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Abstract 
The present study aims to strategist breeding in the field of sports, has presented a model 

with a qualitative research method and exploratory nature. For this purpose, the grounded 

theory with a constructivist approach was used to determine the model of strategist 

breeding in the General Offices of Sports and Youth in the provinces of the country. The 

statistical society of the study was elites and specialists related to sports.12 people who 

were selected through targeted sampling, participated in the study. Qualitative data from 

field studies obtained through interviews were coded. The process consisted of four steps: 

initial, centralized, axial, and theoretical coding. In the process, 517 primary codes, 15 

centralized codes, four subcategories and one main category (strategist training) were 

identified, respectively. The analysis of the findings showed that in order to training 

strategic forces in sports organizations, it is necessary to screen people based on strategic 

competencies (individual, educational, interpersonal and communication, professional 

and managerial) as well as ways to develop their competencies and organizational 

requirements. By training strategists in the field of sports, we can expect the successful 

implementation of program-oriented and mission-oriented management in light of global 

developments in sports and the relatively sustainable development of sports programs, 

growth and creation of dynamic and productive organizations in the Offices of Sports and 

Youth. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose: 

To reach success in the sports field, the General Offices of Sports and Youth in 

the provinces must adjust their programs to macro-sports programs (Rashid 

Lamir, Dehghan Ghahfarrokhi, & Rashid Lamir, 2014, 182). Lack of strategist 

human resources in the process of conscious, creative, forward-looking, and 

future-making strategy in the position of policy-making and decision-makingis 

one of the vital issues of public and private organizations in Iran and in many other 

countries (Dortaj et al., 2017, 5). Therefore, this study aims to design a model for 

strategist breeding in General Offices of Sports and Youth in the provinces of the 

country based on the Grounded Theory approach. 
 

Materials and Methods: 

In order to present a systematic and schematic model of the findings from the 

coded data in the General Offices of Sports and Youth, the qualitative research 

method and the constructing version of the Grounded Theory were used. Based 

on Charmez’s constructing approach, during a regular process and at the same 

time continuous data comparison, the information was analyzed in interviews with 

12 Scientific specialists in the field of sports management and strategic 

management in sports organizations, as well as managers and deputies of the 

Ministry of Sports and Youth and the General Offices of Sports and Youth of the 

provinces.  For this purpose, four-step process, initial coding, centralized coding, 

axial coding and theoretical coding were used. To conduct semi-structured 

interviews, targeted sampling method and snowball sampling technique were 

used. To ensure the validity of research interviews and ensure the accuracy of the 

findings from the researchers' point of view, the valuable opinions of professors 

and related managers who were experts and informed in this field were used. 

Moreover, simultaneously we asked the participants to help us in data analysis 

and interpretation. To calculate the reliability of the interviews, we used the 

reliability method between two encoders (repeatability index). We asked one of 

the specialists in the field of sports management to participate in the research as a 

research colleague; the researcher with this colleague coded number of three 

interviews and the percentage of agreement within the topic that is used as an 

indicator of the reliability of the analysis was equal to ./.85, as this reliability rate 
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is greater than ./.60, it can be concluded that the percentage of reliability between 

coders in this study is confirmed. 
 

Findings: 

Studying, reviewing, and analyzing the data obtained from all interviews led to 

the creation of 517 initial concepts, 49 categories in the initial coding. Then, in 

the centralized coding stage, 15 codes were obtained by merging them, and finally, 

they were presented in 4 Category Subsidiary (strategist competencies, strategist 

development methods, organizational requirements for strategist breeding, and 

consequences of strategist breeding and utilization). According to the research 

model, a strategist in sports must have five competencies: individual, educational, 

interpersonal - communication, specialist, and managerial. From an individual 

dimension, the strategist has capabilities such as; Strategic thinking, creative and 

innovative thinking, doing systematic work, commitment and responsible, 

motivation and job enthusiasm, having intelligence, questioning ability, ability to 

adapt and flexibility, determination in doing work, futuristic, being competitive 

and successful. In terms of educational dimension, the strategist has competencies 

such as; having academic and specialized literacy, having general and basic 

information, and having new and updated information. In interpersonal and 

communication dimension, a strategist must have interaction skills, perceptual 

skills, and teamwork skills. In terms of specialized competencies, the strategist 

must have the ability to analyze the organization's environment, formulate the 

pillars of the strategy plan, execute the strategy, and evaluate the strategy. In terms 

of managerial competencies, the strategist in sports should have characteristics 

such as organizational skills, problem-solving ability, decision-making ability, 

and decision-making. Performing specialized tasks and activities, participating in 

specialized courses, and communicating with specialized people are among the 

identified methods for developing strategist competencies. According to experts’ 

opinions, gaining experience in sports organizations, employing a person in 

various positions within the organization, teaching strategic foundations, teaching 

the principles and skills of management and leadership, developing strategic 

socialization in the organization to individuals, visiting relevant organizations, 

using expert and consultant people outside the organization can help develop 

strategist competencies.  On the other hand, to develop a strategist individual, we 

need organizational requirements, these requirements include: change 
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management, strategic thinking and attitude of managers, the establishment of an 

evaluation system and effective control, the establishment of a talent management 

system. Finally, the strategist breeding in sports organizations leads to the 

achievement of strategic goals by obtaining and developing sports success, 

creating dynamism in the organization and the growth and development of the 

organization. 
 

Conclusion: 

Based on the model derived from the research data, to breed strategist workforces, 

we must first screen them based on their competencies and use strategist 

development methods to create and develop the desired competencies in them and 

the organization. There must be requirements to breeding these workforces, which 

finally leads to Achieving strategic goals in the organization. According to 

experts’ opinion, the presence of strategists in the general offices of sports and 

youth is a factor for having daily plans, procedures and policies in the offices that 

affect the way people work, organizational structure, technology and use of new 

capacities in the organization. Therefore, it leads to improving and increasing 

organizational efficiency. So, it is recommended to select people who have 

strategic competencies and capabilities and provide the ground for their 

development in the organization to see more success in sports in General Offices 

of sports and youth. 
 

Keywords: Breeding Strategists, Competence, Qualitative Method, General 

Offices of Sports and Youth. 
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 مقالة پژوهشی 

در ادارات کل ورزش و جوانان   ستی مدل پرورش استراتژ یطراح

 1ادیبنداده  یۀکشور: نظر  یهااستان
 

 3یرکاظم یعذرا م دهیس، *2یجهرم انیمسعود نادر، 1یجهرم پوری تق  دهیفر

 

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران  .1

 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران )نویسندۀ مسئول(  .2

 بیرجند، بیرجند، ایران دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه   .3
    

 07/06/1400تاریخ پذیرش:                         28/02/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده 

  ی اکتشاف  ت یو ماه  یفیمدل با روش پژوهش ک  کی ورزش، به ارائه    ۀدر حوز  ستیپژوهش حاضر با هدف پرورش استراتژ

در ادارات کل    ستیگرا برای تعیین مدل پرورش استراتژ ساخت  کردیبا رو   ادیبنداده  هی منظور از نظر  نیپرداخته است. بد 

ورزش بودند.    ۀ پژوهش، نخبگان و متخصصان مرتبط با حوز  ماریآ  کشور استفاده شد. جامعه  یهاورزش و جوانان استان

حاصل از    یفیک یهادادههدفمند انتخاب شدند و در مطالعه شرکت کردند.    یریگ عنوان نمونه به روش نمونهدوازده نفر به

  ی شامل چهار مرحله کدگذار  یکدگذار  ندیشد. فرا   یشده بود، کدگذارها حاصلمصاحبه  ق یکه از طر   ی دان یمطالعات م

  کی و    یکد متمرکز، چهار مقوله فرع  15  ه،یکد اول  517  بیترتمراحل به  ندیبود. در فرا  یو نظر  یمتمرکز، محور  ه،یاول

  یهادر سازمان  ستیاستراتژ  یروهایمنظور پرورش ن نشان داد به  جی شدند. نتا  یی( شناسا ستی)پرورش استراتژ یمقوله اصل

غربالگر  ،یورزش ش  یبه  براساس  ارتباط  یفردانیم  ،یآموزش   ،ی)فرد  ستیاستراتژ   یهایستگی ا افراد  و    یتخصص  ،یو 

در    هاستیاست. با پرورش استراتژ   ازین   یآنان و الزامات سازمان  یهایستگیشا  ۀتوسع  ی برا  یی هاوهیش  نی( و همچنیتیر یمد

در ورزش    یبه تحوالت جهان   توجهرا با    گراتیمحور و مأمور برنامه  یهاتیر یمد  زیآمتی موفق  یاجرا  توانیورزش م  ۀحوز

پا   نیانتظار داشت و همچن نسبتاً  ا   ، یورزش  یهابرنامه  داریتوسعه  ور در ادارات کل  بهره  و  ای پو  یهاسازمان  جادیرشد و 

 ورزش و جوانان را انتظار داشت. 
 

 ادارات کل ورزش و جوانان.  ،یفیروش ک ، یستگیشا  ست، یپرورش استراتژکلیدی:  نواژگا
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 مقدمه
پذیری  زیاد، رقابت  رو هستند که مشخصۀ آن نبود قطعیت، ریسکانگیز روبهای چالشها با آیندهسازمان

زیاد، سازمانفناوریو سرعت ظهور   رقابت بسیار  باوجود  نوین است.  استعدادهای  ها نههای  به  تنها 

های فکری نیاز دارند، بلکه برای دستیابی به اهداف استراتژیک نیز باید تالش کنند درخشان و سرمایه

ها در محیط (. مدیریت استراتژیک بخش مهمی از سازمان282،  2017،  1، طرهینی و عقاد داتعبی)

از سه فرایند جداگانه و به ریزی استراتژیک، اجرا و  برنامه  پیوسته همپویا و رقابتی امروزی است که 

 استراتژیک مدیریت (. اقدامات865،  2014،  2)میسانکووا و کوسیوا  اندشدهکنترل استراتژی تشکیل  

 یابی به اهداف مصوب سازمانیدستمنظور  بلندمدت به و مهم نتایجی شود کهمی  منجر تصمیماتی به

تصمیمات اجرای آورد. خواهد بار به های  خسارت و شدید هایضربه  تواندمی استراتژیک  نادرست 

 مسیر تواندنمی  سازمان که  شودمی  ایگونهبه  اوضاع مواردی  در  و کند وارد  سازمان  به ناپذیریجبران 

 حیات و ادامه سالمت  از نظر که گفت توان می براینبنا دهد؛ تغییر  را  روند امور یا بازگردد را  رفته

 خارجی و داخلی  عوامل اگر دیگر سوی  از  دارد. بسیار زیادی اهمیت هااستراتژی  درست  سازمان، اجرای

 منسوخ باشند  اجراشده و ممکن تدوین شکل  بهترین  به  که هاییاستراتژی حتی  کنند، سازمان تغییر

کنترل شود )خنجری،  ارزیابی و استراتژی بررسی، اجرای  منظم طوربه است   الزم بنابراین شوند؛می

 (.  90، 2018زردتشتیان و عیدی، 

توانایی که  هستند  سازمان  در  کلیدی  افراد  استراتژیک  انسانی   و هافرصت شناسایی منابع 

 موجود نیازهای و جدید نیازهای برآوردن برای الزم انسانی( و فنی منابع )اقتصادی، آوردندستبه

 شناسایی، ازجمله هاییاستراتژی با مؤلفه استدالل فرایند کارگیریبه طریق ها ازهستند. آن  دارا را بهتر

 و موجود هایچالش حل و تعریف برای هاییروش  برای وجوبه جست  کردن درك و تصور تشخیص،

کنند؛ به  می  مشارکت راهبردی مشکالت حل و مقابله فرایند در استراتژیک، بروز رفتارهای طورکلیبه

 به و کنندمی شناسایی  و  دهندتشخیص می را است جریان در آنچه ها،استراتژیست  دیگر،  عبارت
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،  1پردازند )میر می بالقوه هایپاسخ دربارۀ  گیریتصمیم  و  ارزیابی تولید، استراتژیک،  مسائل چگونگی حل

2007 ،46  .) 

سطوح  استراتژیست  همه  در  قرارگیری ها  )محل  سازمان  باالی  سطح  در  دارند:  وجود  سازمان 

استراتژی واحدهای   به  پایین  به  باال  از  اصلی  استراتژی  واحدهای تجاری(، سطح میانی سازمان که 

)منطقه  مختلف  بینتجاری  و  جهانی  میای،  ترجمه  اهداف  المللی(  که  عملیاتی  سطح  در  و  شوند 

بر  ها عالوهآن  (. 173،  2018،  2کنند )ارتایمهها را اجرا میو آن  شونداستراتژیک به واقعیت تبدیل می

های پیرامون خود آمده تأمل کنند و نشانهمدت به مسائل، باید در وضعیت پیشایجاد نگاهی طوالنی

و   سازگار  و  سریع  یادگیری  به  قادر  جدید  ایده  هر  در  اطمینان  نبود  به  توجه  با  و  کنند  درك  را 

(؛ به همین 1004،  2005،  3د تا از اکتشافات جدید استفاده کنند )سونسون و وود پذیر باشنانعطاف

ها مقابله کنند  ها پایدار و مقاوم باشند و با نبود قطعیتترتیب، باید در مواجهه با مشکالت و شکست

انداز کالن ایجاد کنند  نظر کنند و بتوانند چشمعملکرد خود صرفصورت عادی دربارۀ  و از فکرکردن به

 ارتباطات خلق  برای  حذف، جایبه  را مشابه هایدهای ها(. استراتژیست 21،  2015،  4)استیگتر و کوپر 

 به یا کنندمی تصور را  نیست آشکار کامالً و  بیفتد اتفاق  است ممکن کنند، آنچهمی  یکپارچه قدرتمند

 پاالیش قوی بینشی برمبتنی و گسترده دانشی پایگاه ایجاد منظوربه  را اطالعات کشند،می تصویر

فهرست   در  درست  چیزهای که کند حاصل  اطمینان تا کندمی کار استراتژیک  متفکر کنند. یکمی

فردی  قرار او  به  ارائه  برای  بعدی نتیجه  ترینبزرگ  دنبال ب  و است جامع دارد.  طورکلی،  است. 

نگر و استراتژیست، فردی کنجکاو، شجاع و باجرئت، سازگار، دارای توانایی تحلیلی و مفهومی، جزئی

نکته درعین سانتوسحال  )دس  است  توانایی2016،  5سنج  از  باید  و  توان (  استراتژیک،  تفکر  های 

پاسختجزیه  توان  از  وتحلیلگری،  مؤثر  حمایت  استراتژی،  اجرای  توانایی  محیطی،  تغییرات  به  دهی 

(. او به صالحیت هایی ازجمله هوشیاری 2017،  6استراتژی برخوردار باشد )اونیبره، احماد و مینارد
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ارزشاسترات  تغییر،  مدیریت  چشمژیک،  و  مشترك  و  های  یوسف  )نورزیالن،  دارد  نیاز  واضح  انداز 

 (.  2016، 1اتهمان 

ویژه در دنیای تحوالت کنونی امری  های نیروی استراتژیست، به پرورش و توسعه دانش و توانایی

ضروری است؛ زیرا در بهبود کمی و کیفی محصوالت و خدمات سازمان و دستیابی به اهداف استراتژیک  

است.   مهارت مؤثر  استراتژیک،  اهداف  تحقق  استراتژیست برای  که  دارند،  هایی  نیاز  آنها  به  ها  باید 

آموزش و  شود  داده  آن آموزش  و  باشد  عملی  تجربه  با  همراه  باید  پیچیدگیها  برابر  در  را  های  ها 

شده، یادگیری  ها باید شامل تمرینات از پیش طراحیگیری استراتژیک قرار دهد. این آموزشتصمیم

گیری فکری، کسب تجربه شده، یادفکری و کسب تجربه زیاد باشد؛ بنابراین تمرینات از پیش طراحی

های استراتژیست است. تمرینات اندیشیدن های پرورش و توسعه شایستگیزیاد عناصر مهمی در برنامه

و کسب تجربه یادگیری تجربی هستند که باعث افزایش مهارت در عملکرد و دستیابی به تخصص و  

شده و فشرده از ز پیش طراحیشود. یادگیری فکری بر تفکر و تأمل تأکید دارد. تمرینات اخبرگی می

،  2ها هستند )هامبریک، اسوالد، آلتمن، ماینز، گوبت و کامپیتلی های جدید در توسعه شایستگیمهارت

بر روابط و  شده معموالً شامل یادگیری تجربی، یادگیری مبتنی(. تمرینات از پیش طراحی39، 2014

های توسعه از درصد برنامه  70ین روش،  است. در ا  70:20:10یادگیری رسمی در ترکیب یادگیری  

درصد   10شود که شامل مربیگری است.  درصد از طریق روابط انجام می  20های کاری و  طریق فعالیت

فعالیتباقی شامل  توسعه  برنامه  نیز  درونمانده  آموزش  مانند  یادگیری  رسمی  است های  کالسی 

حداکثررساندن اثربخشی یادگیری ها برای به ش (. ترکیبی از رو18،  2012،  3)گاراوان، کاربری و روك 

ها و عادات کاری جدید گیری قابلیتشود که به شکلاز طریق تجربه عملی و کاربردی استفاده می

به محل کار تضمین میمنجر می را  یادگیری  انتقال گستردۀ  رویکردی  )کوگالن،  شود. چنین  کند 

های نیروهای استراتژیست، شایستگی  پرورش و توسعه(. برای  7،  2014،  4ویلیامز، مک روبرت و فورد 

به صالحیتعالوه موارد ذکرشده،  فولمنبر  و  اسکات  است. گلدمن،  نیاز  نیز  الزامات سازمانی  و    5ها 
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های جدید استراتژیک به های مدیریت تغییر نیاز است؛ زیرا ایده( معتقدند که به صالحیت2015)

افراد با شرایط به  ود نیاز دارند. استراتژیست ها و تعادل موجتغییر در توانایی ها باید برای سازگاری 

های نفوذ و  (. صالحیت258،  2013،  1ها انگیزه دهند و هدایت کنند )نونتامانوپ، کارانن و ایگل آن 

های  های جدید استراتژیک باید توسط افراد دیگر پذیرفته شوند. این ایدهتشویق الزم است؛ زیرا ایده

 (.  124، 2015)استیگتر و کوپر،  زی نیستند که افراد از قبل با آن آشنا باشندجدید چی

( به شناسایی  2017در زمینه پرورش استراتژیست؛ درتاج، شریعت، عباس پور، دالور و سعدی پور )

مفهوم در قالب مدل پارادایمی شامل شرایط علّی )عوامل    98مقوله فرعی و    24یازده مقوله اصلی،  

سازی(، مقوله مرکزی تفکر استراتژیک )دید سیستمی، تفکر مفهومی،  مل سازمانی و گفتمانفردی، عوا

مداخلهآینده عوامل  فلسفی(،  نگرش  و  بروننگری  )محیطی،  درونگر  و  عوامل سازمانی  سازمانی(، 

روانزمینه  عوامل  یادگیری،  زمینه  فرهنگی،  )بستر  راهبردهای  ای  سازمانی،  استقالل  و  شناختی 

بانی( در  ادیابی و جذب و نگهداشت( و پیامدها )توسعه تفکر استراتژیک و استقرار نظام دیدهاستعد

( در پژوهشی نشان دادند  2017شرکت ملی نفت پرداختند. زارعی، افجه، خاشعی و دلشاد تهرانی ) 

های رهبری استراتژیک در بعد فردی )خردمندی، توسعه ظرفیت فردی، خالقیت و نوآوری که ویژگی

پذیری، اجرای استراتژی، ردی(، در بعد سازمانی )ظرفیت آفرینی سازمانی، نفوذ در دیگران، مسئولیت ف

گذاری و تبیین مسیر صحیح، ها و روابط( و در بعد محیطی )تفکر استراتژیک، هدفاشراف بر فعالیت

دربارۀ سازمان  مشتری مداری، توسعه بازار، مزیت رقابتی( بودند. رهبران استراتژیک باید دید کلی  

ها از نظر ارزش ها برای ارزیابی ایدهانداز باید در تمایل آنعنوان یک سیستم داشته باشند. این چشمبه

( بیان  2015)  2ها. آزباری، اکبری و چایجانی هایشان برای شرکت منعکس شود، نه فقط در عملکرد آن

  3ور درخور توجهی ارتباط دارد. امایره کردند که رهبران استراتژیست با توانمندسازی کارکنان به ط

های اخالقی کارکنان  ( در پژوهشی نشان دادند عملکرد رهبران استراتژیک تأثیر قوی بر نگرش2020)

و   اخالقی  پیامدهای  بر  زیادی  قدرت  و  نفوذ  دارای  احتماالً  استراتژیک  رهبران  بنابراین  دارد؛ 
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سازمان تصمیم در  لیر گیری  دارند.  استراتژیست (  2012)  1ها  که  کرد  اشاره  خود  پژوهش  بر  در  ها 

گذارند و نتیجۀ آن تأثیر چشمگیر بر عملکرد یک  ها تأثیر مثبت میهماهنگی و همسویی استراتژی 

ها  ( در مطالعه خود عنوان کردند که اگر مدیران سازمان2016)  2سازمان دارد. کیتونگا، بیچانگا و موئما

شایستگی استراتژیست از  )جهت  هایهای  بر خود  تأکید  انسانی،  سرمایه  توسعه  استراتژیک،  گیری 

ها عملکرد سازمانی را بهبود خوبی استفاده کنند، آنهای اخالقی، کنترل سازمانی استراتژیک( به رویه

انداز استراتژیک و تعیین اهداف سازمانی  ( دریافت که رهبران به توسعه چشم2018)  3بخشند. اباشهمی

( گزارش کرد که نیروی 2013)  4گذارند. نتینیبنابراین بر اجرای مؤثر استراتژی تأثیر میتمایل دارند؛  

استراتژیست با تعیین جهت و مسیر استراتژیک سازمان، مدیریت مؤثر منابع شرکت، تأکید بر فرهنگ  

هی بر طور درخور توجهای سازمانی بهسازی کنترلمؤثر سازمان، تأکید بر اقدامات اخالقی و متعادل

می تأثیر  گمعملکرد  را  خود  مسیر  استراتژیک  رهبران  از  بسیاری  این،  وجود  با  و  کردهگذارد؛  اند 

 به همین دلیل،  (؛286، 2017)عبیدات و همکاران ، دارند نتوانستند سازمان را در مسیر درست نگه 

دستیابی استراتژیک رهبران وجود  محیط در یتموفق نیز و سازمانی و فردی  اثربخشی به برای 

شدن است، بسیار حیاتی است  جهانی حال  در  روزافزون طور به  و کندمی تغییر  سرعتوکار که بهکسب

ها در حوزه استراتژی در زمینۀ پرورش تفکر  حال، بیشتر پژوهش(؛ بااین5،  2010،  5)بیتی و کویین

پرورش استراتژیست در ورزش  اند و پژوهشی به  ها انجام شدههای استراتژیست استراتژیک و ویژگی

اینکه سازمان به  با توجه  نیز هاینپرداخته است.   درمعرض های غیرورزشیسازمان همانند ورزشی 

 های اجتماعیحوزه  سایر نهادهای و هاسازمان همانند دارند و جهانی قرار و محیطی  تحوالت  و  تغییر

رقابت در موفقیت کسب و بقا برای اقتصادی و  به تبدیل نیازمند المللیبین و ملی هایعرصه 

 تدوین نیازمند های استراتژی محور (. سازمان2،  1983محور هستند )امیرنژاد،  هایی استراتژی سازمان

 هرگونه از حرکت بتوانند مسیر از آگاهی ضمن تا هستند اجرایی هایبرنامه ها واستراتژی  کالن، اهداف

 ورزند و پیوسته اجتناب اطالعاتی و فیزیکی انسانی، مالی، هدررفتن منابع و رفتنبیراهه  کاری،دوباره
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 با را  خود برحسب ضرورت، و مناسب زمان  در  بتوانند تا کنند نظارت و خارجی داخلی رویدادهای بر

(. درواقع، برای رسیدن به موفقیت در عرصۀ ورزش، ادارات کل 33،  2020دهند )الوانی،   وفق تغییرات 

های کالن ورزشی تنظیم کنند  های خود را در راستای برنامهها نیز باید برنامهجوانان استان ورزش و  

(. کمبود نیروی انسانی استراتژیست در فرایند 182،  2014)رشید لمیر، دهقان قهفرخی و رشید لمیر،  

آیندهاستراتژی  خالقانه،  آگاهانه،  آیندهسازی  و  سیاستنگر  جایگاه  در  تصمساز  و  یمگذاری،  سازی 

های دولتی و خصوصی در ایران و در بسیاری از کشورهای گیری یکی از مسائل حیاتی سازمانتصمیم

شدن این پژوهش، طراحی مدل  رو هدف اصلی از انجام(؛ ازاین5،  2017دیگر است )درتاج و همکاران،  

بنیاد  رد نظریه دادهاستان های کشور براساس رویک پرورش استراتژیست در ادارات کل ورزش و جوانان

 بود.
 

 روش پژوهش

شده در ادارات کل  های کدگذاریهای برخاسته از دادهمند و شماتیک از یافتهمنظور ارائه مدلی نظامبه

 با شد. مطابق استفاده بنیادداده نظریه  کیفی و نسخه ساختارگرایی پژوهش روش  ورزش و جوانان، از

 اطالعات ها،داده  مقایسه از مداوم حالدرعین  و منظم ایندیفر طی ،1چارمز  ساختارگرایی رویکرد

 فرایند کار از  این  برای  تحلیل شد. خبرگان سازمانی در ورزش از نفر   12مصاحبه با   آمده ازدستبه

متمرکز، کدگذاری محوری و کدگذاری نظری استفاده   کدگذاری کدگذاری اولیه، ای شاملمرحله  چهار

های واقعی به سمت تفسیرهای تحلیلی، کدگذاری اولیه است که شامل شد. اولین گام در عبور از گزاره

اولیه، هدف این است که ذهن پژوهشگر دربارۀ همه مطالعه دقیق داده هاست. در خالل کدگذاری 

کلمجهت  با  و  بازبماند  ممکن،  نظری  بازتابهای  که  صورت اتی  کدگذاری  هستند،  کنشی  کننده 

خط استفاده شد.  به  دادن کدگذاری اولیه از روش تحلیل خط  گیرد. در پژوهش حاضر برای انجاممی

دادن به هر خط از دادۀ مکتوب. دومین مرحله در کدگذاری، کدگذاری  کدگذاری خط به خط یعنی نام

تر از ترند، قابلیت انتخاب بیشتری دارند و مفهومیدایت، دقیقمتمرکز است. این کدها ازلحاظ توان ه

های اولیه ترین یا پرتکرارترین دادهکدگذاری اولیه هستند. کدگذاری متمرکز به معنی استفاده از مهم
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وسیلۀ ایجاد طبقات  ها دوباره به طریقی جدید بهاست. کدگذاری محوری فرایندی است که در آن داده

شوند. کدگذاری محوری توسعه یک مقوله  ها و ابعاد یک مقوله مشخص میه و ویژگیجمع و مرتب شد

های زیادی است که  دادن دادهکردن و سازماندادن، ترکیبکند و هدف آن، ترتیببزرگ را دنبال می

ها استفاده کرد. کدگذاری نظری  توان در ابعاد جدید از آنها میچیدن آندرنهایت با دوباره کنارهم

کنیم که در مرحله سطحی پیچیده از روند کدگذاری است. در کدگذاری نظری، کدهایی را دنبال می

دهند. این  ها نشان میاند. کدهای نظری روابط ممکن را در میان مقوله کدگذاری متمرکز ایجاد شده

میان کدها را    تنها روابطاند؛ بنابراین این کدها، نهآمده  دستروابط در مرحله کدگذاری متمرکز به

نیز میسازی میمفهوم  نظری  به سمت  را  تحلیلی  داستان  بلکه  )چارمز،  کنند،  (.  103،  2018برند 

 شده است.ها در جدول شمارۀ یک نشان داده و تحلیل داده ای از روش تجزیه نمونه 
 

 محوری متمرکزشده و اوليه، کدگذاری از اینمونه -1جدول 
Table 1- Example of Initial, Centralized and Axial Coding 

 متن مصاحبه
Interview 

Text 

 کدگذاری اوليه
Initial Coding  کدگذاری متمرکز 

Centralized 

Coding 

 کدگذاری محوری 
Axial Coding 

 مفاهیم اولیه 

Primitive 

Concepts 

 ها مقوله

Categories 

که   فردی 

خواهد  می

استراتژیست  

باید   باشد، 

پرسشگر باشد؛  

روحیه   یعنی 

کنجکاوی  

باشد،   داشته 

دنبال   مدام 

این باشد که به  

های  چالش

دست   جدیدی 

کرده   پیدا 

برای   است، 

 پرسشگر  •
Questioner 

 روحیه کنجکاوی •
Spirit of 

Curiosity 

دنبال پیداکردن  به •

 های جدید چالش

Looking to 

Find New 

Challenges 

کشف و ایجاد   •

 های جدید فرصت

Discover and 

Create New 

Opportunities 

 توانایی پرسشگری  •

Ability to Ask 

Questions 

 

توانایی تحلیل   •

 محیط سازمان 

Ability to 

Analyze the 

Organization's 

Environment 

 

برخورداری از   •

اطالعات جدید و  

 روز به

 شایستگی فردی  •
Individual 

Competence 

 

 

شایستگی   •

 تخصصی
Specialized 

Competence 

 

 

شایستگی   •

 آموزشی
Educational 

Competence 

 

 

 

 

 

های  شایستگی

 استراتژیست 
Strategist 

Competencies 
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خودش  

های  چالش

جدیدی را پیدا  

بتواند   و  کند 

های  فرصت

را   جدیدی 

ایجاد کند. چه  

می تواند  کسی 

کار   این  دنبال 

فر دی  برود؟ 

دارای   که 

مورد   اطالعات 

نیاز و کاربردی  

)اطالعات  

زیادی(  به روز 

در حوزۀ کاری  

داشته   خودش 

 باشد. 

داشتن اطالعات   •

زیاد در حوزۀ  

 کاری خودش 

Having lot of 

Information 

in the Field 

of Work 

Having New 

and Updated 

Information 

 

 انجام ساختاریافته با متخصصان منتخبنیمه  مصاحبهدرك صالحیت و پرورش استراتژیست،   برای

از افراد دارای تجربیات  شد سعی ساختاریافتهنیمه هایمصاحبه  منظوربه  آماری نمونه انتخاب گرفت. در

 در آماری ورزش که با مدیریت استراتژیک آشنایی داشتند، استفاده شود. جامعۀ  حوزهمدیریتی در  

ورزش و برخوردار از سوابق مدیریتی بودند.    حوزه  با مرتبط متخصصان و نخبگان پژوهش، از بخش این

ازنیمه هایمصاحبه  برای  گیرینمونه  منظور به تکنیک  و هدفمند گیرینمونه  روش  ساختاریافته 

برای استفاده برفیگلوله  گیرینمونه  متخصصان   و خبرگان از  فهرستی ابتدا گیرینمونه  اجرای  شد. 

استراتژیک آشنایی   علمی رشتهدانشگاه )اعضای هیئت  استادان شامل با مبانی  مدیریت ورزشی که 

 اجرایی در ورزش برخوردار بودند(  علمی رشته مدیریت استراتژیک که از سابقهداشتند، اعضای هیئت

معاونان و و  براساس مدیران  جوانان  و  ورزش  کل  ادارات  و  جوانان  و  ورزش   هایشاخص وزارت 

از   هر مصاحبه، اتمام از مصاحبه شد. پس هاآن با سپس شد.   ها تهیهنمونه  انتخاب شده درنتعیی

 یافت ادامه تا زمانی کار این تا خبره بعدی را پیشنهاد کنند. شد خواسته شوندگانمصاحبه  از هریک
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 تمام در که ذکر استباشد. شایان   گرفتهانجام   مصاحبه خبرگان، سوی از شدهمعرفی افراد تمام با که

رویکرد  استفاده اساس  که  نظری و ارتباطی آزاد، گیرینمونه  مرحله  سه گیری،نمونه  فرایند  از 

 و های پژوهشروایی مصاحبه از اطمینان حصول شد. برای رعایت است،  بنیاد داد  نظریه گرایساخت

 با آشنا اساتید ارزشمند نظرهای از پژوهشگر، از دیدگاه هایافته بودندقیق  از  خاطر  اطمینان منظوربه

ورزش در وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل ورزش و جوانان که  حوزه  با مرتبط مدیران و حوزه این

استفاده شد. بودند،  مطلع  و  خبره  زمینه  این  به  در  مشارکتطور همهمچنین  از  در  زمان  کنندگان 

ها از روش پایایی بین دو کدگذار  ها کمک گرفته شد. برای محاسبه پایایی مصاحبهتحلیل و تفسیر داده 

تکرارپذیری(   تا  )شاخص  درخواست شد  ورزشی  مدیریت  حوزه  متخصصان  از  یکی  از  شد.  استفاده 

آموزش به کند.  مشارکت  پژوهش  در  پژوهش  همکار  تکنیک عنوان  و  کدگذاری ها  برای  الزم  های 

همراه این همکار، سه مصاحبه را کدگذاری کرد  مصاحبه به ایشان انتقال داده شد. سپس پژوهشگر به

رود، با استفاده از فرمول عنوان شاخص پایایی تحلیل به کار میکه به  موضوعیو درصد توافق درون 

 ( محاسبه شد و نتایج آن در جدول شمارۀ دو ارائه شد.170، 2009زیر )خواستار، 

 

 
 

 نتایج پایایی بين دو کدگذار   -2جدول 
Table 2- Reliability Results between Two Encoders 

 شمارۀ مصاحبه
Interview 

Number 

 کل کدها
Total Codes 

 توافقات
Agreements 

 درصد پایایی 
Reliability 

Percentage 

1 48 19 79 

4 27 11 81 

9 31 15 96 

 کل
Total 

106 45 85 

 

پایایی بین دو کدگذار )شاخص تکرارپذیری(  دهد،  های جدول شمارۀ دو نشان میطورکه دادههمان

توان گفت درصد بود. با توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از شصت درصد است، می  85برابر با  

 شود. درصد پایایی بین کدگذاران در این پژوهش تأیید می

 

 درصد پایایی   =

 

  2×تعداد توافقات 

 تعداد کل کدها 
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 نتایج 

ها  ها، کتابنامهمقاالت، پایانمنظور رسیدن به هدف اصلی پژوهش، پس از مطالعه  در این پژوهش به

مدیریت ورزشی که با    علمی رشته نفر از اعضای هیئت  12های مرتبط با موضوع پژوهش، با  و سایت

اجرایی   علمی رشته مدیریت استراتژیک که از سابقه مبانی استراتژیک آشنایی داشتند، اعضای هیئت

رزش و جوانان و ادارات کل ورزش و جوانان در ورزش برخوردار بودند و مدیران و معاونان وزارت و

 شود. مصاحبه شد. اطالعات جمعیت شناختی آن در جدول شمارۀ سه مشاهده می
  

 اطالعات جمعيت شناختی مشارکت کنندگان  -3جدول 
Table 3 - Demographic Information of the Participants 

 درصد 
Percentage 

 فراوانی

Frequency 

 وضعيت 

Condition 

 متغير

Variable 

 مرد 10 83.33

Man 

 جنسیت

Gender 
 زن  2 16.67

Female 
 مدیریت ورزشی  2 16.67

Sport Management 

 
 

 رشتۀ تحصیلی 
Field of Study 

 مدیریت استراتژیک  5 41.66

Strategic Management 
 مدیریت راهبردی ورزشی  3 25.0

Strategic Sports Management 
 سایر  2 16.67

Other 
 دانشگاه  5 41.67

University 

 
 حوزۀ کاری 

Work Envelope 
 

 اداره کل ورزش و جوانان  4 33.33

General Office of Sports and 
Youth 

 وزارت ورزش و جوانان  3 25.0

Ministry of Sport and Youth 
 بله  11 91.67

Yes 

 سابقۀ مدیریت 

Management 
Experience 8.33 1 خیر 

No 
  

 

مقوله   49مفهوم اولیه و    517ها به ایجاد  همه مصاحبه از حاصل هایداده تحلیل و  بررسی مطالعه،

کد به دست آمد    15ها  در کدگذاری اولیه منجر شد. سپس در مرحله کدگذاری متمرکز، با ادغام آن
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های فرعی پژوهش نشان داده  و درنهایت در چهار مقولۀ فرعی ارائه شد. در جداول شمارۀ چهار مقوله

 شده است.  

 های فرعی مدل مقوله -4جدول 
Table 4- Model Subcategories 

 های فرعیمقوله
Subcategories 

 کدهای متمرکز 
Centralized Codes 

 مفاهيم
Concepts 

 
 
 
 
 
 
 
 

 های استراتژیست شایستگی
Strategist 

Competencies 

 
 های فردیشایستگی

Individual 
Competencies 

متعهد    -انگیزه و اشتیاق شغلی   -تفکر خالق و نوآور
بودن  مصمم  -توانایی پرسشگری   -پذیرو مسئولیت

تفکر     -جوطلب و موفقیترقابت  -دادن کاردر انجام
توانایی سازگاری و    - دارای هوشمندی  - استراتژیک

                  نگر                                                   آینده -پذیریانعطاف
 های آموزشی شایستگی

Educational 
Competencies 

 

تخصصی و  دانشگاهی  سواد  از    -برخورداری 
پایه و  عمومی  اطالعات  از    - ایبرخورداری 

 روز برخورداری از اطالعات جدید و به

فردی و  های میانشایستگی
 ارتباطی

Interpersonal and 
Communication 
Competencies 

 
  -مهارت ادراکی - های تعاملبرخورداری از مهارت

 مهارت کار گروهی

 
 های تخصصی شایستگی

Specialized 
Competencies 

سازمان محیط  تحلیل  تدوین    -توانایی  توانایی 
  -توانایی اجرای استراتژی  -ارکان برنامه استراتژی

استراتژی ارزیابی  دانش    -توانایی  تبدیل  توانایی 
 ضمنی به دانش مکتوب و اساسی 

 های مدیریتیشایستگی
Managerial 

Competencies 

سازماندهی مسئله   - مهارت  حل  توانایی    -توانایی 
 سازی و تصمیم گیری تصمیم 

 
 

های توسعه  شیوه
 استراتژیست 
Methods 
Strategist 

Development 

های  دادن وظایف و فعالیتانجام
 تخصصی

Performing 
Specialized Tasks and 

Activities 

کارگرفتن  به  - های ورزشیکسب تجربه در سازمان
 سازمانی های مختلف درونفرد در پست

 های آموزشی شرکت در دوره
Participate in Training 

Courses 
 

استراتژیک مبانی  و    - آموزش  اصول  آموزش 
رهبریمهارت و  مدیریتی  توسعه    - های 
 پذیری استراتژیک در سازمان به افرادجامعه

برقراری ارتباط با افراد  
 متخصص

Communicating with 
Experts 

  - استفاده از افراد متخصص و مشاور خارج سازمانی
 ربط های ذیبازدید از سازمان
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الزامات سازمانی برای  
 پرورش استراتژیست 
Organizational 

Requirements for 
Strategist Training 

 مدیریت تغییر
Change Management 

 تهیه  -ساده و مؤثرکردن ساختار و سیستم سازمان

ایجاد فضای رقابتی    -الزم منابع و امکانات تدارك و
 تفویض و نبود تمرکز در سازمان  -در سازمان

تفکر و نگرش استراتژیک  
 مدیران 

Strategic Thinking and 
Attitude of Managers 

وجود    -نگاه بلندمدت و استراتژیک مدیران سازمان
تفکر سیستمی   -رویکرد برنامه محوری در سازمان 

 نگر ایجاد سازمان یادگیرنده و توسعه -در سازمان

استقرار نظام ارزیابی و کنترل 
 اثربخش 

Establish an Effective 
Evaluation and 
Control System 

در  شاخصکردن  مشخص عملکرد  ارزیابی  های 
تحلیل دادهجمع  - سازمان و  به  آوری  مربوط  های 

به مستمرعملکرد  و    -طور  بازخوردگرفتن  مهارت 
سیستم پرداخت و تشویق    -بازخورددادن به افراد

 متناسب با عملکرد 
 استقرار نظام مدیریت استعداد 

Establish a Talent 
Management System 

ارزیابی  شناسایی   و  سازمان  شایسته  افراد 
بسترسازی نظام شایستگی با   -های آنانشایستگی

قوانین با    -تدوین  افراد  پست  تناسب 
 ساالری شایسته

پیامدهای پرورش و  
 کارگیری استراتژیست به

Consequences of 
Breeding and 
Employing a 

Strategist 

 تحقق اهداف استراتژیک 
Achieving Strategic 

Goals 

ایجاد   - کسب و توسعه موفقیت های ورزشی
 رشد و توسعه سازمان  -سازمان پویا

 

که برای پرورش نیروهای استراتژیست در ادارات کل  شد ارائه صورتبدین پژوهش نهایی  مدل

های استراتژیست صورت گیرد. در ورزش و جوانان، الزم است ابتدا غربالگری افراد براساس شایستگی

الزاماتی در سازمان   بههای استراتژیست لحاظ شود و  هایی برای توسعه شایستگیمرحلۀ بعد، شیوه

 شده است. دادهنیاز است که در شکل شمارۀ یک نشان 
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 مدل مفهومی پرورش استراتژیست در ادارات کل ورزش و جوانان  -1شکل 

Figure 1- Conceptual Model of Strategist breeding in General Offices of Sports and Youth 
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  گیریبحث و نتیجه 

هدف این پژوهش تدوین مدل پرورش استراتژیست در ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور 

هایی به دست آمدند  ساختاریافته دادهبود. از طریق روش پژوهش کیفی و با استفاده از مصاحبۀ نیمه

استه و تحلیل شدند. براساس مدل برخ  که از طریق کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری تجزیه

داده آناز  باید  ابتدا  استراتژیست  نیروی  پرورش  برای  پژوهش،  شایستگیهای  براساس  را  های  ها 

از شیوههای مدنظر در آنشایستگی  منظور ایجاد و توسعه استراتژیست غربالگری کنیم و به های  ها 

یروها وجود داشته توسعه استراتژیست استفاده کنیم. در سازمان نیز باید الزاماتی برای پرورش این ن

باشد که درنهایت باعث تحقق اهداف استراتژیک در سازمان شود. در این زمینه، دری، اعرابی و مقدم  

( اشاره کردند که در برنامۀ پرورش مدیران باید هدف و وسیله را مشخص کنیم؛ به همین دلیل  2012)

ها الزمه برنامه پرورش وسعه قابلیتهای مناسب یا وسیله تهای موردنیاز و شیوهها و قابلیتشایستگی

 است. 

پژوهش،   پنج شایستگی فردی، آموزشی، میان    حوزه استراتژیست در  براساس مدل  باید  ورزش 

هایی چون  . از بعد فردی، استراتژیست دارای قابلیتفردی و ارتباطی، تخصصی و مدیریتی داشته باشد

پذیر، انگیزه و اشتیاق  مند، متعهد و مسئولیت ار نظامدادن ک تفکر استراتژیک، تفکر خالق و نوآور، انجام

انعطاف و  سازگاری  توانایی  پرسشگری،  توانایی  هوشمندی،  دارای  مصممشغلی،  در  پذیری،  بودن 

آیندهانجام کار،  رقابتدادن  موفقیتنگر،  و  مصاحبهطلب  اعتقاد  به  است.  تفکر جوبودن  شوندگان، 

اتژیست باید بتواند محیط کلی سازمان چه محیط داخلی و چه  استراتژیک به این معنی است که استر

محیط خارجی را ببیند و این امر به سطح هوش باال نیاز دارد. خمیرمایۀ تفکر استراتژیک، هوش و 

تصمیماتی که در  ( دربارۀ اینکه  2015)  گلدمن و همکارانهای مطالعۀ  ذهن است. این نتایج با یافته

و افراد در  ها و تهدیدهای جدید نیاز داردود به توانایی مقابله با چالششسطح استراتژیک گرفته می

سطح استراتژیک باید بینش و خرد خود را توسعه دهند، توانایی تفکر خارج از چارچوب داشته باشند  

معتقدند  (  2004)  1ورا و کراسانراستاست.  ها را به هم پیوند دهند و تلفیق کنند، همو بتوانند ایده

های  در سطح فردی به طرز فکر متفاوت نیاز دارند و مستلزم این است که از صالحیت  هااتژیست استر

 
1. Vera & Crossan 
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ها در  تفکر استراتژیک برخوردار باشند. تفکر استراتژیک شامل تفکر خالق و توانایی دیدن ناپیوستگی

  ( در پژوهش خود بیان کرد که2007)  1دورایس  های جدید است.محیط و همچنین شناخت فرصت

میاستراتژیست  فکر  عادی  مرزهای  از  فراتر  زمینهها  تا  و  کنند  ارزش  و  کرده  را کشف  جدید  های 

ها  ( معتقد است به هوش و درك زیاد استراتژیست 2018پیشرفت برای سازمان ایجاد کنند. ارتایمه )

ها باید هوشیار آنهای تغییر یا مسائل خیلی واضح نیستند و  ها نیاز است؛ چراکه اغلب نشانهدر سازمان

(  2013)  2گرزینی و تحلیل و توسعه فرایند و ابعاد انسانی را برقرار کنند.  باشند و تعادل بین تجزیه  

کرد،   و  استراتژیست عنوان  کرده  استفاده  استراتژی  توسعۀ  برای  خود  تخیل  و  خالقیت  از  باید  ها 

 اد کنند.  ساختارهای مناسب برای فرایندهای تدوین و اجرای استراتژی ایج

پذیری و سازگاری است. در این  های فردی استراتژیست، قابلیت انعطافیکی دیگر از شایستگی

پاروتیس و میتسون انعطاف2009) 3زمینه، آنگوین،  پذیری و سازگاری در شرایط  ( بیان کردند که 

درحال درحالیمحیطی  است.  مهم  بسیار  استراتژیست تغییر  توسعه  که  توانایی  باید  های  برنامهها 

های عملیاتی را های خوبی را انتخاب کنند و بتوانند برنامهبلندمدت را داشته باشند، ابتدا باید گزینه

انعطاف و  قاطعیت  دهند. با  تغییر  و  کنند  اصالح  با    پذیری  استراتژیست  آموزشی،  بعد  نظر  از 

ز اطالعات عمومی و هایی همچون برخورداری از سواد دانشگاهی و تخصصی، برخورداری اصالحیت 

بهپایه و  از اطالعات جدید  براساس مصاحبه و نظر خبرگان،  روز شناخته میای و برخورداری  شود. 

کاری خود، دانش    ها در حوزه ورزش باید از رشته دانشگاهی و تحصیلی مرتبط با حوزهاستراتژیست 

شند که امروزه هم مدرك تحصیلی  ای و توانایی یادگیری اطالعات جدید برخوردار بارشته عمومی و بین

( معتقدند  2009)آنگوین و همکاران  گیرند. در این باره،  و هم قدرت سطح و آگاهی فرد را در نظر می

تواند  توانایی یادگیری سریع از چیزهای جدید در محیط و یادنگرفتن از مواردی که مرتبط نیستند، می

باشد.  وسیله  برای مؤثربودن استراتژیست  ابروکاه کوئهای  اوسی، سربه و  نیز ذکر کردند،  2015)  4،   )

 
1. De Vries 

2. Grazzini 

3. Angwin, Paroutis & Mitson 

4 .Quaye, Osei, Sarbah & Abrokwah 
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ها و ماهیت  گذارد و غالباً از طریق یادگیری پدیدهها تأثیر میاستراتژی بر عملکرد همه افراد در سازمان

 شود و فرد باید به یادگیری اطالعات جدید تمایل داشته باشد.  ها حاصل میآن 

های ادراکی، مهارت  های تعامل، مهارتباید از مهارت  فردی و ارتباطی، استراتژیستدر بعد میان

شوندگان خبره، این فرد باید از توانایی برقراری ارتباط کارگروهی برخوردار باشد. طبق نظر مصاحبه 

ها و قدرت دیگران در جهت مؤثر با افراد درون سازمان و بیرون از سازمان برخوردار باشد و از توانمندی

( اشاره کردند،  2018)  1ازمان استفاده کند. در این زمینه، گرانت و بادن فولرارتقای خود و رشد س

مهارتهای رفتاری بهمهارت ارتباطی و بینویژه  استراتژیک های  اجتماعی مدیریت  برای بعد  فردی 

 بنیادی هایمهارت تعامل یکی از مهارتباره عنوان کرد،  ( در این  2016مورد نیاز است. لشکربلوکی )

هاست. از طرف دیگر، استراتژیست در آمیز در سازمانصورت موفقیت ها بهاستراتژی  سازیبرای پیاده

دادن آن  و تحلیل مسائل کالن، درك خوب مفاهیم، روابط آن و تعمیم  سازمان باید از توانایی تجزیه

استراتژیست مؤثر کسی است که قادر به تحلیل جزئیات  ( معتقد است  2012)  2واتکینز برخوردار باشد.  

از نظر تخصصی، استراتژیست باید از توانایی تحلیل محیط    و تصاویر بزرگ در محیط سازمان باشد. 

استراتژی   ارزیابی  توانایی  استراتژی،  اجرای  توانایی  استراتژی،  برنامه  ارکان  تدوین  توانایی  سازمان، 

حی تهیه کنند ها موظف هستند طردر این بعد پژوهشگران اشاره کردند استراتژیست برخوردار باشد.  

کنند،  تنها برنامه استراتژیک را تدوین میها نهانداز مطلوب آینده را به واقعیت تبدیل کند. آنکه چشم

انداز با اهداف سازمان باید  کنند و از تضمین و هماهنگی چشمبلکه اجرای برنامه را نیز هدایت می

( نیز معتقدند، کار  2009و همکاران )  (. آنگوین74،  2015،  3اینتوش لین و مکاطمینان یابند )مک

چشم بیان  با  نمیاستراتژیست  پایان  سازمان  باالی  سطوح  برای  استراتژی  و  بلکه  انداز  پذیرد، 

 انداز و استراتژی سطوح باال را به برنامه عملیاتی تبدیل کند.  استراتژیست موظف است چشم

ا دیگران در سازمان، رهبر استراتژیست باید  ها بهای جدید و مذاکره دربارۀ آنبر ایجاد ایدهعالوه

بتواند هر استراتژی جدیدی را اجرا کند که توسط سازمان اتخاذ شده است. این امر شامل طراحی  

شود )نورزیالن و همکاران ، های داخلی شرکت برای پشتیبانی از استراتژی جدید میمجدد توانایی

 
1. Grant & Baden-Fuller 

2. Watkins 

3. MacLean & MacIntosh 



 323                          ...یهادر ادارات کل ورزش و جوانان استان ستیمدل پرورش استراتژ یطراح: یجهرم

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

د که استراتژیست ها باید آگاهی کامل از محیطی که  کن ( اشاره می2008)  1(. مونتگومری68،  2016

کند تا تغییرات استراتژیک  ها را توانمند میکند داشته باشند و این آگاهی آنسازمان در آن فعالیت می

یا موقعیتهای جدیدی را ایجاد میرا شناسایی کنند که احتماالً فرصت های موجود را تهدید  کند 

هایی مانند مهارت ورزش باید از ویژگی  ای مدیریتی، استراتژیست در حوزه هاز نظر شایستگی  کند.می

تصمیمسازمان و  سازی  تصمیم  توانایی  مسئله،  حل  توانایی  نظر  دهی،  طبق  باشد.  برخوردار  گیری 

خواهد استراتژی بنویسد حتماً باید یک مدیر خوب باشد؛ یعنی  کسی که میشوندگان خبره،  مصاحبه 

افراد را کنار هم جمع کند؛ چه آن   این هنر را داشته هایی که همسو، یکپارچه و منسجم باشد که 

( در مطالعه خود بیان کردند،  2017)هستند و چه افرادی که ناهمسو هستند. عبیدات و همکاران  

( یکی 2016لشکربلوکی )ها باید توانایی مدیریت و تأثیرگذاری بر دیگران را داشته باشند.  استراتژیست 

مها پیاده  هایرت از  برای  موفقیت بنیادی  در سازمانسازی  استراتژی  سازمانآمیز  مهارت  را  دهی  ها 

ای از افرادی در سراسر سازمان داشته باشد  دانست و عنوان کرد استراتژیست باید توانایی ایجاد شبکه

 کنند. کمک مشکل آن حل به استراتژی اجرای در مشکل بروز هنگام به که بتوانند

 ء های مناسب برای توسعهها و روشدومین گام در پرورش نیروهای استراتژیست، استفاده از شیوه

های آموزشی و های تخصصی، شرکت در دورهشدن وظایف و فعالیتهایی آنان است. انجامشایستگی

روش  ازجمله  متخصص  افراد  با  ارتباط  شناساییبرقراری  توسعه های  برای  های شایستگی  شده 

سازماناست در  تجربه  کسب  خبرگان،  نظر  طبق  است.  بهراتژیست  ورزشی،  در  کارهای  فرد  گرفتن 

های مدیریتی و  سازمانی، آموزش مبانی استراتژیک، آموزش اصول و مهارتهای مختلف درونپست

از ربط، استفاده  های ذیبازدید از سازمانپذیری استراتژیک در سازمان به افراد،  رهبری، توسعه جامعه

های استراتژیست کمک کنند.  توانند به توسعه شایستگیافراد متخصص و مشاور خارج سازمانی، می

های استراتژیک به آموزش و توسعه مهارت( اشاره کردند  2015در همین زمینه، گلدمن و همکاران )

یر رفتار و  تجربه نیاز دارد و همچنین معتقدند که کسب تجربه در سازمان قادر به تغییر ذهنیت، تغی

 در افراد است. های جدیدشایستگی ءتوسعه

 
1. Montgomery 
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ها به الزامات سازمانی شامل مدیریت تغییر، تفکر و نگرش  از طرف دیگر، برای پرورش استراتژیست

استراتژیک مدیران، استقرار نظام ارزیابی و کنترل اثربخش و همچنین استقرار نظام مدیریت استعداد 

دگان، منظور از مدیریت تغییر، ساده و مؤثرکردن ساختار و سیستم  شوننیاز است. طبق نظر مصاحبه 

الزم، ایجاد فضای رقابتی در سازمان و وجود تفویض و نبود   منابع و امکانات تدارك و تهیهسازمانی،  

تمرکز در سازمان است. همچنین مدیران باید نگاه بلندمدت و استراتژیک داشته باشند و به ایجاد  

برنامه  نگرسازمان توسعه یادگیرنده، رویکرد  برای و  نیاز است.  تفکر سیستمی در سازمان  محوری و 

مشخص  به  اثربخش  کنترل  و  ارزیابی  نظام  شاخصاستقرار  سازمان،  کردن  در  عملکرد  ارزیابی  های 

طور مستمر، مهارت بازخوردگرفتن و بازخورددادن های مربوط به عملکرد بهآوری و تحلیل دادهجمع 

افراد،   بهبه  است.  نیاز  عملکرد  با  متناسب  تشویق  و  پرداخت  بهسیستم  نظام عالوه،  استقرار  منظور 

ارزیابی شایستگی افراد شایسته سازمان و  های آنان، بسترسازی نظام مدیریت استعداد به شناسایی 

و ساالری نیاز است. در این زمینه، گلدمن  شایستگی با تدوین قوانین، تناسب پست افراد با شایسته

های جدید استراتژیک به  ( معتقدند مدیریت تغییر در سازمان الزم است؛ زیرا ایده2015همکاران )

برای افزایش مزیت رقابتی باید بر کل  ها  استراتژیست ها و تعادل موجود نیاز دارند و  تغییر در توانایی

به و  کنند  تمرکز  آنسازمان  به  شرایط  با  افراد  سازگاری  دهمنظور  انگیزه  کنند  ها  هدایتشان  و  ند 

های  شایستگی  ( نیز معتقدند توسعه2015(. استیگتر و کوپر )258،  2013نونتامانوپ و همکاران،  )

 به تغییر عادت مدیران نیاز دارد.ها  استراتژیست 

های ورزشی به تحقق اهداف استراتژیک با کسب و  در سازمانها  استراتژیست درنهایت، پرورش  

شود. طبق نظر های ورزشی، ایجاد پویایی در سازمان و رشد و توسعه سازمان منجر میموفقیت  توسعه 

ای بین ورزش رفتن شکاف توسعهدر ادارات ورزش و جوانان به ازبین  ها استراتژیست خبرگان، وجود  

ها و ایجاد فضای رقابتی پویاتر بین  المللی در بیشتر استان اد ورزشکاران بین ها و ورزشکاران، ایجاستان 

رویهها منجر میاستان  برنامه،  برای داشتن  عاملی  دیگر،  از طرف  و سیاستشود.  روزانه در  ها  های 

های جدید در  نحوه کارکردن افراد، ساختار سازمانی، فناوری و استفاده از ظرفیت ادارات است که بر  

شود در شود؛ بنابراین پیشنهاد میگذارد و به ارتقا و افزایش کارایی سازمان منجر میزمان اثر میسا
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های استراتژیک دارند و زمینه ادارات ورزش و جوانان، افرادی را انتخاب کنیم که صالحیت و قابلیت

 رزش باشیم. و حوزههای بیشتری در ها را در سازمان فراهم کنیم تا شاهد موفقیتآن  توسعه
 

 تشکر و قدردانی 

وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل ورزش و جوانان و همچنین اساتید   نویسندگان این مقاله از مدیران

مدیریت ورزشی و مدیریت استراتژیک که در این پژوهش مشارکت داشتند، تشکر و قدردانی فراوان  

 کنند.  می
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