 کار گرفته شد.به 20نسخۀ

 

 تحقیق هاییافته

 162های توصیفی پژوهش نشان داد، از مجموع یافته

نفر مرد  145نفری که در فرایند تحقیق مطالعه شدند، 

نفر )معادل  4درصد( بودند و  8نفر زن ) 13درصد( و  5/89)

 26نفر،  162( وضعیت نامشخصی داشتند. از مجموع 5/2

درصد( و  2/80) متأهلنفر  130د و درصد( مجر 16نفر )

درصد( نامشخص بود. از  7/3نفر )معادل  6 تأهلوضعیت 

نفر بین  65سال،  30تا  20نفر بین  31نظر سنی تعداد 
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سال و یک نفر نیز دارای  40نفر باالی  65سال،  40تا  30

نفر  21وضعیت سنی نامشخصی بود. از نظر تحصیالت، 

نفر دارای  75درصد(،  13) ترنییپادارای مدرک دیپلم یا 

نفر دارای مدرک  59درصد(،  3/46مدرک لیسانس ) 

درصد( دارای  3/4نفر ) 7درصد( و  4/34کارشناسی ارشد )

نفر   24میزان تحصیالت دکتری بودند. از نظر سابقۀ شغلی، 

تا  5درصد(  3/25نفر ) 41سال، 5درصد(کمتر از   8/14)

 21سال،  15تا  10 درصد( بین 7/16نفر ) 27سال،  10

( دارای 6/29نفر ) 48سال،  20تا  15درصد( بین  13نفر )

درصد(  دارای  6/0نفر ) 1سال و  20سابقۀ شغلی بیشتر از 

نفر   76نامشخصی بودند. از نظر رشتۀ تحصیلی  تیوضع

 9/51نفر )  84ی، بدن تیتربدرصد( دارای تحصیالت  9/46)

نفر باقیمانده  2ی و بدن تیتربدرصد( دارای تحصیالت غیر

شوند، دارای وضعیت درصد کل نمونه را شامل می 2/1که 

 4/44نفر ) 72نامشخصی بودند. از نظر نوع فدراسیون، 

نفر  86ی تیمی ، هاورزشی هاونیفدراسدرصد( مربوط به 

ی هاونیفدراسمربوط به  ماندهیباقدرصد(  1/53)

درصد( از  5/2) نفر  4ی انفرادی بودند و وضعیت هاورزش

 کل نمونه نیز نامشخص بود.

 لیوتحلهیتجز منظوربهی استنباطی، هاافتهدر بخش ی

نمونه، تک T کولموگروف اسمیرنوف، یهاآزموناز  هاداده

T  افزارنرمزوجی و آزمون فریدمن با استفاده از SPSS 

 تفکر راهبردیاستفاده شد. در این بخش وضعیت  20نسخۀ 

ی ورزشی در دو وضعیت هاونیفدراسو ابعاد آن در مدیران 

موجود و وضعیت مطلوب )اهمیت( انجام گرفته و در پایان 

ابعاد تفکر راهبردی در دو وضعیت موجود و مطلوب از 

 .اندشدهی بندرتبهی ورزشی هاونیفدراسدیدگاه مدیران 

منظور های آزمون کولموگروف اسمیرنوف بهیافته

ها ها، حاکی از توزیع طبیعی دادهتعیین نرمال بودن داده

 بوده است. 

در مدیران  تفکر راهبردیبرای تعیین وضعیت موجود 

 1ی در جدول انمونهتک tآزمون ی ورزشی از  هاونیفدراس

 استفاده شد.

 

 ی برای تفکر راهبردی در وضعیت موجودانمونهتک t. نتایج آزمون 1جدول 

Test Value = 3  

 %95فاصلۀ اطمینان 
 عامل اختالف میانگین Sig. (2-tailed) درجۀ آزادی میانگین

 حد باال حد پایین

 راهبردیتفکر  -569/0 047/0 161 431/2 -301/1 -634/1

 

منظور بررسی نمونه بهنتایج حاصل از آزمون تی تک

ها در راهبردی مدیران فدراسیون وضعیت موجود تفکر

مربوط  Sigبا توجه به اینکه مقدار ارائه شده است.  1جدول 

 0 /05در نمونۀ مورد تحقیق از مقدار  تفکر راهبردیبه 

 توانیم 95/0و با توجه به فاصلۀ اطمینان  است  ترکوچک

در  تفکر راهبردینتیجه گرفت که میانگین وضعیت موجود 

ی ورزشی در سطح قابل قبولی قرار هاونیفدراسمدیران 

ی هاونیفدراسدر مدیران  تفکر راهبردیندارد و میزان 

. بنابراین با توجه نتایج استاز میانگین  ترنییپاورزشی 

 در تفکر راهبردیمیانگین وضعیت موجودِ  آمدهدستبه

 از میانگین است و ترنییپای ورزشی هاونیفدراسمدیران 

 در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

  مدیرانتفکر راهبردیِپس از بررسی وضعیت موجود 

 ۀگانپنجمنظور تعیین وضعیت موجود ابعادِ ، بههاونیفدراس

 ی ورزشی نیز ازهاونیفدراستفکر راهبردی در مدیران 

 استفاده شد.  2ی در جدول انمونهتک tآزمون 

 گانۀ تفکراز میان ابعاد پنج 2با توجه به جدول 

 در وضعیت موجود، وضعیت تفکر سیستمی، راهبردی
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 طلبی هوشمندانه، تفکر در زمان، و پیشروی براساسفرصت

 تر از حد میانگین است و تنها بعد عزمرویکرد علمی پایین

 ورزشی باالتر از هایردی در مدیران فدراسیونراهب

 قرار دارد. میانگین

 

 ۀ تفکر راهبردی در وضعیت موجودگانپنجبرای ابعاد  یانمونهتک tنتایج آزمون . 2جدول 

Test Value = 3  

 %95فاصلۀ اطمینان 
 عامل اختالف میانگین Sig. (2-tailed) درجۀ آزادی میانگین

 حد باال حد پایین

 تفکر سیستمی -499/0 045/0 161 501/2 -188/1 -627/1

 عزم راهبردی 890/0 043/0 161 110/3 -350/2 -580/2

277/2- 004/2- 221/2 161 042/0 779/0- 
ی طلبفرصت

 هوشمندانه

 تفکر در زمان -689/0 044/0 161 311/2 -220/2 -446/2

634/1- 301/1- 610/2 161 048/0 390/0- 
پیشروی براساس 

 رویکرد علمی

 

منظور بررسی تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب به

گانۀ آن در مدیران راهبردی و ابعاد پنج )اهمیت( تفکر

 4و  3زوجی در جداول   Tهای ورزشی از آزمون فدراسیون

 استفاده شد.

 
 در وضعیت موجود و مطلوب )اهمیت( تفکر راهبردیزوجی میانگین امتیاز  t. آزمون 3جدول 

میانگین وضعیت  عامل

 مطلوب ) اهمیت(

میانگین وضع 

 موجود

 tآمارة آزمون 

 زوجی

 وضعیت سطح معناداری

2007/4 تفکر راهبردی  9849/2  123/20-  001/0  تفاوت معنادار دارد 

 

که سطح معناداری آزمون  3جدول  هایبا توجه به یافته

توان نتیجه گرفت که برآورد شده است، می 05/0کمتر از 

راهبردی در مدیران  در بین وضعیت موجود و مطلوبِ تفکر

ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد. براساس های فدراسیون

راهبردی  های جدول، میانگین وضعیت مطلوب تفکریافته

معنا که مدیران موجود است، بدان باالتر از میانگین وضعیت

ها با وجود مهم دانستن و مطلوبیت ورزشی در فدراسیون

های راهبردی و ابعاد آن در مدیریت فدراسیون تفکر

راهبردیِ حاکم بر  ورزشی، وضعیت کنونی یا موجودِ تفکر

 دانند.ها را مطلوب نمیفدراسیون

 رپس از مقایسۀ میانگین وضعیت موجود و مطلوب تفک

، جهت مقایسۀ وضعیت موجود و 3راهبردی در جدول 

ان راهبردی در مدیر گانۀ تفکرمطلوب عناصر پنج

 4زوجی در جدول   Tمونهای ورزشی نیز از آزفدراسیون

 استفاده شد.

حاکی از آن است که بین وضعیت  4های جدول یافته

گانۀ موجود و وضعیت مطلوب )اهمیت( تمامی ابعاد پنج

های ورزشی تفاوت ی در مدیران فدراسیونتفکر راهبرد

 معناداری وجود دارد.
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 در وضعیت موجود و مطلوب تفکر راهبردیۀ گانپنجزوجی میانگین امتیاز ابعاد  t. آزمون 4جدول 

 مؤلفه
میانگین وضعیت 

 مطلوب) اهمیت(

میانگین وضع 

 موجود

 tآمارة آزمون 

 زوجی

سطح 

 معناداری
 نتیجه

 تفاوت معنادار وجود دارد 001/0 -225/20 1021/3 2109/4 تفکر سیستمی

 تفاوت معنادار وجود دارد 001/0 -959/16 1102/3 0520/4 عزم راهبردی

 تفاوت معنادار وجود دارد 001/0 -319/15 8992/2 2449/4 پیشروی بر اساس رویکرد علمی

 تفاوت معنادار وجود دارد 001/0 -058/18 9065/2 1271/4 هطلبی هوشمندانفرصت

 تفاوت معنادار وجود دارد 001/0 -974/11 9065/2 3688/4 تفکر در زمان

 

احتمال وجود تفاوت بین منظور دستیابی بهبه

بندی آنها در صورت وجود راهبردی و رتبه های تفکرمؤلفه

ها از آزمون کای دو و آزمون فریدمن تفاوت بین مؤلفه

استفاده شد. پس از رد شدن فرض یکسان بودن میانگین 

امتیاز اهمیت عوامل در آزمون کای دو، و اطمینان از 

بندی عوامل متفاوت بودن اهمیت عوامل، نسبت به اولویت

 5پردازیم. در جدول میبه کمک آزمون فریدمن 

گانۀ تفکر راهبردی در بندی وضع موجود عناصر پنجاولویت

 های ورزشی ارائه شده است.مدیران فدراسیون

 

 تفکر راهبردیۀ گانپنجبندی وضعیت موجود عناصر یتاولو. 5جدول 
های تفکر راهبردیشاخص رتبهمیانگین  اولویت براساس آزمون فریدمن   

43/3 رتبۀ دوم تفکر سیستمی  

50/3 رتبۀ اول عزم راهبردی  

62/2 رتبۀ چهارم پیشروی براساس رویکرد علمی  

طلبی هوشمندانهفرصت 73/2 رتبۀ سوم   

73/2 رتبۀ سوم تفکر در زمان  

 

ترین مؤلفه در وضعیت موجودِ ابعاد مهم 6بنابر جدول 

های راسیوناز دیدگاه مدیران فد راهبردی گانۀ تفکرپنج

های تفکر سیستمی، ورزشی عزم راهبردی بوده و مؤلفه

طلبی هوشمندانه، تفکر در زمان و پیشروی براساس فرصت

 گیرند.های بعدی قرار میترتیب در رتبهرویکرد علمی، به

پس از بررسی آزمون کای دو و اطمینان از متفاوت 

 گانۀ تفکرمیت( ابعاد پنجبودن میانگین وضعیت مطلوب )اه

بندی وضعیت نسبت به اولویت 6راهبردی، در جدول 

راهبردی به کمک آزمون  مطلوب )اهمیت( عوامل تفکر

 پردازیم.فریدمن می

ترین مؤلفه در وضعیت مطلوبِ مهم 6بنابر جدول 

راهبردی از دیدگاه مدیران  گانۀ تفکر)اهمیت( ابعاد پنج

های سیستمی  بوده و مؤلفههای ورزشی تفکر فدراسیون

طلبی تفکر در زمان، پیشروی براساس رویکرد علمی، فرصت

های بعدی ترتیب در درجههوشمندانه و عزم راهبردی  به

 گیرند.اهمیت قرار می
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 تفکر راهبردی ۀگانپنجوضعیت مطلوب )اهمیت( عناصر  بندییتاولو .6 جدول
راهبردیهای تفکر شاخص  میانگین رتبه اولویت براساس آزمون فریدمن 

23/3 رتبۀ اول تفکر سیستمی  
58/2 رتبۀ پنجم عزم راهبردی  

21/3 رتبۀ سوم پیشروی بر اساس رویکرد علمی  
طلبی هوشمندانهفرصت 77/2 رتبۀ چهارم   

 

 گیرییجهنتبحث و 

های ورزشی سازمانها و عملکرد ای شدن ورزشحرفه

های سازمانی و غیرسازمانی در کنار افزایش رقابت در عرصه

های ورزشی را ناگزیر ورزش، مدیران و کارکنان سازمان

وجوی ساخته است که فراتر از مفاهیم سنتی در جست

 فرایندهای نوین در حوزۀ عملکرد خود باشند. تفکر

تواند که می هایی دانستتوان از جمله مقولهراهبردی را می

د مدیران و کارکنان را در دستیابی به این مهم یاری کنن

 نیازهای نیتریاساس از تفکر راهبردی توسعۀ و ایجاد(. 12)

تمامی  در تفکر نوع این و شودیمقلمداد  عرصۀ مدیریت

بسیار  ارشد مدیریت سطح در ژهیوبه سازمانی سطوح

 دهدیم نشان اخیر مطالعات است. و حیاتی کلیدی

 ردعملک در اصلی کمبود یک عنوانبه تفکر راهبردینبود

بر  فعال طوربه تفکر نوع و این کندیم خودنمایی هاسازمان

تقویت و  رونیازا (.6دارد ) تصریح هاسازمان به سودرسانی

ی هاسازماندر سطوح مختلف  تفکر راهبردیتوسعۀ  

حال و  زِیآمتیموفقۀ عملکرد کنندنیتضم تواندیمورزشی 

 قلمداد شود.  آنهاۀ ندیآ

نمونه بخشی از نتایج تحقیق با استفاده از آزمون تی تک

های یونفدراسدر مدیران  تفکر راهبردیدهد که یمنشان 

. از طرف دیگر، استتر از میانگین مورد انتظار یینپاورزشی 

تفکر سیستمی، ) تفکر راهبردیۀ گانپنجی هامؤلفهاز میان 

شمندانه، تفکر در زمان، و پیشروی براساس طلبی هوفرصت

تفکر سیستمی، ( نیز میانگین رویکرد علمی و عزم راهبردی

طلبی هوشمندانه، تفکر در زمان، و پیشروی براساس فرصت

تر از حد میانگین است و تنها بعد عزم رویکرد علمی پایین

های ورزشی باالتر از میانگین راهبردی در مدیران فدراسیون

 دارد. این موضوع حاکی از این واقعیت است که تفکرقرار 

جز مؤلفۀ عزم راهبردی( در گانه )بهراهبردی و عناصر پنج

های ورزشی وضعیت مناسبی ندارند و مدیران فدراسیون

های ورزشی لزوم توجه به این عنصر کلیدی در فدراسیون

 ها و مقایسۀ آنهانتایج این یافته ناپذیر است.امری  اجتناب

راهبردی در مدیران مختلف در  با مطالعات گذشته تفکر

های داخلی حاکی از این واقعیت است که دیگر سازمان

عنوان یک کل های مختلف در کشور بهمدیریت سازمان

راهبردی و ابعاد  نیازمند تأکید و تقویت بیشتر تفکر

چندگانۀ آن در فرایند مدیریت زیرمجموعۀ خود هستند. 

( با سنجش 1391هش پورصادق و علوی وفا )ی پژوهاافتهی

های تفکر راهبردی مدیران عالی در جهاد اقتصادی قابلیت

ۀ گانهشتهای ۀ قابلیتهمدر بخش صنعت نشان داد که 

یی، افزاهمهای مدیران عالی از جمله قابلیت تفکر راهبردی

ی، نگرش فلسفی قوی، خالقیت و نوآوری محیطی، نگرندهیآ

ی، اسامانهخودباوری، هوشمندی محیطی، نگرش 

مداری دارای تفاوت معناداری بین وضع موجود و والیت

 ( نیز با1391منوریان و همکاران ) (.14اند )مطلوب

 به تهران شهرداری مدیران در استراتژیک تفکر سنجش

 یدارامعنکه فاصلۀ  نشان دادند  جین لیدکا مدل کمک

 وجود آنها موجود وضع و تفکر راهبردی  عوامل اهمیت بین

( با سنجش تفکر راهبردی با 1391) احمدی (.13دارد )

ی مرکزی مؤسسۀ حوزهاستفاده از الگوی لیدکا در مدیران 

را  تفکر راهبردیمالی و اعتباری مهر، میزان برخورداری از 

(. امینی و همکاران 15در حد متوسطی ارزیابی کرد )



 1398زمستان ، 4 مارةش، 11های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، دورة  نشریۀ پژوهش                                           74

 

 

 اکثریت میان در سیستمی تفکر عامل ( نیز وضعیت1392)

ارزیابی کرد  را در حد مطلوب هادانشگاه ستادی مدیران

( با مطالعۀ مدیران شرکت 1389رضایی ) یهاافتهی .(16)

 مدیران که آن است از حاکی زرسیم براساس مدل هامل نیز

 عالی و حد خوب در تفکر راهبردی یهامؤلفه انجام نظر از

 دادن ۀ گوشمؤلف سه دارند. این مطالعه نشان داد که قرار

 جدید تجربۀ از تازه، استقبال شور ایجاد جدید، صداهای به

 ایجاد و جدید ۀ ایجاد محاوراتمؤلف دو و حد خوبی در

(. 17دارد ) ی کاربردحد عال در جدید فکری چارچوب

تفکر ( با سنجش 1389تحقیق طباطبایی جعفری )

با استفاده از الگوی لیدکا نشان  پکیپلشرکت  راهبردی

در ابعاد تفکر سیستمی و  تفکر راهبردیی سازادهیپداد که 

ی هوشمندانه در حد خوب، در ابعاد تمرکز بر طلبفرصت

ی روشیپهدف و تفکر در زمان در حد ضعیف و در بعد 

(. 18) استساس رویکرد علمی در حد خیلی ضعیف برا

( با مطالعۀ کارکنان و مدیران شرکت بنتون، 1389یاجم )

در این شرکت ارزیابی  تفکر راهبردیدریافت که از عوامل 

ی، هوشمندی، تنوع شناستیموقعمحیط، مدیریت تعارض، 

ی، جو سازمانی و ریپذتیمسئولدر الگوهای ذهنی، 

هماهنگی و رویکرد فرایندی باالتر از میانگین و  شاخص 

ی و دیدگاه سیستمی از موقعیت مناسبی برخوردار نگرندهیآ

براساس  (1388گاه )های فرزین آبدهیافته (.19نیستند )

 مدیران شرکت بهنوش گچساران روی مدل جین لیدکا بر

 تفکر از صنعتی حدوا این مدیران که گزارش کرد داد، انجام

ی هاافتهی(. 20برخوردارند ) مطلوب حد راهبردی در

( با مطالعه و بررسی مدل تفکر راهبردی 1389احمدی )

تهران نیز  علوم پزشکی هامل در معاونت درمان دانشگاه

 ایجاد جدید، صداهای به دادن گوش ۀمؤلف نشان داد که سه

حد  در جدید تجربۀ از استقبال جدید، چارچوب فکری

                                                           

1 . Goldman & Casey 

 ایجاد و حد متوسط در سازمان در ایجاد شور تازه و ضعیف

 (.21دارد ) کاربرد در حد عالی جدید محاورات

نتایج حاصل از مقایسۀ وضعیت موجود و مطلوب  

)اهمیت( تفکر راهبردی با استفاده از آزمون تی زوجی نشان 

های راهبردی و مؤلفه دهد که بین وضعیت موجود تفکرمی

ها در و میزان اهمیت )وضع مطلوب( این مؤلفه گانۀ آنپنج

های ورزشی اختالف و شکاف معناداری مدیران فدراسیون

موجود است. این موضوع حاکی از این واقعیت است که با 

راهبردی در مدیران  اینکه وضعیت موجود تفکر

های ها قابل قبول نیست، اما مدیران فدراسیونفدراسیون

تر ها بسیار مهممدیریت فدراسیون ورزشی این عوامل را در

ها و میانگین باالتر وضع اند. با توجه به یافتهارزیابی کرده

مطلوب )اهمیت( نسبت به وضع موجود، تالش در جهت 

های ورزشی و راهبردی در فدراسیون تقویت و توسعۀ تفکر

منظور دستیابی به وضعیت مطلوب پر کردن این شکاف به

تواند از اهمیت های ورزشی میاسیونتفکر راهبردی در فدر

 کلیدی برخوردار باشد. 

عنوان یکی از ها، تفکر سیستمی بهبا توجه به یافته

های ورزشی راهبردی در مدیران فدراسیون های تفکرمؤلفه

تر از میانگین قرار دارد، از طرف دیگر بین در وضعیت پایین

آن وضعیت موجود این عامل و وضعیت مطلوب )اهمیت( 

رو در مدیران فدراسیون تفاوت معناداری وجود دارد. ازاین

کنندۀ تفکر سیستمی در توجه به ابزارهایی که تقویت

های ورزشی باشد، های ورزشی و فدراسیونمجموعۀ سازمان

 1کیسی و از اهمیت چشمگیری برخوردار است. گلدمن

 سازمانی فرهنگ و خاص شغلی تجربیات معتقدند  (2010)

 تفکر کارگیریبه در توانمندی مدیران توسعۀ به ندتوامی

سازندۀ  عنوانقادرند به  رو رهبرانکند. ازاین کمک راهبردی

 سازمانی فرهنگ بین رابطۀ حداکثری به سازمانی فرهنگ

کنند می کمک استراتژیک تفکر و اجرای یادگیری فرایند و
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تفکر از موانع یکی توجه صرف به عدد و رقم از آنجا که  (.4)

ها بر نتایج کمی نیز ، تمرکز فدراسیونسیستمی است

ها جلوگیری تواند از ترویج تفکر سیستمی در فدراسیونمی

 ( نشان داد که1392امینی و همکاران ) هایکند. یافته

 در مدیران اکثریت میان در سیستمی تفکر عامل وضعیت

تواند های محدود میچارچوب(. 16دارد ) قرار حد مطلوب

به محدودیت تفکر و انحراف در دیدن واقعیت منجر شود. 

های جدید نگرش و تواند شیوهمی گستردههای چارچوب

ارزیابی واقعیت را ارائه دهد و تمایل و تعصب ناشی از 

های کهنه را کاهش دهد. تصورات انسان مبتنی بر چارچوب

ادت دارد و برای او دشوار چیزهایی است که به آنها انس و ع

است که خارج از قیاس با چیزی که با آنها انس و الفت 

(. هافنسون و 16)چیزی را تصور کند  ،دارد

( تفکر سیستمی را که دربرگیرندۀ عناصر 2015)1سودربرگ

ها مؤثر چندبعدی است، بر عملکرد و کیفیت شرکت

راهبردی  رو با تقویت این جنبه از تفکر(، ازاین1دانند )می

توان به عملکرد های ورزشی میدر بین مدیران فدراسیون

های ورزشی امیدوارتر بهتر مدیران و کارکنان در فدراسیون

 ها مانع تفکر سیستمی استسیاه یا سفید دیدن پدیدهبود. 

(، بنابراین تقویت و ترویج 22) کندرا نابود می خالقیت و

فکر راهبردی در عنوان یکی از ابعاد تتفکر سیستمی به

تواند به توسعۀ خالقیت های ورزشی میمدیران فدراسیون

 در مدیریت و عملکرد آنها منجر شود.

پیشروی براساس رویکرد علمی ها، با توجه به یافته

در مدیران  تفکر راهبردیی هامؤلفهیکی از  عنوانبه

تر از میانگین قرار یینپاهای ورزشی در وضعیت یونفدراس

از طرف دیگر بین وضعیت موجود این عامل و  داشته و

وضعیت مطلوب )اهمیت( آن در مدیران فدراسیون تفاوت 

 پیشروی براساس رویکرد علمی حلقۀمعناداری وجود دارد. 

 تفکر راهبردیدر  تحلیلی و خالقانه خصوصیات ۀکنندوصل

                                                           

1 . Hoffenson &   Söderberg 

ی خالقانه و سازهیفرضهدف آن افزایش توان  ( و 3است )

 جوامع آینده در طرفی از(. 8) هاستهیفرضآزمودن مدیرانه 

 سهم که داشت خواهند پیشرفت انتظار ییهاسازمان و

 داده اختصاص خود به راشی دان علمی و کردیرو از بیشتری

استفاده از راهبرهای مدیریت دانش و تقویت  (.23) باشند

 تواندیمی ورزشی هاسازمانیادگیری سازمانی در 

یکی  عنوانبهاستفاده و ترویج رویکردهای علمی  سازنهیزم

ی ورزشی هاسازماندر  تفکر راهبردیۀ گانپنجاز ابعاد 

( مدیریت 1394شعبانی بهار و همکاران )محسوب شود. 

ی ورزشی هاونیفدراسدانش و اجزای آن را در عملکرد 

 نظام استقرار با ورزشی یهاونیفدراس. انددانسته مؤثرایران 

 از یک هر بهبود راستای در توانندیم دانش، مدیریت جامع

 یهاشرانهیپ یهافرض شناسایی و دانش مدیریت ابعاد

 وضعیت بهبود راستای در آنها از حداکثر یریگبهره و دانشی

استفاده از  .(24) بردارند مهم گامی دانش مدیریت

به  تواندیمراهبردهای مدیریت دانش از ابزاری است که 

تفکر یکی از ابعاد  عنوانبهی رویکردهای علمی سازنهینهاد

ی هاافتهیی ورزشی کمک کند. هاسازماندر  راهبردی

 کهداده است  نشان( 1394شعبانی بهار و همکاران )

حوزۀ  در مطلوب وضع نسبت به  ورزشی یهاونیفدراس

 دانش، مدیریت یهاتیفعال از یک هر و دانش مدیریت

 در اطالعاتیی هابانک تشکیل د.دارن زیادی فاصلۀ

 دانش کردن بایگانی و یآورجمع نگهداری، و هاونیفدراس

 توسعۀ راستای در اساسی گامی دانش مخازن این در

 ازد. بو خواهد ورزشی یهاونیفدراس در دانش مدیریت

 کاربرد از حمایت با ورزشی یهاونیفدراس در دیگر سوی

 .(24) شود تأکید باید مشکالت رفع راستای در دانش

 اصلی متولیان عنوانبه ورزشی، یهاونیفدراس بنابراین

 دنیا روز یهاشرفتیپ با همگام باید کشوری احرفه ورزش

 به مناسب یهاآموزش ارائۀ و اطالعات فناوری زمینۀ در
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 فناوری قدرتمند، ابزار این از بهینه استفادۀ برای کارکنان

 پیشرفت در مؤثر عامل و محرکه نیروی عنوانبه را اطالعات

 رندیگ کاربه هاچالش بر غلبه و دانش مدیریت موفقیت و

 سازمانی ساختار و فناوری اطالعات سازمانی، فرهنگ (.25)

 وزارت در دانش مدیریت استقرار سیستم بر یدارامعن نقش

 یهاسامانه ساختن فراهم (.26دارند ) جوانان و ورزش

 دانش تبادل و انتقال ی،سازرهیذخ برای مناسب اطالعاتی

 امکانات کردن فراهم ،افزارگروه اینترانت، اینترنت، مانند

 برای مناسب یافزارهاسختبه  آسان دسترسی جهت الزم

 منظوربه الزم فراهم ساختن امکانات اطالعات، تسهیم

 تسهیم برای ی مناسبافزارهانرم به آسان دسترسی

 یهاسامانه از در استفاده الزم یهامهارت ایجاد اطالعات،

به  تواندیم افزارگروهاینترانت،  مانند اینترنت، اطالعاتی

ی ورزشی هاسازمانتحول وضعیت دانش و مدیریت آن را 

 مؤثری مدیریت ندهایفراکار بستن (. به26کمک کند )

زمینه را برای  تواندیمی ورزشی هاونیفدراسدانش در 

یکی از  عنوانبهیکرد علمی حرکت و پیشروی براساس رو

 مؤلفهفراهم سازد و به توسعۀ این  تفکر راهبردیی هامؤلفه

 کمک کند. تشانیریمدی تحت هاونیفدراسدر مدیران و 

 عنوانبهی هوشمندانه طلبفرصتها، با توجه به یافته

های یونفدراسدر مدیران  تفکر راهبردیی هامؤلفهیکی از 

از میانگین قرار داشته و از طرف تر یینپاورزشی در وضعیت 

دیگر بین وضعیت موجود این عامل و وضعیت مطلوب 

)اهمیت( آن در مدیران فدراسیون تفاوت معناداری وجود 

 تفکر راهبردیی هوشمندانه یکی از ابعاد طلبفرصت دارد.

ی از ریگبهرهبه فراهم ساختن و  تواندیمکه  است

ی در سازمانبرونی جدید در محیط درون و هافرصت

ی هافرصتی ورزشی منجر شود. استفاده از هاسازمان

سوات یکی از عناصر کلیدی  لیوتحلهیتجزمحیطی در قالب 

توسعۀ محیط رقابتی عرصۀ ی راهبردی است. زیربرنامهدر 

ورزش و مدیریت ورزش، در کنار محیط متغیر همراه با 

ها و تهدیدات گوناگون، سبب شده است که فرصت

های ورزشی بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به نسازما

استفادۀ طلبی را احساس کنند. سنجی و فرصتفرصت

و  هاسازمانهوشمندانه از فرصت به مدیران و کارکنان 

که ضمن دستیابی به  کندیمی ورزشی کمک هاونیفدراس

از محیط پیرامون خود، در فرایند اجرا و  ترقیدقتحلیل 

ی راهبردی نیز با تقویت تفکر راهبردی زیربرنامهارزیابی 

ۀ مؤلفکه وضعیت موجود  آنجاثمربخش واقع شود. از 

و وضعیت  تیاهم بای هوشمندانه در مقایسه طلبفرصت

ی ورزشی هاونیفدراسمطلوب این شاخص در مدیران 

یی که هاشاخصدارد، توجه به نوضعیت مناسبی 

، شودیممحسوب  تفکر راهبردیاز  مؤلفهۀ این کنندتیتقو

( 1390یزدانی ) و بسیار اثربخش باشد. پورصادق تواندیم

ی متفکران هایژگیوی جدید را یکی از هافرصتیافتن 

ی جدید نوآوری را در هافرصت. دندانیمراهبردی 

کند و به چابکی سازمانی در پاسخ تسهیل می هاونیفدراس

 شودیم به نیازهای متغیر و رو به توسعۀ مخاطبان منجر

 آنها از یریگبهرهو  هافرصت کشف ،تفکر راهبردی (. در5)

ی هوشمندانه، طلبفرصت(. 3است ) مهم اصل یک

شود و توجه به هوشمندی نسبت به محیط را شامل می

ی حاصل از آن را هافرصتو  وکارکسبتحوالت فضای 

 (.8) طلبدیم

ی پژوهش نشان داد که تفکر در هاافتهبخشی دیگر از ی

از  تفکر راهبردیۀ گانپنجیکی دیگر از ابعاد  عنوانبهزمان 

ی ورزشی هاونیفدراسوضعیت مناسبی در مدیران 

. در عصر حاضر با وجود تغییرات و نوسانات ستینبرخوردار 

ی، بدون سازمانبرونی و سازماندرونگسترده در محیط 

آینده  مؤثری نیبشیپی و حرکت بر مبنای سنجزمان

د به زوال تدریجی توانیمبراساس زمان حال و گذشته 

ی هاسازمانی ورزشی منجر شود و مدیریت هاسازمان

ی و سنجزمانورزشی را وارد یک چرخۀ غیر اثربخش کند. 
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ی مدیریت در عصر متحول هاضرورتمدیریت زمان از 

یران کنونی است. تفکر و ترویج تفکر مبتنی بر زمان در مد

ی را اگستردهدید  وسعت تواندیمی ورزشی هاونیفدراس

برای مدیران ورزشی فراهم سازد. تفکر در زمان این فرصت 

که  کندیمایجاد  هاونیفدراسرا برای مدیران ورزشی در 

نحو مطلوب پلی بین گذشته، حال و آیندۀ مجموعۀ تحت به

بهبود  منظوربهمدیریت خود ایجاد کنند و از تجارب گذشته 

وضعیت حال و آینده سازمان بهره ببرند. مجهز شدن 

ی ندهایفرا تواندیممدیران ورزشی به عنصر تفکر در زمان 

را  تفکر راهبردیی راهبردی، مدیریت راهبردی و زیربرنامه

 برای مؤثر یهاروش از تقویت و تسهیل کند. یکی

 امکانات، هب که احتیاج است دقیق یزیربرنامه ی،نگرندهیآ

 مدیران به روش این دارد. یادگیری به نیل و هاآموزش

(. 5دهند ) تغییر مستقیماً را خود طرز فکر تا کندیم کمک

موجب  تفکر راهبردی( معتقدند 2003و همکاران ) 1کافمن

تا کارکنان سازمان فکر کنند، ارزیابی کنند،  شودیم

ی مطلوب را برای خود و همکارانشان اندهیآمشاهده کنند و 

یی به مشکالت پاسخگوخلق نمایند. این چیزی بیش از 

ی جدید است و آن هاتیواقعو  هافرصت، بلندمدتروزانه و 

(. فرایند مدیریت راهبردی 27خلق فردایی بهتر است )

ۀ جینتدر  هایاستراتژهمیشه با اندیشیدن همراه است و 

 .دشونیماین فرایند انتخاب 

ی تفکر هامؤلفهدیگر  برخالفها، با توجه به یافته

های یونفدراسۀ عزم راهبردی در مدیران مؤلفراهبردی، 

ورزشی در وضعیت باالتر از میانگین قرار دارد، ولی از طرف 

دیگر بین وضعیت موجود این عامل و وضعیت مطلوب 

)اهمیت( آن در مدیران فدراسیون همچنان تفاوت 

معناداری وجود دارد. مفهوم عزم راهبردی به میزان تمرکز 

محوری و شک هدفبر اهداف سازمانی اشاره دارد. بی

های ورزشی همچون دیگر یونفدراسیی برای اگرهدف

                                                           

1 . Kaufman et al 

. استی هدفمند از اهمیت کلیدی برخوردار هاسازمان

های ورزش بدون اهداف شفاف و تبیین یونفدراسحرکت 

شده حرکتی کور و مبهم خواهد بود و باعث سردرگمی 

خواهد شد. عزم راهبردی  آنهامدیران، کارکنان و مخاطبان 

یزی و مدیریت راهبردی رامهبرنیا تمرکز بر اهداف با 

عبارت دیگر، ی مستقیم و تعاملی و دوسویه دارد. بهارابطه

به تمایل مدیران فدراسیون به  تفکر راهبردیاز یک طرف 

محوری منجر شده و از طرف تدوین استراتژی و استراتژی

تواند به یمخود یخودبهیزی راهبردی ربرنامهدیگر وجود 

هدف ی ورزشی منجر شود. هاازمانسیی مدیران و گراهدف

که به افراد درون سازمان  کندیمراهبردی تمرکزی عرضه 

تا انرژی خود را به سمت کانون توجه  دهدیماین امکان را 

ی و کارپراکندهو نافذ هدایت کنند، در برابر  مؤثر طوربه

پریشانی پایداری کنند و این وضعیت را تا زمان رسیدن به 

روانی در  -کنند. این انرژی روحی  هدف نهایی حفظ

منابع  نیترابیکمی پرتالطم و شتابان تحول، از ندهایفرا

و تنها معدودی موفق خواهند شد  رودیمسازمان به شمار 

تفکر مطلوب استفاده کنند. بنابراین  صورتبهکه از آن 

بنیادی با مقولۀ هدف و شکل دادن و  صورتبه راهبردی

( 2005) 2(. بون3دوباره شکل دادن به آن مرتبط است )

ی درونی و استوار در اارادهمعتقد است عزم راهبردی 

ست و تمرکز در هاآرمانراستای رسیدن به اهداف و 

 طلبدیمرا  هایاستراتژساختن و قدرتمند ساختن  دارجهت

(8.) 

تفکر ادار بین وضعیت موجود با توجه به تفاوت معن

و وضعیت مطلوب )اهمیت( آن در مدیران  راهبردی

ی ورزشی، تمرکز بر تقویت این مهارت ذهنی هاونیفدراس

ی ورزشی و پر کردن این شکاف هاونیفدراسدر مدیران و 

و متولیان  هاسازمانباید در اولویت راهبردهای مدیریتی 

ه بهبود این مهارت قرار گیرد، چراک هاونیفدراسورزش و 

2 . Bonn 
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یی در کلیۀ ارکان و عملکردهای افزاهمبه یک  تواندیم

و  تفکر راهبردیی سازنهینهادمنجر شود.  هاونیفدراس

ی ورزشی با برگزاری هاونیفدراسی آن در هامؤلفه

ی ضمن خدمت برای هادورهی آموزشی، استفاده از هاکارگاه

ی ورزشی، هاسازمانو  هاونیفدراسکارکنان و مدیران 

ی هاونیفدراسی در نوآورتشویق و ترغیب خالقیت و 

ی مخاطبان هاشنهادیپورزشی، استفاده از نظرها و 

و مدیریت  هایاستراتژ)ورزشکاران و هواداران( در تدوین 

مداوم  دیتأکی اهداف و سازشفافی ورزشی، هاونیفدراس

بر اهداف سازمانی، استفاده از نظام ارزیابی عملکرد مستمر 

ی ورزشی، تشویق و ترغیب هاسازمانو  هاونیفدراسدر 

ی در سازمان و استفاده از جلسات توفان مغزی ریپذسکیر

ی هاسازمانو  هاونیفدراسبا حضور کارکنان و مدیران 

ی هاارزشی اهداف و سازنهینهادورزشی در راستای 

زمینه را  توانندیمکه  ندسازمانی از جمله راهبردهایی هست

ی ورزشی فراهم هاونیفدراسدر  تفکر راهبردیبرای تقویت 

 سازند.

راهبردی در مطالعۀ این  های تفکراستفاده از دیگر مدل

ها و های ورزشی و در کنار دیگر مؤلفهمفهوم در سازمان

 قیتحق گریرف داز طشود. متغیرهای سازمانی پیشنهاد می

، این در حالی دیآیحساب مپیش رو نوعاً تحقیق کمی به

مدیریت رو به  ۀاست که گرایش به تحقیقات کیفی در حوز

 ترقیبرای بررسی عم شودیپیشنهاد مرو ازاینفزونی است، 

و مفاهیم مرتبط  در تحقیقات آینده، بررسی تفکر راهبردی

مرتبط با آن  یاز منظر کیفی و با عنایت به راهبردها با آن

موردکاوی، اقدام پژوهی و ... دنبال گروندد تئوری، همچون 

 د.شو
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Abstract 

The aim of this study was to measure the strategic thinking and its five dimensions 

among managers in sport federations of Islamic republic of Iran according to Lidtka 

model. This research was a descriptive – survey study and a practical one. The 

Monavarian et al (2012) standard questionnaire was used. Statistical population 

included all the heads of sport federations as well as heads of committees in 

federation, and a sample of (n=162) was selected through random sampling. the 

questionnaire reliability was found  0.916 according to Cronbach’s alpha and  the 

questionnaire validity verified by using comments of experts in sport management and 

strategic management. Kolmogorov-Smirnov, one sample T-test, paired sample T-test, 

and Friedman test were used for data analysis by applying SPSS-20 software.  The 

results of this study showed that the existing condition of strategic thinking is not 

desirable, it was also found that there is a difference between the existent and 

desirable condition of strategic thinking and its five dimensions among managers in 

the sports federation of the Islāmic Republic of Iran. 
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