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 فوتسال یورزش هایسالن وریو بهره کیتفکر استراتژ نیرابطه ب

 محمدباقر فرقانی اوزرودی.3 عالمی محمودی مقداد.2 شهاب حسیبی.1

 ساری  واحد.اسامی ازاد دانشجوی دکترا مدیریت ورزشی،دانشگاه.2و1

 زش و پرورش بابل.کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، آمو3

رهبران را  تواندیو نگرش م رییگمیاز تصم مناسب ایوهیش ،کسب و کار طیروزافزون در مح راتییو تغ هایدگیچیپ شیامروزه با افزا :مقدمه
از  رییگرهخود، با به ییاجراهای نقش فاییبتوانند در ضمن ا دیبا کنندیم تیفعال ایهای پوطیمح در که یرانیکمک کند. مد تیدر موفق

ز آنجا که آینده جهان در قرن بیست و یکم (.ا2و  1) موجود اقدام کنند ییاهداف نظام اجرا رییو تغ حیو نوآوری، برای تصح صیقدرت تشخ
ان های برتر و گسترش تجارت است، شرط توفیق در این میدآکنده از رقابت، توسعه بازارهای نوظهور، عوامل محیطی نامطمئن، رواج تکنولوژی

کند تا مدیران عالی سازمان نه تنها باید به محیط داخلی های پیش رو است. این همه ایجاب میها و رویارویی با چالشگیری از فرصتبهره
های کلیدی سازمان و محیط تمرکز سازمان توجه کنند بلکه باید توانایی نگاه به آینده سازمان را در خود تقویت کرده و بر روی وابستگی

(. 2215)ربیعی و سیاه پوش،  یند. این مسأله امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه مدیران به ابزار آن که تفکر استراتژیک است مجهز شوندنما
  است.فوتسال استان مازندران  یورزش هایسالن وریو بهره کیتفکر استراتژ نیرابطه بهدف از تحقیق حاضر، 

 هایأتیه یو رؤسا رانیمدی آماری کلیه و به صورت میدانی انجام شده است. جامعه است یهمبستگ -یفیتوص قیروش تحق :شناسی روش
و  یانیپورک کیتفکر استراتژ از پرسشنامه برای گرد آوری اطاعات، نفر( که به صورت تمام شمار انتخاب شدند. 62) فوتسال استان مازندران

-فرضیه بررسی استفاده شد. برای( 1313) یجلودار و فرقان یشنامه اصاح شده قرباناز پرس یورزش هایسالن یور( و بهره1312دانش پژوه )
 . استفاده شد α≥25/2در سطح  22SPSSاز نرم افزار از آزمون پیرسون و  تحقیق های

یی، کارای، مشتر تیرضاهای آن )ی و مولفهورو بهره کیتفکر استراتژ نیب یرابطه معناداردهد که های پژوهش نشان مییافته :ها افتهی
و سطح  کیتفکر استراتژ نیبهمچنین نتایج نشان داد  وجود دارد.فوتسال  هایأتیه یو رؤسا رانیمد دگاهیاز د (خدمات تیفیکی، اثربخش
 وجود دارد. یها رابطه معناداریآزمودندر  تیریو سابقه مد ،سابقه خدمت ،سن ،اتیتحص

 یفوتسال از قوت نسب یهااتیه یو روسا رانیمداز دیدگاه  کیبعاد مختلف تفکر استراتژا ،تحقیق هایافتهیبر اساس : گیری تیجهن
 ،یتحصیل ،یاجتماع یاز عوامل فرهنگ یناش تواندیامر م نیهستند. ا تیبیشتر در جهت تقو یزرینیازمند برنامه ؛ در عین حال،برخوردارند

 ینقش مؤثر تیریمانند سن، تحصیات، سابقه کار و سابقه مد یعوامل فرد دهدین مپژوهش نشا نیا هایافتهی نکهیو ... باشد؛ کما ا یآموزش
 دارد. کیتفکر استراتژ شیدر افزا

 .فوتسال وری، سالن ورزشی،بهره ،کیتفکر استراتژ :یدیواژگان کل

 منابع:

 .523سمت. چاپ دوازدهم، ص انتشارات  .یرفتار سازمان تیریمد یمبان (.1313) یعل ان،یرضائ.1

 دولتی هایسازمان رانیدر مد کیتفکر استراتژ زانمی با رهبری هایانواع سبک نیرابطه ب ی(. بررس1312) آهنگری، شورش د؛یسع ادی،یص درضا؛یام ،یسعادت.2
 .11-61(: 3)4بهره وری،  تیریشهر کرمان. مد

9.Rabiee Mandejin, M.R., Siahpoosh, S. (410 ). Relationship between Strategic Thinking and Knowledge Management 
)Case Study2 cran’s Ministry of Economic Affairs and Finance). Journal of Applied Sciences, 0 : 947-979. 
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