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  مدیران ورزشیعملکرد  يتفکراستراتژیک به منظور ارتقا مدلِتدوین 

  )فدراسیون هاي ورزشی جمهوري اسالمی ایران: مطالعه موردي(

  1سید امیر موسویان

  2عبدالرحمن مهدي پور

  3محمد خدامرادي

  

 ١٨/٤/١٣٩٦: تاریخ دریافت مقالھ
  ٢٠/٦/١٣٩٦:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

 

ـ . اسـت  یورزشـ  يها ونیفدراس یعال رانیمد کیمدل تفکرِاستراتژ نیهدف از پژوهش حاضر، تدو  ندر ای

 -از نوع تحقیقـات توصـیفی   این پژوهش. از مدل هاي مطالعات آمیختۀ اکتشافی استفاده شده استپژوهش 

اسـتفاده   يدو مرحلـه ا  یروش دلفـ  و از يا پژوهش، از مطالعات کتابخانه یومفهمدل م يبرا .تحلیلی است

. دشمؤلفه انتخاب  28 و سپسیی شناسا از بین مؤلفه هاي الگوهاي رایجمؤلفه  108 ،در مرحله اول. دیگرد

نفـر از   200 يجامعه آمـار . خبرگان قرار گرفت تاییدمؤلفه مورد  8 ،مؤلفۀ انتخابی 28از  نیز دوم ۀدر مرحل

 80تعداد براي تعیین حجم نمونه ابتدا بود که یورزش يها ونیراسفد رانیزن و مرد و دب سیرؤسا، نواب رئ

 نیـی تع) نفـر 160(آن برابـر   2تعـداد  درصد  2 يبا سطح خطاو سپس  انتخاببر اساس فرمول کوکران نفر 

 یـی بـا روا ، محقـق سـاخته   یورزشـ  رانیو عملکرد مد کیتفکر استراتژ ۀپرسشنام ،يریابزار اندازه گ. ندشد

نتـایج  . دیـ حاصل گرد ییایو پا یافعامل اکتش لیتحل قیسازه که از طر ییگان و رواخبر تاییدمورد  يصور

کرونباخ  يآلفا بیبا استفاده از ضر )837/0( یورزش رانیو عملکرد مد) 751/0( کیپرسشنامه تفکر استراتژ

 ي ونگـر  ندهی، آیستمیتفکر س، ، تفکر در طول زمانیر مفهومتفک که پژوهش نشان داد جینتا. دیگرد نییتع

 نیکمتـر  يدارا کیو عـزم اسـتراتژ   هوشـمندانه  یفرصت طلبـ  ي،محور هیفرض، نیشتریب يدارا چشم انداز

عملکرد  ارتقاي و کیتفکر استراتژ ۀنّگا هشت يمؤلفه ها نیب نتایج پژوهش نشان داد که  .بودند یهمبستگ

مـدل   يتوان گفـت مؤلفـه هـا    یلذا م. داردوجود ) = α ، 76/0r=  001/0( يعنادارم ۀرابط یورزش رانیمد

  . دگردمی  یورزش يها ونیفدراس یعال رانیعملکرد مد ارتقايموجب  تدوینی کیتفکر استراتژ

  یورزش هاي ونیفدراس و یورزش رانیعملکرد مد ک،یتفکراستراتژ: يدیکل گانواژ

                                                 
  Email: sam133543@yahoo.com    ) نویسنده مسؤل( ، تهران، ایرانرانیا معادن و عیصنا دانشگاه ،مدیریت استراتژیک دکتراي  1
 ، اهواز، ایراناهواز مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران دانشیار،  2
 ایران، اهواز، اد اسالمیدانشگاه آزاهواز،  ، واحدآمار ،دانشیار  3
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 مقدمه

رو بوده و از سویی دیگر، با افزایش ه ب سو با محیطی متغیر و تهدیدکننده رو هاي ورزشی، از یک  سازمان 

ورزشی و مضاف برآن پیشرفت،   تر جامعه و جامعهها و مطالبات جدید و بیش سطح توقعات، خواسته

اي ه پایدار رقباي قدر، تغییرات و برنامه ریزي هاي زیربنایی براي سازمان  و توسعه هاي کالن گذاري سرمایه

ها و توقعات مذکور واکنشی به  باید به نیازها، خواسته سو از یکها آنبا این وصف، . کند میورزشی ایجاب 

با سایر براي خروج از این شرایط و مقابله  ،دیگر هند و از سويموقع، به جا و شایسته از خود نشان د

و براي کسب،  ندپایدار همت گمار به توسعهسازمان   آیندهحال و و پویایی  تهدیدهاي محیطی، حفظ بقا

در غیر این صورت سازمانی که خود را با امواج تغییر همراه نسازد، محکوم . تالش وافر نمایندهدایت منابع 

  ). 2002 ریان و علی احمدي،غفا( به فناست

مناسـب  هاي ورزشی باید از ابزارهاي گوناگون مـدیریتی و نیـز فراینـدهاي مـدیریتی      در این راستا سازمان

یکی از این ابزارهـاي کـارا و اثـربخشِ مـدیریتی،     . و دست به حرکتی اصولی و زیربنایی بزنند ننداستفاده ک

بـه   مناسـب و  پاسـخگویی  براي سازمان سازي آماده ،یکاستراتژ ریزي برنامه .برنامه ریزي استراتژیک است

 برخـوردار  پویـایی  از مـین جهـت  بـه ه  و می باشـد  سازمان خارج و داخل محیط تغییرات مقابل در هنگام

   ).2005، 1سکت و اردلی(است

خود مستلزم وجود تفکـر اسـتراتژیک فـردي و سـازمانی در       اما داشتن برنامه ریزي استراتژیک نیز، به نوبه

انـد کـه وجـه اشـتراك موفقیـت در       تحقیقات زیادي نیز نشان داده. هاي مدیریتی و تشکیالتی استه شالود

جهانی، تنها داشتن برنامه ریزي استراتژیک نیست، بلکه وجـود تفکـر اسـتراتژیک در آن    هاي موفق  سازمان

برنامـه ریـزي   « :کنـد  نیز تأکید می) 1998( 2در این راستا مینتزبرگ). 1391احراري و نوري، ( سازمان است

             ) 1390(صــادقی نیــارکی  .»پــس از تفکــر اســتراتژیک واقــع شــوداســتراتژیک فراینــدي اســت کــه بایــد 

تفکر استراتژیک پیش بینی آینده نیست، بلکه تشخیصِ به موقـع خصوصـیات میـدان رقابـت و     « :نویسدمی

  . »هایی است که رقبا نسبت به آن غافل هستند دیدن فرصت

هـاي ورزشـی،   بنابراین تفکر استراتژیک عامل اصلی تغییرِ قالـبِ رقابـت، تغییـر وضـع موجـود فدراسـیون      

هـا  ایـن سـازمان   يبقا و سازمانیِ مدیران، تداوم پیشرفت وهايِ فردي ، ایجاد موفقیتیرانتوانمندسازي مد

                                                 
1  Sekeete and Ardalie 

2  Mintzberg, H 
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هاي بـاالیی   باشند، نه تنها داراي هزینههایی که فاقد تفکر استراتژیک میها، فدراسیونعالوه بر این. باشد می

  .ندباشار میبرخوردنیز بهره وري کمتري  در نهایت، بلکه از اثر بخشی و کارایی، و هستند

  تقریب امروزه در مباحث مدیریتی، از مدل یا مدل هاي مفهومیِ خاص و مرتبط، براي توجیه ذهنی و   

فرآیند یادگیري به صورت پویا، تعـاملی و    مدل تفکر استراتژیک بیان کننده. شودذهن با موضوع استفاده می

ملی سازمانی است که با کمک دانش و عمل به آن عوا عواملِ فردي، تجربیات کاري و تجربی و در برگیرنده

 روربـا مـ  ). 2013، 1کیسـی و گلـدمن  ( شود تا مدیران توانایی تفکر استراتژیک را به دست آورنـد  باعث می

هاي معتبر و رایـجِ   تجاري، مدل هاي مختلف صنعتی، اقتصادي و تحقیق، مشاهده گردید که در بخش  پیشینه

هـاي  هر یک از این مدل ها، داراي ویژگی البته . اند اتژیک طراحی و تدوین شدهتفکر استر  فراوانی در زمینه

اما متأسفانه در میان ). 1383غفاریان و کیانی،(اند بوده و از منظر خاصی به این رویکرد نگریسته خاص خود

ورزشـی،   ها و میادین هدر عرص که ورزش  فراوانیِ مدل هاي تفکر استراتژیک، هیچ مدل خاصی براي مقوله

  .نشده استو تدوین باشد، طراحی  اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، داراي وزن باالیی می

و لزوم برنامه ریزي  یاد شدهرقبا و نیز سایر موارد پیشرفت با توجه به تغییرات محیطی، مطالبات جامعه،    

توجه به این که تفکر استراتژیک و با  به عنوان راه حل مشکالت مذکور سازمان هاي ورزشیدر استراتژیک 

بـه   د، بایاستراتژیک به عنوان مجریان این برنامه نیز  و مدیران ورزشیرد بر برنامه ریزي استراتژیک تقدم دا

مسئلۀ عملکرد آنان  ارتقايبه منظور ورزشی مدیران گردند، لذا فقدان مدل تفکر استراتژیک  این تفکر مجهز

   .استاین پژوهش 

  پژوهش هايهدف    

  پژهش هدف اصلی

عـالی فدراسـیون هـاي     رانِیعملکرد مد ارتقايبه منظور  کیمدل تفکرِ استراتژ نیتدو ،پژهش هدف اصلی 

   .ورزشی است

  پژوهش یفرع يهاهدف

عالی فدراسـیون   رانِیمد کیتفکرِ استراتژ يهامؤلفه نعییو ت ، بررسیییشناسا نیز پژوهش یفرع يهاهدف

 ،زمانطول تفکر در  ي،نگر ندهیآ ،هوشمندانه یفرصت طلب ی،ستمیتفکرس ی،رمفهومتفک شاملهاي ورزشی 

  .باشدیمآنان عملکرد  ارتقايمنظور به چشم اندازو داشتن محور  هیتفکر فرض ،کیعزم استراتژ

                                                 
١ Casey AJ & Goldman EF 
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  پژوهشمبانی نظري 

بررسـی قـرار   رد جانبـه مـو   پارچه و همه استراتژیک به صورت یکدهند که تاکنون تفکر ها نشان می بررسی 

 .ارائه نشده است ،توافق همگان باشدآن نیز در قالب یک مدل منسجم و جامع که مورد هاي  نگرفته و مؤلفه

را  تفکـر اسـتراتژیک   نیازهاي موضـوع  بنیان هاي نظري موضوع پژوهش، می توان به مواردي که  مورددر 

   :اشاره کرد ،پوشش دهد

  تفکر 

تحلیـل   که فرد با استفاده از آن، توانـایی شـناخت و یـا    استلی ذهنی فکر عم«: می گوید) 2010( 1ویناك 

    .»ی و استداللی را به دست می آوردمسائل به صورت عمل

  استراتژي 

جانبه و تلفیقی که نقاط قوت و استراتژي عبارت است از یک طرح واحد، همه«: می گوید )1962( 2چاندلر 

سـازمان   هاي اصلییابی به هدفیطی مربوط ساخته و دستضعف سازمان را با فرصت ها و تهدیدهاي مح

  .»سازدرا میسر می

ـ چنین اعتقـاد دار  مورددر این نیز  )1971( 3هارپر و رویز از مـدل منظورهـا،    اسـتراتژي عبـارت اسـت   «: دن

  . »هایابی به هدفهایی جهت دستهاي اصلی و طرحها، خط مشیمقاصد، هدف

  تفکر استراتژیک

وجود داشته باشـد،  ) تفکر استراتژیک(مورداگر تعاریفی در این « :گویندمی) 2002( احمدي علی غفاریان و

 نیـز وجـود   اسـتراتژیک  تفکر از قطعی و توافق مورد تعریفی هیچ که یابیم می در موجود ادبیات به نگاهی با

اسـتراتژي    هتفکـر اسـتراتژیک در حـوز     ندارد، گرچه علی رغم بیش از دو دهه که از مطرح  شـدن نظریـه  

تعریـف تفکـر    1جـدول  . »اسـت  نسـبت محـدود   بـه  حوزه این در نیز اتکا قابل تجربی گذرد، مطالعات می

  . دهدنظران تفکر استراتژیک را نشان میاستراتژیک از نظر برخی از صاحب

   نظران تفکر استراتژیکتعربف تفکر استراتژیک از نظر برخی از صاحب: 1جدول

                                                 
1 Vynak 
2 Chandler 
3   Harper and Royce  
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  عناصر تفکر استراتژیک

که مدیر ورزشی بـا   تفکر استراتژیک هستند سازه دهندهتشکیل يعناصر تفکر استراتژیک، در حقیقت اجزا 

خـود بـر رشـد،     که این نیز بـه نوبـه   می گرددژیک برخوردار ها، از امتیازات مثبت تفکر استراتدارا بودن آن

  . گی سازمان ورزشی مؤثر خواهد بودالندبتوسعه و 

 مفهومیمدل انتخابی نظر تفکر استراتژیک وجایگاه مؤلفه هاي صاحب 18مؤلفه هاي مدل تفکر استراتژیک  :2جدول 

  پژوهش در مدل هاي آنان

                                                 
1 Jeanne M. Liedtka 

2 Casey AJ & Goldman E .F 
3 Mintzberg, H 
4 Hamel, G., & Prahalad, C. K. 
5 Bonn, Ingrid 
6 Goldsmith 

7
  Jeanne M. Liedtka 

٨  Beryl 
٩  Goldman F. Ellen 

  تفکر استراتژیکتعریف   نام صاحب نظر

  .تفکر استراتژیک را  مدلی ذهنی کامل از نظام خلق ارزش براي مشتري می نامد  )1998( 1جین لیدکا

  .ستندي تکرار شونده، تعاملی و پویاتفکر استراتژیک فرای  )2013(، 2گلدمن و کیسی

  . دیدگاه هاي یک پارچه اي از کسب و کار ایجاد می کند ،القیتتفکر استراتژیک بر فرایند سنتز ذهنی با استفاده از شهود و خ  )1994( 3مینتزبرگ

  .یک معماري هنرمندانه استراتژي بر اساس خالقیت، کشف و درك ناپیوستگی هاي کسب و کار استژتفکر استرات  )1994(4پراهاالد گري هامل و

2001(5نب(  
کرد منطقی و همگرا با فرایندهاي تفکر خالق و یک راه حل استراتژیک مشکالت است که ترکیبی از یک رویژتفکر استرات

  .واگرا می باشد

  .مدیریت خوب استگی هاي ویژیک توانایی یادگیري از محیط، در عین داشتن ذهنی باز و گسترده است که از ژتفکر استرات  )1996(6گُلد اسمیت

  

  )سال(صاحب نظر 

  مؤلفه هاي مدل تفکر استراتژیک صاحب نظران تفکر استراتژیک و

  هاي آنانتدوینی پژوهش در مؤلفهجایگاه مؤلفه هاي مدل  

  .محور و تفکر در زمان جویی هوشمندانه، تفکر فرضیه ، تمرکز بر هدف، فرصتتفکر سیستمی  )1998( 7جین لیدکا

  .پذیريتفکرمفهومی، تفکرخالق، شهود، استقالل فکري، تفکرانتقادي و ریسک  )1996( 8بِرلی

  .درك ناپیوستگی خالقیت، اکتشاف و، عزم استراتژیک )1994(گري هامل و پراهاالد

  .طلبی هوشمندانه نگري و فرصت تفکر مفهومی، تفکر سیستمی، آینده  )1998(9آلن گلدمن
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فـوق  جـدول  که جهت مدل مفهـومی پـژوهش از    مؤلفه هاییدسته از ریف آنابه لحاظ عدم نیاز، تنها به تع

طور خالصه به انتخاب گردیده اند مدل مفهومی پژوهش   گانه 8مؤلفه هاي تحت عنوان استخراج گردیده و 

  : شودپرداخته می

کـه   اسـت مسئله محوري  ها و نشان دادنشناسایی مدل وسیلهایی درك یک موقعیت بهتوان: ـ تفکر مفهومی

     ).1392، 6استیسی(شامل ادغام مسائل و عوامل در یک چهارچوب مفهومی است

 ابزارها ها، روش از شماري بی و مجموعه بزرگ دربرگیرندة عام، معناي در تفکر سیستمی: میـ تفکر سیست

 است واحد فرآیند یک بطن در دیدن آنها، نیز و نیروها میان متقابل روابط متوجه آنهاکه همه  است اصولی و

 ).1387همکاران، و سنگه(

انداز یک افق درازمدت است کـه گـاهی جهـانی را کـه سـازمان در آینـده در آن        چشم: انداز ـ داشتن چشم

 ).1392پدیا،  ویکی( نماید  کند توصیف می فعالیت می

کند، بلکه این گذشته سازمان است که او را از  سازمان صرفاً در زمان حال زندگی نمی: مانـ تفکر در طول ز

غفاریـان و  ( گیرد و نقطه آغاز آن شرایط حـال اسـت   آینده بر مبناي گذشته شکل می. راند حال به آینده می

 ).1383کیانی، 

                                                 
١  Bonn, Ingrid 
٢  Maurice 
٣ T.O,shannassy 
4  Moon, Byeong-joon 
5 Kaufman, Brown, Watkins and Lee 
6  R.Stacey 

  .چشم انداز ، ترکیب، شهود، خالقیت وتفکر مفهومی  )1994(مینتزبرگ

  .ارتباطات دیالوگ و خالقیت، واگرا، عمل گرا، تفکر سیستمی، چشم انداز،  )2005و2001(1بون

  .چشم انداز خالقیت و )1989(2موریسی

  )2003(  3اوشاناسی
 تفکر در طول زمان ومولد، خالق، ترکیبی، واگرا، چشم انداز، حل مسئله، عزم استراتژیک، 

  .مشارکت ذي نفعان داخلی و خارجی

  .بازارگرا چشم انداز وتفکر سیستمی، خالق،   )2013(4مون

 کافمن، براون، واتکینز و لی

5)2003(  
  ).سیستمی(دید کل نگر  و چشم انداز
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 ریزي و مـدیریت اسـت   آیند برنامهر فرانداز گسترده و فراتر از زمان حال د داشتن افق و چشم: نگري ـ آینده

رسـانی    پایگـاه اطـالع  (کرد و نقـش چیـزي در آینـده اسـت     گاه، کـار جای بازشناسی احتمالی ،آن که نتیجه

 ).1391حوزه

و توجه به تحوالت فضاي کسب و  می شودهوشمندي نسبت به محیط را شامل : طلبی هوشمندانه ـ فرصت

 ).1392راد،  وفایی(لبد ط هاي حاصل از آن را می کار و فرصت

هـا و  در راسـتاي رسـیدن بـه هـدف     اي درونی و اسـتوار  است که اراده عزم استراتژیک: ـ  عزم استراتژیک

منوریـان، آقـازاده،   (طلبـد  هـا را مـی   دار سـاختن و قدرتمنـد نمـودن اسـتراتژي     ها و تمرکـز در جهـت   آرمان

 ).1391نژاد،  شهامت

سازي خالقانـه و آزمـودن    اساس رویکرد علمی، افزایش توان فرضیهروي برهدف از پیش: فرضیه محوريـ 

  ).1391نژاد،  منوریان، آقازاده، شهامت(هاست فرضیه مدبرانه

   استراتژیکهاي رایج تفکر مدل 

هـاي   هـا، داراي ویژگـی  هر یک از این مدل. شویم هاي فراوانی روبرو میتفکر استراتژیک با مدل درامروزه 

ها نیز قابل توجـه   ه مشترك آنهر چند وجو -اند خاص خود بوده و از منظر خاصی به این رویکرد نگریسته

براساس عناصر اصـلی تفکـر اسـتراتژیک از    ها در حقیقت هر یک این مدل .)1380 ،غفاریان و کیانی( است

ـ  دیدگاه هر یک از صـاحبنظران ارائـه شـده    آلـن   ، )1998(جـین لیـدکا  ماننـد مـدلِ تفکـر اسـتراتژیک      ؛دان

، بن )1997(1، کیلروي و مکینلی)2005(، بون )1994(، گري هامل )1995(هنري مینتزبرگ  ، )2010(گلدمن

  ).2010( 2، واتن و مورن)2001(

  عملکرد مدیران ورزشی ارتقاي

و با بهـره   وظائف و کارهاي سازمانی عملکرد مدیر ورزشی، مجموعه فعالیت هایی خواهد بود که براساس 

در راسـتاي   تفاده از ابزارهاي مختلف مدیریتیو با اس هاي مدیریتیِ عمومی و ورزشی خودگیري از توانایی

لکـرد مـدیران ورزشـی از نظـر عملیـاتی در مجموعـه       عم ارتقـاي بنابراین . پذیرداهداف سازمانی انجام می

تر و بهتري برخـوردار  قبلی، از کمیت و کیفیت بیش اي است که نسبت به کارهاي مشابهکارهاي انجام شده

ها و فرآیندهاي کمـی  روشکارگیري وي از و به همیزان استفادکاري مدیر، بستگی به این امر در حیطه. باشد

  . یافته است عملکرد ارتقايشود که مدیر در این شرایط است که گفته می. توانایی او دارددر افزایش و کیفی 

                                                 
1 Kylrvy and McKinley 

2 Vattenfall and Moran 
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  پژوهشهاي فرضیه

  پژوهشاصلی  فرضیه 

. معنـاداري وجـود دارد   هاي ورزشـی رابطـه  عملکرد مدیران فدراسیون ارتقايبین مدل تفکرِ استراتژیک و  

   پژوهشفرضیه هاي فرعی 

فهومی، تفکر سیستمی، فرصت طلبی هوشمندانه، آینده نگري، تفکـر در زمـان، عـزم    تفکر مهاي  بین مؤلفه

 هاي ورزشـی رابطـه  عملکرد مدیران فدراسیون ارتقايو  فرضیه محور، داشتن چشم انداز استراتژیک، تفکر

  .معناداري وجود دارد

  

  مدل مفهومی پژوهش

در مرحلـه اول و بـا   . اي اقـدام گردیـد   در تدوین مدل مفهومی پژوهش، به صورت روش دلفی دو مرحله 

هـاي رایـج و معتبـر     کتابخانه اي، مبـانی نظـري تفکـر اسـتراتژیک، فرضـیه هـا، سـؤاالت و مـدل         مطالعه

 از بین عنصر 108تعداد  ابتدا. عملکرد مدیران ورزشی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت تفکراستراتژیک و

مطالعۀ دلفی دو مرحله اي شناسایی و مبناي  ،نظران ژیک صاحبمدل هاي تفکرِ استراتعناصر تشکیل دهندة 

 28 و شـد مطالعه و بررسی اساتید راهنما، مشاور و خبرگان  یاد شده از سويمؤلفه هاي سپس . قرار گرفت

بـراي مـدل مفهـومی    کلیـدي   مؤلفـه  8 مؤلفۀ انتخابی، تعداد 28پس از بررسی . انتخاب گردید نهایی مؤلفه

  . شد تاییدپژوهش 
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  مدل مفهومی پژوهش :1شکل

     روش شناسی پژوهش

از هـر  ( فدراسـیون ورزشـی   50 و دبیـرانِ  رؤسا، نایـب رئیسـان مـرد و زن    پژوهش شامل آماري جامعۀ    

مورد  حجم نمونه).  =200N(نفر بوده است 200به تعداد  شهر تهران بزرگ  مستقر در کالن) نفر 4فدراسیون

 از آن جا که. درصد تعیین گردید 2که براساس فرمول آماري کوکران با سطح خطاي  نفر بود 80مطالعه نیز 

نفر  160برابر این تعداد نمونه، یعنی  دومحقق به دنبال دقت و خطاي کمتر در انتخاب حجم نمونه بود، لذا 

 38بـود کـه   گویـه   72اي به تعداد محقق ساخته پرسشنامه ،ابزار گردآوري داده). = 160n(گرفتدر نظر را 

مربـوط بـه متغیـر    نیـز  آن گویه  34و تعداد  تفکر استراتژیک متغیرِ گانه هشتهاي آن مربوط به مؤلفه گویه

جهت تعیین روایی صوري و محتوایی پرسشـنامه،  . عملکرد مدیرانِ عالی فدراسیون هاي ورزشی بوده است

راتژیک و مؤلفـه هـاي عملکـرد، در    هاي اطالعات دموگرافیک یا جمعیت شناختی، عناصر تفکـر اسـت  گویه

رسـی روایـی سـازه    به منظور بر. گان، کارشناسان و اساتید راهنما و مشاور قرار گرفتتن از خبر 10اختیار 

با چرخش  1بدین منظور از روش تحلیل عناصر اصلی. از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شدابزار تحقیق نیز 

                                                 
١. Principle Components Method(PCM) 
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کفایـت نمونـه    براينیز وکرویت بارتلت   (KMO)آزمون  از .شد استفاده 2و با تکنیک واریماکس 1عمودي

انـدازة کفایـت نمونـه    . اسـتفاده گردیـد  بررسـی وضـعیت همبسـتگی بـین زوج متغیرهـا       گیري به منظـور 

 نمونـه هـا  که ایـن انـدازه    و نشان داد بود 761/0 در این پژوهشکه  باشد 6/0باید حداقل  (KMO)برداري

ـ به منظور تحقاز آزمون کرویت بارتلت همچنین . ستا مناسب یعامل لیتحل يبرا  سیکـه مـاتر   در ایـن  قی

  . به دست آمد 972/15114 نیز آناندازه که  داستفاده ش ستیداده ها صفر ن یهمبستگ

  و کرویت بارتلت KMOنتایج آزمون  :3جدول

  سطح معناداري  درجه آزادي  آزمون کرویت بارتلت KMO آزمون 

761/0  972/15114 x2 =  1431 00001/0  
    
در . عامل اصلی براي تفکر استراتژیک شناسایی شد هشتبا انجام تحلیل عاملی اکتشافی و دوران عمودي  

 33تفکر اسـتراتژیک،   گویه 38، از بود 45/0این تحقیق نیز با حذف گویه هایی که بار عاملی آن ها کمتر از 

ـ   34 مانه گویه عملکرد مدیران نیز 34و از  گویه به دست آمد  67( پایـایی پرسشـنامه  . دگویه به جـاي مان

و بـراي گویـه هـاي     751/0براي گویه هاي مربوط به تفکـر اسـتراتژیک    ،به روش آلفاي کرونباخ )ايگویه

   .به دست آمده است که بیانگر همبستگی باالي سواالت پرسشنامه است 837/0عملکرد مدیران مربوط به 

  آزمون مدل مفهومی تحقیق

  مدل اندازه گیريبرازش 

واگرا و پایایی استفاده می شـود   گرا و رواییروایی هم گیري، سه معیارِهاي اندازهبراي بررسی برازش مدل 

بـرازش  در و تحلیل بر اساس سواالت  تحقیق،این اندازه گیري  رسی مدلدر بر. )1392 و رضازاده، داوري(

  . انجام شد اندازه گیري مدل

  یایی مدل تحقیقبررسی پا :4جدول

  )AVE>0,5(میانگین واریانس استخراجی   ) CR<0,7(پایایی ترکیبی  ضریب آلفاي کرونباخ  سازه

 516/0  838/0 753/0  آینده نگري   

 605/0 814/0 774/0  عزم استراتژیک

 655/0 848/0 767/0  چشم انداز

 929/0 963/0 943/0  فرضیه محوري

                                                 
٣ .Orthogonal Rotation 
٢ .Varimax  
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 612/0 825/0 782/0  فرصت طلبی

 535/0 806/0 741/0  مفهومی تفکر

 501/0 795/0 777/0  تفکر سیستمی

تفکردر طول 

  زمان

739/0 847/0 735/0 

  تفکر استراتژیک

  )بصورت کلی(

751/0 782/0  524/0  

عملکرد مدیران 

  ورزشی

837/0 834/0  509/0 

     

میـزان   ،یـن روش در ا. اسـتفاده شـد   1براي بررسی روایی واگراي مدل از روش مـاتریس فورنـل و الرکـر    

در قطر . همبستگی یک سازه با شاخص هایش در مقابل همبستگی آن سازه با سایر سازه ها مقایسه می شود

ید روایی واگرا الزم است، این مقدار بیش یمتغیرها وارد می شود و جهت تا AVEاصلی این ماتریس، جذر 

با توجه به نتایج جدول . )1392 رضازاده، و يداور(از همبستگی میان آن متغیر با سایر متغیرهاي بیشتر باشد

که در قطر اصلی ماتریس زیر آمده بیش از میزان همبستگی هر سازه با دیگر متغیرهاست کـه   AVEجذر  5

  .می باشدنشان دهنده روایی واگراي مناسب و برازش خوب مدل هاي اندازه گیري 

  وایی واگراي مدل به روش فورنل و الرکربررسی ر: 5جدول

  

  سازه

آینده 

  نگري

عزم 

  استراتژیک

چشم 

  انداز

فرضیه 

  محوري

فرصت 

  طلبی

تفکر 

  مفهومی

تفکر 

  سیستمی

تفکر در 

  طول زمان

تفکر 

  استراتژیک

عملکرد 

  مدیران

                    718/0  آینده نگري

                  777/0  631/0  عزم استراتژیک

                809/0  -504/0  111/0  چشم انداز

              963/0  -131/0  061/0  051/0  فرضیه محوري

            782/0  144/0  028/0  -315/0  334/0  فرصت طلبی

          731/0  313/0  134/0  109/0  -289/0  228/0  تفکر مفهومی

        707/0  407/0  342/0  013/0  -002/0  -084/0  273/0  تفکر سیستمی

      857/0  445/0  304/0  342/0  000/0  164/0  -370/0  325/0  تفکردر طول زمان

  تفکر استراتژیک

  )صورت کلیه ب(
631/0  589/0-  332/0  093/0  663/0  648/0  629/0  689/0  723/0    

  713/0  656/0  556/0  575/0  456/0  460/0  080/0  296/0  -563/0  445/0  عملکرد مدیران
  

                                                 
1 .Fornell & Larcker  
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   یافته هاي پژوهش

  توصیف متغیرهاي مورد بررسی 

پاسـخ دهنـدگان یـا    ) ی یا دموگرافیکداده هاي جمعیت(هاي توصیفی، ویژگی هاي فردي در بخش یافته    

 ،یلیتحصـ  رشـته  ،تحصـیالت  زانیم سن، ت،یجنس ها به صورت فراوانی، درصد و درصد تجمعی،آزمودنی

 منـدرج به شـرح  ، عالی فدراسیون هامدیران کار، سابقه ،)سمت در فدراسیون(یسازمان ورزشی، شغل سابقه

  .ندگرفتآمار توصیفی قرار  مورد توصیف 6در جدول 

   فراوانی داده هاي دموگرافیک مدیران فدراسیون هاي ورزشی  :6جدول

  کل آزمودنی  معیار هاي سنجش    شاخص

  

  جنسیت

  کل آزمودنی  ــ  ــ  ــ  زن  مرد  جنس

 160 ــ ــ  ــ  34  118  فراوانی

درصد 

  فراوانی
 %100 ــ ــ  ــ  6/22  6/77

  

  سن

  کل آزمودنی  به باال 60  60تا  50  50تا  40  40تا  30  سال 30زیر   سن

  160  9  53  86  4  0  فراوانی

درصد 

  فراوانی
0  6/2  6/56  9/34  9/5  100%  

  

  تحصیالت

  کل آزمودنی  دکتري  فوق لیسانس  لیسانس  فوق دیپلم  دیپلم  تحصیالت

  160  14  84  52  1  1  فراوانی

درصد 

  فراوانی
07/0  07/0  2/34  3/55  1/9  100%  

  

  رشته

  تحصیلی

رشته 

  تحصیلی
 کل آزمودنی ــ ــ  ــ  غیرورزشی  ورزشی

 160 ــ ــ  ــ  136  26  فراوانی

درصد 

  فراوانی
 %100 ــ ــ  ــ  9/82  1/17

  

  سابقه

  کل آزمودنی  به باال 8  8تا  6  6تا  4  4تا 2  سال 2زیر   سابقه

  160  8  4  5  66  69  فراوانی

درصد 

  فراوانی
4/45  4/43  3/3  2/6  3/5  100%  

  

  / سمت

  شغل/ سمت
  رئیس

نائب رئیس 

  مرد

نائب رئیس 

  زن
  کل آزمودنی  ــ  دبیر
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 160  ــ  45  33  34  40  فراوانی  شغل

درصد 

  فراوانی
 %100  ــ  6/29  7/21  4/22  3/26

  

  سابقه

  ورزشی 

سابقه 

  ورزشی
  سال 2کمتر از 

 3تا  2بین 

  سال

 3تا  2بین 

  سال

 3تا  2بین 

  سال

 8بیش از 

  سال
  کل آزمودنی

  160  10  20  67  44  11  فراوانی

درصد 

  فراوانی
2/7  9/28  1/44  2/13  6/6  100%  

  

در بخش متغیرهاي مورد بررسی، متغیرهاي تفکر استراتژیک و عملکرد مدیران ورزشی بر مبناي همبستگی 

  :و سطح معناداري آن توصیف می شوندپیرسون 

  هاي ورزشیعملکرد مدیران فدراسیون يراتژیک و ارتقاآزمون همبستگی مدل تفکرِ است:  7جدول

  سطح معناداري  جهت همبستگی  همبستگی پیرسون تعداد متغیرها

  الگوي  مناسبِ تفکر استراتژیک 

عملکرد مدیران فدراسیون هاي ورزشی يو ارتقا  
160 76/0 000/0 مثبت   

  

هـاي  عملکـرد مـدیران فدراسـیون    ايارتقبین مدل  مناسبِ تفکرِ استراتژیک و : اصلی پژوهش فرضیه

  .معناداري وجود دارد ورزشی رابطه

 یورزشـ  هاي ونیفدراس رانیعملکرد مد ارتقايبین تفکر استراتژیک و  ،همبستگی ضریب بر اساس مقدار 

 معناداري کمتر قبول قابل سطح که آنجا از و است شده معنادار  000/0 سطح در مقدار این .است 76/0برابر 

 هاي ونیفدراس رانیعملکرد مد ارتقايبین تفکر استراتژیک و  که می گیریم نتیجه می باشد، بنابراین 05/0از 

مـدل  عناصر فدراسیون هاي ورزشی اظهار داشته اند که  یعنی این که مدیران ؛باشد برقرار می ی رابطهورزش

  . آنان موثر است عملکرد ارتقاي بر استراتژیک تفکرِ

  ی پژوهشهاي فرعفرضیه

معناداري  رابطه یورزش هاي ونیفدراس رانیعملکرد مد يارتقا و یتفکر مفهوم  مؤلفهبین : اول فرضیه

   .وجود دارد

برابر  یورزش هاي ونیفدراس رانیعملکرد مد ارتقاي و یتفکر مفهوم  مؤلفههمبستگی بین  ضریب مقدار

از  معناداري کمتر قبول قابل سطح که آنجا از و تاس شده معنادار 000/0سطح در مقدار این .می باشد 57/0

 هاي ونیفدراس رانیعملکرد مد ارتقاي و یتفکر مفهوم  مؤلفهبین  که گیریم می نتیجه می باشد، بنابراین 05/0
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تفکر  مدیران فدراسیون هاي ورزشی هرچه که است آن انگریباین  .دارد وجود معنادار ی رابطهورزش

  . خواهد یافت ارتقابیشتر  آنانعملکرد  ،اشندب داشتهبهتري  یمفهوم

معناداري  رابطه یورزش هاي ونیفدراس رانیعملکرد مد ارتقاي و یستمیتفکر س  مؤلفه بین: دوم فرضیه

  .وجود دارد

می  43/0برابر  یورزش هاي ونیفدراس رانیعملکرد مد ارتقايو  سیستمیتفکر  نیب همبستگی ضریب مقدار 

می  05/0از  معناداري کمتر قبول قابل سطح که آنجا از و است شده معنادار 000/0سطح در مقدار این .باشد

 رانیعملکرد مد ارتقايو  سیستمیتفکر  نیب يقو نسبتاً معنادار رابطه کی که گیریم می نتیجه باشد، بنابراین

تفکر  یورزش هاي ونیسفدرا رانیمد هرچه که است آن انگریب که، شود یم دهید یورزش هاي ونیفدراس

  . خواهد یافت ارتقابیشتر  آنان عملکرد ،باشند داشتهبهتري  یمسیست

 رابطه یورزش هاي ونیفدراس رانیعملکرد مد ارتقاي وهوشمندانه  یفرصت طلب  مؤلفه بین: سوم فرضیه

   .معناداري وجود دارد

 هاي ونیفدراس رانیعملکرد مد ايارتق و فرصت طلبی هوشمندانه  مؤلفه همبستگی بین  ضریب مقدار

 قبول قابل سطح که آنجا از و است شده معنادار 000/0سطح در مقدار این که گردیده 19/0 برابر یورزش

 ارتقاي و فرصت طلبی هوشمندانه  مؤلفه بین  که گیریم می نتیجه بنابراین .باشد می 05/0از معناداري کمتر

عالی  رانیمد هرچه که است آن گرانیب این. دارد معنادار وجود ابطهی رورزش هاي ونیفدراس رانیعملکرد مد

  . خواهد یافت ارتقاآنان بیشتر عملکرد  ،باشند داشتهبهتري  ی فرصت طلبی هوشمندانهورزش هاي ونیفدراس

معناداري  رابطه یورزش هاي ونیفدراس رانیعملکرد مد ارتقاي و ينگر ندهیآ  مؤلفه بین: چهارم فرضیه

   .جود داردو

 35/0 ی برابرورزش هاي ونیفدراس رانیعملکرد مد ارتقاي و آینده نگري  مؤلفههمبستگی بین  ضریب مقدار

 05/0 از معناداري کمتر قبول قابل سطح که آنجا از. است شده معنادار 000/0سطح در مقدار این که گردیده

 هاي ونیفدراس رانیعملکرد مد ارتقاي و گريآینده ن  مؤلفهبین  که گیریم می نتیجه بنابراین باشد، می

آینده   مؤلفه یورزش هاي ونیفدراس رانیمد هرچه که است آن انگریباین  .دارد وجود معنادار ی  رابطهورزش

  . خواهد یافت ارتقابیشتر  آنان عملکرد ،باشند داشتهبهتري  نگري

 رابطه یورزش هاي ونیفدراس رانید مدعملکر ارتقاي وزمان طول تفکر در   مؤلفه بین: پنجم فرضیه

   .معناداري وجود دارد

 ی برابرورزش هاي ونیفدراس رانیعملکرد مد ارتقاي و تفکر در زمان  مؤلفه بین همبستگی ضریب مقدار

 معناداري کمتر قبول قابل سطح که آنجا از .است شده معنادار 000/0سطح در مقدار اینکه   گردیده 44/0

 رانیمد عملکرد ارتقاي و تفکر در زمان  مؤلفه بین که گیریم می نتیجه بنابراین د،باش می 05/0از
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ن فدراسیون هاي مدیرا هرچه که است آن انگریب این. دارد وجود معنادار هی رابطورزش هاي ونیفدراس

  . خواهد یافت ارتقابیشتر  آنانعملکرد  ،باشند داشتهبهتري  تفکر در زمانورزشی 

 رابطه یورزش هاي ونیفدراس رانیعملکرد مد ارتقاي و کیعزم استراتژ  مؤلفه بین: ششم فرضیه

   .معناداري وجود دارد

 هاي ورزشی برابر عملکرد مدیران فدراسیون ارتقاي عزم استراتژیک و  بین مؤلفه همبستگی ضریب مقدار

 ازمعناداري کمتر  قبول قابل طحس که آنجا از .است شده معنادار 000/0 سطح در مقدار این که گردیده 11/0

عملکرد مدیران  ارتقاي بین مؤلفه عزم استراتژیک و که گیریم می نتیجه بنابراین باشد، می 05/0

هاي  بیانگر آن است که هرچه مدیران فدراسیون این. دارد وجود معنادار هاي ورزشی رابطه فدراسیون

  . خواهد یافت ارتقابیشتر آنان  عملکرد ،ورزشی عزم استراتژیک بهتري داشته باشند

 رابطه یورزش هاي ونیفدراس رانیعملکرد مد ارتقاي ومحور  هیتفکر فرض  مؤلفه بین: هفتم فرضیه

   .معناداري وجود دارد

هاي ورزشی برابر  عملکردمدیران فدراسیون ارتقاي فرضیه محوري و  همبستگی بین مؤلفه ضریب مقدار

 معناداري کمتر قبول قابل سطح که جاآن از .است شده معنادار 000/0سطح در مقدار گردیده که این 22/0

عملکرد مدیران  ارتقاي فرضیه محوري و  بین مؤلفه که گیریممی نتیجه بنابراین باشد، می 05/0از

هاي  بیانگر آن است که هرچه مدیران فدراسیون این. دارد وجود معنادار هاي ورزشی رابطه فدراسیون

  .خواهد یافت ارتقا ان بیشترعملکرد آن ،فرضیه محوري بهتري داشته باشند ورزشی

 رابطه یورزش هاي ونیفدراس رانیعملکرد مد ارتقاي وچشم انداز داشتن   مؤلفه بین: هشتم فرضیه

   .معناداري وجود دارد

 برابر هاي ورزشی یونعملکرد مدیران فدراس ارتقاي داشتن چشم انداز و  همبستگی بین  مؤلفه ضریب مقدار

معناداري کمتر از  قبول قابل سطح که آنجا از .است شده معنادار 000/0سطح در مقدار این که گردیده 33/0

عملکرد مدیران  ارتقاي داشتن چشم انداز و  بین  مؤلفه که گیریم می نتیجه بنابراین باشد، می 05/0

بیانگر آن است که هرچه چشم انداز بهتري داشته  این. دارد وجود اي معنادار هاي ورزشی رابطه فدراسیون

  . خواهد یافت ارتقابیشتر هاي ورزشی  عملکرد مدیران فدراسیون ،باشند

   نتیجه گیريبحث و 

پژوهش و نیز عناصر متشکّلۀ آن  دیران ورزشیتدوین مدل تفکر استراتژیک م در زمینهبا توجه به این که 

با  پژوهشاین هاي یافته مقایسه پیراموننمی توان لذا  نگرفته است، انجام در نمونه هاي خارجی خاصی

اما  ،دادانجام  اي ، به طور مستقیم مقایسهخارجی انجام شده در موضوع پژوهشورزشی سایر پژوهش هاي 

   .دکرمقایسه هایی ها، به اندازه نیاز می توان بدون در نظر گرفتن فُقدان وجود بعد ورزشی آن
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  لی پژوهشاص فرضیه

با توجه به  .دوجود دار رابطه یورزش هاي ونیفدراس رانیعملکرد مد ارتقايو  کیتفکرِاستراتژ مدلبینِ  

خارجی و داخلی، همخوانی نتایج فرضیه اصلی با سایر تحقیقات انجام شده  مورددر یافته هاي پژوهش 

، گل محمدي و )2001(2همکاران واکابایشی و ،)2013( 1پژوهش هاي بی یونگ و همکاران باید گفت که

و گل محمدي و  )1389(ناظمی و همکاران ،)1394(کارنامه حقیقیو  ملکوتی خواه، )1392( همکاران

) 1392(گل محمدي و همکاران ،به عنوان مثال .با نتایج  فرضیه اصلی همخوان است )1392(همکاران 

سوق  استراتژیکهاي  ن را به سمت خلق برنامهحاکمیت تفکراستراتژیک بر سازمان، سازما اند که نشان داده

نشان  نیز) 1394( کارنامه حقیقیو  ملکوتی خواهنتایج تحقیق . انجامد و سپس به عملکرد بهتر می می دهد

اولِ  فرضیه لذا با توجه به نتیجه .مؤثر باشدمدیران داد که تفکر استراتژیک مدیران می تواند بر عملکرد 

 رانیعملکرد مد ارتقايو  استراتژیکتفکر  مدلبین  درصد نشان داد 76 بکه با ضری پژوهش حاضر

     .دیگرد تاییدفرضیه فرعی اول پژوهش بنابراین داري وجود دارد، معنی رابطه یورزش هاي ونیفدراس

   هاي فرعی پژوهشفرضیه 

معناداري  رابطه یورزش هاي ونیفدراس رانیمد عملکرد ارتقايو  یمفهوم تفکر  مؤلفهبین : ي اولفرضیه 

  .وجود دارد

همخوانی نتایج فرضیه فرعی اول با سایر تحقیقات انجام شده  موردبا توجه به یافته هاي پژوهش در  

با نتایج  فرضیه  )1393(و حسینی )1389(پژوهش هاي ناظمی و همکاران هخارجی و داخلی، باید گفت ک

 سطح و همبستگی درصد 95 مقدارکه  ندنشان داد) 1389(ناظمی و همکارانتحقیق  .اول همخوانی دارد

 و مفهومی تفکر بیناست که  آننگر نشا و این  وجود دارد عملکرد و مفهومی تفکر متغیر دو بین داريمعنی

لفه هاي ؤنشان داد که از بین م) 1393(حسینی پژوهشنتایج  .دارد وجود قوي و مستقیم عملکرد ارتباط

 با توجه به نتیجهلذا . ترین سهم را در تبیین عملکرد مدیران داردبیش فکر مفهومیت لفهؤم ،تفکر استراتژیک

عملکرد  ارتقايو  یتفکر مفهوم  مؤلفهبین  درصد نشان داد 57 که با ضریب حاضر اولِ پژوهش فرضیه

  .دیگرد ییدتافرعی اول پژوهش  بنابراین فرضیه داري وجود دارد،معنی رابطه یورزش هاي ونیفدراس رانیمد

 معناداري رابطه هاي ورزشی ونیفدراس رانیعملکرد مد ارتقاي و یستمیتفکر س  مؤلفه بین: دوم فرضیه 

   .وجود دارد

داخلی، باید خارجی و  اول پژوهش حاضر با سایر تحقیقات انجام شده همخوانی نتایج فرضیه مورددر 

ناظمی و  ،)1394(کارنامه حقیقیو  تی خواهملکو ،)2015( 3پژوهش هاي کیرالی و همکاران گفت که

، )1391(منوریان و همکاران  ،)1392(خاکسار و همکاران  ،)1392(معمایی و همکاران ،)1389(همکاران

                                                 
١   Byeong-Joon, Moon 
٢   Wakabayeshi, Mitsuru, Kondo, Mari & Ziguang, Chen 
٣    Király, G., Köves, A., & Balázs, B 
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کارنامه و  ملکوتی خواه .این فرضیه همخوانی داردنتایج با  )1388(و کفچه )1390(آقاجانیان و رستمی

یا عناصر ابعاد ، س نظرسنجی تفکر استراتژیک مدیرانکه بر اسانشان داد طی پژوهشی  نیز) 1394(حقیقی

 دومِ فرضیه با توجه به نتیجه .بانک صادرات مؤثر باشدمدیران می تواند بر عملکرد  تفکر استراتژیک

عملکرد  ارتقايسیستمی و تفکر  نیب يقو نسبتاً داریمعن رابطه کی 43/0که با ضریب همبستگی پژوهش 

  .دیگرد تایید نیز فرعی دوم پژوهش فرضیهبنابراین ، را نشان می دهد یورزش هاي ونیفدراس رانیمد

 هاي ورزشی رابطهعملکرد مدیران فدراسیون ارتقايبین مؤلفه فرصت طلبی هوشمندانه و : سوم فرضیه 

  . وجود داردمعناداري 

پژوهش هاي  ،خارجی و داخلی قیقات انجام شدهسوم پژوهش با سایر تح همخوانی نتایج فرضیه مورددر 

کارنامه و  ملکوتی خواه ،)1393(حسینی ،)1392(معمایی و همکاران ،)2001(واکابایشی و همکاران

و  )1392(خاکسار و همکاران  ،)1390(آقاجانیان و رستمی  ،)1393(نادري و همکاران  ،)1394(حقیقی

نشان داد که  )1393(حسینی پژوهشنتایج . با نتایج  فرضیه سوم همخوان است )1392(معمایی و همکاران

با  فرصت طلبی هوشمندانهجمله از  لفه هاي آنؤداري بین تفکر استراتژیک و همه میرابطه مثبت و معن

تفکر راهبردي نشان دادند که  نیز) 1393(در پژوهشی دیگر، نادري و همکاران  .وجود دارد عملکرد مدیران

فرصت طلبی مؤلفه هاي تفکر استراتژیک از جمله و باید  عناداري داردبانک انصار تأثیر م مدیران بر تحول

که با ضریب همبستگی ومِ پژوهش س فرضیه با توجه به نتیجه .هوشمندانه به صورت متوازن توسعه یابد

 هاي ونیفدراس رانیعملکرد مد ارتقايفرصت طالب هوشمندانه و  نیب يقو نسبتاً داریمعن رابطه کی 19/0

  .دیگرد تاییدوم پژوهش نیز فرعی س فرضیهلذا ا نشان می دهد، ر یورزش

معناداري  هاي ورزشی رابطهعملکرد مدیران فدراسیون ارتقايآینده نگري و  بین مؤلفه: چهارم فرضیه  

   .وجود دارد

و داخلی،  خارجی با سایر تحقیقات انجام شدهحاضر پژوهش چهارم  همخوانی نتایج فرضیه مورددر 

نادري  و) 1392(، معمایی و همکاران)1389(نناظمی و همکارا ،)1998(لیدکا  ،)2001(ژوهش هاي مون پ

طی تحقیقی به این ) 1389(ناظمی و همکاران .با نتایج  فرضیه چهارم همخوان است )1393(مکاران و ه

بین آینده جمله از  - درمستقیم وجود دا عملکرد رابطه و استراتژیک  تفکرمؤلفه هاي نتیجه رسیدند که بین 

نشان ر تحقیقی د نیز )1392(معمایی و همکاران .دیده شده است قوي و مستقیم ارتباط و عملکرد نگري

جمله آینده نگري داراي گی از همو در سازمان اجرا گردیده  یکتفکر استراتژ که کلیه مؤلفه هاي مدل ندداد

چهارمِ پژوهش با سایر پژوهش  ه بین یافته هاي فرضیهبا توجه به این که مقایس. همبستگی معناداري بودند

عملکرد  ارتقايآینده نگري و  نیب يقو نسبتاً داریمعن رابطه کنشان داده شد که ی 35/0ها، با ضریب 

  .دیگرد تاییدم پژوهش نیز فرعی چهار فرضیهبنابراین ، وجود دارد یورزش هاي ونیفدراس رانیمد
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معناداري هاي ورزشی رابطه عملکرد مدیران فدراسیون ارتقايتفکر در زمان و  بین مؤلفه: پنجم فرضیه 

  . وجود دارد

همخوانی  زمینهدر . تصورت گرف مباحث و تحقیقاتی چند از سوي محققان این حوزه این خصوصدر 

هاي پژوهش  نیز باید گفت خارجی و داخلی پنجم این پژوهش با سایر تحقیقات انجام شده نتایج فرضیه

 و )1392(خاکسار و همکاران ، )1387( ، احد طجري)1389(ساالري نهند، )2015(کاالبریس و کوستا 

خاکسار و همکاران نتایج پژوهش  .با نتایج  فرضیه چهارم همخوان است )1392(معمایی و همکاران

 عملکردل زمان با تفکر در طواستراتژیک از جمله تفکر مدل رکن  پنجحاکی از این بود که بین نیز  )1392(

مدل تفکر  شش مؤلفهدر میان نیز ) 1390(ساالري نهند. سازمانی رابطه اي مثبت و معنادار وجود دارد

که نشان  پنجم پژوهش فرضیه با توجه به یافته .براي تفکر استراتژیک تعیین کرد را تفکر در زماناستراتک، 

 یورزش هاي ونیفدراس رانیعملکرد مد ارتقايمان و تفکر در ز ي مؤلفهبین  44/0با ضریب همبستگی  داد

  .دیگرد تاییدفرعی پنجم پژوهش  داري وجود دارد، بنابراین فرضیهمعنی رابطه

معناداري  رابطه یورزش هاي ونیفدراس رانیعملکرد مد ارتقاي عزم استراتژیک و  مؤلفه بین: ششم فرضیه

  . داري وجود داردمعنی

 داخلی، باید گفت که خارجی و ششم پژوهش با سایر تحقیقات انجام شده ایج فرضیههمخوانی نت مورددر 

با نتایج  فرضیه  )1394(ملکوتی خواه و کارنامه حقیقی و) 1998(، لیدکا)2003(پژوهش هاي اوشاناسی 

ها که یکی از آن  شمردمؤلفه را براي تفکر استراتژیک برده ) 2003(اوشاناسی .ششم پژوهش همخوان است

  مؤلفهبین   11/0لذا با توجه به این مقدار، همبستگی مستقیم و معنا داري . تعیین کردعزم استراتژیک را 

فرعی ششم  بنابراین فرضیه .شددیده  یورزش هاي ونیفدراس رانیعملکرد مد ارتقايعزم استراتژیک و 

  .دیگرد  تاییدپژوهش 

داري معنا رابطه یورزش هاي ونیفدراس رانیعملکرد مد يارتقا فرضیه محوري و  مؤلفه بین: هفتم فرضیه 

   .وجود دارد

خارجی و داخلی نیز  هفتم این پژوهش با سایر تحقیقات انجام شده همخوانی نتایج فرضیه زمینهدر 

و ) 1392(، خاکسار و همکاران )1394(،  ملکوتی خواه و کارنامه حقیقی)1998(پژوهش هاي لیدکا 

در پژوهش خود  )1998(لیدکا  .با نتایج  فرضیه هفتم پژوهش همخوان است )1390(میآقاجانیان و رست

 نیز )1390(آقاجانیان و رستمی .بر شمردخود  تفکر استراتژیک فرضیه محوري را یکی از مؤلفه هاي مدل

 ،يورمح فرضیهمؤلفۀ نشان دادند که ر استراتژیک را دسته بندي کردند و کلیدي تفک مؤلفه هاي در تحقیقی

که نشان داد با  هفتم پژوهش فرضیه با توجه به یافته. آنان می باشد تفکر استراتژیکمدل یکی از مؤلفه هاي 

 رابطه یورزش هاي ونیفدراس رانیعملکرد مد ارتقايو  فرضیه محوري  مؤلفهبین  22/0ضریب همبستگی 

  .دیگرد تاییدم پژوهش فرعی هفت داري وجود دارد، فرضیهمعنی
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داري معنا رابطه یورزش هاي ونیفدراس رانیعملکرد مد ارتقاي و داشتن چشم انداز  مؤلفه بین: هشتم رضیهف 

  .وجود دارد

خارجی و داخلی، باید  با سایر تحقیقات انجام شده حاضر پژوهشهشتم  همخوانی نتایج فرضیه زمینهدر  

و احد ) 1388(کفچه ،)1390(میان و رست،  آقاجانی)2013(، مون)2003(پژوهش هاي اوشاناسی گفت که

نیز در تحقیقی  )1390(آقاجانیان و رستمی .هشتم پژوهش همخوان است با نتایج فرضیه) 1387(طجري

با  )1388(توسط کفچه يدیگر تحقیق. انداز را از مؤلفه هاي مدل تفکر استراتزیک دانستند داشتن چشم

یکی  به عنوانانداز را  داشتن  چشم  او مؤلفه. یک انجام شداستراتژ هاي تفکر هدف شناسایی عناصر یا مؤلفه

با ضریب  که نشان داد هشتم پژوهش فرضیه با توجه به یافته. یک شناسایی کرداز عناصر تفکر استراتژ

- معنی رابطه یورزش هاي ونیفدراس رانیعملکرد مد ارتقايداشتن چشم انداز و   مؤلفهبین  33/0همبستگی 

  .گردید تاییدتم پژوهش فرعی هش رد، فرضیهداري وجود دا

   نتیجه گیري کلی

پاسخ به مطالبات و  هاي مدیریتی و رقابت هاي ورزشی وباید براي پیشرفت در عرصه  هاي ورزشی سازمان

به  ...ورزش مربوطه و  رشته  و پویایی آینده حفظ بقاتغییرات محیطی،  توقعات جامعه، مقابله با تهدیدات و

با استفاده از ابزارهاي گوناگون مدیریتی به ... و ابعهدایت من ند و براي کسب وایدار همت گمارپ توسعه

راه نسازد، محکوم به در غیر این صورت سازمانی که خود را با امواج تغییر هم.حرکتی زیربنایی دست بزنند

 1مینتزبرگ. تژیک استریزي استرابرنامه ،یکی از این ابزارها). 2002غفاریان و علی احمدي،(فناست

اما براساس . برنامه ریزي استراتژیک را فرایندي می داند که باید پس از تفکر استراتژیک واقع شود) 1998(

و سپس در ذهن و عملکرد مدیران ورزشی ایجاد، توسعه و  یدتوان تفکر استراتژیک را سنجچه چیزي می

  نهادینه کرد؟

را  یورزش رانی، مدآنبر اساس  تا اشددر دسترس ب یورزش رانیمدژیک تفکر استرات مدل دیبا بنابراین ابتدا

آن را در برنامه  هاي آموزشی و یادگیري تفکر استراتژیک و توسعهو برنامه دادقرار  یابیسنجش و ارز دمور

عملکرد در آنان مشاهده  ارتقايپس از آن است که تغییر رفتار و . هاي پرورش مدیران ورزشی لحاظ کرد

  . گرددمی 

ورزش،   هاي تفکر استراتژیک معتبر و رایجِ، هیچ مدلِ خاصی براي مقولهمتأسفانه در میان فراوانی مدل

لذا با توجه به فُقدان وجود چنین مدلی، محقق در صدد تدوین مدل تفکر . طراحی و تدوین نشده است

بلیت کاربرد آن در سایر سازمان هاي ورزشی و قا ي فدراسیون ویژه در حوزهاستراتژیک مدیران ورزشی، به

مدل ـ سنجش ـ «فرآیند  ر استراتژیک مدیران ورزشی است کهبا تدوین مدل تفک. هاي ورزشی مشابه برآمد

  . تحقق می یابد »عملکرد ارتقايی ـ یادگیري ـ ابیارز

                                                 
1 Mintzberg, H 
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   تدوینی تفکر استراتژیک مدیران ورزشیمدل 

گانه مدل تفکر استراتژیک  هشتي هاتحقیق، مؤلفههاي مدل مفهومی براساس نتایج حاصله از آزمون 

تدوینی تفکر استراتژیک مدیران ورزشی پژوهش مدل قرار گرفت و در نهایت  تاییدمدیران ورزشی مورد 

احتمال  اب، خود گانه هشتبامولفه هاي تدوینی استراتژیک تفکر مدل  از نظر پیش بینی نیز. دوین گردیدت

- گانه هشت هايمؤلفه به بسته آن ارتقايو  عملکرد یعنی ؛کندمی پیش بینی  عملکرد را ارتقاي درصد 76

  ). 2 شکل(می باشد باال بسیار وابستگی این که میزان بود خواهد تفکراستراتژیک 

  
)                                                مالك(متغیر وابسته (                                      )پیش بین(متغیر مستقل                                     

  )1395موسویان،( تدوینی تفکر استراتژیک مدیران ورزشیمدل : 2شکل 

 :گردد میورزشی پیشنهاد ي هابر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق، جهت فدراسیون     
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تار مدیریت عالی خود از گروه هاي در ساخ فدراسیون هاي ورزشیبا توجه به داده هاي دموگرافیک،     

تحصیلی تربیت بدنی، افراد ورزشی،  سنی جوان، گروه هاي تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم، افراد داراي رشته

و نیز بانوان چندان بهره  ترکار بیش ورزشی آسیایی، المپیک و جهانی، افراد داراي سابقه مدیرانِ داراي سابقه

  . شودبیشتر استفاده فدراسیون هاي ورزشی در ها از این ظرفیتی گردد که پیشنهاد م .مند نبوده اند

تفکر مفهومی، تفکر  هايگردد تا نسبت به ایجاد و تقویت مؤلفهمیچنین به این سازمان ها پیشنهاد هم    

ک، فرضیه محوري، داشتن آینده نگري، تفکر در زمان، عزم استراتژی سیستمی، فرصت طلبی هوشمندانه،

درك  با هدف ایجاد -دیشه و عمل مدیران سطوح عالی خودبراي تثبیت تفکراستراتژیک در انشم انداز چ

، هوشمندي نسبت به محیط، حس فراتر از زمان حال، توانایی اتصال موقعیت، فهم کل سیستم و اجزاي آن

ایجاد  لمی وویکرد عدرونی و استوار، پیش روي بر اساس ر گذشته به حال و حال به آینده، تقویت اراده

و در راستاي تحقق این اهداف، مدل تدوینی این پژوهش  ایندیک افق درازمدت در اندیشه و عمل تالش نم

  .قرار دهندآنان مبناي سنجش و آموزش را 
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The study is to form a strategic thinking model for top managers of sports federations. In this 
study, there has been used the common models in form of the exploratory studies. Also, there 
has been used the descriptive-correlation method with the nature of descriptive/analytic 
researches. To design the conceptual model of the study, there has been used the 

documentary library studies with two-step Delphi method. During first step, 108 components 

were identified and then 28 components were selected. During second step, 8 components 

among 28 components were confirmed by experts. The statistical population was included 

200 persons including managers, vice chairmen and chairwomen and secretaries of sports 

federations were selected based on Cochran statistical formula with 2% error rate and was 

doubled (160). The measurement tools were the strategic thinking questionnaire and 

researcher-made performance questionnaire of the sports managers with formal validity 
confirmed by experts and structure validity achieved by exploratory and reliability factor 

analysis. The strategic thinking questionnaire was 0,751 and the performances of the sports 

managers were 0,837 that were determined by Cronbach's alpha coefficient. The conceptual 

thinking components, thinking over time, system thinking, looking ahead and having 
perspective were with highest correlation and clever opportunism and strategic determination 
were with lowest correlation. The findings of the study showed that there was the significant 
relationship between eight components of the strategic thinking and the performance 

promotion of sports managers (and r =0,76). 
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