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بررسي وضعیت تفکر استراتژیک مدیران انجمن گردشگری ورزشي کشور براساس
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پژوهش حاضر به دنبال سنجش ميزان تفکر استراتژیک در ميان مدیران انجمن گردشگری ورزشی کشور بود .جامعة آماری شامل مدیران انجمن
گردشگری ورزشی کشور و نمونهها بهصورت تمام شمار  46نفر انتخاب شدند .ابزار اندازهگيری پرسشنامه جين ليدکا ( )8991در پنج بعد بود .روایی صوری
و محتوایی این پرسشنامه به تأ یيد چند تن از اساتيد مدیریت رسيد و پایایی آن نيز از طریق یک آزمون مقدماتی با استفاده از آلفای کرونباخ  0/18بهدست
آمد .یافتهها نشان داد که مدیران انجمن گردشگری ورزشی در نگرش سيستمی ،عزم استراتژیک ،فرصتطلبی هوشمندانه ،تفکر فرضيهمحور و تفکر در
طول زمان بهترتيب از بيشترین تا کمترین ميزان را دارا بودند؛ عليرغم اینکه مدیران انجمن گردشگری در ابعاد تشکيلدهنده تفکر استراتژیک از حد
متوسط تا زیادی برخور دارند ،اما نيازمند برنامهریزی بيشتر جهت تقویت این ابعاد هستند .عالوه بر این روابط همبستگی ميان متغيرهای زمينهای تحقيق با
متغير مالک نشان داد که سابقه کار بيشترین نقش مؤثر در تفکر استراتژیک مدیران را دارا بود.
کلیدواژهها :تفکر استراتژیک ،گردشگری ورزشی ،مدل جين ليدکا

 .1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قائمشهر ،گروه تربيت بدنی ،قائمشهر،
 .2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری ،گروه مدیریت ورزشی ،ساری ،ایران

ایران*

Email: moosavi_j@yahoo.com
Email: nafiseh.bardia@yahoo.com
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مقدمه
تفکر استراتژیک یک نوع قدرت ذهنی است که شخص را قادر میسازد نظم و هماهنگی در ذهن خود بهوجود آورد و تفکرش
را منسجم کند و به آشفتگیها نظام دهد .تفکر استراتژیک میتواند مدیران ارشد سازمانها را از فرایندها و بحرانهای روزمره
مدیریتی جدا ساخته و دیدگاهی متفاوت از سازمان و محيط متغير آن بهدست دهد (گرات  .)8991تفکر استراتژیک تشخيص
به موقع فرصتهای ميدان رقابت و کشف بازارهای پنهان است که رقبا نسبت به آن غافل هستند؛ بهعبارت دیگر ،برای
تصميمگيریهای استراتژیک و بهرهبرداری به موقع از فرصتها که دارای طول عمر محدودی هستند باید فهم صحيحی از
قوانين بازی در بازار موردنظر داشت (ایچی اومی .)8991 ،عناصر و الگوهای متعددی از سوی صاحبنظران و پژوهشگران
تفکر استراتژیک مطرح شده است که ليدکا عناصر زیر را بهعنوان عناصر تفکر استراتژیک معرفی کرده است :تمرکز بر هدف،
نگرش سيستمی ،فرصتطلبی هوشمندانه ،فرضيه محور بودن ،تفکر در طول زمان (ليدکا  .)8991در این پژوهش مدل جين
ليدکا بهدليل دارا بودن محتوای مناسب برای سنجش ابعاد تفکر استراتژیک و کثرت استفاده در تحقيقات متعدد مورد استفاده
واقع شده است .پنج عنصر تشکيلدهندهی تفکر استراتژیک از نظر ليدکا به شرح زیر است .عنصر اول نگرش سيستمی است
یعنی سازمان یک سيستم جامعی است که هر بخش آن با کل سيستم در تعامل است (کافمن و همکاران .)1002 ،دومين
عنصر تفکر استراتژیک تمرکز بر هدف و هدفگرایی است .هدف استراتژیک ،مقصدی است در رابطه با بازار طوالنیمدت و
وضعيت رقابتی که سازمان قصد دارد طی سالهای آینده به آن دست یابند (پاراهاالد و هامل .)8990 ،سومين عنصر تفکر
استراتژیک ،فرصتطلبی هوشمندانه است .یک اصل مهم در تفکر استراتژیک ،کشف فرصتها و بهره گيری از آنهاست.
(مينتزبرگ و لمپل  .)8999چهارمين عنصر از تفکر استراتژیک تفکر بهموقع است .یعنی بر گرفتن تصميم بهجا و در موقع
مناسب تأکيد دارند (پاراهاالد و هامل .)8990 ،پنجمين عنصر از تفکر استراتژیک ،فرضيهمداری است .با وجود محيط افزایش
دسترسی به اطالعات و کمبود زمان برای تفکر ،توانایی فرضيهسازی و آزمون مدیران ،یک موضوع کامالً جدی و ضروری
برای سازمانها است .توانایی خوب کار کردن با فرضيهها ،هستهی اصلی شایستگی بهترین استراتژیهای سازمان است
(ليدکا.)8991 ،
از طرف دیگر گردشگری یکی از مهمترین منابع «توسعه پایدار» محسوب میشود که از لحاظ درآمدزایی (بعد از صنعت
توليد انرژی و صنعت خودروسازی) به سومين صنعت برتر جهان مبدل گردیده و در سال  8988در سازمان ملل متحد مشخصاً
به رسميت شناخته شده است .در این راستا بيش از یک سده از به رسميت شناختن یکی از اشکال صنعت گردشگری تحت
عنوان «گردشگری ورزشی» میگذرد .عليرغم سابقه نسبتاً طوالنی شکلگيری گردشگری ورزشی ،کمتر از یک دهه از پا
گرفتن این صنعت در کشور میگذرد .از این حيث بدیهی است این پدیده سالهای نونهالی خود را در ایران سپری مینماید و
از این روی نيازمند کوششی مضاعف است تا با اتکاء بر راه خرد برای پيمودن این راه دراز در رقابت با سایر کشورها و
دستيابی به بخشی از بازارهای جهانی کامياب باشد .در این مسير یکی از لوازم اصلی ،داشتن مدیران حائز «تفکر استراتژیک»
است که بتوانند با نوع نگرش و بصيرت مدیریتی خود واقعيتهای بازار و قواعد آن را بهدرستی شناخته و ویژگیهای جدید
بازار هدف را زودتر از دیگران کشف کنند و سازمان را قادر سازد که موقعيت واکنشی خود را به وضعيت کنشی و آیندهساز
تبدیل کند» (بهرامی و طاهریفرد .)8298 ،اکنون صنعت گردشگری ورزشی را بهعنوان منبع اصلی در اشاعهی فرهنگ ملل،
اشتغالزایی ،رشد اقتصادی و توسعه زیرساختها میدانند در نتيجه با توجه به اهميت موضوع و موقعيت استراتژیک و ممتاز
این صنعت ،بررسی تفکر استراتژیک مدیران این صنعت از اهميت فوقالعادهای برخوردار است در نتيجه این پژوهش درصدد
است تا با پاسخ به این سؤاالت که :وضعيت تفکر استراتژیک در ميان مدیران چگونه است؟ کدام ابعاد و مؤلفههای تفکر
استراتژیک از وضعيت مطلوب و کدامیک در وضعيت نامطلوبی قرار دارد؟ نقاط ضعف موجود بر سر راه تفکر استراتژیک
مدیران کدام است؟ نقاط قوت و ضعف موجود بر مسير تفکر استراتژیک گردشگری ورزشی کشور را بررسی نماید و
راهکارهای متناسب با آن را پيشنهاد کند.
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تحقيقات متعددی در مورد تفکر استراتژیک در سازمانها ،شرکتها ،کارخانجات و  ...اهم از دولتی و غيردولتی انجام
پذیرفته است .سلطانی و قربانی ( )8211دریافتند که امروزه بهدليل پيچيدگیهایی که در دنيای اقتصاد و تجارت وجود دارد
منابع انسانی مهمترین عامل موفقيت سازمانها هستند و در حوزهی مدیریت استراتژیک اندیشه و تفکر منابع انسانی بهعنوان
تفکر استراتژیک شناخته شده است که یکی از بيشترین نيازها در حيطه مدیریت هم ایجاد و توسعه تفکر استراتژیک است و
این نوع تفکر در کليهی سطوح سازمانی الزم و حياتی است (سلطانی و قربانی .)8211 ،هرچند که همه عوامل کليدی
موفقيت در برنامهریزی استراتژیک در سازمان ها بهکار گرفته نمی شود (نيکویی و موسوی) اما ربيعی و همکاران (،)8219
مرتضوی و همکاران ( ،)8219یزدانی و بهرنگ ( ،)8298کالرک ( )1081و موریسون و لی ( )8999نشان دادند که سازمانها
برای رسيدن به موفقيت ،باال بردن عملکرد ،طراحی استراتژیهای خالق و پيادهسازی صحيح آنها و حفظ مزیت رقابتی
نسبت به رقبا باید از مدیرانی با قابليت تفکر استراتژیک بهرهمند باشند .زهرا و نامبيسان ( )1081نشان دادند که کارآفرینی و
تفکر استراتژیک رابطهی پویایی باهم دارند یعنی مدیرانی که تفکر استراتژیک باالیی دارند کارآفرینترند (زهرا و نامبيسان،
 .)1081شهامتنژاد ( )8290نيز مطالعات خود را براساس مدل ليدکا انجام داده که در تحقيق خود با نظر صاحبنظران
تغييراتی بر روی عناصر مدل ليدکا انجام داده و آن را به  19زیرعامل تقسيم کرده است (شهامتنژاد.)8290 ،
بهطور خالصه سازمان ها برای رقابت در دنيای امروز نيازمند مدیرانی با قابليت تفکر استراتژیک باال هستند که در
صحنه ی رقابت موفق شوند و انجمن گردشگری ورزشی با توجه به اهميتی که در حال حاضر دارد مستثنی از این قضييه
نيست .مظفری و همکارانش ( )8290در بررسی وضعيت صنعت گردشگری ورزشی ایران به این نتيجه رسيدند که بين
وضعيت موجود و مطلوب تفاوت معنیداری وجود دارد و دستيابی به توسعه و گسترش و وضعيت مطلوب در عرصه جهانی
بدون مدیریت صحيح و داشتن مدیرانی با قابليت تفکر استراتژیک امکانپذیر نخواهد بود .حميدی و همکارانش ( )8219هم
استراتژی گردشگری ورزشی کشور را با مطالعه و تحليل قوتها ،ضعفها ،تهدیدات و فرصتهای گردشگری ورزشی تبيين
کردند و این نتيجه حاصل شد که گردشگری ورزشی کشور از لحاظ موقعيت استراتژیک و در ماتریس داخلی و خارجی در
منطقه محافظهکارانه قرار دارد .بر اساس پژوهش هنری ( )8290ثابت شده که توسعه صنعت گردشگری ورزشی و ایجاد
زیرساختهای مناسب تأثير بسزایی در ایجاد اشتغال و درآمدزایی منطقه ميزبان دارد که برای بازاریابی در این صنعت طبق
پژوهش هنرور ( )8214بر لزوم توجه به نيازهای گردشگران و فرهنگ و پتانسيلهای موجود در منطقه ميزبان تأکيد شده
است که در این زمينه جاوید و دیگران ( )8298به این نتيجه رسيد که رسانهها و اینترنت در تبليغ جاذبهها و معرفی جاذبهها
به گردشگران ورزشی نقش مهمی را ایفا میکنند .البته در همهی پژوهشها این نتيجه حاصل شده که بدون وجود مدیریت
علمی و مدیران با قابليت تفکر استراتژیک ،موفقيت در برنامهریزیهای انجام شده امکانپذیر نخواهد بود.

روششناسي
پژوهش حاضر از نوع پيمایشی 8و مقطعی 1است؛ از ميان تکنيکهای گردآوری اطالعات از پرکاربردترین آنها یعنی
پرسشنامه با ویژگیهای جمعيت شناختی مانند سن ،سابقه کار ،سطح تحصيالت و سابقه مدیریت استفاده شده است ،جامعة
آماری این تحقيق را کليه «مدیران انجمن گردشگری ورزشی کشور» در سال  8291به تعداد  46نفر تشکيل میدهند که به
علت محدود بودن جامعة آماری ،نمونهگيری بهصورت تمام شمار انجام شده است .ابزار اندازهگيری پرسشنامه تفکر
استراتژیک جين ليدکا ( )8991بود که مشتمل بر  1بعد و  89مؤلفه براساس مقياس ليکرت طراحی و بهکار گرفته شد .روایی
صوری و محتوایی این پرسشنامه به تأیيد چند تن از اساتيد مدیریت رسيد و پایایی آن نيز از طریق یک آزمون مقدماتی با

1. Survey
2. Cross-sectional

76

بررسی وضعيت تفکر استراتژیک مدیران انجمن گردشگری...

استفاده از آلفای کرونباخ  0/.18بهدست آمد .تجزیه و تحليل دادهها با بستهی نرمافزاری  ،SPSSنسخهی  10و با بهرهگيری
از آمارههای توصيفی و استنباطی انجام گردید.

یافتهها
بخش اول :آمار توصیفی
ويژگیهاي جمعیتشناختی
جدول  :1ويژگیهاي فردي پاسخگويان
متغیرهاي زمینهاي

میانگین

نما

انحراف استاندارد

توزیع فراوانی پاسخگوها بر حسب سن
توزیع فراوانی پاسخگوها بر حسب تحصيالت
توزیع فراوانی پاسخگوها بر حسب سابقه کار
توزیع فراوانی پاسخگوها بر حسب سابقه مدیریت

 68سال
 9سال
 6سال

10-64
کارشناسی ارشد
 2تا  81سال
 1تا  4سال

 1سال
 4سال
 1سال






مطابق با جدول  8ميانگين سنی پاسخگویان حدود  68سال است.
یافتهها بيانگر این است که حدود سه چهارم مدیران انجمن گردشگری دورههای تحصيالت تکميلی را پشت
سر گذاشتهاند.
ميانگين سابقه کار پاسخگویان  9سال با انحراف استاندارد  4سال است .به عبارت دیگر هفتاد درصد افراد در
دامنه  2تا  81سال سابقه کار دارند.
ميانگين سابقه مدیریت در انجمن  6سال است و حدود هفتاد درصد افراد در دامنه  1تا  4سال سابقه مدیریت
دارند.

بررسی توصیفی میزان تفکر استراتژيک

بر اساس نمره سنجش تفکر استراتژیک پاسخگویان که از پنج بعد اصلی تشکيل شده بود ميزان تفکر استراتژیک افراد در حد
متوسط تا زیاد ارزیابی شد ( .)2/48انحراف استاندارد پاسخهای این متغير نيز  0/41بود که در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  :2بررسی توصیفی تفکر استراتژيک

تفکر استراتژيک

تعداد

درصد

درصد تجمعی

خيلی کم
کم
متوسط
زیاد
خيلی زیاد
جمع
نما
ميانه
ميانگين
انحراف استاندارد

0
1
81
24
1
46

0
9/1
11/8
14/2
9/1
800
6
6
2/48
0/41

0
9/1
21/9
91/2
800
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نمودار  :1مقايسه میانگین ابعاد تفکر استراتژيک

نتایج نمودار  8نشان میدهد که نگرش سيستمی با ميانگين ( ،)2/11عزم استراتژیک باا مياانگين ( ،)2/1فرصاتطلبای
هوشمندانه ( ،)2/9تفکر فرضيه محور ( )2/24و تفکر در طول زمان ( )2/14بهترتيب از بيشترین تا کمترین ميزان برخوردارند؛
لذا عليرغم اینکه ابعاد تشکيل دهنده تفکر استراتژیک از حد متوسط تا زیادی برخوردارند ،ابعاد تفکر در طاول زماان و تفکار
فرضيه محور ضعيفترین ابعاد هستند و نيازمند برنامهریزی بيشتر جهت تقویت هستند .در بررسی مؤلفههای سانجش تفکار
استراتژیک که در جدول  2نشان داده شده است نيز بهترتيب  -8دقت و تمرکز ( -1 ، )6/6سازمان بهعنوان جزیای از یاک
کل ( )6/81و  -2ریسکپذیری ( )2/91باالترین ميانگين و توانمندیهای حال ( )2/09و فرضيهسازی خالق ( )1/41کمترین
ميانگين را در مؤلفههای تفکر استراتژیک دارا بودند.
جدول  :3مقايسه میانگین مؤلفههاي کاربسته براي سنجش تفکر استراتژيک
مؤلفههای تفکر استراتژیک

ميانگين

دقت و تمرکز

6/66

سازمان بهعنوان جزیی از یک کل

6/81

ریسکپذیری
فرضيهسازی
عوامل داخلی بهعنوان یک بخش درگير با کل سيستم
خالقيت
مشتریان جزئی از سيستم
تعيين هدف
آزمون فرضيه
مدیریت مشارکتی
محيط بيرونی و داخلی
کشف فرصت
دستاورد گذشته
خلق آینده
همسوسازی اعضا
توانمندیهای حال
فرضيهسازی خالق

2/91
2/19
2/16
2/12
2/91
2/92
2/92
2/41
2/41
2/48
2/29
2/28
2/16
2/09
1/41
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بخشدوم :آمار استنباطی
سوال اول تحقيق :آیا بين ویژگیهای فردی و تفکر استراتژیک و ابعاد آن رابطه معناداری وجود دارد؟
جدول  :4بررسی رابطه بین ويژگیهاي فردي و تفکر استراتژيک و ابعاد آن

ابعاد تفکر استراتژیک

رابطه سن و تفکراستراتژیک

رابطه تحصيالت و
تفکراستراتژیک

رابطه سابقه کار و تفکر
استراتژیک

ضریب
همبستگی
پيرسون
0/60

0/008

عزم استراتژیک

0/24

0/006

0/10

تفکر فرضيه محور

0/84

0/1

0/89

0/81

فرصتطلبی
هوشمندانه
تفکر در طول
زمان

0/68

0/008

0/11

0/09

0/62

0/11

0/01

0/20

0/001

0/89

0/82

0/29

0/001

0/21

0/08

0/68

0/008

نگرش سيستمی

تفکر استراتژیک

سطح
معناداری

رابطه سابقه مدیریت و تفکر
استراتژیک

ضریب
همبستگی تای
کندال
0/11

0/01
0/09

0/66
0/20

0/01
0/000

0/28
0/09

0/64

0/19

0/02

سطح
معناداری

ضریب
همبستگی
پيرسون
0/19

0/02
0/000

0/11
0/86

0/19
0/08

سطح
معناداری

ضریب
همبستگی
پيرسون
0/19

0/01
0/06

سطح
معناداری

یافتههای جدول  6نشان داد که:
 بين سن و تفکر استراتژیک همبستگی مثبت وجود دارد یعنی با باال رفتن ميزان سن افراد تفکر استراتژیک نيز در
اغلب موارد در آنان افزایش مییابد.
 بين سطح تحصيالت و تفکر استراتژیک همبستگی مثبت وجود دارد یعنی سطح تحصيالت روی تفکر استراتژیک
افراد مؤثر است.
 بين سابقه کار و تفکر استراتژیک همبستگی مثبت وجود دارد یعنی با باال رفتن ميزان سابقه کار افراد ،تفکر
استراتژیک نيز در اغلب موارد در آنان افزایش مییابد.
 بين سابقه مدیریت و تفکر استراتژیک همبستگی مثبت وجود دارد یعنی با باال رفتن ميزان سابقه مدیریت ،تفکر
استراتژیک نيز در اغلب موارد در آنان افزایش مییابد.
ارزيابی رابطه چند متغیره میان تفکر استراتژيک و ساير متغیرهاي مرتبط

پس از آنکه رابطه هر یک از متغيرها با متغير تفکر استراتژیک بررسی شد به تحليل رگرسيون چند متغيره به روش گام به
گام 8برای بررسی اثر متغيرهای مستقل (متغيرهای دارای سطح سنجش فاصلهای) با کنترل سایر متغيرها بر تفکر استراتژیک
مبادرت ورزیده شد.
در مدل رگرسيونی گام به گام که با ترکيب خطی متغيرهای مستقل سن ،سابقة کار و سابقه مدیریت برای تبيين تفکر
استراتژیک بهدست آمده ،نتایج نشان می دهند که در این مدل پس از ورود متغير سابقه کار این متغير به تنهایی توانسته 89
درصد از تغييرات تفکر استراتژیک را در افراد پيشبينی کند .پس از این مرحله قاعدتاً باید سایر متغيرها بسته به سطح
1. Stepwise
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اثرگذاری وارد دستگاه تحليل میشدند؛ اما از آنجا که پس از کنترل اثر سایر متغيرها ،سطح اثرگذاری این متغيرها بر روی
متغير وابسته معنیدار نبود نرمافزار آنها را بهطور خودکار از معادله خارج کرده و از گزارش اثر آنها سر باز زد.
جدول  :5مدل رگرسیونی اکتشافی اثر متغیرهاي سن ،سابقه کار و مديريت براي تبیین تفکر استراتژيک

مدل

R

R Square

Adjusted R
Square

)Anova (F

sig

شماره يک

0/413

0/11

0/151

12/13

0/001

در جدول  1ضرایب تأثير مدل نهایی اکتشافی اثر متغيرهای سن ،سابقه کار و مدیریت بر تفکر استراتژیک نشان داده شده
است .چنانکه مدل نشان میدهد ،سابقه کار پس از کنترل اثر سایر متغيرها ،به ميزان  0/682با متغير تفکر استراتژیک رابطه
داشته و مهمترین متغير در کنترل آن است؛ لذا با وجود آنکه در آزمونهای همبستگی تکمتغيره ميان متغيرهای سن و
سابقه مدیریت و تفکر استراتژیک رابطه معنیداری برقرار بوده است؛ اما در آزمون چند متغيره اثر متغيرها و پس از کنترل اثر
کاذب سایر متغيرها که در جدول  4نتایج نشان داده شده ،متغير سابقه کار بهعنوان یک متغير زمينهای مهمترین نقش را در
شکلگيری تفکر استراتژیک داشته است.
جدول  :6ضرايب تأثیر مدل نهايی اکتشافی اثر متغیرهاي سن ،سابقه کار و مديريت براي تبیین تفکر استراتژيک

متغيرها
مقدار ثابت
سابقه کار

ضریبرگرسيونی غير
استاندارد )(B
2/869
0/809

Std.error

0/811
0/028

ضریب رگرسيونی
استاندارد )(Beta
0/682

T-value

Sig

10/926
2/141

0/000
0/682

بحث و نتیجهگیری
مدل نظری جين ليدکا یکی از مهمترین و پرتکرارترین مدلهای مورد سنجش در این حوزه است؛ لذا با استفاده از آن به
سنجش تفکر استراتژیک مبادرت ورزیده شد .شهامتنژاد ( )8290مطالعات خود را برای سنجش تفکر استراتژیک در مدیران
شهرداری تهران بر اساس مدل ليدکا انجام داده که بر اساس مقایسه ميان پژوهش حاضر و این پژوهش عليرغم تفاوتهای
جزیی ،نتایج مشابهی حاصل شد .در عين حال یافتهها نشان میدهند تفکر استراتژیک در ميان مدیران انجمن گردشگری
ورزشی کشور در مقایسه با جامعه آماری مورد بررسی در پژوهش شهامتنژاد ( )8290کمی ضعيفتر است و این ممکن است
بهخاطر سابقه کاری بيشتر مدیران شهرداری باشد چون بيشترین تعداد پاسخگوها در جامعه آماری شهامتنژاد دارای سابقه
کاری  10تا  11سال هستند در صورتیکه در پژوهش حاضر بيشترین تعداد پاسخگوها سابقة کاری  2تا  81سال دارند.
در تحقيقی که توسط یزدانی و بهرنگ ( )8298و مرتضوی و همکارانش ( )8219انجام شد ،نشان دادند که بين تفکر
استراتژیک مدیران شرکتها و موفقيت آنها رابطهی مثبت و قوی وجود دارد و راهبردگراها دارای عملکرد بسيار باالیی
هستند .ربيعی و دیگران ( )8219نيز معتقدند که سازمانهایی که مدیران با تفکر استراتژیک ندارند نمیتوانند استراتژی
صحيحی طراحی کنند و یا اگر طراحی کنند در پيادهسازی آن با مشکل مواجه میشوند که در همين راستا موریسون و لی
( )8999الزمهی پيادهسازی استراتژیهای صحيح و خالق و حفظ مزیت رقابتی نسبت به رقبا ،دارا بودن مدیرانی با قابليت
تفکر استراتژیک است .آبدهگاه ( ،)8211ربيعی و همکارانش ( )8219نيز برای سنجش تفکر استراتژیک مدیران شرکتهای
بهنوش گچساران و خودروسازی از مدل جين ليدکا استفاده نمودند .طبق یافتههای این تحقيقات در این کارخانهها تفکر
استراتژیک در حد خوبی بهکار برده میشود .در عين حال طباطبایی جعفری ( )8219با استفاده از مدل جين ليدکا بر روی
تفکر استراتژیک مدیران شرکت پلی پک ،پژوهشی را به انجام رساند و نشان داد که دو مؤلفه تفکر سيستمی و فرصتطلبی
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هوشمندانه در حد خوب و دو مؤلفه هدفمند بودن و تفکر به هنگام در حد ضعيف و مؤلفه فرضيهسازی در حد بسيار ضعيفی
کاربرد دارد که نتایج تحقيق حاضر را تایيد می کند.
براساس یافتههای این تحقيق در عين حال که ابعاد مختلف تفکر استراتژیک مدیران گردشگری ورزشی ایران از قوت
نسبی برخوردارند ،ابعاد تفکر در طول زمان و تفکر فرضيهمحور نسبت به سایر ابعاد ضعيفتر هستند و نيازمند برنامهریزی
بيشتر جهت تقویت هستند .این امر میتواند ناشی از عوامل فرهنگی -اجتماعی ،تحصيلی ،آموزشی و  ...باشد؛ کما اینکه
یافتههای این پژوهش نشان میدهد عوامل فردی مانند سن ،تحصيالت ،سابقه کار و سابقه مدیریت نقش مؤثری در افزایش
این ابعاد دارد .افزایش تفکر استراتژیک در مدیران انجمن گردشگری ورزشی هم میتواند باعث بازاریابی مؤثر (هنرور،
 )8214و تدوین استراتژیهای مفيد با توجه به نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیداتی که در پژوهش حميدی و همکاران
( )8219بيان شده ،گردد و هم میتواند به انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب کمک کند چون همانطور که در پژوهش
مظفری و همکاران ( )8290وضعيت صنعت گردشگری ورزشی کشور بررسی شد و نتيجة حاکی از وجود تفاوت معنیدار بين
وضع موجود و وضع مطلوب بود .و اینها میتواند به رونق این صنعت و در نتيجه ایجاد اشتغال و درآمدزایی کمک کند
(هنری.)8290 ،
پيشنهادات برخاسته از تحقيق
 تشویق اعضای انجمن به تفکر و ایدهپردازی در جهت تقویت بعد فرضيهسازی خالق.
 ایجاد برنامهریزیهای مدون برای تقویت بعد تفکر به موقع و برگزاری کارگاه در مورد نحوهی دستيابی و کاربرد
تفکر استراتژیک در مدیریت.
 راهاندازی پایگاه اطالعاتی و کاربرد اطالعات صحيح و به موقع در راستای تقویت مؤلفه کشف فرصت.
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