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  چكيده
 يجنتـا . هاسـت  ياسـتراتژ  ياز عوامل مـؤثر در اجـرا   يك،استراتژ يها باورند كه تعهد به برنامه ينبر ا يژوهشگران متعددپ

عدم تعهد  دهد ينظام ورزش كشور نشان م هاي ياستراتژ سازي يادهپ روي يشموانع پ يدر بررس) 1390(فر  يمانپ ةمطالع
 يهـا  برنامـه  يو اجـرا  ينمقولـه در تـدو   يـن ا يـت بـا توجـه بـه اهم    رو ازايـن . استمانع  ينتر مهم ها يبه استراتژ يرانمد

در  يـران ورزش ا يعـال  يراننفـر از مـد   20 يـت ذهن يبه واكاو Qپژوهش به روش  ينا ،در نظام ورزش كشور يكاستراتژ
 يلو تحل يس همبستگيپژوهش كه به روش ماتر هاي يافته. ها پرداخته است برنامه ينبه ا يرانعدم تعهد مد ييمورد چرا

 يكاسـتراتژ  يهـا  به برنامه يرانغالب در عدم تعهد مد يتنوع تفكر و ذهن چهاراز آن است كه  يحاك ،دست آمد به يعامل
در  شـده  ييشناسـا  يالگوها يگراز د. شد يدهمحور نام يستهشا يرانمد يتپژوهش ذهن ينآن در ا ينتر وجود دارد كه غالب

الگوهـا   يـن از ا يـك  از آنجا كـه هـر  . دكرمحور اشاره  يطانداز محور و مح محور، چشمراهبرد يبه الگو توان يمطالعه م ينا
 يرانمد يشترمناسب از آن، تعهد ب يريگ داشت با بهره يدام توان يم است،مرتبط با خود  يها يهو گو ها يتبرگرفته از ذهن

 .را شاهد بود يكاستراتژ يها به برنامه يورزش

 
  يديكل يهاواژه

  .يورزش يرانتعهد، مد يو،ك يشناس روش يك،استراتژ يها برنامه ي،استراتژ ياجرا

                                                           
 09133514743 :تلفن : نويسندة مسئول Email: mhpeymanfar@gmail.com                                 
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 مقدمه

 تواند ينميريت استراتژيك هيچ سازماني بدون مد رسد يمنظر  حدي است كه به امروز سرعت تغييرات به

را  بلندمدتهاي  يي است كه استراتژيها سازمانعبارت بهتر، آينده از آن  به. به حيات خود ادامه دهد

ريزي استراتژيك، طراحي آيندة  برنامه. ندكن يممتناسب با وضع سازمان خود تدوين، اجرا و ارزيابي 

ها براي اينكه  در مديريت استراتژيك سازمان. )1(مطلوب و راه مؤثر براي رسيدن به اين آينده است 

منظور دستيابي به اهداف و تحقق  همچنين به). 2،3(مستمر به رقابت بپردازند  طور بهبتوانند پايدار و 

مديريت استراتژيك تنها اما . هايي براي خود تنظيم كنند مأموريت سازماني خود نياز دارند تا استراتژي

مؤثر و  طور به ها ياستراتژ، چراكه اگر اين )4(م در يك سازمان نيست مسائل مه و تدوين تعريف

  .)2،3،5(دنبال نخواهند داشت  اجرا نشوند، هيچ منفعتي را براي سازمان خود به زيآم تيموفق

معتقدند اگرچه ممكن است در فرايند تدوين و اجراي استراتژي افراد ) 2000(ار و ايسنس تات  بي

در اين زمينه ). 6(ند، مسئوليت اصلي اجراي آن بر عهدة مديران ارشد است زيادي نقش داشته باش

هرچند تدوين استراتژي جزء اختيارات : نويسند ميمحور  كاپالن و نورتون در كتاب سازمان استراتژي

و صرف وقت و انرژي از سوي مديران  جانبه همهسازي آن بدون حمايت  مديريت ارشد است، ولي پياده

ها رهبري استراتژي  توان گفت كه مديران عالي سازمان يمرو  ازاين). 4(ن ممكن نخواهد بود ارشد سازما

هاي  در اين بين آنچه مديران را مقيد به مديريت استراتژيك و اجراي استراتژي. عهده دارند سازمان را به

بيان ) 2003(ي الخافج .هاي سازمان است كند، تعهد آنها به استراتژي ها مي شده در سازمان ينتدو

هاي فكري، ادراكي و تحليلي است، فرايند  شايستگي و مهارت ازمندينتدوين راهبرد  كه يدرحال ،كند يم

  ).7(چيز ديگر نيازمند تعهد مستمر براي محقق شدن است ر اجراي راهبرد بيش از ه

  ست؟شايد بهتر باشد كه ابتدا به اين پرسش پاسخ دهيم كه تعهد و تعهد به استراتژي چي

ة مثاب بهكند و خواهان اين است كه  تعهد به معناي اين است كه فرد براي هدف يا ارزشي تالش مي

از تعهد سازماني ميزان چسبندگي فرد به سازمان ر منظو. عضوي از سيستمي اجتماعي شناخته شود

اين ). 9(اند  بيان كرده) 1974(تعاريف دربارة تعهد را پورتر و همكاران  نيتر مهماز ). 8(خود است 

هاي سازمان، اشتياق به تالش براي  كند كه تعهد پذيرش و اعتقاد به اهداف و ارزش تعريف اشاره مي

اما تعهد به . ة عضوي از سازمان استمثاب بهتحقق اهداف سازمان و تمايلي قوي براي باقي ماندن 

عبارتي ديگر، تعهد به  به. استاي مجزا از اجراي راهبرد در فرايند مديريت راهبردي  استراتژي مرحله
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منظور از تعهد به . راهبرد قبل از اجراي راهبرد بايد وجود داشته باشد تا موفقيت آن را تضمين كند

  ). 10(راهبرد اندازة درك، شناخت و حمايت مدير از اهداف راهبردي سازمان است 

وي معتقد است ). 10( كند ي تعهد به هدف بيان ميهمراستاتعهد به راهبرد را ) 1996(دوبل 

اي است كه مدير اهداف راهبردي را درك كرده و شناخته است و از  منظور از تعهد به راهبرد آن اندازه

اجراي راهبرد از طريق . اين مفهوم بسيار با مفهوم تعهد به هدف نزديك است. كند آنها حمايت مي

ة ليوس بهتعهد به هدف ). 10(ر مهم است گيرد و تعهد به اين اهداف براي سازمان بسيا اهداف صورت مي

شود و بدون آن افراد به احتمال زياد در  قصد و اراده براي تالش در جهت اهداف سازمان مشخص مي

 كهرو راهبرد سازمان بايد به اهدافي ترجمه شود  ازاين). 11(كنند  ها اهداف را رها مي مواجهه با سختي

هاي خود را براي  است كه بايد اعضاي سازمان بپذيرند و تالشهايي  ها و برنامه شامل اعمال، سياست

  ). 12(ببندند ر كا تحقق آن به

اولين سند (ة استراتژيك در كشور برنامهاي پيشتاز در تدوين  سازمان عنوان بهورزشي  هاي سازمان

 متأسفانه) تدوين شد 1382راهبردي، مربوط به سند راهبردي نظام ورزش كشور است كه در سال 

پس از تدوين سند راهبردي توسعة تربيت . اند هاي استراتژيك خود نشده كدام موفق به اجراي برنامه يچه

در اين ميان . هاي استراتژيك مختلفي در سطح نظام ورزش كشور تدوين شد بدني و ورزش برنامه 

ي فدراسيون ريزي راهبرد ، برنامه)1383(توان به نظام جامع حقوقي تربيت بدني و ورزش كشور  مي

ريزي  ، برنامه)1387(ريزي راهبردي فدراسيون تكواندو  ، برنامه)1387(ي آب رو ياسكقايقراني و 

، نظام جامع توسعة ورزش قهرماني )1387( بدني و علوم ورزشي هاي تربيت  استراتژيك پژوهش

اتژيك كميتة ريزي استر، برنامه)1387( اي ، نظام جامع ورزش حرفه)1387(جمهوري اسالمي ايران 

ها و راهكارهاي اجرايي توسعة ورزش دانشجويي در  ، تدوين اهداف كالن، سياست)1387(ك ملي المپي

، برنامة راهبردي )1388( ، برنامة راهبردي فدراسيون كشتي)1388(ر قالب برنامة چهارم توسعة كشو

 نظران صاحبو بررسي وضعيت موجود و نظرهاي مديران . اشاره كرد) 1388( ل توسعة واليبا

ها،  شده در اين برنامه ينتدوهاي  كه تعداد كمي از استراتژي آن استي مذكور حاكي از ها سازمان

  ).13(اند  سازي شده پياده

كه در دو بخش كمي و كيفي و با بهره بردن از نظر ) 1390(فر  نتايج مطالعة پيماندر اين زمينه  

ك ورزش كشور از جمله نمايندگان مجلس، مديران نظر حوزة مديريت استراتژي متخصص و صاحب 24

ها  و اعضاي هيأت علمي دانشگاه) هاي ورزشي يونفدراسبدني سابق، رؤساي   رؤساي تربيت(عالي ورزش 
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هاي  سازي برنامه ين مانع پيادهتر مهمها   انجام گرفت، نشان داد عدم تعهد مديران به استراتژي

بيان داشتند افزايش تعهد ) 2007(ن زمينه سول و اسپينوسا در اي). 4(استراتژيك ورزش كشور است 

كه كاپالن  گونه همان ).14(شود  ها مي موجب اجراي مؤثر استراتژي سازمانمدار در  يلة مديريت قولوس به

نيز در مطالعات خود بر اهميت تعهد مديران در اجراي ) 2007(و بوار و گيلبرت ) 2006(و نورتون 

  ).15،16(اشتند ها صحه گذ استراتژي

بر تعهد مديران به راهبرد، تعهد به سازمان، تعهد به  اثرگذاردر معرفي عوامل ) 1391(عطافر و زارع 

ير عواملي همچون تأثاي آنها حاكي از  نتايج مطالعات كتابخانه. كنند نقش و تعهد به راهبرد را مطرح مي

قلمرو و اهميت اقدامات راهبردي سازمان، انداز راهبردي سازمان،  هاي راهبردي توافقي، چشم تصميم

تعهد به راهبرد حمايت شديد و داوطلبانة . تعهد و حمايت مديران ارشد بر تعهد مديران به راهبرد است

كه  زماني). 17(اند  ريزي يا اجراي آن مشاركت داشته يي است كه در مرحلة طرحراهبردهانيروي كار از 

توانيم نتايج چشمگيري در مواردي چون عملكرد مالي، خدمات  تعهد راهبردي وجود داشته باشد، مي

ي اخالقي كاركنان انتظار رفتارهااي و  وظيفه مشتريان، رضايت و وفاداري، كيفيت، نوآوري، همكاري بين

هاي  ي بر اهميت تعهد مديران به برنامهنوع به ذكرشدههاي  هرچند پژوهش). 10(داشته باشيم 

اند، اما پژوهشگران در اين مطالعه  برخي نيز عوامل مؤثر بر آن را ذكر كرده و  استراتژيك صحه گذاشته

هاي استراتژيك  دنبال جواب براي اين سؤال هستند كه چرا مديران ورزش كشور تعهدي به برنامه به

خواهيد توانست به چگونگي  تر راحتبه گفتة نيچه چنانچه شما چرايي موضوع را بيابيد،  چراكهندارند، 

هاي نوين براي شناسايي ذهنيت و پاسخ به چرايي  كه يكي از تكنيك 1رو روش كيو ينازا. دست يابيدآن 

  .برخي سؤاالت پژوهشگران است براي مطالعة حاضر انتخاب شد
 

  شناسي پژوهش روش
در  هاي افراد نبوده و گيري ويژگي ي استاندارد بري اندازهابزارهاها و  دنبال ابداع روش ي كيو بهشناس روش

 ).18(ذهنيت خود را بيان كنند  2عامالنه صورت بهرا وادار سازد تا  كننده مشاركتپي آن است كه افراد 

                                                           
1.  Q Method  
2. Subjective 
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در . اند بندي كرده هاي گوناگوني دسته انديشمندان مختلف مراحل فرايند پژوهش كيو را به روش

نجام پژوهش با چهار مرحلة بنيادين را براي ا) 1392(فرد، حسيني و شيخها  اين زمينه دانايي

  :كه پژوهش حاضر طي اين چهار مرحله انجام گرفت) 18(دهند  ي كيو به شرح زير ارائه ميشناس روش

 طراحي پژوهش .1

دانند، زيرا از يك سو، انتخاب  هاي كيفي و كمي مي روش كيو را پيوند بين روش معموالً

 طور بهگيرد، بلكه نمونة افراد  گيري احتمالي صورت نمي هاي نمونه كنندگان از طريق روش مشاركت

سازد و از سوي ديگر،  شود كه آن را به روش كيفي نزديك مي اي كوچك انتخاب مي هدفمند و با اندازه

 .آيند دست مي  كمي به كامالً صورت بهها از طريق تحليل عاملي و  يافته

ارة آن بديهي است كه اين روش براي هر موضوعي مناسب نخواهد بود و موضوعي كه درب

پس از . شود يمي وجود دارد و شناخت اين ديدگاه براي پژوهشگر مهم است، انتخاب متفاوتهاي  ديدگاه

پرسش پژوهش نقش كليدي در . شود تعيين قلمرو پژوهش پرسش مناسبي براي پژوهش انتخاب مي

در اين پژوهش اينكه . گردد زيرا اهميت نتايج پژوهش به اهميت اين پرسش برمي هدايت پژوهش دارد،

  .پرسش پژوهش مدنظر قرار گرفت عنوان بههاي استراتژيك تعهدي ندارند؟  چرا مديران عالي به برنامه

  .هاي وسيعي از علوم استفاده شده است ي كيو ماهيت اكتشافي دارد و در حوزهشناس روش

  . هاست بندي ذهنيت ي كيو، شناخت ذهنيت افراد و دستهشناس روشم پژوهش با هدف كلي از انجا

اين مجموعه كه . است» مجموعة كيو«و » گزينة كيو«گام بعدي در اين مرحله طراحي و تدوين 

در اين زمينه پژوهشگران . ها را پوشش دهد پاسخ به پرسش پژوهش است، بايد دامنة وسيعي از ديدگاه

ريزي استراتژي و اجراي استراتژي و همچنين مصاحبه با هشت  موجود در زمينة برنامه با مطالعة منابع

قرار  مدنظرهاي كيو  گزينه عنوان بهگزينه را در قالب پنج زمينة اصلي،  40اين حوزه،  نظران صاحبتن از 

  .دادند

نتخاب افرادي دنبال ا در اين روش پژوهشگر به. است كنندگان مشاركتگام بعدي اين مرحله انتخاب 

يدگاه داز آن، شناسايي  تر مهماست كه ذهنيت و ديدگاه درخور توجهي در خصوص موضوع داشته و 

انتخاب تصادفي و همگن در اينجا مطلوب نيست، چراكه در اين روش بهتر . آنها اهميت داشته باشد

 عنوان بهي داشته باشند، تر هاي متنوع رود ذهنيت نظر و مرتبط با موضوع كه انتظار مي است افراد صاحب

برخي منابع نصف تعداد  كنندگان مشاركتدر مورد تعداد ). 17(يري هدفمند انتخاب شوند گ نمونه
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نفر از مديران عالي ورزش  20هدفمند  صورت بهرو در اين پژوهش  ازاين). 13(اند  ها را بيان كرده گزينه

  .قرار گرفتند نظرمدهاي ورزشي  كشور در سطح دبيركل و معاونان فدراسيون

هاي،  در اين مرحله پس از طراحي كارت. هاست آوري داده پس از طراحي پژوهش، مرحلة جمع.2

كامالً ("+4"شدة متقارن و نرمال و در بازة  تعيين ها، ازپيش بندي جهت توزيع گزينه جدول رتبه

 .ترسيم شد 1به شرح شكل ) كامالً مخالف("-4"تا ) موافق

 مخالف كامالً                                                                               كامالً موافق

 

 
 
 
 
 
 

 
 تايي 9 ةبا باز اي ينهگز 40 ةكيو براي مجموع يبند رتبهجدول  .1 شكل

  
 ها دادهآوري  به جمع كنندگان مشاركتها و جدول توزيع، با حضور در محل كار  س از طراحي كارتپ

ها را تك به تك مطالعه كرده و سپس آنها را  صورت كه ابتدا از آنها خواسته شد كارت ينبد. پرداخته شد

ا آنها موافق است يا ب كننده مشاركتهايي بود كه  گروه اول شامل گزينه. در سه گروه مجزا تقسيم كنند

هايي را  ينهگزهاي منفي داشتند و گروه سوم  هايي كه رتبه گروه دوم گزينه. احساس مثبتي به آنها دارد

شد  يمدرخواست  كنندگان مشاركتدر گام بعدي از . گرفتند شدند كه در ميانة جدول قرار مي شامل مي

هاي  سپس دستة دوم يعني گزينه. ع قرار دهندهاي گروه اول را در سمت راست جدول توزي تا ابتدا كارت

ها در برگة  ي گزينهكدهادر نهايت . گرفتند منفي و در نهايت دستة سوم بر روي جدول توزيع قرار مي

 كنندگان مشاركتاين فرايند براي كلية . شدند يم SPSS افزار نرمجداگانه ثبت و جهت تحليل داده وارد 

  .تكرار شد

4+  3+  2+  1+  0  1-  2-  3-  4-    
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 ها دادهي آور جمعدر اين مرحله پس از . هاست وش كيو، تحليل دادهمرحلة سوم پژوهش به ر .1

ابتدا ماتريس همبستگي تشكيل و سپس ر د. ها به روش تحليل عاملي پرداخته شد به تحليل داده

 .ها و الگوهاي ذهني از طريق تحليل عاملي اكتشافي مستخرج شدند عامل

به تفسير شرح داده شده  آمده دست به ها و نتايج آخرين مرحله تفسير نتايج است كه يافته .2

 .است

 

 هاي پژوهش يافته

گزاره بود كه پس از بررسي  61، شناسايي هگرفت انجامهاي  هاي مطالعات مباني نظري و مصاحبه يافته

  .ة كيو انتخاب شدندنمون عنوان به) 3جدول (گزاره  40نهايي 

شد و  SPSS افزار نرممديران وارد توسط  شده مرتبي كيو الگوهاي ذهني الگوهابراي شناسايي 

روش مرسوم تحليل عاملي كه تالش  برخالف. تحليل عاملي اكتشافي كيو با استفاده از آن انجام گرفت

ي كيو تالش بر اين است كه با توجه به شناس روشدارد تا چند متغير را در يك سازة پنهان قرار دهد، در 

  ). 17(هد نزديكي افراد، آنها را در يك دسته قرار د

مقدار ويژة هر عامل و سهمي از واريانس كه . دهد شده را نشان مي مقدار واريانس تبيين 1جدول 

  .شود و همچنين جمع تراكمي آنها در اين جدول ارائه شده است توسط هر عامل تبيين مي
 

 شده مقدار واريانس كل تبيين .1 جدول

 

 

 

 

آن است ز درصد تبيين شده و اين حاكي ا 7/67دهد، واريانس كل  نشان مي 1كه جدول  گونه همان

بر اين . كنند درصد واريانس كل را تبيين مي 7/67شده در مجموع  ييشناساكه چهار الگوي ذهني 

  .درصد واريانس الگوي غالب است 11/26وي اول با اساس الگ

ي عاملي بارهاهاي آزمون تحليل عاملي اكتشافي ماتريسي است كه به آن ماتريس  يكي از خروجي

افراد در چند گروه  آنكهدهد؛ نخست  اين ماتريس به دو پرسش مهم پاسخ مي. شود چرخشي گفته مي

Total  % of Variance  Cumulative % 
962/4 114/26 114/26 

728/3 620/19 734/45 

267/2 931/11 665/57 

908/1 044/10 708/67 
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 ر كدام گروه قرار داشته و به چه افراد يا گروهي نزديكي هستند و دوم اينكه هر فرد دبند دستهقابل 

  ).2جدول (است 

 شده ييشناساهاي  ذهنيت ةعاملي چرخشي دربار يبارهاماتريس  .2 جدول
Component    

5  4  3  2  1    
032/0 302/0- 755/0 327/0- 324/0 Amt 
416/0- 107/0- 015/0 012/0- 792/0 Kabv 
135/0 - 783/0 275/0 159/0 387/0 Elp 

023/0 066/0- 082/0- 605/0- 653/0 Afv 
123/0 666/0 194/0- 105/0- 204/0 Ghd 
020/0- 113/0 - 181/0 912/0 223/0 Nayv 

293/0 041/0 492/0- 110/0 641/0 Akp 
307/0- 237/0- 057/0- 003/0- 679/0 Met 
100/0 003/0 355/0 - 043/0- 701/0 Dabdo 
730/0 052/0 025/0- 125/0 426/0 Nnb 

339/0 093/0 545/0 114/0- 299/0 Zab 
036/0- 099/0- 171/0 895/0 152/0 Nnw 
310/0 081/0 - 266/0 730/0 457/0 Znw 
027/0- 091/0- 176/0 908/0 231/0 mek 

189/0 189/0 - 376/0- 267/0 668/0 nngh 
068/0 125/0- 784/0 367/0- 370/0 ngh 
500/0- 141/0- 164/0- 029/0 730/0 nkoo 
225/0- 749/0 241/0 090/0 384/0 hekoo 
072/0 074/0- 048/0 - 629/0 - 615/0 DOO 

 
  .با توجه به محدود بودن دستة پنجم، از تفسير خارج شد*

  

ي الگوهاي عاملي به تفسير بارهامستقيم از روي  طور بهتوان  علت اينكه در تحليل عاملي كيو نمي به

اين هدف در آزمون تحليل عاملي اكتشافي . شود هاي عاملي استفاده مي رو از آرايه ينازاذهني پرداخت، 

  .آمد دست به 3هاي امتيازي به شرح جدول  از طريق محاسبة آرايه
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  هاي عاملي هاي آرايه رتبه .3 جدول
الگوي   گزاره  كد

  اول
الگوي 
  دوم

الگوي 
  سوم

الگوي 
  چهارم

  -3  4  1  -4انداز است سازمان فاقد چشم  1
شده واضح و شفاف نيست كه بتواند مسير حركت را  انداز تعيين چشم  2

 براي مديران مشخص كند
3-  2-  2  2  

  -2  -1 -1  -4گرايانه نيست انداز سازمان آرمان چشم  3
  0  0 0  0انداز سازمان با فلسفة وجودي آن همسو نيست چشم  4
  0  -4  -2  -3انداز مورد تأييد مدير نيست چشم   5
  0  1  1  -1نشده است انداز مبتني بر واقعيات تعريف  چشم   6
  -1  3  -4  -2انداز سازمان جذاب و برانگيزاننده نيست چشم  7
  1  1  -1  -3شر نشده استسازمان در انداز  چشم  8
  2  2 2  -1شده، روشن و شفاف نيستند راهبردهاي تعيين  9
  -1  2 0  -2ندراهبردها، قابليت ارزيابي ميزان تحقق را ندار  10
  -1  -3 1  0انداز را ندارند راهبردها قابليت و توانايي هدايت سازمان براي دستيابي به چشم  11
  -2  -2 1  -2انداز سازمان همسويي ندارند راهبردها با چشم  12
  0  -2 -3  0كنند راهبردهاي سازمان حس مهم بودن را به مديران القا نمي  13
  -1  4 2  -1مناسب نيستندراهبردها براي سازمان    14
  1  3 1  1راهبردها با ميزان منابع سازمان همخواني ندارند  15
  0  2 0  -2هاي فراروي سازمان نيستند راهبردها ناظر بر چالش  16
  4  3  -2  2)فراسازماني(ساالري در تعيين مديران باالدستي  ضعف در شايسته  17
  4  -3 3  -2)يفراسازمان(ضعف در صداقت مديران باالدستي   18
  4 3 -3  3)فراسازماني(ضعف در شجاعت و جسارت مديران باالدستي   19
  3  -3  -4  0از مديران زيردست) فراسازماني(ضعف در حمايت كافي مديران باالدستي   20
هاي  به برنامه) فراسازماني(ضعف در تعهد و اعتقاد مديران باالدستي   21

 راهبردي
3  0  0  1-  

  1  3  2  2محور نيستند برنامه) فراسازماني(تي مديران باالدس  22
  -4  -1  0  2تفكر استراتژيك ندارد) فراسازماني(مديران باالدستي   23
  2  0  -3  0ذهنيت فلسفي ندارد) فراسازماني(مديران باالدستي   24
  3  -2  4  1مديران وابستگي و تعلق به سازمان ندارند  25
  1  0  0  3تراتژيك در سازمان وجود نداردهاي اس الزامات قانوني براي برنامه  26
  -4  1  -1  1 ها، حاكم نيست در سازمان سيستم نظارت و ارزيابي عملكرد براساس تحقق برنامه  27
  0  -2  0  2مديران در تعيين و تدوين راهبردها كمترين نقش را دارند  28
  -1  1  1  -1بين سيستم عملكرد و پاداش هماهنگي وجود ندارد  29
  -2  0  1  1س ثبات شغلي مديران در سازمان حاكم نيستاحسا   30
  1  2  0  0محوري نيست فضاي سازمان مشوق برنامه   31
  2  -2  1  -1فضاي حاكم در سازمان، تخصص محوري نيست  32
  -2  -3  -1  0طلبي ندارند مديران انگيزة موفقيت  33
  -3  0  -1  4مديران دانش الزم از فرايند مديريت استراتژيك ندارند  34
  1  -1  -2  -1مديران انگيزة مناسب براي كار گروهي و مشاركتي ندارند  35
  0  -1  0  2مديران تجربة الزم براي كار گروهي و مشاركتي ندارند  36
  0  -4  1  1مديران دانش الزم براي كار گروهي و مشاركتي ندارند  37
  -3  1  -1  0نيستند هاي شخصيتي الزم براي انجام كار گروهي مديران داراي ويژگي   38
  -2  -2  -2  4مديران تفكر استراتژيك ندارند  39
  2  2  0  1محور نيستند مديران برنامه  40
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عاملي  يها ارائهست كه الگوي ذهني غالب ا هارچحاكي از  3نتايج تحليل عاملي اكتشافي جدول 

  :تفكيك، به شرح زير آمده است آنها به

  
  يريگ جهينتبحث و 

است كه در اين قسمت به  يسؤالهم دارند،  هايي با چه تفاوت شده ييشناساهاي  و عامل الگوهااينكه 

  .تفكيك چهار الگوي ذهني به آن پرداخته شده است

  محور شايستهمديران : الگوي ذهني اول
درصد مديران ورزشي را در بردارد، ذهنيت  44 كه ذهنيت )4 جدول( عاملي اين الگو هاي يهآرابنابر 

  .محور را مدنظر دارند شايسته مديران
  الگوي ذهني اول .4جدول 

4+  3+  2+  1+  0  1-  2-  3-  4-    
39  21  23  40  11  14  18  8  3  
34  26  17  25  24  6  10  5  1  

19  22  15  33  32  12  2  
  28  30  13  29  7    

36  27  4  9  16  
  37  31  35    

  20    
  38  

  
بر مبناي اين الگو ذهنيت اين . الگوي غالب تعيين شد عنوان بهدرصد  11/26اين الگو با واريانس

عهده  بهنقش را در مديريت استراتژيك  ترين يديكلدسته از مديران بر اين پايه استوار است كه مديران 

هاي استراتژيك را بيشتر از موارد ديگر  نقش مديران در عدم تعهد به برنامه زمينهآنها در اين  .دارند

 متعددي نظران صاحب. ورزشي تفكر استراتژيك ندارند آنها بر اين باورند كه مديران .اند دخيل دانسته

اگر كاركرد استراتژي ). 19( اند دانستهتفكر استراتژيك  را نبود نبودن فرايند مديريت استراتژيك اثربخش

خلق مزيت رقابتي دانسته شود، تفكر استراتژيك براي بقا و رشد سازمان در محيط پـررقابت امروز امري 

نفعان آن انگيزه و تعهد  تفكر استراتژيك براي سازمان و ذياست كه  گونه ينا .خواهد بود يرناپذ اجتناب

. طلبي ندارد موفقيتورزشي انگيزة ن باورند كه مديرا از طرفي مديران اين گروه بر اين .كند يمايجاد 

  . استده كر كمرنگهاي استراتژيك را  نبود اين انگيزه تعهد آنها براي برنامه
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عدم نقش آنها  چراكه ،ندكناعمال  راهبردهااين گروه معتقدند مديران بايد نقش خود را در تدوين 

  . ل دارددنبا بهعهد آنها را تها عدم  در تدوين استراتژي

ساالري راه درمان عدم تعهد مديران ورزشي به  نيمرخ اين الگو حاكي از آن است كه شايسته

 ةبدنسوء خود را بر  آثارهاي نزديك،  منصوبات سياسي مديران در سال. هاي استراتژيك است برنامه

شده  سبب. ..برخوردار نبودن از تخصص الزم، نداشتن تفكر استراتژيك و. ورزش كشور گذاشته است

نحوي ر خود پيش ببرند و به ه مدت كوتاههاي  هاي ورزشي را با ديد و برنامه است تا اين مديران، سازمان

  ).20( خودداري كنند شده ينتدوهاي  سازي استراتژي از پياده

هاي  اين گروه همچنين عدم تفكر استراتژيك در مديران فراسازماني را نيز در عدم تعهد به برنامه

  .اند دخيل دانسته يكتژاسترا

  راهبردمحور: الگوي ذهني دوم

درصد مديران ورزشي را در بر دارد،  22 كه ذهنيت) 5جدول (و هاي عاملي اين الگ بنابر آرايه

  .محور را مدنظر دارند استراتژيذهنيت 

  الگوي ذهني دوم .5جدول 
4+  3+  2+  1+  0  1-  2-  3-  4-    

14  11  16  30  28  8  17  19  20  
25  15  12  29  26  27  2  24  7  

18  9  1  36  34  39  13  
  22  37  23  33  35    

10  6  4  38  5  
  32  31  3    

  40    
  21  

  

. الگوي بعدي در اين مطالعه نمايان شد عنوان بهدرصد  62/19اين الگوي ذهني با واريانس

 اند داشتههاي متعدي به اهميت محتواي استراتژي در اجرايي شدن و تعهد به آن اشاره  پژوهش

تري  براي سازمان از اصليا ه استراتژيدر اين زمينه نظر اين گروه از افراد مناسب نبودن ). 22،21،17(

شروعي براي اجراي  ةنقطتدوين استراتژي  ةمرحل .هاي استراتژيك است علل عدم تعهد مديران به برنامه

يربنايي براي مديريت استراتژيك، اي و ز عوامل زمينهن ساختپس از فراهم رو  ازاين ،استراتژي است

صورت بتوان با دردست داشتن آن  است تا بدين اثربخشاولين گام، تدوين استراتژي مناسب، كارا و 
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از طرفي اين گروه، اينكه ). 4( انداز و اهداف آرماني قدم برداشت چشم يسو بهراه،  ةنقش عنوان به

در شكست و  مؤثر ،را ندارند انداز چشمدستيابي به  قابليت و توانايي هدايت سازمان براي ها ياستراتژ

در نظام  شده نوشتههاي استراتژيك  با نگاه به برنامه .هاي استراتژيك دانستند عدم تعهد مديران به برنامه

 هاي يرساختزبدون مدنظر قرار دادن  شده ينتدوهاي  شود كه برخي از برنامه ورزش كشور مشاهده مي

مرحله، شناسايي و بررسي  ينتر مهمدر تدوين استراتژي اولين و . شده است نظام ورزش كشور تدوين

توجهي و مدنظر  بي. روست هاست كه سازمان مدنظر با آن روب يدهاييتهدها، و  نقاط قوت، ضعف و فرصت

هاي استراتژيك در نظام ورزش ايران، به  كنندگان برنامه شده است تا تدوين سببقرار ندادن اين موارد 

قوانين و مقررات حاكم بر جامعه و  خصوص بههاي اجرايي برنامه  گرا رو آورده و قابليت هاي آرمان امهبرن

  . نظام ورزش كشور را مدنظر قرار ندهند

هاي  ها ناظر بر چالش استراتژيكه د كر اشاره موردتوان به اين  هاي اين گروه مي از ديگر ذهنيت

  .دنبال دارد بهعهد مديران را فراروي سازمان نيستند و اين ضعف عدم ت

ها بايد قدرت انگيزشي داشته و در  استراتژي ،دكربيان ) 2009( كه ماري گونه هماندر اين زمينه 

 در پيو افزايش عملكرد سازماني را  يابد ميدر اين صورت تعهد افراد افزايش   ).21( پذير باشند دسترس

  .خواهد داشت

  اندازمحور چشم: الگوي ذهني سوم

درصد مديران ورزشي را در بردارد، ذهنيت  17كه ذهنيت ) 6جدول ( عاملي اين الگو هاي يهآرانابر ب

  .سازمان را مدنظر دارند... انداز و  عوامل چشم

  الگوي ذهني سوم .6جدول 
4+  3+  2+  1+  0  1-  2-  3-  4-    
1  7  31  6  16  11  28  20  5  
19  17  14  8  4  23  32  18  37  

22  9  38  34  35  13  33  
  40  29  30  36  39    

2  27  10  12  25  
  15  24  3    

  21    
  26  
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ميزان و . الگوي بعدي در اين مطالعه نمايان شد عنوان بهد درص 93/11اين الگوي ذهني با واريانس

چشمگيري بر  صورت بهو همگون باشد،  همراستاسازمان  انداز چشماي كه اقدامات استراتژيك با  گستره

است كه فقدان  تحليل ذهنيت اين گروه حاكي از آن). 17(گذارد  ن و عملكرد آنها تأثير ميتعهد مديرا

سازمان  انداز چشم. دارد در پيهاي راهبردي را  روشن در سازمان عدم تعهد مديران به برنامه انداز چشم

رت و شجاعت مديران باالدستي و ارشد جسا بعضاًاين گروه معتقدند . كنند را مديران ارشد تعريف مي

آنقدر واضح و شفاف نيست كه  شده يينتعانداز  چشمآنها به نظر . مناسب را ندارند انداز چشمتدوين 

  .بتواند مسير حركت را براي مديران مشخص كند و اين عامل مهمي در عدم تعهد مديران است

هاي  ديران به برنامهها جذاب و برانگيزاننده نيست، خود مانعي براي تعهد م انداز سازمان اينكه چشم

 ،اند واقفانداز در موفقيت سازماني  مديران عالي و رهبران موفق به اهميت نقش چشم. استراتژيك است

  .كند مسير را ايجاد مي ةتعهد براي ادام دار جهتانداز و مسير  چراكه اين چشم

  محور طمحي: الگوي ذهني چهارم
رصد مديران ورزشي را در بر دارد، ذهنيت عوامل د17عاملي اين الگو كه ذهنيت  هاي يهآرابنابر 

  .مديريتي مديران فراسازماني را مدنظر دارند

  الگوي ذهني چهارم .7جدول 
4+  3+  2+  1+  0  1-  2-  3-  4-    

18  25  40  26  37  29  33  1  27  
17  20  2  15  28  7  3  34  23  

19  24  35  13  21  12  38  
  9  8  36  10  30    

32  22  5  14  39  
  31  16  11    

  4    
  6  

  

اين  .الگوي چهارم در اين مطالعه نمايان شد عنوان بهدرصد  04/10اين الگوي ذهني با واريانس 

. دانند هاي ورزشي دخيل مي را در عدم تعهد مديران سازمان يباالدستگروه، مديران فراسازماني و 

هاي  ب آنها فراتر از سازمانذهنيت اين گروه بر آن است كه عوامل مديران باالدستي كه عزل و نص

در  ساالري يستهشا اين گروه بر اين باورند كه. استبه عوامل محيطي  مربوط ينوع به، ورزشي است

مديران عالي و . برند هاي ورزشي از آن رنج مي نيست و سازمان) فراسازماني(تعيين مديران باالدستي 
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يكي از . ها دارند اتژيك اين سازمانهاي ورزشي نقش مهمي در مديريت استر باالدستي سازمان

  . مسير حركت و پيشرفت سازمان است هاي اصلي مديران ارشد فراهم آوردن فعاليت

. راه و تدوين استراتژي كالن نظام ورزش كشور مشهود است ةنقشنقش مديران باالدستي در تعيين 

هاي  شي به سازمان و برنامهساالري در اين پست كليدي، عدم تعهد مديران ورز از تبعات عدم شايسته

، عدم تعهد مديران به يباالدستاند ضعف در صداقت مديران  مديران اين گروه مدعي. استراتژيك است

آنها بر اين باورند اگر افراد سازمان مديران باالدستي . دنبال دارد بههاي استراتژيك را  ها و برنامه استراتژي

شوند و تعهدشان كاهش  هاي سازمان دچار شك و ترديد مي گيري جهت ةدربار ،خود را صادق ندانند

  .يابد مي

ديگر ذهنيت افراد اين گروه در عدم تعهد مديران ورزشي  يباالدستضعف در حمايت كافي مديران 

تواند مديران را متعهد به  كه آنچه مي گفت توان يمدر اين زمينه . هاي استراتژيك است به برنامه

اين حمايت . هاي فكري، مالي و سازماني مديران باالدستي است ، حمايتدنكهاي استراتژيك  برنامه

  .دكن ميهاي سازمان  مديران را دلگرم و مصمم به اجراي استراتژي
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