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چکیده
هدف کلی از تحقیق حاضر سنجش تفکر راهبردی و ابعاد پنجگانۀ آن در مدیران فدراسیونهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران براساس
مدل لیدکا و در دو وضعیت موجود و مطلوب بود .این تحقیق مطالعهای توصیفی -پیمایشی و از انواع کاربردی است و ابزار گردآوری
دادههای آن پرسشنامۀ استاندارد منوریان و همکاران ( )1391است .جامعۀ آماری پژوهش حاضر کلیۀ اعضای هیأت رئیسه و رؤسای
کمیتههای فدراسیونهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران بودند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ،تعداد  162نفر از آنها بهعنوان
نمونۀ پژوهش بررسی شدند .پایایی کلی سؤاالت پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/916ارزیابی شد و بهمنظور سنجش روایی
پرسشنامهها از روایی محتوا از نظرهای صاحبنظران و متخصصان مدیریت ورزشی و مدیریت راهبردی استفاده شد .بهمنظور تجزیهوتحلیل
دادهها آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف T ،تکنمونه T ،زوجی و آزمون فریدمن با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخۀ  20استفاده شد.
نتایج نشان داد که وضعیت موجودِ تفکر راهبردی در مدیران فدراسیونهای ورزشی وضعیت مطلوبی ندارد و بین وضعیت موجود و مطلوبِ
تفکر راهبردی و ابعاد پنجگانۀ آن در مدیران فدراسیونهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران تفاوت وجود دارد.
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مرتبط است .این امر مستلزم فراتر رفتن اندیشۀ مدیران از

مقدمه
ورزش پدیدهای پویاست که با فرایند جهانی شدن

عملیات روزمره با هدف تمرکز بر قصد و نیت استراتژیک

بهسرعت در معرض تحول و پیچیدگی قرار دارد .فرایند

بلندمدت موردنظر برای کسبوکار است .تفکر راهبردی

غیرخطی بودن تحوالت در عرصۀ ورزش و سازمانهای

فعالیتهایی چون گردآوری اطالعات ،تحلیل و بحث و

ورزشی نیازمند فراتر رفتن از برنامهریزی راهبردی بهعنوان

تبادلنظر در خصوص شرایط حاکم بر سازمان و پاسخگویی

الگوی نسبتاً خطی و توجه به ترویج تفکر راهبردی بهعنوان

به سؤاالت اساسی در مورد نیمرخ سازمان را شامل میشود

الگوی دینامیک در بین مدیران و کارکنان سازمانها خواهد

( .)3مدیران باید با آگاهی از میزان تفکر راهبردی و تقویت

بود .فدراسیونهای ورزشی که متولیان اصلی رشتههای

آن در دنیای پررقابت فعلی از طریق راهبردی فکر کردن به

مختلف ورزشی در سطوح حرفهای و قهرمانیاند ،در راستای

تحوالت پاسخ مناسبی دهند و آیندههای دور سازمان را به

تحقق اهداف درازمدت خود نیازمند تقویت و ترویج تفکر

تصویر بکشند و پویا بمانند (.)4

راهبردی در میان مدیران و حتی کارکنان خود هستند.

تفکر راهبردی ،فرایند ترکیب ذهنی است که از طریق

موضوع تفکر راهبردی در بیش از یک دهۀ گذشته در

خالقیت و شهود ،نمای یکپارچهای از کسبوکار را در ذهن

حوزۀ مدیریت راهبردی بسیار مورد توجه بوده و در

ایجاد میکند و در حقیقت به توانایی مدیران برای دیدن

تحقیقات بسیاری به اهمیت قابلیت تفکر راهبردی برای

آینده و شناخت پویایی محیط و حضور اثربخش سازمان

مدیران اشاره شده است .تفکر راهبردی بهعنوان یکی از

برای کسب موفقیت مستمر در طی زمان داللت دارد .ایجاد

قابلیتهای اصلی و کلیدی رهبران در مسیر بهبود عملکرد

و توسعۀ تفکر راهبردی یکی از مهمترین نیازها در حیطۀ

تعریف شده است ( .)1تفکر راهبردی جهتگیری مناسب

مدیریت است و این نوع تفکر در کلیۀ سطوح سازمانی

سازمان را مشخص میسازد و برنامهریزی راهبردی سازمان

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

را در جهت مشخصشده بهپیش میبرد .تفکر راهبردی با

شرایط محیط کسبوکار امروز برای صرفاً استفاده از

بررسی عوامل مؤثر محیطی و درونی تصویر یکپارچهای از

برنامهریزی راهبردی ،مناسب نیست ،بلکه برای تقویت آن

فضای کسبوکار را در ذهن ایجاد کرده و زمینه را برای

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

خلق پاسخهای خالقانه و بدیع به نیازهای بازار فراهم

نشان داد که تفکر راهبردی و برنامهریزی راهبردی در عین

میسازد و برنامهریزی استراتژیک با روشهای تحلیلی،

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

اهداف استراتژیک را به برنامهها و اهداف سالیانه و

مطالعات اخیر نشان میدهد نبود تفکر راهبردی
بهعنوان کمبود اصلی در عملکرد سازمانها خودنمایی

کوتاهمدت تبدیل میکند (.)2
این شیوۀ نگرش میتواند چارچوبی اصولی برای پیوند

میکند و این نوع تفکر بهطور فعال بر سودرسانی به

نظریات کالسیک و نوین استراتژی را فراهم سازد و الگویی

سازمانها تصریح دارد ( .)6مدیرانی که دارای تفکر

برای مفهوم یکپارچۀ استراتژی باشد.

راهبردی هستند ،از بینش فلسفی برای تحقق آرمان

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

بلندمدت بهرۀ فراوانی میبرند و با رشد و پرورش انسانها

چشمانداز و دورنمای طراحیشده توسط رهبران سازمان

سازمان را بهسوی اهداف تعیینشده هدایت میکنند (.)7

1. Heracleous
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بون )2001( 1دریافت که یکی از مشکالت سازمانی

تهیه و تدوین برنامههای راهبردی در سازمانهای مختلف

شرکتهای بزرگ ،تفکر راهبردی است (.)8

و بهطور خاص در سازمانهای ورزشی اهمیت فراوانی دارد،

حافظ و اسماعیل )2015( 2نشان دادند که واکنش

اما بهنظر میرسد یکی از مشکالت اساسی سازمانها ،اجرای

راهبردی رابطۀ مثبتی با مدیریت کارآفرینی دارد و

موفقیتآمیز برنامههای تدوینشده و عملیاتی ساختن

برنامهریزی راهبردی همراه با تفکر راهبردی به سازمانها

آنهاست .عوامل درون و برونسازمانی مختلفی میتوانند به

این اجازه را میدهد که تغییرات را پیشبینی کنند و

موفقیت یا عدم موفقیت برنامهریزیهای راهبردی منجر

متناسب با این تغییرات گزینههای راهبردی مناسبی را

شوند و احتمال موفقیت یا ناکامی آن را افزایش دهند،

بهکار گیرند ( .)9کارولین3و همکاران ( )2015دریافتند که

ازاینرو حاکم شدن تفکر راهبردی در سازمانهای ورزشی

تفکر راهبردی بهعنوان یک مهارت شناختی میتواند در

میتواند بهعنوان عاملی تعیینکننده در تسهیل تدوین ،اجرا

عملکرد ورزشکاران تأثیر مثبتی داشته باشد (.)10

و ارزیابی استراتژیهای سازمانی بهکار گرفته شود .از آنجا

پورصادق و یزدانی ( )1390دریافتند که قابلیت تفکر

که برنامهریزی راهبردی و تفکر راهبردی را میتوان دو

راهبردی مدیران ارشد بر موفقیت شرکتهای کوچک و

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

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

دو مقوله در یک فرایند دیالکتیک با یکدیگر تعامل دارند و

( )1394دریافتند که ابعاد تفکر راهبردی در قالب پنج

هر دو برای مدیریت استراتژیک اثربخش ضروری بهشمار

مؤلفه براساس مدل لیدکا (تفکر در زمان ،تفکر سیستمی،

میروند ( .)2تفکر راهبردی ،مدیر را قادر میسازد تا بفهمد

فرصتطلبی هوشمندانه ،عزم راهبردی و پیشروی براساس

چه عواملی در دستیابی به اهداف موردنظر مؤثرند و چه

رویکرد علمی) تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایۀ فکری

عواملی مؤثر نیستند و چرا؟ این بصیرت نسبت به عوامل

(سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ ساختاری و سرمایۀ ارتباطی) در

تأثیرگذار در خلق ارزش ،قدرت تشخیص ایجاد میکند.

ادارات ورزش و جوانان و هیأتهای ورزشی استان فارس

بدون این تشخیص ،صرف منابع مادی و غیرمادی سازمان
لیدکا4

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

برای دستیابی به موفقیت ،بیحاصل خواهد بود (.)5

دریافتند که تمامی مؤلفههای تفکر راهبردی (تفکر در

( )1998پنج عامل را بهعنوان مشخصههای تفکر راهبردی

زمان ،تفکر سیستمی ،فرصتطلبی هوشمندانه ،عزم

برمیشمارد .این عوامل عبارتاند از تفکر سیستمی ،عزم

راهبردی و پیشروی براساس رویکرد علمی) تأثیر مثبت و

استراتژیک ،فرصتطلبی هوشمندانه ،تفکر در طول زمان و

معناداری بر تمایل به یادگیری سازمانی در میان کارکنان

پیشروی براساس رویکرد علمی (.)3

ادارات ورزش و جوانان و هیأتهای ورزشی استان فارس
داشته است (.)12

تفکر سیستمی 5:با تفکر سیستمی یک مدیر بهعنوان
متفکر راهبردی باید مدل جامع زنجیرۀ ارزشی از ابتدا تا

امروزه یکی از چالشهای اساسی در سازمانهای

انتها را درنظر داشته و وابستگی متقابل اعضا و تعامالت آنها

ورزشی در ایران عدم اجرای موفقیتآمیز راهبردهای

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

تدوینشده در قالب سندها و برنامههای جامع است .هرچند

یک مدیر بهعنوان متفکر راهبردی باید مدل جامع زنجیرۀ

1. Bonn
2. Hafiz & Ismail
3. Carolin

4. Lidtka
5. System Perspective
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ارزشی از ابتدا تا انتها را درنظر داشته باشد و وابستگی

ورزشی جمهوری اسالمی ایران مورد سنجش و مقایسه قرار

متقابل اعضا و تعامالت آنها در سیستم داخلی و خارجی را

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

درک کند (.)3

این پرسش است که «آیا تفکر راهبردی و ابعاد پنجگانه آن

عزم استراتژیک 1:بر ارادهای درونی و استوار در راستای

در فدراسیونهای ورزشی از وضعیت مطلوبی برخوردار

رسیدن به اهداف و آرمانهاست و تمرکز در جهتدار

است یا خیر»؟ عالوهبر این محقق درصدد پاسخ به این

ساختن و قدرتمند ساختن استراتژیها داللت دارد (.)3

پرسش است که «آیا بین وضعیت موجود و مطلوب

فرصتطلبی هوشمندانه 2:عبارت است از هوشمندی
نسبت به محیط و توجه به تحوالت فضای کسبوکار و
فرصتهای حاصل از آن (.)3

(اهمیت) تفکر راهبردی و ابعاد پنجگانۀ آن در
فدراسیونهای ورزشی شکافی وجود دارد یا خیر؟».
از آنجا که تفکر راهبردی فرایندی مداوم است و هدف

پیشروی براساس رویکرد علمی 3:این جنبه از تفکر

آن رفع ابهام و معنا بخشیدن به یک محیط پیچیده است

راهبردی بر افزایش توان فرضیهسازی خالقانه و آزمودن

( ،)8میتواند بهعنوان حلقۀ گمشده در مدیریت و راهبری

مدیرانۀ این فرضیهها در مدیریت سازمانها اشاره دارد (.)3

سازمانهای ورزشی مورد مطالعه و توجه قرار گیرد .با توجه

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

به اهمیت تفکر راهبردی و ضرورت و اهمیت آن در عملکرد

گذشته و درنظر داشتن حال و بسط آن به آینده عمل

موفقیتآمیز سازمانی ،مطالعه و ترویج این مقوله در کنار

میکنند .تفکری در طول زمان است که گذشته ،حال و

برنامهریزی و مدیریت راهبردی در سازمانها و

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

فدراسیونهای ورزشی میتواند گامی کلیدی در راستای

را براساس توانمندیهای امروز خلق کرد ( .)3همچنین باید

تحقق برنامهریزی راهبردی و پر کردن شکاف بین تدوین

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

و اجرای برنامههای راهبردی محسوب شود.

همواره (تفکر بهموقع) داشت (.)6
با اینکه در کشور و سازمانهای ورزشی در زمینۀ

روششناسی تحقیق

برنامهریزی راهبردی و عناصر مربوط به آن مطالعات

هدف کلی از تحقیق حاضر تحلیل شکاف بین وضعیت

گستردهای صورت گرفته ،این پژوهش از معدود و محدود

موجود و مطلوب تفکر راهبردی در مدیران فدراسیونهای

مطالعاتی است که به بررسی و مطالعۀ تفکر راهبردی در

ارزشی جمهوری اسالمی ایران بوده است .تحقیق حاضر از

سازمانهای ورزشی پرداخته است .توجه به مباحث مربوط

نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات

به تفکر راهبردی بهعنوان مفهومی کلیدی در کنار مدیریت

توصیفی -پیمایشی است که بهصورت میدانی انجام گرفته

راهبردی و برنامهریزی راهبردی در عرصۀ ورزش کشور

است .جامعۀ آماری تحقیق اعضای هیأت رئیسه و رؤسای

میتواند از اهمیت بسیاری برخوردار باشد .در قالب تحقیق

کمیتهها در فدراسیونهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

حاضر تالش میشود شرایط مطلوب و موجود ابعاد تفکر

بودند که تعداد آنها به استناد تعداد اعالمشده در سایت

راهبردی براساس مدل لیدکا در مدیران فدراسیونهای

رسمی فدراسیونها برابر با  894نفر است .تعداد نمونۀ

1. Inter Focus
2. Intelligent Opportunism

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

دو ستون مختلف به دو وضعیت موجود و وضعیت مطلوب

نفر برآورد شد .تعداد  260پرسشنامه توزیع شد که از این

گویههای تفکر راهبردی پاسخ دهند .محقق پس از دستیابی

تعداد  172پرسشنامه برگشت داده شد ،که بر این اساس

به نسخۀ اصلی پرسشنامه ،براساس نظرهای  15نفر از

نرخ بازگشت پرسشنامه  66/15درصد است .از میان

محققان حوزۀ استادان و خبرگان مدیریت ورزشی و

پرسشنامههای برگشتی تعداد  10مورد بهدلیل نقص در

مدیریت راهبردی به اصالح و ویرایش و متناسبسازی

تکمیل و بیاعتبار ی کنار گذاشته شده شد و در نهایت

مجدد آن اقدام کرد .بدینترتیب روایی صوری و محتوایی

 162پرسشنامۀ قابل قبول مبنای انجام پژوهش قرار

پرسشنامه بررسی شد .بهمنظور ارزیابی ابزار مورد استفاده

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

در پژوهش حاضر ،در یک مطالعۀ مقدماتی (پیشآزمون)

برای انجام تحقیق مناسب ارزیابی میشود (با توجه به

تعداد  30پرسشنامه بین مدیران ورزشی توزیع شد و پس

محاسبۀ حجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه

از جمعآوری مبنای ارزیابی پایایی ابزار موردنظر قرار گرفت.

که تعداد  153نفر برآورد شد ،تعداد  162پرسشنامۀ

با توجه به واریانس هر یک از سؤاالت و همچنین واریانس

برگشتی که مبنای پژوهش قرار گرفت ،در محدودۀ قابل

کل آزمون  ،ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرمافزار

قبول قرار دارد) .در این پژوهش بهمنظور گردآوری دادهها

 SPSSمحاسبه شد ،که مقدار آن برای کل پرسشنامه

از یک سو از تحلیل محتوای مقاالت ،کتابها و

 0/916بهدست آمد .با توجه به اینکه در پژوهشهای علوم

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

انسانی ،ضریب آلفای باالتر از  0/70قابل قبول است ،ازاینرو

پرسشنامۀ استانداردِ ابعاد تفکر راهبردی منوریان و همکاران

میتوان پایایی پرسشنامۀ مذکور را عالی ارزیابی کرد.

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

در نهایت پس از پخش و جمعآوری پرسشنامهها،

مؤلفه (تفکر در زمان ،تفکر سیستمی ،فرصتطلبی

دادههای بهدستآمده از آن با استفاده از نرمافزار SPSS

هوشمندانه ،عزم راهبردی و پیشروی براساس رویکرد

نسخۀ  20تجزیهوتحلیل شده است .بهمنظور تجزیهوتحلیل

علمی) براساس مدل لیدکا اندازهگیری میکند ( .)13این

دادهها ،آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف T ،تکنمونهT ،

پرسشنامه شامل  28گویه براساس مؤلفههای مدل

زوجی ،و آزمون فریدمن با استفاده از نرمافزار SPSS

لیدکاست که براساس طیف  5گزینهای لیکرت از کامالً

نسخۀ 20بهکار گرفته شد.

مخالفم تا گزینۀ کامالً موافقم طراحی شده است .عالوهبر
این پرسشنامۀ مورد استفاده دربرگیرندۀ تعداد  7سؤال

یافتههای تحقیق

دموگرافیک مربوط به نمونۀ آماری نیز است .گویههای  1تا

یافتههای توصیفی پژوهش نشان داد ،از مجموع 162

 6در پرسشنامه مربوط به تفکر سیستمی ،سؤاالت  7تا 14

نفری که در فرایند تحقیق مطالعه شدند 145 ،نفر مرد

مربوط به عزم راهبردی ،سؤاالت  15تا  17مربوط به

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

پیشروی براساس رویکرد علمی ،سؤاالت  18تا  24مربوط

 )2/5وضعیت نامشخصی داشتند .از مجموع  162نفر26 ،

به فرصتطلبی هوشمندانه ،و سؤاالت  25تا  28مربوط به

نفر ( 16درصد) مجرد و  130نفر متأهل ( 80/2درصد) و

عامل تفکر در زمان است .پرسشنامه بهگونهای طراحی شده

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

بود که از نمونههای مورد مطالعه درخواست میشد که در

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

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

وضعیت سنی نامشخصی بود .از نظر تحصیالت 21 ،نفر

کل نمونه نیز نامشخص بود.

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

در بخش یافتههای استنباطی ،بهمنظور تجزیهوتحلیل

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

دادهها از آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف T ،تکنمونه،

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

 Tزوجی و آزمون فریدمن با استفاده از نرمافزار SPSS

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

نسخۀ  20استفاده شد .در این بخش وضعیت تفکر راهبردی

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

و ابعاد آن در مدیران فدراسیونهای ورزشی در دو وضعیت

 10سال 27 ،نفر ( 16/7درصد) بین  10تا  15سال21 ،

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

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

ابعاد تفکر راهبردی در دو وضعیت موجود و مطلوب از

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

دیدگاه مدیران فدراسیونهای ورزشی رتبهبندی شدهاند.

وضعیت نامشخصی بودند .از نظر رشتۀ تحصیلی  76نفر

یافتههای آزمون کولموگروف اسمیرنوف بهمنظور

( 46/9درصد) دارای تحصیالت تربیت بدنی 84 ،نفر (51/9

تعیین نرمال بودن دادهها ،حاکی از توزیع طبیعی دادهها

درصد) دارای تحصیالت غیرتربیت بدنی و  2نفر باقیمانده

بوده است.

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

برای تعیین وضعیت موجود تفکر راهبردی در مدیران

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

فدراسیونهای ورزشی از آزمون  tتکنمونهای در جدول 1

درصد) مربوط به فدراسیونهای ورزشهای تیمی  86 ،نفر

استفاده شد.

( 53/1درصد) باقیمانده مربوط به فدراسیونهای
جدول  .1نتایج آزمون  tتکنمونهای برای تفکر راهبردی در وضعیت موجود
Test Value = 3
عامل

اختالف میانگین

)Sig. (2-tailed

درجۀ آزادی

میانگین

تفکر راهبردی

-0/569

0/047

161

2/431

فاصلۀ اطمینان %95
حد باال

حد پایین

-1/301

-1/634

نتایج حاصل از آزمون تی تکنمونه بهمنظور بررسی

بهدستآمده میانگین وضعیت موجودِ تفکر راهبردی در

وضعیت موجود تفکر راهبردی مدیران فدراسیونها در

مدیران فدراسیونهای ورزشی پایینتر از میانگین است و

جدول  1ارائه شده است .با توجه به اینکه مقدار  Sigمربوط

در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

به تفکر راهبردی در نمونۀ مورد تحقیق از مقدار 0 /05

پس از بررسی وضعیت موجود تفکر راهبردیِ مدیران

کوچکتر است و با توجه به فاصلۀ اطمینان  0/95میتوان

فدراسیونها ،بهمنظور تعیین وضعیت موجود ابعادِ پنجگانۀ

نتیجه گرفت که میانگین وضعیت موجود تفکر راهبردی در

تفکر راهبردی در مدیران فدراسیونهای ورزشی نیز از

مدیران فدراسیونها ی ورزشی در سطح قابل قبولی قرار

آزمون  tتکنمونهای در جدول  2استفاده شد.

ندارد و میزان تفکر راهبردی در مدیران فدراسیونهای

با توجه به جدول  2از میان ابعاد پنجگانۀ تفکر

ورزشی پایینتر از میانگین است .بنابراین با توجه نتایج

راهبردی در وضعیت موجود ،وضعیت تفکر سیستمی،
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فرصتطلبی هوشمندانه ،تفکر در زمان ،و پیشروی براساس

راهبردی در مدیران فدراسیونهای ورزشی باالتر از

رویکرد علمی پایینتر از حد میانگین است و تنها بعد عزم

میانگین قرار دارد.

جدول  .2نتایج آزمون  tتکنمونهای برای ابعاد پنجگانۀ تفکر راهبردی در وضعیت موجود
Test Value = 3
فاصلۀ اطمینان %95

عامل

اختالف میانگین

)Sig. (2-tailed

درجۀ آزادی

میانگین

تفکر سیستمی

-0/499

0/045

161

2/501

-1/188

عزم راهبردی

0/890

0/043

161

3/110

-2/350

-2/580

-0/779

0/042

161

2/221

-2/004

-2/277

-0/689

0/044

161

2/311

-2/220

-2/446

-0/390

0/048

161

2/610

-1/301

-1/634

فرصتطلبی
هوشمندانه
تفکر در زمان
پیشروی براساس
رویکرد علمی

بهمنظور بررسی تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب
(اهمیت) تفکر راهبردی و ابعاد پنجگانۀ آن در مدیران

حد باال

حد پایین

-1/627

فدراسیونهای ورزشی از آزمون  Tزوجی در جداول  3و 4
استفاده شد.

جدول  .3آزمون  tزوجی میانگین امتیاز تفکر راهبردی در وضعیت موجود و مطلوب (اهمیت)
عامل

تفکر راهبردی

میانگین وضعیت

میانگین وضع

آمارة آزمون t

مطلوب ( اهمیت)

موجود

زوجی

4/2007

2/9849

-20/123

سطح معناداری

0/001

وضعیت

تفاوت معنادار دارد

با توجه به یافتههای جدول  3که سطح معناداری آزمون

پس از مقایسۀ میانگین وضعیت موجود و مطلوب تفکر

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

راهبردی در جدول  ،3جهت مقایسۀ وضعیت موجود و

در بین وضعیت موجود و مطلوبِ تفکر راهبردی در مدیران

مطلوب عناصر پنجگانۀ تفکر راهبردی در مدیران

فدراسیونهای ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد .براساس

فدراسیونهای ورزشی نیز از آزمون  Tزوجی در جدول 4

یافتههای جدول ،میانگین وضعیت مطلوب تفکر راهبردی

استفاده شد.

باالتر از میانگین وضعیت موجود است ،بدانمعنا که مدیران

یافتههای جدول  4حاکی از آن است که بین وضعیت

ورزشی در فدراسیونها با وجود مهم دانستن و مطلوبیت

موجود و وضعیت مطلوب (اهمیت) تمامی ابعاد پنجگانۀ

تفکر راهبردی و ابعاد آن در مدیریت فدراسیونهای

تفکر راهبردی در مدیران فدراسیونهای ورزشی تفاوت

ورزشی ،وضعیت کنونی یا موجودِ تفکر راهبردیِ حاکم بر

معناداری وجود دارد.

فدراسیونها را مطلوب نمیدانند.
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جدول  .4آزمون  tزوجی میانگین امتیاز ابعاد پنجگانۀ تفکر راهبردی در وضعیت موجود و مطلوب
میانگین وضعیت

میانگین وضع

آمارة آزمون t

سطح

مطلوب( اهمیت)

موجود

زوجی

معناداری

4/2109

3/1021

-20/225

0/001

تفاوت معنادار وجود دارد

عزم راهبردی

4/0520

3/1102

-16/959

0/001

تفاوت معنادار وجود دارد

پیشروی بر اساس رویکرد علمی

4/2449

2/8992

-15/319

0/001

تفاوت معنادار وجود دارد

فرصتطلبی هوشمندانه

4/1271

2/9065

-18/058

0/001

تفاوت معنادار وجود دارد

تفکر در زمان

4/3688

2/9065

-11/974

0/001

تفاوت معنادار وجود دارد

مؤلفه
تفکر سیستمی

نتیجه

بهمنظور دستیابی بهاحتمال وجود تفاوت بین

متفاوت بودن اهمیت عوامل ،نسبت به اولویتبندی عوامل

مؤلفههای تفکر راهبردی و رتبهبندی آنها در صورت وجود

به کمک آزمون فریدمن میپردازیم .در جدول 5

تفاوت بین مؤلفهها از آزمون کای دو و آزمون فریدمن

اولویتبندی وضع موجود عناصر پنجگانۀ تفکر راهبردی در

استفاده شد .پس از رد شدن فرض یکسان بودن میانگین

مدیران فدراسیونهای ورزشی ارائه شده است.

امتیاز اهمیت عوامل در آزمون کای دو ،و اطمینان از
جدول  .5اولویتبندی وضعیت موجود عناصر پنجگانۀ تفکر راهبردی
شاخصهای تفکر راهبردی

اولویت براساس آزمون فریدمن

میانگین رتبه

تفکر سیستمی

رتبۀ دوم

3/43

عزم راهبردی

رتبۀ اول

3/50

پیشروی براساس رویکرد علمی

رتبۀ چهارم

2/62

فرصتطلبی هوشمندانه

رتبۀ سوم

2/73

تفکر در زمان

رتبۀ سوم

2/73

بنابر جدول  6مهمترین مؤلفه در وضعیت موجودِ ابعاد
پنجگانۀ تفکر راهبردی از دیدگاه مدیران فدراسیونهای

مطلوب (اهمیت) عوامل تفکر راهبردی به کمک آزمون
فریدمن میپردازیم.

ورزشی عزم راهبردی بوده و مؤلفههای تفکر سیستمی،

بنابر جدول  6مهمترین مؤلفه در وضعیت مطلوبِ

فرصتطلبی هوشمندانه ،تفکر در زمان و پیشروی براساس

(اهمیت) ابعاد پنجگانۀ تفکر راهبردی از دیدگاه مدیران

رویکرد علمی ،بهترتیب در رتبههای بعدی قرار میگیرند.

فدراسیونهای ورزشی تفکر سیستمی بوده و مؤلفههای

پس از بررسی آزمون کای دو و اطمینان از متفاوت

تفکر در زمان ،پیشروی براساس رویکرد علمی ،فرصتطلبی

بودن میانگین وضعیت مطلوب (اهمیت) ابعاد پنجگانۀ تفکر

هوشمندانه و عزم راهبردی بهترتیب در درجههای بعدی

راهبردی ،در جدول  6نسبت به اولویتبندی وضعیت

اهمیت قرار میگیرند.
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جدول  .6اولویتبندی وضعیت مطلوب (اهمیت) عناصر پنجگانۀ تفکر راهبردی
شاخصهای تفکر راهبردی

اولویت براساس آزمون فریدمن

میانگین رتبه

تفکر سیستمی

رتبۀ اول
رتبۀ پنجم
رتبۀ سوم
رتبۀ چهارم

3/23
2/58
3/21
2/77

عزم راهبردی
پیشروی بر اساس رویکرد علمی
فرصتطلبی هوشمندانه

بحث و نتیجهگیری

راهبردی در مدیران فدراسیونهای ورزشی باالتر از میانگین

حرفهای شدن ورزشها و عملکرد سازمانهای ورزشی

قرار دارد .این موضوع حاکی از این واقعیت است که تفکر

در کنار افزایش رقابت در عرصههای سازمانی و غیرسازمانی

راهبردی و عناصر پنجگانه (بهجز مؤلفۀ عزم راهبردی) در

ورزش ،مدیران و کارکنان سازمانهای ورزشی را ناگزیر

مدیران فدراسیونهای ورزشی وضعیت مناسبی ندارند و

ساخته است که فراتر از مفاهیم سنتی در جستوجوی

لزوم توجه به این عنصر کلیدی در فدراسیونهای ورزشی

فرایندهای نوین در حوزۀ عملکرد خود باشند .تفکر

امری اجتنابناپذیر است .نتایج این یافتهها و مقایسۀ آنها

راهبردی را میتوان از جمله مقولههایی دانست که میتواند

با مطالعات گذشته تفکر راهبردی در مدیران مختلف در

مدیران و کارکنان را در دستیابی به این مهم یاری کنند

دیگر سازمانهای داخلی حاکی از این واقعیت است که

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

مدیریت سازمانهای مختلف در کشور بهعنوان یک کل

عرصۀ مدیریت قلمداد میشود و این نوع تفکر در تمامی

نیازمند تأکید و تقویت بیشتر تفکر راهبردی و ابعاد

سطوح سازمانی بهویژه در سطح مدیریت ارشد بسیار

چندگانۀ آن در فرایند مدیریت زیرمجموعۀ خود هستند.

کلیدی و حیاتی است .مطالعات اخیر نشان میدهد

یافتههای پژوهش پورصادق و علوی وفا ( )1391با سنجش

نبودتفکر راهبردی بهعنوان یک کمبود اصلی در عملکرد

قابلیت های تفکر راهبردی مدیران عالی در جهاد اقتصادی

سازمانها خودنمایی میکند و این نوع تفکر بهطور فعال بر

در بخش صنعت نشان داد که همۀ قابلیتهای هشتگانۀ

سودرسانی به سازمانها تصریح دارد ( .)6ازاینرو تقویت و

تفکر راهبردی مدیران عالی از جمله قابلیتهای همافزایی،

توسعۀ تفکر راهبردی در سطوح مختلف سازمانهای

آیندهنگری ،نگرش فلسفی قوی ،خالقیت و نوآوری محیطی،

ورزشی میتواند تضمینکنندۀ عملکرد موفقیتآمیزِ حال و

خودباوری ،هوشمندی محیطی ،نگرش سامانهای،

آیندۀ آنها قلمداد شود.

والیتمداری دارای تفاوت معناداری بین وضع موجود و

بخشی از نتایج تحقیق با استفاده از آزمون تی تکنمونه

مطلوباند ( .)14منوریان و همکاران ( )1391نیز با

نشان میدهد که تفکر راهبردی در مدیران فدراسیونهای

سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری تهران به

ورزشی پایینتر از میانگین مورد انتظار است .از طرف دیگر،

کمک مدل جین لیدکا نشان دادند که فاصلۀ معناداری

از میان مؤلفههای پنجگانۀ تفکر راهبردی (تفکر سیستمی،

بین اهمیت عوامل تفکر راهبردی و وضع موجود آنها وجود

فرصتطلبی هوشمندانه ،تفکر در زمان ،و پیشروی براساس

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

رویکرد علمی و عزم راهبردی) نیز میانگین تفکر سیستمی،

استفاده از الگوی لیدکا در مدیران حوزهی مرکزی مؤسسۀ

فرصتطلبی هوشمندانه ،تفکر در زمان ،و پیشروی براساس

مالی و اعتباری مهر ،میزان برخورداری از تفکر راهبردی را

رویکرد علمی پایینتر از حد میانگین است و تنها بعد عزم

در حد متوسطی ارزیابی کرد ( .)15امینی و همکاران
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( )1392نیز وضعیت عامل تفکر سیستمی در میان اکثریت

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

مدیران ستادی دانشگاهها را در حد مطلوب ارزیابی کرد

محاورات جدید در حد عالی کاربرد دارد (.)21

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

نتایج حاصل از مقایسۀ وضعیت موجود و مطلوب

زرسیم براساس مدل هامل نیز حاکی از آن است که مدیران

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

از نظر انجام مؤلفههای تفکر راهبردی در حد خوب و عالی

میدهد که بین وضعیت موجود تفکر راهبردی و مؤلفههای

قرار دارند .این مطالعه نشان داد که سه مؤلفۀ گوش دادن

پنجگانۀ آن و میزان اهمیت (وضع مطلوب) این مؤلفهها در

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

مدیران فدراسیونهای ورزشی اختالف و شکاف معناداری

در حد خوبی و دو مؤلفۀ ایجاد محاورات جدید و ایجاد

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

چارچوب فکری جدید در حد عالی کاربرد دارد (.)17

اینکه وضعیت موجود تفکر راهبردی در مدیران

تحقیق طباطبایی جعفری ( )1389با سنجش تفکر

فدراسیونها قابل قبول نیست ،اما مدیران فدراسیونهای

راهبردی شرکت پلیپک با استفاده از الگوی لیدکا نشان

ورزشی این عوامل را در مدیریت فدراسیونها بسیار مهمتر

داد که پیادهسازی تفکر راهبردی در ابعاد تفکر سیستمی و

ارزیابی کردهاند .با توجه به یافتهها و میانگین باالتر وضع

فرصتطلبی هوشمندانه در حد خوب ،در ابعاد تمرکز بر

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

هدف و تفکر در زمان در حد ضعیف و در بعد پیشروی

تقویت و توسعۀ تفکر راهبردی در فدراسیونهای ورزشی و

براساس رویکرد علمی در حد خیلی ضعیف است (.)18

پر کردن این شکاف بهمنظور دستیابی به وضعیت مطلوب

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

تفکر راهبردی در فدراسیونهای ورزشی میتواند از اهمیت

دریافت که از عوامل تفکر راهبردی در این شرکت ارزیابی

کلیدی برخوردار باشد.

محیط ،مدیریت تعارض ،موقعیتشناسی ،هوشمندی ،تنوع

با توجه به یافتهها ،تفکر سیستمی بهعنوان یکی از

در الگوهای ذهنی ،مسئولیتپذیری ،جو سازمانی و

مؤلفههای تفکر راهبردی در مدیران فدراسیونهای ورزشی

هماهنگی و رویکرد فرایندی باالتر از میانگین و شاخص

در وضعیت پایینتر از میانگین قرار دارد ،از طرف دیگر بین

آیندهنگری و دیدگاه سیستمی از موقعیت مناسبی برخوردار

وضعیت موجود این عامل و وضعیت مطلوب (اهمیت) آن

نیستند ( .)19یافتههای فرزین آبدهگاه ( )1388براساس

در مدیران فدراسیون تفاوت معناداری وجود دارد .ازاینرو

مدل جین لیدکا بر روی مدیران شرکت بهنوش گچساران

توجه به ابزارهایی که تقویتکنندۀ تفکر سیستمی در

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

مجموعۀ سازمانهای ورزشی و فدراسیونهای ورزشی باشد،
کیسی1

راهبردی در حد مطلوب برخوردارند ( .)20یافتههای

از اهمیت چشمگیری برخوردار است .گلدمن و

احمدی ( )1389با مطالعه و بررسی مدل تفکر راهبردی

( )2010معتقدند تجربیات خاص شغلی و فرهنگ سازمانی

هامل در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز

میتواند به توسعۀ توانمندی مدیران در بهکارگیری تفکر

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

راهبردی کمک کند .ازاینرو رهبران قادرند بهعنوان سازندۀ

چارچوب فکری جدید ،استقبال از تجربۀ جدید در حد

فرهنگ سازمانی به رابطۀ حداکثری بین فرهنگ سازمانی
و فرایند یادگیری و اجرای تفکر استراتژیک کمک میکنند

1 . Goldman & Casey
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( .)4از آنجا که توجه صرف به عدد و رقم یکی از موانع تفکر

است ( )3و هدف آن افزایش توان فرضیهسازی خالقانه و

سیستمی است ،تمرکز فدراسیونها بر نتایج کمی نیز

آزمودن مدیرانه فرضیههاست ( .)8از طرفی در آینده جوامع

میتواند از ترویج تفکر سیستمی در فدراسیونها جلوگیری

و سازمانهایی انتظار پیشرفت خواهند داشت که سهم

کند .یافتههای امینی و همکاران ( )1392نشان داد که

بیشتری از رویکرد علمی و دانشی را به خود اختصاص داده

وضعیت عامل تفکر سیستمی در میان اکثریت مدیران در

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

حد مطلوب قرار دارد ( .)16چارچوبهای محدود میتواند

یادگیری سازمانی در سازمانهای ورزشی میتواند

به محدودیت تفکر و انحراف در دیدن واقعیت منجر شود.

زمینهساز استفاده و ترویج رویکردهای علمی بهعنوان یکی

چارچوبهای گسترده میتواند شیوههای جدید نگرش و

از ابعاد پنجگانۀ تفکر راهبردی در سازمانهای ورزشی

ارزیابی واقعیت را ارائه دهد و تمایل و تعصب ناشی از

محسوب شود .شعبانی بهار و همکاران ( )1394مدیریت

چارچوبهای کهنه را کاهش دهد .تصورات انسان مبتنی بر

دانش و اجزای آن را در عملکرد فدراسیونهای ورزشی

چیزهایی است که به آنها انس و عادت دارد و برای او دشوار

ایران مؤثر دانستهاند .فدراسیونهای ورزشی با استقرار نظام

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

جامع مدیریت دانش ،میتوانند در راستای بهبود هر یک از

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

ابعاد مدیریت دانش و شناسایی فرضهای پیشرانههای

سودربرگ( )20151تفکر سیستمی را که دربرگیرندۀ عناصر

دانشی و بهرهگیری حداکثر از آنها در راستای بهبود وضعیت

چندبعدی است ،بر عملکرد و کیفیت شرکتها مؤثر

مدیریت دانش گامی مهم بردارند ( .)24استفاده از

میدانند ( ،)1ازاینرو با تقویت این جنبه از تفکر راهبردی

راهبردهای مدیریت دانش از ابزاری است که میتواند به

در بین مدیران فدراسیونهای ورزشی میتوان به عملکرد

نهادینهسازی رویکردهای علمی بهعنوان یکی از ابعاد تفکر

بهتر مدیران و کارکنان در فدراسیونهای ورزشی امیدوارتر

راهبردی در سازمانهای ورزشی کمک کند .یافتههای

بود .سیاه یا سفید دیدن پدیدهها مانع تفکر سیستمی است

شعبانی بهار و همکاران ( )1394نشان داده است که

و خالقیت را نابود میکند ( ،)22بنابراین تقویت و ترویج

فدراسیونهای ورزشی نسبت به وضع مطلوب در حوزۀ

تفکر سیستمی بهعنوان یکی از ابعاد تفکر راهبردی در

مدیریت دانش و هر یک از فعالیتهای مدیریت دانش،

مدیران فدراسیونهای ورزشی میتواند به توسعۀ خالقیت

فاصلۀ زیادی دارند .تشکیل بانکهای اطالعاتی در

در مدیریت و عملکرد آنها منجر شود.

فدراسیونها و نگهداری ،جمعآوری و بایگانی کردن دانش

با توجه به یافتهها ،پیشروی براساس رویکرد علمی

در این مخازن دانش گامی اساسی در راستای توسعۀ

بهعنوان یکی از مؤلفههای تفکر راهبردی در مدیران

مدیریت دانش در فدراسیونهای ورزشی خواهد بود .از

فدراسیونهای ورزشی در وضعیت پایینتر از میانگین قرار

سوی دیگر در فدراسیونهای ورزشی با حمایت از کاربرد

داشته و از طرف دیگر بین وضعیت موجود این عامل و

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

وضعیت مطلوب (اهمیت) آن در مدیران فدراسیون تفاوت

بنابراین فدراسیونهای ورزشی ،بهعنوان متولیان اصلی

معناداری وجود دارد .پیشروی براساس رویکرد علمی حلقۀ

ورزش حرفهای کشور باید همگام با پیشرفتهای روز دنیا

وصلکنندۀ خصوصیات خالقانه و تحلیلی در تفکر راهبردی

در زمینۀ فناوری اطالعات و ارائۀ آموزشهای مناسب به

Söderberg

&1 . Hoffenson
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کارکنان برای استفادۀ بهینه از این ابزار قدرتمند ،فناوری

فرصتها و تهدیدات گوناگون ،سبب شده است که

اطالعات را بهعنوان نیروی محرکه و عامل مؤثر در پیشرفت

سازمانهای ورزشی بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به

و موفقیت مدیریت دانش و غلبه بر چالشها بهکار گیرند

فرصتسنجی و فرصتطلبی را احساس کنند .استفادۀ

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

هوشمندانه از فرصت به مدیران و کارکنان سازمانها و

نقش معناداری بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت

فدراسیونهای ورزشی کمک میکند که ضمن دستیابی به

ورزش و جوانان دارند ( .)26فراهم ساختن سامانههای

تحلیل دقیقتر از محیط پیرامون خود ،در فرایند اجرا و

اطالعاتی مناسب برای ذخیرهسازی ،انتقال و تبادل دانش

ارزیابی برنامهریزی راهبردی نیز با تقویت تفکر راهبردی

مانند اینترنت ،اینترانت ،گروهافزار ،فراهم کردن امکانات

ثمربخش واقع شود .از آنجا که وضعیت موجود مؤلفۀ

الزم جهت دسترسی آسان به سختافزارهای مناسب برای

فرصتطلبی هوشمندانه در مقایسه با اهمیت و وضعیت

تسهیم اطالعات ،فراهم ساختن امکانات الزم بهمنظور

مطلوب این شاخص در مدیران فدراسیونهای ورزشی

دسترسی آسان به نرمافزارهای مناسب برای تسهیم

وضعیت مناسبی ندارد ،توجه به شاخصهایی که

اطالعات ،ایجاد مهارتهای الزم در استفاده از سامانههای

تقویتکنندۀ این مؤلفه از تفکر راهبردی محسوب میشود،

اطالعاتی مانند اینترنت ،اینترانت ،گروهافزار میتواند به

میتواند بسیار اثربخش باشد .پورصادق و یزدانی ()1390

تحول وضعیت دانش و مدیریت آن را سازمانهای ورزشی

یافتن فرصتهای جدید را یکی از ویژگیهای متفکران

کمک کند ( .)26بهکار بستن فرایندهای مدیریت مؤثر

راهبردی میدانند .فرصتهای جدید نوآوری را در

دانش در فدراسیونهای ورزشی میتواند زمینه را برای

فدراسیونها تسهیل میکند و به چابکی سازمانی در پاسخ

حرکت و پیشروی براساس رویکرد علمی بهعنوان یکی از

به نیازهای متغیر و رو به توسعۀ مخاطبان منجر میشود

مؤلفههای تفکر راهبردی فراهم سازد و به توسعۀ این مؤلفه

( .)5در تفکر راهبردی ،کشف فرصتها و بهرهگیری از آنها

در مدیران و فدراسیونهای تحت مدیریتشان کمک کند.

یک اصل مهم است ( .)3فرصتطلبی هوشمندانه،

با توجه به یافتهها ،فرصتطلبی هوشمندانه بهعنوان

هوشمندی نسبت به محیط را شامل میشود و توجه به

یکی از مؤلفههای تفکر راهبردی در مدیران فدراسیونهای

تحوالت فضای کسبوکار و فرصتهای حاصل از آن را

ورزشی در وضعیت پایینتر از میانگین قرار داشته و از طرف

میطلبد (.)8

دیگر بین وضعیت موجود این عامل و وضعیت مطلوب

بخشی دیگر از یافتههای پژوهش نشان داد که تفکر در

(اهمیت) آن در مدیران فدراسیون تفاوت معناداری وجود

زمان بهعنوان یکی دیگر از ابعاد پنجگانۀ تفکر راهبردی از

دارد .فرصتطلبی هوشمندانه یکی از ابعاد تفکر راهبردی

وضعیت مناسبی در مدیران فدراسیونهای ورزشی

است که میتواند به فراهم ساختن و بهرهگیری از

برخوردار نیست .در عصر حاضر با وجود تغییرات و نوسانات

فرصتهای جدید در محیط درون و برونسازمانی در

گسترده در محیط درونسازمانی و برونسازمانی ،بدون

سازمانهای ورزشی منجر شود .استفاده از فرصتهای

زمانسنجی و حرکت بر مبنای پیشبینی مؤثر آینده

محیطی در قالب تجزیهوتحلیل سوات یکی از عناصر کلیدی

براساس زمان حال و گذشته میتواند به زوال تدریجی

در برنامهریزی راهبردی است .توسعۀ محیط رقابتی عرصۀ

سازمانهای ورزشی منجر شود و مدیریت سازمانهای

ورزش و مدیریت ورزش ،در کنار محیط متغیر همراه با

ورزشی را وارد یک چرخۀ غیر اثربخش کند .زمانسنجی و

سنجش تفکر راهبردی و ابعاد پنجگانۀ آن در مدیران فدراسیونهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران ...
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مدیریت زمان از ضرورتهای مدیریت در عصر متحول

سازمانهای هدفمند از اهمیت کلیدی برخوردار است.

کنونی است .تفکر و ترویج تفکر مبتنی بر زمان در مدیران

حرکت فدراسیونهای ورزش بدون اهداف شفاف و تبیین

فدراسیونهای ورزشی میتواند وسعت دید گستردهای را

شده حرکتی کور و مبهم خواهد بود و باعث سردرگمی

برای مدیران ورزشی فراهم سازد .تفکر در زمان این فرصت

مدیران ،کارکنان و مخاطبان آنها خواهد شد .عزم راهبردی

را برای مدیران ورزشی در فدراسیونها ایجاد میکند که

یا تمرکز بر اهداف با برنامهریزی و مدیریت راهبردی

بهنحو مطلوب پلی بین گذشته ،حال و آیندۀ مجموعۀ تحت

رابطهای مستقیم و تعاملی و دوسویه دارد .بهعبارت دیگر،

مدیریت خود ایجاد کنند و از تجارب گذشته بهمنظور بهبود

از یک طرف تفکر راهبردی به تمایل مدیران فدراسیون به

وضعیت حال و آینده سازمان بهره ببرند .مجهز شدن

تدوین استراتژی و استراتژیمحوری منجر شده و از طرف

مدیران ورزشی به عنصر تفکر در زمان میتواند فرایندهای

دیگر وجود برنامهریزی راهبردی بهخودیخود میتواند به

برنامهریزی راهبردی ،مدیریت راهبردی و تفکر راهبردی را

هدفگرایی مدیران و سازمانهای ورزشی منجر شود .هدف

تقویت و تسهیل کند .یکی از روشهای مؤثر برای

راهبردی تمرکزی عرضه میکند که به افراد درون سازمان

آیندهنگری ،برنامهریزی دقیق است که احتیاج به امکانات،

این امکان را میدهد تا انرژی خود را به سمت کانون توجه

آموزشها و نیل به یادگیری دارد .این روش به مدیران

بهطور مؤثر و نافذ هدایت کنند ،در برابر پراکندهکاری و

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

پریشانی پایداری کنند و این وضعیت را تا زمان رسیدن به

کافمن1و همکاران ( )2003معتقدند تفکر راهبردی موجب

هدف نهایی حفظ کنند .این انرژی روحی  -روانی در

میشود تا کارکنان سازمان فکر کنند ،ارزیابی کنند،

فرایندهای پرتالطم و شتابان تحول ،از کمیابترین منابع

مشاهده کنند و آیندهای مطلوب را برای خود و همکارانشان

سازمان به شمار میرود و تنها معدودی موفق خواهند شد

خلق نمایند .این چیزی بیش از پاسخگویی به مشکالت

که از آن بهصورت مطلوب استفاده کنند .بنابراین تفکر

روزانه و بلندمدت ،فرصتها و واقعیتهای جدید است و آن

راهبردی بهصورت بنیادی با مقولۀ هدف و شکل دادن و

خلق فردایی بهتر است ( .)27فرایند مدیریت راهبردی

دوباره شکل دادن به آن مرتبط است ( .)3بون)2005( 2

همیشه با اندیشیدن همراه است و استراتژیها در نتیجۀ

معتقد است عزم راهبردی ارادهای درونی و استوار در

این فرایند انتخاب میشوند.

راستای رسیدن به اهداف و آرمانهاست و تمرکز در

با توجه به یافتهها ،برخالف دیگر مؤلفههای تفکر
راهبردی ،مؤلفۀ عزم راهبردی در مدیران فدراسیونهای

جهتدار ساختن و قدرتمند ساختن استراتژیها را میطلبد
(.)8

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

با توجه به تفاوت معنادار بین وضعیت موجود تفکر

دیگر بین وضعیت موجود این عامل و وضعیت مطلوب

راهبردی و وضعیت مطلوب (اهمیت) آن در مدیران

(اهمیت) آن در مدیران فدراسیون همچنان تفاوت

فدراسیونهای ورزشی ،تمرکز بر تقویت این مهارت ذهنی

معناداری وجود دارد .مفهوم عزم راهبردی به میزان تمرکز

در مدیران و فدراسیونهای ورزشی و پر کردن این شکاف

بر اهداف سازمانی اشاره دارد .بیشک هدفمحوری و

باید در اولویت راهبردهای مدیریتی سازمانها و متولیان

هدفگرایی برای فدراسیونهای ورزشی همچون دیگر

ورزش و فدراسیونها قرار گیرد ،چراکه بهبود این مهارت

1 . Kaufman et al

2 . Bonn
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میتواند به یک همافزایی در کلیۀ ارکان و عملکردهای

سازمانی از جمله راهبردهایی هستند که میتوانند زمینه را

فدراسیونها منجر شود .نهادینهسازی تفکر راهبردی و

برای تقویت تفکر راهبردی در فدراسیونهای ورزشی فراهم

مؤلفههای آن در فدراسیونهای ورزشی با برگزاری

سازند.

کارگاههای آموزشی ،استفاده از دورههای ضمن خدمت برای

استفاده از دیگر مدلهای تفکر راهبردی در مطالعۀ این

کارکنان و مدیران فدراسیونها و سازمانهای ورزشی،

مفهوم در سازمانهای ورزشی و در کنار دیگر مؤلفهها و

تشویق و ترغیب خالقیت و نوآوری در فدراسیونهای

متغیرهای سازمانی پیشنهاد میشود .از طرف دیگر تحقیق

ورزشی ،استفاده از نظرها و پیشنهادهای مخاطبان

پیش رو نوعاً تحقیق کمی بهحساب میآید ،این در حالی

(ورزشکاران و هواداران) در تدوین استراتژیها و مدیریت

است که گرایش به تحقیقات کیفی در حوزۀ مدیریت رو به

فدراسیونهای ورزشی ،شفافسازی اهداف و تأکید مداوم

فزونی است ،ازاینرو پیشنهاد میشود برای بررسی عمیقتر

بر اهداف سازمانی ،استفاده از نظام ارزیابی عملکرد مستمر

در تحقیقات آینده ،بررسی تفکر راهبردی و مفاهیم مرتبط

در فدراسیونها و سازمانهای ورزشی ،تشویق و ترغیب

با آن از منظر کیفی و با عنایت به راهبردهای مرتبط با آن

ریسکپذیری در سازمان و استفاده از جلسات توفان مغزی

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

با حضور کارکنان و مدیران فدراسیونها و سازمانهای

شود.
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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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