
 

2020 / Vol. 7 / No. 2 / Pages 351-366 

 
Shahrood University of 

Technology 

DOI: 10.22044/shm.2020.8483.2003 

Journal of Human Resource Management in Sport 

 

Presentation of Strategic Behavior Paradigm Model of Iranian Sport 

Managers based on Grounded Theory 

Fariba Rafei1, Rasool Nazari2, and Rahim Ramzani Nezhad3 

1. PhD Student in Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch 

(Khorasgan), Isfahan, Iran. 

2. Associate Professor in Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Islamic Azad University, Isfahan 

Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran. 

3. Professor in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, 

Rasht, Iran. 

Received: 25 December 2019                                                                                                                                           Accepted: 8 June 2020 

Extended Abstract 

Summary 

One of the most important facts involved in the success of any organization is how human resources 

behave, especially the behavior of the managers inside and outside the organization. In fact, every 

manager who enters an organization should think that s/he has entered a competition, and thus it is 

necessary to be aware of all its rules and regulations and follow them during the competition. The 

managers are required to be aware of the strategic thinking with the spirit of teamwork and synergy, 

strengthen behavior, and transform the organization into a transformative and strategic organization. In 

this work, the analysis of the paradigmatic model of the strategic behavior of the Iranian sports managers 

is carried out. The present work will show that the behavior of the managers is based on their managerial 

knowledge, beliefs, and thoughts, and the researcher intends to provide a solution for the managerial 

processes according to the strategic barriers.  

Introduction 

In order to gain a competitive advantage, the sports organizations are trying to select the managers who 

can identify the strategic threats and barriers of the strategic behavior, and make decisions in line with 

the goals of the organization using the features of the strategic thinking, resources, and facilities of the 

organization in the conditions of uncertainty. In the present work, we intend to design a strategic 

behavior model for the Iranian sports managers. 

 Methodology and Approach 

In order to achieve this goal, the qualitative methodology and research method of the data foundation 

theory was used, and in terms of purpose, it was in the category of the applied research. The research 

population included the elites in the field of physical education in the university sports (including the 

senior managers of the physical education departments of the universities and the managers and experts 

of the general directorate of physical education), and the subjects were sampled theoretically by the 

snowball’s method. The data collection tool was the semi-structured interviews, and the data from the 

interviews was coded and analyzed in a contextual method.  

Results and Conclusions 

The achievements were identified in the form of six dimensions of the paradigm model including the 

factors (12 categories), main causes (6 categories), strategy (6 categories), background factors (4 

categories), consequences (8 categories), and intervention factors (6 categories). It seems that the 

managers can eliminate many strategic bottlenecks of the sports organizations by institutionalizing 
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strategic thinking and making decisions based on the strategic behavior.  
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 چکیده

 ،صدد انتخاب مدیرانی هستند که با استفاده از ویژگی تفکر استراتژیک برای کسب مزیت رقابتی درهای ورزشی امروزه سازمان: هدف
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ها به صورت نظری و گلوله برفی مونه گیری آزمودنیها و مدیران و کارشناسان اداره کل تربیت بدنی ( بود و نتربیت بدنی دانشگاه

ای کدگذاری ها به روش زمینهل از مصاحبههای حاصها، مصاحبه نیمه ساخت یافته بود و دادهصورت گرفت. ابزار جمع آوری داده

 و تجزیه و تحلیل شد.
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 مقدمه

آمیز هر کار گروهی بحث مدیریت و رهبری موضوعی است که همواره با زندگی اجتماعی انسان مطرح بوده است. انجام موفقیت

نیاز مستلزم مدیریت صحیح و کارآمد است، بنابراین افراد به منظور دستیابی به اهداف گروهی به مدیر یا رهبر توانمند و اثرگذار 

ها برای شکل دادن به دیدگاه کارکنان، پاسخ به تغییر و پذیرش نوآوری اهمیت زیادی دارد، مانرند. رهبری و مدیریت در سازاد

توانند موفق باشند که مدیران و کارکنان انطباق پذیر بوده و ها در صورتی میبه حدی که مطالعات نشان داده است که سازمان

 (. ۲0۱5 و همکاران،۱)اوموراجی مایندها و فرآیندهای کاری تالش نبا یکدیگر در جهت بهبود سیستم

 ،. محققان معتقدندآیدهای یک رهبر به حساب میالگوی مدیریتی نوعی الگوی رفتاری به نسبت پایدار است که از ویژگی

کارکنان توانند تعهد و رضایت مید و ناثرات مطلوبی را بر نگرش و رفتارهای پیروان داشته باش ،ندقادر مدیریتیرویکردهای جدید 

بسیار مهم  ،جهت بقا و توسعه سازمان در بلند مدت به صورت تجلی مدیریت اثربخش مدیریتی، اتخاذ الگوی را افزایش دهند

عاملی  بینی و شخصیت مدیران است،طرز تفکر، جهان (. از آنجا که الگوی مدیریتی نشان دهنده۱393 )صالحی و همکاران، است

 روایناز  ه نقش خود و کارکنان سازمان دارد؛نگرش رهبر نسبت ب دهد، بستگی به شیوهقرار  یرتأثی را تحت لگوی مدیریتکه ا

 .(۱397 ،)نظری تواند به افزایش تعهد و وفاداری پیروان منجر شودهای مناسب مدیریتی میاستفاده صحیح از الگو

ها را بر آن این موضوع سازمان. گشتارپدید رفتار مدیراندر  تکاملی ،یافت بسط مل قرن بیستـیاوا یت درمدیر علم که مانیاز ز

 به تژیکاسترا یهاییزر برنامهو  ساسیا یهایگیر تصمیم ئل مربوط بهمسا تحلیلو  تجزیه ایبررا  سبیمنا ردخوزبا داشت که

اردالن و ) ها که در گرو رفتار آنهاستازماناثربخشی مدیران در س سیبرربازخوردهایی همچون  .ندآور همافر مدیران سیلهو

 ،رفتاری گوناگون هایگذشته و تحوالت مربوط به مدل هایدر طی سال ی مدیرانپیشرفت در درک رفتار واقع .(۱395،همکاران

ورهایی کتفاهای رفتاری ه به تئوریبا توجت. افزایش داده اسرا  مواقع بحران در خصوص مسائل مختلف تصمیم گیری درتوانایی 

همچنین هنجارهای شخصی و نیت مدیران در بروز  ؛گذار خواهد بود تأثیرهای سازمانی در رفتار مدیران سازمان همچون حمایت

نفس و انگیزه  نوع رفتاری که مدیران در خصوص افزایش عزت ضمن اینکه ،(۲0۱7 ،۲سلینکول) رفتار آنها نقش مهمی دارند

خواهد داشت و این  تأثیراعتماد زیردستان به مدیر و حمایت آنها از فرد اول سازمان  فزایشدر ا ،گیرندکارکنان در پیش می

 (.۲0۱۸ ،3)آفونسو کندای رسیدن به اهداف سازمان باز میرفتارها مسیر را بر

رسیدن  را در نارهبر تواندمیرفتار از  مناسبای هشیو، رکاو  محیط کسبن در وفزات روزاتغییرو  هاپیچیدگییش افزا با وزهمرا

ها به عنوان متغیری قوی و که این سبک کندمیی و مدیریتی بیان هبرر هایهای مرتبط با سبکپژوهش. کند یاریموفقیت  به

رفتارهای خاص رهبری که بر مشارکت شود. آن بر عملکرد مدیر محسوب می تأثیرمهم برای اندیشیدن در مورد رفتار مدیریتی و 

 ؛۲0۱9، ۴شائونژ) رسانندبخشی در زمینه اجتماعی میدیران ارشد را به اثربه نوعی از طریق آنها م تمرکز دارند،ش استراتژیک و دان

 (.۱397 نظری،

. سازمان است رونیدر درون و ب نرایرفتار مد ژهیبه و ینحوه رفتار منابع انسان ،یسازمان هر تیدر موفق همم یهاتیاز واقع یکی

از تمام  ،است یضرور رواین، از شده یرقابت ورزش کیتصور کند که وارد  دیبا ،شودیسازمان م کید که وار یریهر مدواقع  در

ساسی ا مسئولیت در این راستا .(۱395، کشاورز و همکاران) کند یرویپرقابت از آن  نیو مقررات آن مطلع بوده و در ح نیقوان

 به نهاآ نوع رفتار صخصو بهو  باورهای مدیریتی ر، سبک وتفک یهاهشیو ی،تصمیمگیر هنحو ی،هبرر یهانقش ییفاا ان،مدیر

                                                           
1. Omoragie 

2. Vesselink 

3. Afonso 

4. ZhenShao 
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نشان دادند  و اندمدیریتی بر استراتژی تمرکز کرده باورهای تأثیردر حالی که اکثر محققان بر است؛  پایه انمدیر سطح در هیژو

  .(۲0۱9، ۱)وکیاتو بگذارند تأثیرنها بر تکامل آ توانند عمیقاًمی که باورهای مدیریتی ثابت نیستند و تصمیم گیری استراتژیک

های رفتار کارآفرینانه در سازمان، به همه فعالیت(. ۲000،و همکاران تغییرات سازمانی است )شین ،رفتار کارکنان و مدیران شامل

رفتار . گیردتوسط اعضای سازمان انجام مید که شوهای کارآفرینانه اطالق می، ارزیابی و بهره برداری از فرصتمرتبط با کشف

ی که افراد در سطوح مختلف، به طور خودجوش برای تولید با استفاده یهاها و شیوهای از فعالیتمجموعه هاکارآفرینی در سازمان

ار کارآفرینانه می رفت را دهندها در سازمان انجام میهره برداری از فرصتباز ترکیب منابع به صورت ابتکاری برای شناسایی و 

فرینی رآاـک ثـبح در مـمه ثـمباح از یـیک روینا از ،داندیک رفتار میً ساسارا افرینی رآکا( ۲00۴) ۲رکالـک (.۲00۲ایر،گویند )م

 سطح در فرینانهرآکا راـفتر و فرینیرآاـک ،دـهدیـم ناـنش تاـتحقیق. کندتوسط مدیران ذکر می فرینانهرآکا یهارفتار تقویت را

و نقش آن،  کارآفرینانهرفتار از  گذشته (.۱393 ،و همکاران )مقیمی دشو یـتلق دـجدی قابتیر مزیت انعنو به ندتوامیها نمازسا

که  گذاری آنهاست های سرمایهحاصـل از فعالیت گـذار، بررسـی بـازده در ارزیـابی عملکـرد مـدیران سـرمایه عیارممهمترین 

ر گذا سرمایهمدیران رفتارهای  از آن دسته وار به. رفتار تودهپنهان داشت توان از نظرمدیران را نمی واررفتار تودهدر این بین 

گذاری تنها  رابطه با قیمت سهم و اتخاذ تصمیمات سرمایه ها و عقاید خود دربینی گرفتن پیش که منجر به نادیده شودگفته می

  (.۱3۸9 ،و همکاران لیالستانی ) است رفتار کلی بازاربر پایه 

 یهاتیپ نمیا ینا در .دارد نکنارکا سحساا همچنین و رفتار در ییابسز نقش انمدیر جانب از سیاست ییرگرکا به چگونگی

تابلی و ) کندمی دیجاا را تیومتفا یهارفتار اد،فرا شخصیتی یهاتیپ معنیکه بدین .میکند یفاا را یمؤثر نقش ادفرا شخصیتی

ها های بین گروهها و اختالفتعارض تواناست که از طریق آن می ازماندر س رفتار سیاسی یک فرایند طبیعی (.۱39۴ ،یساولی

. رفتار وری تأکید شده است و بهره فصل نمود و بر منافع و رضایت کارکنان، تصمیم گیری مؤثر و ذینفعان را بررسی و حل و

در های دلخواه برسند. ران به هدفهای نامطمئن، مدیت تا از طریق آن بتوان در موقعیتبرای کسب قدر ،فعالیتی استسیاسی 

 شمس، و )درویش استهای انسانی ذیر فعالیترفتار سیاسی بخش اجتناب ناپکه نشان داده شده  های مختلفنتایج پژوهش

ناراحت کننده  ، هرچند که شخصاًندستمرار رفتار سیاسی در نظر بگیررفتار سیاسی را با ظلم و ا ،ندتمایل دارافراد اکثر  (.۱39۶

از نیروهای اصلی حرکت در  کند که رفتار بدتر یا بهتر رفتار سیاسی اغلب یکیانکار نمی کس وه بر این، هیچسازنده است. عال و

های مناسب سیاسی هستند تا اهداف سازمانی را ارتقا اغلب قادر به استفاده از تاکتیک ها است و تصمیم گیرندگان موثرسازمان

 سازمان بزرگترین نشان موفقیت مدیران برتر ،مرتبط و برنامه ریزی نشدهتفسیر رخدادها و وقایع غیریی اناتو .(۲0۱۸ ،3)البنا دهند

رساندن  یبرا یبود اساسمک نیمبکه  سازمان است کیدر  کیاستراتژان تفکر مدر واقع ه هاییتوانا نیاکه است  یکنون یها

 (.۱395 ،فریدونی و فراهانیجاللی ) است یندسازمو توان یتعال بهسازمان  کی

ده، یک فرایند نوآوری انسان محور است که بر مشاه این ویژگی .کندا به شایستگی و قدرت شهره میمدیران رتفکر استراتژیک 

مدیران بایستی  (.۲0۱۸ ،۴و)چئ تجزیه و تحلیل همزمان کسب و کار تأکید دارد ها وسازی از ایدههمکاری، یادگیری سریع، تصویر

رفتار کردن را تقویت و سازمان خالقیت و فلسفه  ،کارآفرینی ،این تفکر و تقویت آن روحیه کار گروهی و هم افزایی با آگاهی از

نی نهادینه شود تا را به یک سازمان متحول و استراتژیک تبدیل کنند؛ به طوری که تفکر استراتژیک به صورت فرهنگ سازما

 درک کند،سازد تا مدیر را قادر می ،های مناسب نشان دهند. تفکرتارر کردن رفها بتوانند از طریق راهبردی فکمدیران سازمان

 تریناصلی (.۱395 ،قربانی و قاسم زاده) مؤثر هستند ،های استراتژیکبه اهداف با توجه به بروز رفتار عواملی در دستیابیچه 

                                                           
1. Vecchiato 

2. Clark 

3. Said Elbanna 

4. Chou 
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 نمازسا حرکت شود ومی نمازسا بمطلو یسوو  سمت ندـش خصـمش ثـباع که ستا ازنداچشمخلق  ،تژیکاسترا تفکر دکررکا

ورزش به عنوان  ،باید اذعان نمود. کندمی هنگیزا هم و یکپارچه را نمازسا ،کمشتر نماآر یکرت وـص هـبو  بخشدمی جهترا 

 گذارد.ای به جا میات گستردهتأثیرهای مختلف، ابزاری در حوزه

بخش و ایجاد روابط سالم در جامعه و پیشگیری از نشاط، لذت الم، بافراغت سامروزه ورزش در سالمت افراد، گذراندن اوقات 

 بسیاری از مفاسد اجتماعی و انحرافات اخالقی و به خصوص در نسل جوان، نقش خود را متجلی ساخته است )نظری و مختاری،

چرا که روز به  ؛زی هستندامعه امروگذار بر جتأثیربه عنوان عوامل  ،بنابراین عناصر و ارکان مختلف درگیر در امر ورزش ؛(۱397

 یاـهنمازاـس(. ۱390 شود و از اهمیت زیادی برخوردار است )محمد کاظمی و امیدی،میروز نیاز به ورزش بیشتر احساس 

در  گرفتن ارقرو   مالی تمشکال ه،کنند ودمحد لتیدو راتمقرو  نیناقو ،رکود یهادوره ،نهمچوت و موانعی مشکال اـب یـشورز

 نعامو بخشدر  هشد شناسایی مانع یگرد، مواجه هستندبه ویژه در بخش خدمات ورزشی  محیطی اتتغییراز  ناشی قابتیر محیط

 تیـسادفرو  ستیدباال سند یک. است در این صنعت قانونی تاـمالزو ا تیـسدباال دناـسا دوـکمب ،های ورزشیدر سازمانیربنایی ز

  (. ۱39۱ همکاران،)پیمان فر و  ستا دسناا هـهمس در رأ روـکشورزش  ماـنظدر  نالـک ریاـبس

های ورزشی به عنوان رود. سازماندر نظام ارزشی جامعه ما ورزش به عنوان پدیده ارزشمند فرهنگی و اجتماعی به شمار می

و خدمات رسانی  گذار تعامل سازمانی بر تولید تأثیرهای با اهمیت و ط مدیران با کارکنان یکی از عرصهمتولیان اجرای ارتبا

طوح مدیریتی ه انتقال دانش به عنوان هدف اصلی سازمان شدیداً به وجود فضای ارتباطی خوب و مناسب بین سسازمانی است ک

لزم به ها را مجهانی شدن در دنیای امروز، سازمانچندان جدید ه (. چالش ن۱39۱)گودرزی و همکاران، وابستگی حیاتی دارد 

 رواینهای متفاوت جهانی قرار داده است. از ر میان تالقی فرهنگر پویای رقابت جهانی کرده و دوارد شدن در محیط بسیا

های چند فرهنگی ها و سازمانکنند و اثر بخشی باال را در محیطهای فرهنگی را به خوبی درک می، تفاوتمدیریت منابع انسانی

قابلیت مالحظات استراتژیک است )نظری و همکاران، نی، نابع انسادیر خوب منخستین قابلیت یک م زیرا ؛آورندبه ارمغان می

۱395.) 

ها، برای بقا و دوام در عرصةرقابت جهانی، باید ها و نهادهای سایر حوزههای ورزشی مانند بیشتر سازماندر هزارة سوم، سازمان

، ولی بگذارند تأثیرها و چشم انداز سازمان دیشهان بر توانندمیان موانع راهبردی میدر این  به سازمانی راهبردمحور تبدیل شوند،

و  نظری) با حداقل انرژی و منابع، دست پیدا کنندهای راهبردی به اهداف تعیین شده ها امیدوارند با اجرای برنامهسازمان

دارد. به طوری  مدیریت و رفتار مدیران آن بستگی شکست یا موفقیت هر سازمان تا حدود زیادی به کیفیت (.۱395 ،همکاران

، تسلط بر هستند طیو مح هندیآ رخواهان تغیی هکمدیرانی  یبراابتدا مدیر باید پاسخگو باشد.  ،چار بحران شودکه اگر سازمانی د

  تمهار شیازان با افیزره و برنام رانیاست. مدسازمان  انداز مشچ جادیا نیآغاز هنقطچراکه  ؛مهم است اریبس کیتفکر استراتژ

را  یمناسب یتحقق آن، استراتژ هتکنند و در ج میسازمان را ترس هندیآ انداز مشچ توانندیکارکنان، م خود و کیاتژتفکر استر

 تمیشود، اهمدیران میدر  کیتفکر استراتژ جادیموجب ا هک یسازمان یرهاغیسبب شناخت عوامل و مت همین . بهرندیبگ شیدر پ

تفکر استراتژیک یک فرایند نوآوری انسان محور است که بر مشاهده، همکاری،  (.۱395 ،فراهانی و فریدونیجاللی ) دارد ییازبس

  (.۲0۱۸ ،)چیو تجزیه و تحلیل همزمان کسب و کار تأکید دارد ها وادگیری سریع، تصویر سازی از ایدهی

در اشنی سواد استراتژیک چ که نمود عنوان راگیری تفکر استراتژیک الزام بکاررا در  پژوهش حاضرشاید بتوان اهمیت و ضرورت 

این پژوهش برای اولین بار تحلیل  در. استکه در این قلمرو کار جدیدی است ران سازمان های ورزشی رابطه با نوع رفتار مدی

نشان خواهد داد که رفتاری که از مدیران  تحقیق حاضر. گیردصورت می رفتار استراتژیک مدیران ورزشی ایران پارادایمی مدل

راهکاری  ،صدد است با توجه به موانع راهبردیشود و محقق درریزی میباورها و تفکراتشان پایه دانش مدیریتی،بر پایه  ،دنزر میس

های مدیران در حوزه ورزش و اثر آنها بر رفتار دننبو شنروبه واسطه  حاضرتحقیق انجام  برای فرایندهای مدیریتی ارایه دهد.
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انجام  محقق را بر ،های راهبردی بر رفتار مدیراندیتموانع و محدو تأثیرلزوم آگاهی از  نینمچه است؛رفتار استراتژیک مدیران 

 حیاطر با و وتمتفا ینحو به از رفتار استراتژیک مدیران، یلئه مدارا طریق از تحقیق ینا نکهآ لحا .ه استاین تحقیق وا داشت

با همچنین رویارویی ؛ پردازدژیک میام آنها در غالب رفتار استراتهای متفاوتی از مدیران و انسجرفتار ترکیب به مفهومیل مد

از رفتار استراتژیک های ورزشی توسط مدیران با تفکر استراتژیک و اتخاذ تصمیماتی برخاسته موانع و مشکالت سر راه سازمان

استراتژیک ار تحلیل مدل رفتار همچنین برای اولین ب ؛های ورزشی دانستتوان حضور رفتاری جدید در سازمانمدیران را می

درصدد که  گیردیتفکر استراتژیک مدیران ورزشی ایران صورت ممدیران ورزشی ایران با توجه به موانع استراتژیک و قابلیت 

میان شود، در این ه ریزی میبر پایه باورها و تفکراتشان پایآیا  ،زندرفتاری که از مدیران سر می ،رسیدن به پاسخ این سؤال است

   ر استراتژیک چیست و موانع راهبردی چه مشکالتی را ایجاد خواهند کرد؟نقش تفک

 شناسیروش

گردآوری و تجزیه و تحلیل  ،های کاربردی و از منظر روش شناختی و استراتژیوهش از منظر ماهیت در دسته پژوهشاین پژ

مبتنی بر نظریه داده بنیاد بود. رویکرد نظریه داده  ،حاضرگیرد. روش کیفی پژوهش های کیفی قرار میها در دسته پژوهشداده

 .ای درباره پدیده مورد مطالعه ایجاد کندگیرد تا نظریههای نظام مند را به کار میلسله رویهبنیاد، به صورت استقرایی یک س

 آگاهی، دانش، داشت تجارب، نظر در محقق که مسئله این به توجه با است. ایمطالعات توسعه جزء ،هدف نظر از تحقیق روش

 عنوان به بنیاد داده هنظری کند، بررسی نظریه بندی یکصورت و کردن مشخص منظور به درگیر را افراد هایدیدگاه و تفکرات

 و۱محتوایی تحلیل نوع از گروهی هایبحث درقالب کیفی تحقیق یک ،حاضر بنابراین پژوهش ؛شد انتخاب مناسب هشیو یک

 (.۲0۱5 ،ربینوک اس وتراست )اس۲ریتاساخ

یریت استراتژیک، شاغل در های مدیریت ورزشی، مدصاحبنظران حوزهمتخصصان و است.  نفر بوده ۱۲نمونه های پژوهش  

 داده برای گردآوری انجام مصاحبه و بنیاد داده روش از استفاده به توجه با .های ورزشی بودندهای تربیت بدنی و سازماندانشکده

های عمیق ابزار پژوهش حاضر، مصاحبهانتخاب شد.  ۴برفی گلوله و3نظری گیری نمونه روش از صورت ترکیبی به ققیتح نمونة ها،

های ها از نوع باز پاسخ بود و بر اساس ابعاد نظریه داده بنیاد، موجبات علی، شرایط محیطی، ویژگیو اکتشافی بود. سؤاالت مصاحبه

نظر گرفته شده برای هر شوندگان موضوع روشن شود. زمان در تا از زبان مصاحبه هم شدتنظیای، راهبردها و پیامدهای زمینه

 به توجه با پیاده سازی شد.و سپس  ها توسط شخص محقق انجام گرفتدقیقه بود. تمام مصاحبه ۲5مصاحبه به طور میانگین 

. بدین منظور پس از انجام پذیرفت انجام نیز آنها کدگذاری و تحلیل هامصاحبه انجام با همزمان کیفی، هایپژوهش نظری ادبیات

 کلمات، سپس به منظور یافتن مرکزیت در بین آنها، این شد. مرور بار ها چندینمصاحبه ها و پیاده سازی آنها، متنمصاحبه

 در تا شد رارکت طی مسیر استقرائی چندین بار نهایی مقوالت و اولیه متون سپس بینشدند.  بندیمقوله  بر این اساس و مرور

 بود ایجاد گردد. هاحاصل از داده آنچه درباره پژوهشگران بین مشترکی درو  قبول قابل ثبات نهایت،

 هایداده مرور مجموعه با پژوهشگر باز کدگذاری در گرفت. انجام باز، محوری و انتخابی صورت به تحقیق این در کدگذاری

 ایجاد هایمقوله بین هرابط تعیین ،هدف نیز محوری در کدگذاری بازشناسد. را آن مفاهیم پنهانی که کرد تالش شده، گردآوری

 کنند. در کدگذاریتشریح می گونه این محوری و باز کدگذاری همراه به را انتخابی است. کدگذاری باز کدگذاری مرحلة در شده

 طول در هامقوله چگونه که کند مشخص ،کوشدمی و سپس پردازدمی آنها هایویژگی و هامقوله پدیدآوردن به تحلیلگر باز،

                                                           
1. Content analysis 

2. Framework analysis 

3. Theoretical sampling 

4. Snowball sampling 
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 شود؛می داده پیوند هازیرمقوله با و یابدمی بهبود مند نظام ها،مقوله محوری، در کدگذاری کند.می تغییر شده تعیین بُعدهای

 نتایج که طوری بهیکپارچه شود،  بزرگتر نظری آرایش تشکیل برای نهایت در که نیست اصلی هایمقوله هنوز اینها این حال، با

های رفتار استراتژیک مدیران جه به نقش مفاهیم در تبیین مولفهدر مرحله کدگذاری محوری، با تو کند. پیدا نظریه شکل پژوهش

هایی که در پاسخ به پدیده با رویکرد تفکر استراتژیک، این مفاهیم در قالب: موجبات علی )علل پدیده اصلی(، راهبردها )استراتژی

ای )شرایط بسترساز خاص مؤثر بر راهبردها(، شرایط محیطی )شرایط عام مؤثر بر زمینههای شوند(، ویژگیتخاذ میاصلی ا

راهبردها( و پیامدها )نتایج به کار بستن راهبردها( به صورت نظری از طریق مدل پارادایمی به هم مرتبط شدند. در پایان با انجام 

 تعاملی بین تفکر استراتژیک و ،مدیران ورزش ایران ه مدل جامع رفتاراستراتژیککدگذاری گزینشی، نظریه پژوهش دربار

نفر از استادان صاحبنظر که عضو گروه مصاحبه  3ها توسط همچنین فرایند کدگذاری ؛محدودیت های راهبردی، روایت شده است

ی، دو مصاحبه ظور سنجش پایایی ابزار کیفها در تدوین مدل استفاده گردید. پژوهشگر به مننبودند، بررسی و پیشنهادات آن

بندی آزمایشی ترتیب داد و پس از تحلیل نتایج و سپس مقایسه با اهداف و سؤاالت پژوهش، اصالحاتی در سؤاالت و اولویت

 . ها داده شد تا باعث افزایش دقت ابزار پژوهش شودپرسش

ها را بعد از ی باورپذیری، محقق یکی از مصاحبها برااز چهار راهبرد استفاده شد؛ در ابتد ،جهت ممیزی پژوهش حاضر

برای اعتماد پذیری و انتقال  ،یک ماه دوباره کد گذاری نموده، نتایج با ضریب اسکات مقایسه شد. الزم به ذکر است

مطالعه مورد ز نظر صحت و کامل بودن گزارش محقق ا، در این روش استفاده شد روش تحلیل اعضای پژوهش پذیری از

به همین  ،اگرکس دیگری کد گذاری کند به معنی اینکه ،شد انجام نیز اتکاپذیری در این راستا قرار گرفت، بررسی و

ها و مدل را بررسی کردند و تمامی مراحل به صورت نفر صاحب نظر کدها، یافته 3ذیری برای تائید پ .ها می رسدیافته

 مورد مدل ارائه دهند. ارائه شد تا متخصصان خبره نظرشان را درجز به جز 

 هایافته

 ارائه شده است.  ۱ن حاضر در تحقیق در جدول انظران و متخصصهای جمعیت شناختی و توزیع فراوانی صاحبویژگی

 هاهای جمعیت شناختی مصاحبه شوندهویژگی. 1جدول 

 کد جنسیت تحصیالت سابقه مدیریت سابقه تدریس گرایش

 ۱ مرد دکتری ۴ ۴ منابع انسانیمدیریت 

 ۲ زن دکتری ۱0 ۲5 مدیریت ورزشی

 3 مرد یدکتر ۱0 30 مدیریت استراتژیک ورزشی

 ۴ مرد یدکتر ۲ ۱3 مدیریت منابع انسانی

 5 زن یدکتر ۱ ۱ مدیریت ورزشی

 ۶ زن یدکتر 30 30 ورزشیمدیریت 

 7 مرد یدکتر ۲0 ۲0 منابع انسانیمدیریت 

 ۸ مرد یدکتر ۲۸ ۲۲ مدیریت استراتژیک ورزشی

 9 مرد دکتری 30 - مدیریت منابع انسانی

 ۱0 زن دکتری ۱۴ ۲ مدیریت ورزشی

 ۱۱ مرد یدکتر ۱ ۱ ورزشیمدیریت 

 ۱۲ زن یدکتر ۲0 - مدیریت استراتژیک ورزشی
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 کدگذاری باز

کدمفهوم هیم و بندی و هر یک در جدولی لیست گردید و مطابق روش کدگذاری باز به صورت مفاهای انجام شده پاراگرافمصاحبه

( یکی از  ۲های پیاده سازی شده استخراج گردید. در جدول شماره )کد مفهوم اولیه از مصاحبه ۱۶0درآمدند. در نهایت 

 آورده شده است.ری باز برای نمونه اده سازی شده در فرایند کدگذایهای پمصاحبه

 اری بازدر کدگذمفاهیم استخراج شده و کدهای مفهومی ای از نمونه .2 جدول

 کد مفهومی مفاهیم استخراج شده

، شودهای مدیریتی به وفور دیده میایط ورزش کشور پایدار نیست و تنشوقتی شر

 نکته اینجاست که این قاعدتا رفتارهای مدیران رفتارهای استراتژیکی نیستند.

 رفتارها از ضمیر ناخوداگاه مدیران نیست که ببینیم پس ذهن انها چه میگذرد؟

منجر به تعالی و توسعه  ی ندارد وتأثیرز رفتارها بر سرنوشت ورزش هیچ ری ابسیا

 شودورزش نمی

 . تحلیل رفتارهای استراتژیک مدیران۱

  . تبدیل رفتارها به رفتار پایدار۲

هر چه قدر متناسب با  ،کندپدیده ای که مدیریت مید نسبت به بینش و باور فر

ذیرتر خواهند این رفتارها باورپ ،های جامعه باشدنیازهای کارکنان در سازمان و نیاز

رفتارشان را با شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  ،کنندبود. مدیران سعی می

 همچنین مدیران در صدد کسب محبوبیت اجتماعی هستند. ؛تنظیم کنند

  افراد خارج از سازمان تأثیر. 3

 . زیربنای رفتار مدیران۴

 

ناسیم، خود از دو منبع های کالن بشان خط مشیا به عنوسازمان رهای اگر سیاست

گیرد: اسناد باال دستی و نگاه مدیران باال دستی که به سازمان القاء می سرچشمه می

 شود.

 های سازمان. نقش در سیاست5

توان در های روانی مدیریتی را میهای شخصیتی بخشی از مهارتویژگیغیر از 

 خیلی اهل ،مدیری که شخصیت درونگرا دارد ست.رفتارهای مدیران سهیم دان

ها نیست و تمایلی به ارائه گزارش عملکرد به تعامالت فردی و مصاحبه با رسانه

در حالی که رفتار یک مدیر برونگرا عکس آن است. ضمن ، مدیران باال دستی نیست

اید از های مدیریتی و دانش و تخصص مدیر را نیز نبهای روانی، مهارتمهارت تأثیر

 نظر دور داشت.

 های رهبری و تیپ شخصیتی مدیران . سبک۶

قطعا شرایط سیاسی کشور بر  ،کنیدای مثل ورزش را مدیریت میشما وقتی پدیده

مخصوصا اگر مدیرانی باشند از جنس مدیران  ،گذار خواهد بود تأثیررفتار آنها 

هر  .استهای بیشتر آوردهورزش ما با مدیریت دولتی چشمشان به نفت و  دولتی.

 مدیریت راحتتر.  چه شرایط اقتصادی کشور بهتر،

 . باورهای سیاسی و اقتصادی مدیران ورزشی7

 اقتصاد کشور بر نحوه مدیریت تأثیر. ۸

کشیم بحث تفکر استراتژیک را به میان می ،کنیموقتی صحبت از رفتار خالقانه می

موجود دگراندیشانه است  به مسائلو نسبت  که این تفکر یک رویکرد واگرایی داشته

 تواندمی ،و خالقیت نقش بی بدیل دارد. هرچقدر مدیر خالقیت بیشتری داشته باشد

 رفتارش را با ایده اش هماهنگ کند.

. رفتار خالقانه یکی از فاکتورهای رفتار استراتژیک مدیران 9

 ورزشی

هنر ذاتی یریت هم ند که مدمدیران و متخصصان حوزه رفتار سازمانی اعتقاد دار

آن مدیری توانمند و قابل  از تواندمیهای ذاتی و اینکه ویژگی است هم اکتسابی

 بسازد

 . توانمندسازی مدیران ورزش ۱0

 محوریکدگذاری 

تحت های کشف شده مقوله ها و تفاوت هایشان،ی شناسایی شده و شباهتهامقولهبا بررسی دقیق در مرحله کدگذاری محوری 

 مقوله اصلی شناسایی شد.  ،گذاری محوریی اصلی قرار گرفت. در پژوهش حاضر در مرحله کدهامقوله
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 در کدگذاری محوریمفاهیم استخراج شده و کدهای مفهومی ای از نمونه .3 جدول

 مقوله اصلی کد مفهوم

 گذار بر سرنوشت مدیریتی تأثیررفتارهای  .۱

 ی و اجتماعیسرنوشت فردی، سازمانرفتارهای مؤثر بر  .۲

 رفتارهای حاصل از بروندادهای شخصیتی .3

 های خاصهای متناسب با موقعیترفتارها و واکنش .۴

 اقدامات و ابتکارات مدیران در حوزه ورزش .5

 قبل از انجام تمام فرایندهای ذهنی  هایرفتاری .۶

 تار استراتژیک مدیران ورزشیرفعلل مرکزی،  .۱

 کردیتخصص مدیر در حوزه عمل .۱

 شخصیت درونگرای مدیران و عدم ارتباط و تعامل با دیگران .۲

 های سیاسی و ارتباطی مهارت .3

 منابع مالی، مادی و انسانی سازمان .۴

 های غیر رسمیگروه .5

 رفتار و نگرش مدیران باال دستی .۶

 های نرم افزاری و سخت افزاریزیرساخت .7

 رقباوجود  .۸

 خارج سازمانافراد با نفوذ سیاسی  .9

 های سیاسیجناح .۱0

 مقررات و قوانین و وجود نمایندگان مجلس .۱۱

 ها و تهدیدهاشناسایی فرصت .۱۲

ر رفتار حاکم ب شرایط علی)عوامل داخلی و خارجی( .۲

 های ورزشی استراتژیک مدیران سازمان

 شرایط اقتصادی .۱

 . شرایط سیاسی۲

 شرایط اجتماعی .3

 شرایط فرهنگی .۴

 گذار بر رفتار مدیران ورزشی ایران  تأثیروامل زمینه ای . ع3

 های سیاسیجناح .۱

 رهبران باال دستی .۲

 نظام شایسته ساالری عدم انتخاب مدیران براساس شرایط احراز شغل و .3

 سیاست زدگی ورزش کشور .۴

 های دست وپا گیرقوانین و دستوالعمل عوامل حقوقی و .5

 هارسانه .۶

 بر رفتار استراتژیک مدیران گذار تأثیرداخله گر . عوامل م۴

 

 ینیفررزش آا .۱

 یکژخلق تفکر استرات .۲

 کارآفرینانههای فعالیت .3

 های سازمانبهره وری در برنامه .۴

 ایجاد انتروپی منفی .5

 کارکنانایجاد مقبولیت بین  .۶

هایی برای ایجاد رفتار استراتژیک مدیران اقدامات و راهبرد. 5

 ش ایرانورز

 در نظر گرفتن اخالقیات .۱

 رسیدن به اهداف در کوتاه ترین زمان با کمترین هزینه .۲

 مشارکت کارکنان و ایجاد حس رضایت در آنها .3

 کسب سهم در بازار و نفوذ در آن .۴

 ارضای نیازهای مشتری  .5

 حفظ طول عمر سازمان .۶

 خلق آینده و رسیدن به شرایط مطلوب .7

 روی انسانی با رفتار استراتژیکتولید نی .۸

ها و نتایج به وجود آمدن رفتار استراتژیک در مدیران . پیامد۶

 ورزشی ایران
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 گذاری انتخابیکد

های اصلی و ها، مقولههای کشف شده از تمام مصاحبهیکپارچه سازی مقولهدر پژوهش حاضر محقق در کدگذاری انتخابی با 

می استخراج شده مدل مفهو بردن از تکنیک نوشتن خط سیر داستان به تدوین نظریه پرداخت. فرعی را شناسایی کرد و با بهره

گانه مدل پارادایمی  ۶(، در قالب ابعاد ۱در مدل ارائه شده در شکل ) را ایران ورزشیرفتار استراتژیک مدیران  در این پژوهش،

رایط محیطی و پیامدها، الگوی رفتار استراتژیک را برای مدیران ای؛ شهای زمینهموجبات علی؛ پدیده اصلی؛ راهبرد؛ ویژگی ،شامل

 دهد. ورزشی نشان می

لگوی تدوین شده، ها و کارکرد ا(، به تشریح هر یک از مؤلفه۱ره )در ادامه پس از ارائه مدل مفهومی پژوهش حاضر در شکل شما

 پرداخته شده است.

 

 
 

 رفتار استراتژیک مدیرانمدل مفهومی  .1 شکل

 راهبردها:

ــــتراتژی -1 ــــای اس ه

 فکرافزاری 

 ای، )توانمندسازی حرفه

ای نرم هاستراتژی -2

 افزاری 

ـــالی،  ـــابع م ـــدیریت من )م

هـــــای تقویـــــت شـــــبکه

اجتمـــاعی علمـــی، توســـعه 

 فرهنگ سازمانی(.

 

 محیطی:شرایط 

)نظام سیاسی، جریانات سیاسی،  محیط سیاسی -2های اجتماعی(، )خانواده، آموزش و پرورش، فرهنگ، زمینه اجتماعی-محیط فرهنگی -1

)دسترسی به فناوری محیط اطالعاتی و فناوری  -4های مالی، مهارت نیروی کار(، ن اقتصادی، هزینه)توامحیط اقتصادی  -3قوانین و مقررات(، 

)حفاظت از محیط زیست، پیامدهای زیست محیطی، محیط زیستی  -5ات، نقش فناوری اطالعات، رویکرد افراد به فناوری اطالعات(، اطالع

 دیدگاه افراد نسبت به محیط زیست(.

 پیامدها: 

 امد فردیپی -1

تن  .۱  ف گر ظر  ن در 

رسیدن به  .۲ اخالقیات

تاه ترین  هداف در کو ا

زمان با کمترین هزینه 

شارکت کارکنان و  .3 م

ایجاد حس رضـایت در 

سهم در  .۴آنها  سب  ک

 .5بازار و نفوذ در آن 

 نیازهای مشتری ارضای

 پیامد سازمانی -2

)مـــدیریت دانـــش،  

وری ســـازمانی، بهـــره

 جانشین پروری(.

 وله مرکزی:مق

رفتــار اســتراتژیک 

 مدیران 

 

 موجبات علّی:

 عوامل فردی -1

مدیر در  .۱   ـــص  حوزه تخص

کردی ـــیــت  .۲ عمل ـــخص ش

درونگرای مدیران و عدم ارتباط 

 و تعامل با دیگران

هارت .3 ـــی و م یاس ـــ های س

.منابع مالی، مادی و  ۴ارتباطی 

 انسانی سازمان

 

عوامل سازمانی و  -2

 مدیریتی

ــای. گروه5  ــمی  ه ــر رس  .۶غی

ــاال  ــدیران ب ــرش م ــار و نگ رفت

زیرســـاخت هـــای  .7دســـتی 

ــزاری ــزاری و ســخت اف ــرم اف  ن

.افـراد بـا نفـوذ 9.وجود رقبـا ۸

 :ایینهزم هاییژگیو

 شرایط اجتماعی و فرهنگی  شرایط سیاسی ، شرایط اقتصادی ،
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 گیریحث و نتیجهب

نظریه داده بنیاد برای  پرداخته است. به این منظور از روشپژوهش حاضر به ارائه مدل رفتار استراتژیک مدیران ورزشی ایران 

های کدگذاری ناشی از مصاحبه با مدیران منتخب به دست آمده است. نتایج تحلیل مدل از فراینداین استفاده شده و  ارائه مدل

گانه مدل پارادایمی  ۶ابعاد  ی حاصل از مصاحبه، ارائه مدل پارادایمی رفتار استراتژیک مدیران ورزشی در قالب های کیفداده

 پیامدهامقوله(؛  ۴ای )های زمینهمقوله(؛ ویژگی ۶مقوله(؛ راهبرد ) ۶مقوله(؛ پدیده اصلی )رفتار مدیران،  ۱۲شامل: موجبات علی )

ها بر مبنای روابط موجود بین آنها حول محور رفتار سازی مقولهناسایی شدند. یکپارچهمقوله( ش۶مقوله( و مداخله گر ) ۸)

 کند.را برای مدیران ورزش کشور منعکس می رفتاریاستراتژیک مدیران، شکل دهنده مدل پارادایمی است که الگوی 

، یو اقتصاد سازمانیدرون عوامل فردی، مقوله  اثرگذارند. سه مرکزی، مقوله بر که است شرایط و وقایع از ایمجموعه علّی شرایط

تخصص مدیر در حوزه عملکردی، شخصیت  ،. عوامل فردی شاملگردیدند شناسایی پدیده مرکزی بر اثرگذار علّی شرایط به عنوان

مادی بع مالی، منا ،های سیاسی و ارتباطی عوامل درون سازمانی مانندارتباط و تعامل با دیگران، مهارتگرای مدیران و عدم درون

رفتار و نگرش  ،شامل یعوامل برون سازمان های نرم افزاری و سخت افزاری وهای غیر رسمی، زیرساخت،گروهانسانی سازمانو 

های سیاسی، مقررات و قوانین و وجود نمایندگان مجلس، با نفوذ سیاسی خارج سازمان، جناحمدیران باال دستی، وجود رقبا، افراد 

 یاـهرفتار رـب وثرـم لـماعو طاـتبار انوـعن اـب دخو تحقیقدر  (۱37۸) شقانیوا در این راستا .است ا و تهدیدهاهی فرصتشناسای

 ،رفتار سیاسی و توانمندسازی کارکنان بین هـکدارد  رهاـشا زـبینرا نظر سساا بر رکشووزارت  نکنارکا زیسا نمنداتو با سیاسی

 وزبر علل سیربر انعنو تحت دخو هشوپژدر  (۱3۸۲) یوـعلاینکه ضمن . اردد دجوو ضعیف ربسیا لیو ،مثبت بطهرا یک

 اد به این نتیجه رسید که بین این دو مورد ارتباطبآمهر هگاودفر نکنارکا شغلی ءتقاار باآن  طاـتبو ار در مدیرانسیاسی  یهارفتار

در تحقیق خود به بررسی رابطه  (۱3۸9) سینیدر ادامه مالح(. ۱3۸9)حاجیها و آریان مفرد،  دمعنی داری وجود دار و مثبت

 ،وجود رفتارهای سیاسی ،کندمنفی وجود دارد و اذعان میدو رابطه بین آن  ،القیت پرداخت و نشان دادبین رفتار سیاسی و خ

 دهد.سازنده و رضایت شغلی را کاهش می هایدیدگاهارائه 

رفتارهای مؤثر بر سرنوشت فردی، سازمانی و اجتماعی، رفتارهای  گذار بر سرنوشت مدیریتی، تأثیررفتارهای ؛ زیمقوله مرک

رات مدیران در حوزه ورزش های خاص، اقدامات و ابتکاهای متناسب با موقعیتندادهای شخصیتی، رفتارها و واکنشحاصل از برو

 برای هاییراه حل که هستند مندیهدف اقدامات ها،کنش یا هبردهارا باشند.فرایندهای ذهنی میهای قبل از انجام تمام و رفتار

پژوهش،  از حاصل هایداده و هایافته به توجه شوند. بامی نتایجی و پیامدها ایجاد به منجر و سازندفراهم می نظر مورد پدیده

 ،یدر رفتار استراتژیک مدیران ورزش گذارتأثیر راهبردهای به عنوان محوری،فرآیند  راهبرد و نظام مدیریت مجموعه طراحی

های سازمان، ایجاد ری در برنامه، بهره وکارآفرینانهایجاد ارزش آفرینی، خلق تفکر استراتژیک، فعالیت های  .اندشده شناسایی

 هستند.نتروپی منفی، ایجاد مقبولیت بین کارکنان از جمله این راهبردها آ

عواملی  دهند.می پژوهش رخ انجام حین در و عهمطال شروع از پس که هستند شرایط و وقایع از ایمجموعه؛ گرمداخله شرایط

هبران باال دستی، عدم انتخاب مدیران براساس شرایط احراز شغل و نظام شایسته ساالری، سیاست ر های سیاسی،جناح همچون

به  گرهمداخل شرایط حاضر، پژوهش درها که گیر، رسانهپا های دست وقوانین و دستوالعمل حقوقی وزدگی ورزش کشور، عوامل 

 هاکنش و بر رفتارها و سازندمی فراهم را نظر مورد پدیده زمینه که هستند شرایطی مجموعه ؛ایزمینهعوامل  آیند.شمار می

شرایط  هایدهد. در این پژوهش مقولهقرار می تأثیر تحت آنرا از منتج نتایج و محوری مقوله بستر، گذارند. شرایطمی تأثیر

 ، شرایط اجتماعی و شرایط فرهنگی از جمله این عوامل هستند.اقتصادی، شرایط سیاسی

همچنین  ؛شودهای ارائه شده در مدل میموجب بکارگیری راهبردها و استراتژی ،عوامل علی بر پدیده اصلی تأثیر ؛پیامدها

 ثبت به دنبال خواهد داشت.ای قرار دارند که این جریان پیامدهای مهای زمینهشرایط محیطی و ویژگی تأثیرراهبردها نیز تحت 
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 در نظر گرفتن اخالقیات، رسیدن به اهداف در کوتاه ترین زمان با کمترین هزینه، مشارکت کارکنان و ایجاد حس رضایت در آنها،

بازار و نفوذ در آن، ارضای نیازهای مشتری، حفظ طول عمر سازمان، خلق آینده و رسیدن به شرایط مطلوب و کسب سهم در 

 از جمله این پیامدها هستند. ،وی انسانی با رفتار استراتژیکتولید نیر

اند. ر نظر گرفته شدهعوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل مدیریتی و محیطی به عنوان موجبات علی د پیشنهادی حاضر الگو در 

ها در کارکرد مدل ضروری ک از آنکه رفتار مدیران است و توجه به نقش هر ی گذارندمی اثراین سه دسته عوامل بر پدیده اصلی 

و تعامل با دیگران همچنین  تخصص مدیر در حوزه عملکردی، شخصیت درونگرای مدیران و عدم ارتباط ،است. عوامل فردی شامل

باشند و های غیر رسمی میالی، مادی و انسانی سازمان، گروهمنابع م ،. عوامل سازمانی شاملاستیاسی و ارتباطی های سمهارت

 ،های نرم افزاری و سخت افزاری و عوامل محیطی همچوننگرش مدیران باال دستی، زیرساخت رفتار و ،امل مدیریتی شاملعو

های سیاسی، مقررات و قوانین و وجود نمایندگان مجلس، شناسایی فرصت سازمان، جناحبا نفوذ سیاسی خارج وجود رقبا، افراد 

اجتماعی،  –محیط فرهنگی رفتار استراتژیک مدیران است.  ،ت. پدیده اصلی در این مدلها و تهدیدها را نباید از نظر پنهان داش

عنوان شرایط محیطی اثرگذار بر رفتار مدیران محیط سیاسی، محیط اقتصادی، محیط اطالعاتی و فناوری و محیط زیستی به 

های اجتماعی است. محیط رهنگ و زمینهخانواده، آموزش و پرورش، فاجتماعی،  –اند. منظور از محیط فرهنگیشناخته شده

مالی  هایتوان اقتصادی، هزینه ،محیط اقتصادی شاملسیاسی به نظام سیاسی، جریانات سیاسی و قوانین و مقررات اشاره دارد. 

ه دسترسی به فناوری اطالعات، نقش فناوری اطالعات و رویکرد افراد بمحیط اطالعاتی و فناوری، و مهارت نیروی کار است. 

حفاظت از محیط زیست، پیامدهای زیست محیطی و دیدگاه افراد نسبت  ،گیرد. محیط زیستی شاملرا در بر می فناوری اطالعات

گذارند. شرایط می تأثیررفتاری مدیران  هاگانه مورد اشاره بر راهبردها و استراتژیپنجاست. شرایط محیطی  به محیط زیست

های بدون استفاده از راهبردها و استراتژی اند.ای در این الگو در نظر گرفته شدههای زمینهاقتصادی و سیاسی به عنوان ویژگی

های تفکر استراتژیک، فعالیتتواند به اهداف در نظر گرفته شده دست یابد. ایجاد ارزش آفرینی، خلق مناسب هیچ سازمانی نمی

جب بکارگیری راهبردها و پی منفی و ایجاد مقبولیت بین کارکنان موهای سازمان، ایجاد انترو، بهره وری در برنامهکارآفرینانه

ای رایط فرهنگی از جمله عوامل زمینهشرایط سیاسی، شرایط اجتماعی و ششرایط اقتصادی،  باشند.های ارائه مدل میاستراتژی

 . استشناخته شده در متن پژوهش 

ها، توقعات جامعه، نظارت اجتماعی مردم و نتظارات باالی مدیران دستگاهبا اها نمدیران سازما ،توان اذعان نمودبه طور کلی می

موانع  ،های رفتاری خود و رویکرد تفکر استراتژیک، آنها با توجه به شایستگیشودت مواجه هستند. همین امر باعث میمطبوعا

دیریت و رفتار مدیران آن بستگی دارد. راهبردی را پشت سر بگذارند. شکست یا موفقیت هر سازمان تا حدود زیادی به کیفیت م

 ؛است الزم کیتسلط بر تفکر استراتژبرای این مهم  ابتدا مدیر باید پاسخگو باشد و ،به طوری که اگر سازمانی دچار بحران شود

داف سازمان رسیدن به اه با طتبادر ار شدار انمدیر تژیکاسترا تفکر قابلیت .استسازمان  انداز مشچ جادیا نیآغاز ةنقط چراکه 

تفکر  جادیموجب ا هک یسازمان یرهاغیشناخت عوامل و مت همین دلیل به که در دل رفتار استراتژیک مدیران نهفته است،

توان قش تفکر استراتژیک و آموزش آن می. در خصوص اهمیت و ندارد ییازبس تمیکارکنان شود، اهمدیران و در  کیاستراتژ

موانع و ن را تشویق به تقویت این نوع تفکر نمود، تا مدیران با توجه به گسترش آن بتوانند راهکارهایی را ارائه داد و مدیرا

ارایه این الگو در خصوص رفتار استراتژیک مدیران با رویکرد تفکر نی و بیرونی سازمان را از سر راه بردارند. های درومحدودیت

های ورزشی که گاها نشأت گرفته از کاربرد ی حل مشکالت  سازمانراهگشایی باشد برا تواندمیاستراتژیک و عوامل بازدارنده 

با توجه به  های رهبری است. شناسایی نوعی از رفتار مدیران کهرفتارهای مدیران و یا سبکردی یا نادرست تصمیمات راهب

تژیک دانست. های شخصیتی، شرایط محیطی، سن و سطح تحصیالت و همچنین رویکرد تفکر استراسطوح مدیریتی، تفاوت

از رفتار تراتژیک و اتخاذ تصمیماتی برخاسته های ورزشی توسط مدیران با تفکر اسبا موانع و مشکالت سر راه سازمانرویارویی 
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های های رهبری و تیپهای ورزشی دانست. با توجه به انواع سبکتوان حضور رفتاری جدید در سازماناستراتژیک مدیران را می

ص حل ای در خصو، گرهروددر مدیران ورزش ایران انتظار می با توجه به حضور دانش تفکر استراتژیکشخصیتی متفاوت و 

 های منحصر به فرد توسط مدیران با توجه به رفتار استراتژیک آنها باز شود.رون و بیرون سازمان و تصمیم گیریمشکالت د

ورزشی از عوامل علی، پدیده اصلی، شرایط استراتژیک مدیران  رنشانگر این است که مدل رفتا ،به طور کلی نتایج پژوهش حاضر

عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل  ،هبردها و پیامدها تشکیل شده است. عوامل علی شاملای، راهای زمینهمحیطی، ویژگی

کند تا با الهام از الگوی میایران کمک ارند. مدل حاضر به مدیران ورزشی گذمدیریتی بوده که مستقیماً بر پدیده اصلی اثر می

های مناسب رفتاری نهادینه ای و راهبردها و استراتژیای زمینههارائه شده، به عوامل علی، پدیده اصلی، شرایط محیطی، ویژگی

 توانهای ورزشی مین با بکارگیری این مدل در سازمانهمچنی ؛شود که از طریق آن بتوانند به رشد و تعالی سازمان کمک کنند

 امیدوار بود که تحول شگرفی در زمینه تقویت تفکر استراتژیک ایجاد شود. 

 منابع

های سازمانی و کیفیت زندگی کاری با اثر عارضه(. رابطه بین ۱395) قنبری، سیروس وشاهد محمدی، الهام. اردالن، محمدرضا؛

 ..۴۲ـ۲۸ (،۴)7بخشی مدیریت سازمان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 

 ترجمه بیوک ها.ها و شیوهیهتحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رو وش(. کتاب اصول ر۱393) .، جولیتکوربین، انسلم و استراس

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. :تهران ،چاپ اولمحمدی.

های اجرای برنامه (. موانع زیر بنایی نظام ورزش کشور در۱39۱) فر، محمد حسین؛ الهی، علیرضا و حمیدی، مهرزاد.پیمان

 .۱۴5-۱55، (3)۱، راهبردی. فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی

   سیاسی رفتار بین طهبدر را شخصیتی یتیپها هکنند تعدیل نقش سیربر .(۱39۴) .ریحانی یساولی، عبداهللو  بلی، حمیدتا

اه علوم پزشکی دانشگاه خراسان مجله دانشگ .مشهد پزشکی معلو هنشگادا نکنارکا یندوشهر ضد یهارفتاو ر انمدیر

 .۲۱7-۲09 ،(۱)7 شمالی،

. مدیریت اتژیکارائه مدل تبیین رابطه فرایندهای مدیریت دانش با تفکر استر(. ۱395) .سعودفریدونی، م جید وفراهانی، مجاللی  

 .۸7۴-۸۶۱، 35 ،ورزشی

 ها.شرکت مالی دعملکر یشاخصهاو  مالی شدار انمدیر سیاسی رفتار بطهرا. (۱390) .آریان مفرد، امیر و زهره ،حاجیها

 .۱۸5ـ۱۶۱(، ۸)۲، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی

، (۲5)۸(. بررسی تاثیر رفتار سیاسی بر آوای کارکنان. فصلنامه رسالت مدیریت دولتی. ۱39۶) حسن و شمس، مرضیه.درویش، 

 .۱3۲ـ۱۲۲

سومین کنفرانس ملی خالقیت  .بررسی رابطه بین رفتار سیاسی کارکنان و خالقیت در سازمان (.۱3۸9) .ایمان ،صباغ مالحسینی

 .نوآوری و ژوهشکده علوم خالقیت شناسیران، پری ایران، تهو مهندسی و مدیریت نوآو TRIZشناسی، 

سم حمود وقربانی، م ستراتژیک مدیران و میزان آمادگی برای تحول ب(. ۱395) .محمد باقرزاده، قا سی رابطه بین ابعاد تفکر ا رر

 .۲9-۱7(، ۱)۲7، مدیریت ی. آینده پژوهشهای استان خراسان رضویسازمانی در فرودگاه

رگرسیونی هوش سیاسی و رفتار سیاسی مدیران اداراه  تحلیل(. ۱395. )جتبی، مشهرسبز بوالفضل وفراهانی، ا ؛مانقکشاورز، ل

 .30-۲3(. ۱)9، طالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. مهای ورزشی استان فارسکل ورزش و جوانان و هیئت

های های ارتباطی بر مهارت(. ارائه مدل معادالت ساختاری اثر مهارت۱39۱. )حمدم ،احسانی سول ور ،نظری حمود؛م ،گودرزی

 .۲0-۱۱(، ۱)۱ در مدیریت ورزشی،های کاربردی مدیریتی مدیران ورزش. پژوهش

و  طمینانیا بیش ی،پذیریسکر بر تجربه ثرا سیررب .(۱3۸9)و سرابی نوبخت، سمیرا.  حسن ،فقالیبا ؛میرفیض ،صلا لیالستانی

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1287818/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%da%a9
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1287818/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%da%a9
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1287818/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%da%a9
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1134133/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%84-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1134133/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%84-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1134133/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%84-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3
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 .۴۱ـ۲5(، ۱۲)3 فصلنامه بورس اوراق بهادار، .انتهر داربهااوراق  رسبودر  اریسرمایهگذ یشرکتها انمدیر واردهتو رفتار

پژوهش در  .ورزشی مدیریت و کارآفرینی در نوظهور رویکردی ورزشی: یکارآفرین .(۱390) .اوری امیدی، و ضار کاظمی، محمد

 .۶9-۸۶ (.۲)۱ ،و رفتار حرکتی ورزشی مدیریت
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 .۱۴۴-۱۲3 ،(۱۱)۶ ،مدیریت اجرایی
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75-۸۴.   

(. تحلیل موانع عملیلتی شــدن برنامه راهبردی ورزش اســتان ۱39۶) .کریمیان، جهانگیر محمد و طباطبایی، نظری، رســول؛
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