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 مقدمه

اي یکی از عواملی که در مدیریت ورزشی جایگاه ویژه

، دارد و در تمامی وظایف و اعمال مدیر قابل مشاهده است

. استژیک آن خصوص جنبۀ استراتگیري بهبحث تصمیم

دلیل جایگاه، ماهیت و گسترش آن در مدیریت ورزشی به

اي جامعه، اهمیت خاص و زیادي دارد. امروزه ورزش از ارتق

می و روانی، پرورش اخالق انسانی و اجتماعی، سالمت جس

هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی تا تقویت و ارتقاي سرمایه

). 1الملل و ... نقش دارد (و انسانی، گسترش روابط بین

جهت دادن به ورزش با این وسعت کارکردي، وابسته به 

 کیاستراتژتصمیماتی است که مدیران ورزش در سطح 

ي مطلوب از ورزش مندبهرهمنظور رو بهازاینکنند. اتخاذ می

ها و ابعاد گوناگونان در قالب اهداف در جامعه باید ظرفیت

کند، در این نوع ها که ورزش در جامعه تولید میو ارزش

 تصمیمات مدنظر قرار گیرند.

نوعی مدیریت است از طرفی در جامعۀ اسالمی نیاز به 

انی اخالقی آن پیوستگی هاي انسانی، دینی و مبکه با ارزش

ي اسالمی را مورد توجه و عنایت قرار هاآرمانداشته باشد و 

دهد. این در حالی است که مدیریت و حکمرانی در اسالم 

امام صادق (ع) از پدران از حساسیت باالیی برخوردار است. 

بزرگوارش روایت فرمود که پیامبر اکرم(ص) در حدیث 

ید که هر کس کارگزارى آگاه باش«مناهى فرموده است: 

گروهى را به عهده گیرد در روز قیامت با دستانى به گردن 

پس اگر در بین آن گروه به دستور خدا  دیآیم رشدهیزنج

سازد ولى اگر به ستم قیام نموده باشد خداوند او را آزاد می

شود و بد رفتار کرده باشد در آتش جهنم افکنده می

رو مدیر یک سازمان ورزشی ازاین .)2» (شتگاهى استداباز

گیري ها و شیوة تصمیمکه بدون اطالع از معیارها، ارزش

اسالمی پا به عرصۀ مدیریت بگذارد، در خطر بزرگی وارد 

تبعات دنیوي و اخروي بسیار بزرگی  تواندیمشده است که 

                                                           
1.  Shakun, M, F 

هایی همراه داشته باشد، چراکه باید راهبراي او و جامعه به

یماتی بگیرد که مورد رضاي خداوند را انتخاب کند و تصم

 متعال باشد. 

گیري استراتژیک را تصمیمی اندیشمندان تصمیم

 راتیتأث، بدون ساختار و داراي نشدهینیبشیپپیچیده، 

اي که ). این نوع تصمیم بر شیوه22اند (بلندمدت دانسته

شود، تر سازمان گرفته میتصمیمات دیگر در سطوح پایین

ها و باورهاي بر عوامل محیطی و نگرشالوهدارد و ع ریتأث

هاي اشخاص ها و هدفها، خواستهمدیر، عواملی مانند ارزش

حقوقی و حقیقی که قادرند از درون و بیرون بر سازمان 

قرار  ریتأثاعمال نفوذ کنند، این نوع تصمیمات را تحت 

 ).3دهند (می

گیري برخی در مورد نقش عقاید دینی در تصمیم

اند آن را عاملی اثرگذار بر کیفیت تصمیمات دانسته محققان

که در معتقد است زمانی 1طور مثال شوکان). به23-25(

گیري، معنویت به کمک عقالنیت بیاید، تصمیمات تصمیم

روند و با اتصال معنوي به از حد عقالنیت محدود فراتر می

میرزا و  شوند.خالق یکتا به تصمیم صحیح تبدیل می

) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین 2019( 2سیدیکوي

گیري استراتژیک گرایی بر روي تصمیممعنویت و مذهب

پرداختند. نتایج نشان داد تقوا و ترس از خدا اثر مثبتی بر 

رفاه و موفقیت مادي، همچنین در بعد سازمانی بر روي کار 

 و ارتباطات فردي و گروهی دارد. همچنین نتایج نشان داد

مذهب و معنویت اثر مستقیم بر روي تصمیمات  گرایش به

 ). 26استراتژیک دارد (

تغییر رویکرد بسیار شاهد امروزه این در حالی است که 

ها در دنیا مهم در ادبیات مدیریت استراتژیک سازمان

جاي آنکه اهدافی را براي هاي بزرگ دنیا به. سازمانهستیم

ایی براي رسیدن دنبال تدوین راهبردهخود تعیین کنند و به

هایی را براي سازمان خود تعریف باشند، ارزش هابه آن

1. Mirza, M, A; Siddiqui,D,A  
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ها در سازمان را پیاده کردن آن ارزش تیکنند و مأمورمی

در این زمینه اندیشمندان  .)4( کنندسازمان تعریف می

مصلحت عمومى فرد و جامعه  رامالك کلى ارزش اسالمی 

لحت؛ یعنى . مصاندکردهتعریف و مصلحت واقعى انسانیت 

). 5( هر چیز که موجب کمال و صالح واقعى انسانیت است

گیري استراتژیک در تفکرات ها در تصمیماما نقش ارزش

تفکر کند. نمود پیدا می 2و در قالب تفکر ارزشی 1کینی

که سازي است گیري و تصمیمارزشی یک پارادایم تصمیم

یت آن و به تقو ردتنگاتنگی دا ۀتفکر استراتژیک رابط با

شود می دیکند. در تفکر ارزشی بر این نکته تأککمک می

ها اهمیت بنیادي دارند که در هر موقعیت تصمیمی، ارزش

هاست این ارزش براساس. )6است (ها تحقق ارزشو هدف 

شود و بر مبناي ساز) تنظیم می(جهت گانهسهي هاهیانیبکه 

هاي ها و اهداف یعنی تبدیل ارزشي ارزشسازشبکهآن 

ها و اهداف میانی و عملیاتی صورت استراتژیک به ارزش

گیري بر مبناي آن انجام خواهد و هر گونه تصمیم ردیپذیم

). از طرفی محققان اسالمی در کشور ما، چندین 7شد (

گیري با رویکرد منظور تدوین الگوي تصمیمتحقیق به

 .انددادهاسالمی انجام 

) در تحقیقی با 1389رحمان سرشت و محمدي نسب (

گیري استراتژیک با رویکرد طراحی الگوي تصمیم«عنوان 

، مسائل مربوط به تصمیم را به سه بعد عوامل »اسالمی

گیرنده و فرایند اي، عوامل مربوط به تصمیمزمینه

 ریتأثبندي کردند؛ این عوامل تحت گیري دستهتصمیم

). در 3( اندگرفتهدي و معارف اسالمی قرار ی توحینیبجهان

گیري مدیران، با توجه تحقیقی دیگر نقش توکل در تصمیم

ي قرآن بررسی شد. محققان دریافتند که توکل هاآموزهبه 

خصوص در شرایط سبب جلب رضایت و یاري خداوند به

غیبی  امدادشود و درهاي رحمت الهی و عدم اطمینان می

). خسروآبادي و رضایی 8کند (ان باز میرا نیز بر روي انس

                                                           
1 . Ralph L.Keeney  

) در تحقیق دیگري با هدف طراحی الگوي 1394منش (

ي هامؤلفهترین گیري اخالقی، برخی از مهمتصمیم

البالغه را التزام به حق، از نهج شدهاستخراجگیري تصمیم

عدالت، حسن تدبیر، فهم و ادراك صحیح، محوریت منافع 

). 9داري عنوان کردند (انتو مصالح عامه، صداقت و ام

طور ) نشان دادند به1396ي و همکاران (اکبریعلهمچنین 

گیري تابع نظام ارزشی اسالم خاص تمام مراحل تصمیم

است و تصمیمی مورد تأیید اسالم است که مصلحت معنوي 

 ).10و مصلحت مادي را با هم تضمین کند (

اي گیري بر مبناما بیشتر مطالعات در حوزة تصمیم

شود. این ها در ورزش به مباحث اخالقی محدود میارزش

در حالی است که مسائل اخالقی تنها بخشی از موضوع 

. در این خصوص بالسی و استگیري ارزشی وسیع تصمیم

هاي خود بر لزوم هوشیاري و ) در یافته2017اردوسیلر (

دارند تا  دیتأکها آموزش مدیران ورزش در خصوص ارزش

هاي جهانی و قش حمایتی و راهنما در مورد ارزشبتوانند ن

). در تحقیق دیگر با عنوان 27اجتماعی داشته باشند (

، »گیري براي مدیران ورزشطراحی مدل اخالقی تصمیم«

ي اخالقی در تشخیص، ارائۀ هامالكنتایج نشان داد 

. بر این اساس اندکنندهنییتعو انتخاب صحیح،  هانهیگز

یی چون هامالكمراحل مختلف تصمیم به مدیران باید در 

). در همین زمینه 28نتایج، قوانین و عدالت توجه کنند (

هاي تقدیم شاخص«) در پژوهشی با عنوان 1392رضوانی (

بیان داشت، تزاحم » هاي اخالقیاهم بر مهم در تزاحم

اخالقی دو کاربرد دارد؛ اول داوري ارزشی و دوم تشخیص 

رت دیگر، هر گاه بین دو ارزش تعارض عباتکلیف اخالقی. به

ایجاد شود و هر گاه بخواهیم تکلیف اخالقی را تشخیص 

شود. محققان دهیم، از قوانین تزاحم اخالقی استفاده می

ي هامالكسه مالك حسن فعلی، حسن فاعلی و نتیجه را از 

اند؛ یعنی فعل اخالقی از نظر اندیشمندان اسالمی دانسته

2 . Value-alue-Focused Thinking 
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را در خود داشته  ادشدههر سه شرط ی یک فعل ارزشی باید

ی راخالقیغباشد و نبود یکی از این سه خصوصیت عمل را 

طراحی «) در پژوهشی با عنوان 2013). فلیگر (11کند (می

گیري براي مدیران ورزشی در حل مدل اخالقی تصمیم

گیري اخالقی را ، مراحل فرایند تصمیم»تعارضات اخالقی

این مدل پس از تشخیص و  براساستشریح کرده است. 

شناخت تعارض اخالقی اطالعات مربوطه باید وارد مرحلۀ 

ارائه و  هانهیگزي فلسفی ورزش شوند. پس از آن هایانجیم

. سپس ردیگیمشوند و انتخاب اولیه صورت ارزیابی می

نفعان تصمیم مشخص و رفع تعارض صورت ارتباط ذي

یت پس از اجرا و تصمیم نهایی اتخاذ و در نها ردیگیم

 ).29شود (تحلیل می

ي هامدلاما محققان سه جزء اصلی مرتبط با 

گیري استراتژیک را محیطی که تصمیم در آن گرفته تصمیم

شود؛ ماهیت خاص تصمیم و خصوصیات شخص می

منظور ). در این خصوص و به12اند (گیرنده دانستهتصمیم

) به 1392( و همکاران فردییداناعوامل  گونهنیاشناخت 

بررسی شیوة اتخاذ تصمیمات مدیران ورزشی کشور 

. نتایج نشان داد عواملی چون عدم اطمینان، اندپرداخته

ساختار قدرت، رسانه و ائتالف، از عوامل اثرگذار بر 

ي ورزشی ایران هستند. هاسازمانگیري در تصمیم

 هايریگمیتصمترین هدف مدیران در همچنین مهم

منظور است که در مواجهه با شرایط و بهطلبی اطمینان

 هاتیفعالبخشی به کسب اطمینان، از استراتژي مشروعیت

ی شرایط موجود ورزش در بررس). اما 13( کنندیماستفاده 

) در پژوهشی به 1394پور (در سطح استراتژیک، جوادي

بررسی موانع و مشکالت ورزش قهرمانی در سطح وزارت 

رزشی پرداخت. نتایج حاکی از آن ي وهاونیفدراسورزش و 

 هااستیساست که فقدان برنامۀ استراتژیک و روشن نبودن 

، فقدان منابع انسانی و تغییر و تحول سریع هايریگجهتو 

مدیران، عدم نظارت و ارزیابی صحیح، وابستگی به منابع 

دولتی، عدم تخصیص مناسب منابع مالی، نبود برنامۀ 

). 14( هاستچالشترین این و عملیاتی، از مهم مدتانیم

) در تحقیق دیگري 1394همچنین گودرزي و همکاران (

ي استراتژیک وزارت هابرنامهمنظور تعیین موانع اجراي به

ورزش و جوانان، عواملی چون رفتار سیاسی مدیران، ترس 

ي هاپستدر  رمتخصصیغاز تغییر و عزل شدن، وجود افراد 

سالۀ  20ود برنامۀ استراتژیک منطبق با سند مدیریتی، نب

 موقعبهکشور، تخصیص نامناسب منابع مالی و عدم تحقق 

ترین موانع در سطح استراتژیک وزارت آن را از جمله مهم

) عدم 1392). الهی و همکاران (15( اندکردهورزش معرفی 

ي، انتصابات سیاسی و عدم تخصیص منابع را ساالرستهیشا

اند وانع سطح استراتژیک ورزش کشور دانستهترین ممهم

) به 1397). در پژوهشی دیگر مهرابی و همکاران (16(

هاي ارزیابی رفتار مدیران براي حکمرانی تعیین شاخص

 هاافتهي ورزشی پرداختند. یهاونیفدراسخوب در 

بعد شفافیت و پاسخگویی،  8را در  هاشاخص

ي، مبارزه با ریذپتیمسئولیی، قانون مداري، جومشارکت

فساد، رعایت موازین اخالقی، نظارت و اثربخشی، نشان 

گیرنده ي فرد تصمیمهایژگیو). در بررسی 17دادند (

) در پژوهشی چهار دسته 1396قاسمی و همکاران (

ی ستگیفراشاشایستگی براي مدیران ارشد فدراسیون شامل 

ت ي اخالقی، اعتقادي، شخصی، کارآفرینی و تقویهامؤلفه(

 –ي رفتاري، سیاسیهامؤلفهبهداشت روانی)، اجتماعی (

ي هامؤلفهي (افهیوظارتباطی)،  -اجتماعی و فرهنگی

ي) معرفی احرفهی و رهبري) و شناختی (مؤلفه تیریمد

 ).18کردند (

ها در ي ارزشاهیپاو  کنندهنییتعبا توجه به نقش 

گیري، از یک سو تحقیقات اسالمی داخلی تنها به تصمیم

در منابع اسالمی توجه داشته و در  شدهانیبي هاهیتوص

. از سوي اندنگرفتهها را درنظر ي خود اغلب ارزشهامدل

دیگر، انجام تحقیقات در حوزة ورزش در ایران و دیگر 
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یراسالمی مبانی ارزشی و اخالقی غ براساسکشورها نیز 

تحقیقی که بحث  تاکنونرو انجام گرفته است. ازاین

هاي اسالمی و نظام آن گیري ارزشی از دیدگاه ارزشتصمیم

را در مدیریت ورزش بررسی کند، انجام نگرفته است. 

ۀ اصلی این تحقیق این است که ابعاد و اجزاي مسئلرو ازاین

گیري استراتژیک ورزشی اثرگذار و دخیل در تصمیم

هاي اسالم چه عواملی هستند؟ و این عوامل ارزش براساس

 در قالب یک الگو، چگونه با هم تعامل دارند؟

 
 روش تحقیق

این پژوهش در پی دستیابی به یک الگوي اکتشافی از 

گیري استراتژیک ارزشی با رویکرد اسالمی در تصمیم

بنیاد و مدیریت ورزش ایران بود که با استفاده از روش داده

مند اشتراوس و کوربین، در دو فاز اسالمی و خۀ نظامنس

ورزشی انجام گرفت. در فاز اول با هدف رسیدن به 

هاي اصیل اسالمی، ابتدا در مرحلۀ هایی مبتنی بر دادهیافته

گیري با کدگذاري باز مفاهیم ارزشی و ارتباط آنها با تصمیم

ري مطالعۀ قرآن و احادیث استخراج شدند. در مرحلۀ کدگذا

گیري در کنار هم و در قالب ي تصمیمهامقولهمحوري 

بنیاد قرار گرفتند و در مرحله کدگذاري انتخابی الگوي داده

با هدف رسیدن  آمدهدستبههاي تشریح شدند. سپس داده

نفر از استادان دانشگاه و خبرگان  22به اشباع نظري با 

دند. حوزه در مصاحبۀ عمیق مورد بررسی، تکمیل و تأیید ش

گیري استراتژیک حاصل انجام این مراحل الگوي تصمیم

ارزشی با رویکرد اسالمی شد. از آنجا که این الگو جنبۀ عام 

داشت، براي متناسب شدن با زمینۀ مدیریت ورزش، 

گیري پژوهش وارد فاز دوم شد. با توجه به اینکه تصمیم

 ها و ارزشی است،استراتژیک اسالمی الگویی بر پایۀ ارزش

ي هابرنامهی و باالدستابتدا با این دیدگاه به مطالعۀ اسناد 

یی که هاارزشاستراتژیک در حوزة ورزش پرداخته شد تا 

کند و نتایج مورد ورزش در مدیریت و جامعه ایجاد می

همراه شرایط و عوامل تحلیل وضعیت استخراج انتظار به

 هاافتهتأیید یمنظور تکمیل و شد. پس از پایان این مرحله به

 24گیري، تعداد و هماهنگ شدن با مدل اسالمی تصمیم

 7نفر)، مدیران وزارت ورزش ( 5نفر از استادان دانشگاه (

ي هاونیفدراسنفر)، و برخی از  3نفر)، کمیتۀ ملی المپیک (

گیري هدفمند و نظري نفر) به روش نمونه 9ورزشی (

اریافته تا رسیدن ساختانتخاب شدند که با آنها مصاحبۀ نیمه

به اشباع نظري انجام گرفت که در نهایت الگوي 

گیري استراتژیک ارزشی با رویکرد اسالمی در تصمیم

 مدیریت ورزش ایران تدوین و تکمیل شد.

دلیل نقل در نهایت از نظر اعتبار، تحقیق حاضر به

ها (عین آیه و احادیث) از اسناد معتبر، شاخص داده

ها به وحی و معصومین (ع)، و داده امانتداري و انتساب

ري استفاده از اسناد توسعۀ ملی و ورزش؛ دو شاخص باورپذی

 و قابل دفاع بودن را در حد باالیی داراست. همچنین با

نفر از خبرگان حوزوي و  22مندي مستمر از نظرهاي بهره

ر نفر از افراد خبره در مدیریت ورزش کشو 24دانشگاهی و 

حقیق و فرایندهاي آن، ثبت و تفسیر در تمامی مراحل ت

پذیري مورد ها، پایایی یا اطمینانها و مقایسۀ یافتهداده

خوبی تضمین و برآورد شده انتظار براي یک پژوهش به

 است.

 
 هاي تحقیقیافته

هاي منبع استخراج ارزش نیتریاصلبدون شک قرآن 

گیري از نظر اسالم اسالمی و درك نقش آنها در تصمیم

رو در فاز اول تحقیق و در مرحلۀ کدگذاري باز . ازایناست

به بررسی آیه به آیه تمام قرآن پرداخته شو تالش شد اوامر 

و نواهی و مواردي که در قرآن آمده و خداوند به آنها امر و 

آن عمل کرد،  براساسگیري کند و باید در تصمیمنهی می

ي ارزشی و اهیژگیورو مفاهیم داراي استخراج شوند. ازاین

 ریگوقتگیري در یک کار بسیار وسیع و در ارتباط با تصمیم
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بخشی از آن  1از قرآن استخراج شدند که در جدول 

 شود.مشاهده می

 
از قرآن شدهاستخراج. مفاهیم ارزشی 1جدول   

 
مفهوم ارزشی  هادهپس از پایان پذیرفتن این مرحله 

ها به مفاهیم و در آمد که با رفت و برگشت از داده دستبه

ها به سه دسته تقسیم شدند. این ارزش هامصاحبهخالل 

همچنین در قرآن و احادیث به گروهی دیگر از عوامل اشاره 

شود هاي مربوط به حیات دنیا تعبیر میشده است که ارزش

که در  ي و اعتدال در آن توصیه شده استروانهیمکه به 

 .استقابل مشاهده  2دول ج

  

ي مرتبطهاهیآ ردیف  
نقش در 

گیريتصمیم  
 ارزش

  -)24ره: (تقوا داشتن، بق –) 2کتابی است که در آن هدایت براي متقیان است، بقره:  1
، (ترس از خدا -نفر نزد خدا باتقواترین... ) نیتریرامگ( -)26بهترین لباس تقوا، اعراف: 

(از خدا پروا(تقوا) کنید خدا آگاه  –) 18ترس از خدا در غیب، فاطر: ( -)15و  40بقره: 
اشته باشید به شما فرقان (تشخیص حق (اگر تقوا د -)7ي شماست، مائده: هاقلببه 

 ) و ....29،  انفال: دهدیماز باطل) 

 -مهم در تصمیم
-اثرگذار تصمیم  

 تقوا

) 4و  3یب، رسول و آخرت، بقره: (ایمان به غ -) 62(ایمان به خدا و روز آخرت، بقره:  2
گفتند ایمان (–) 84: عمرانآل(بگو ایمان آوردیم به خدا و آنچه بر ما نازل شده ....،  –

ي است براي کسی که ایمان اموعظه(و این  –) 121،  اعراف: نیالعالمربآوردیم به 
ولش که (پس ایمان بیاورید به خدا و رس –) 232به خدا و روز آخرت بیاورد، بقره: 

 ) ....158نبی امی است،  اعراف: 

 ایمان اثرگذار در تصمیم

 -)45و  43ماز یاري بگیرید، بقره: (از صبر و ن -)3(اقامۀ نماز و دادن زکات،  بقره:  3
خشوع در ( -)92نعام: ا (حفظ نماز،  -) 239نماز ظهر، بقره:  خصوصاًنماز  برپا کردن(

در هر شرایط،  نور:  برپایی نماز -) 78(نماز و نماز شب،  اسرا:  –) 2: مؤمنوننماز، 
 -)41، حج: دارندیمکسانی که اگر در زمین به آنها تمکین داده شود نماز بپا ( -)37

 )....92(حفظ نماز، انعام: 

میرمستقیغاثرگذار   نماز 

 45دن، انفال: بودن و صبر کر قدمثابت( –) 153و  45(استعانت از صبر و نماز، بقره:  4
استقامت ( –) 66و  65نفر دشمن، انفال:  10(ایمان و صبر پیروزي هر نفر بر  –) 46و 

انند ) (صبر کن م15و  شورا:  112(فاستقم کما امرت،  هود:  –) 89کنید، یونس: 
صبر  و صبر کن و(–) 83و  18(صبر جمیل، یوسف:  –) 35پیامبران اوللعزم، احقاف: 

 )....127تو نباشد مگر براي خدا، نحل: 

 -مهم در تصمیم
اثرگذار مستقیم در 

 تصمیم.
 صبر

نی باعث تعدي نشود (دشم –) 90کند، نحل: (همانا خدا امر به عدالت و احسان می 5
قسط حتی علیه (شهدا هللا قوامین بال –) 8، مائده: تقواستبه  ترکینزدعدالت کنید که 
(عدالت با  -)60- 90اعراف:  60-90(پیمانه ترازو و میزان،  –) 135خانواده، نساء: 

کند،  ردگارم امر به قسط می(بگو پرو –) 8-9حجرات:  8-9کافرانی که دشمنی ندارند، 
 …) 58به عدل حکم کنید...،  نساء:  دیکنیمکه بین مردم حکم (و زمانی-)29اعراف: 

بسیار مهم در 
ثرگذار ا -تصمیم

 مستقیم
 عدالت
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 از قرآن آمدهدستبههاي ارزشي بند. دسته2جدول 

 هاي حیات دنیاارزش در ارتباط با خود(فردي) )در ارتباط با مردم (اجتماعی در ارتباط با خدا

 حفظ جان و حیات علم حفظ نظام جامعه ایمان
 غذا و خوراك تجربه عدالت تقوا

 لباس و پوشاك حکمت احسان و تسلیم براي خدا اطاعت

 امنیت تعقل اصالح اخالص
 سالمت (عافیت) التزام به حق صداقت امید به فضل و رحمت خدا

 حب زن و همسر اخالص مؤمناندوست داشتن  صبر

 حب فرزند (پسر) صبر دوستی نکردن و برائت از ظالمان نذر و عهد با خدا و وفاي به آن

 مسکن حیا ایثار خدا و قضاي اورضایت از 

 حب پدران، برادران پاکیزگی کظم غیظ و گذشتن از مردم جهاد

 اقوام و خاندان سکینه اصالح بین مردم تیباهلدوست داشتن خدا، رسول و 

 مال و ثروت تالوت قرآن عفت توبه و انابه

 طال و جواهر محکم گرفتن کارها یاري مستضعفان شکر خدا

 مرکب (وسیلۀ سواري) بهترین صورت عمل به به نیکوکاري و تقوا همکاري دعا

 تسلط بر دیگران شرح صدر گفتار پسندیده توکل

 وکارکسبتجارت و  بر و نیکوکاري مشورت توسل

 عزت اجتماعی غم نخوردن اخوت و الفت بین قلوب ذکر خدا

 جایگاه اجتماعی امانتداري عزت اسالم و مسلمین نماز

 راحتی و رفاه قناعت خدا ریغنترسیدن از  خشوعفروتنی و 
 کشت و زرع ییخونرممهربانی و  فروتنی نترسیدن از غیر خدا

 آب جوانمردي هجرت زکات

 دام دوري از هوا و هوس معروف و نهی از منکر امر به حج
...... ...... ...... ..... 

 
هاي اولیه ي دیگر از عوامل در یافتهادستهو در نهایت 

کند، مثل کفر، دیده شد که خداوند انسان را از آنها نهی می

ي شدند که گذارنامها شرك و نفاق و ... که ضد ارزش

یاد  هالتیرذسرچشمۀ همۀ اینها حب دنیاست و از آنها به 

شود. همچنین گروه دیگر نواهی افراط و تفریط در انجام می

که مورد نهی قرآن است، مثل انفاق نکردن که  هاستارزش

ي در آن، انسان را در روادهیزمذموم است و از طرف دیگر 

 .آوردیدرم1جرگۀ مبذرین و برادران شیاطین

اما یک سري اصول ارزشی در آیات مشاهده شد که پس 

از بررسی با عنوان اصول راهبري ارزشی اثرگذار بر تصمیم 

                                                           
 . 27و  26اسرا: . 1

ي شدند. پس از دقیق شدن بر آنها مشخص شد که گذارنام

هاي دنیا و ضد ها، ارزشتقابل ارزش براساساین اصول 

قابل مشاهده  3شوند که در جدول ها متجلی میارزش

 است.
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 گیريها و اصول راهبري ارزشی در تصمیم. تقابل ارزش3جدول 
 اصول راهبري ارزشی  تعارض و تزاحم ردیف

 صل اضطرارا -هاي حیات دنیاهاي معنوي بر ارزشاصل برتري ارزش ارزش دنیا –ارزش  1
 هاي ارزشبندتیاولواهم و مهم یا  ارزش -ارزش 2
 هادج -امر به معروف و نهی از منکر – ایستادگی ضد ارزش –ارزش  3
 تجربهاستفاده از تعقل، علم و  ارزش دنیا –ارزش دنیا  4
 دفع افسد به فاسد یا انتخاب بین دو شر رزشضد ا -ضد ارزش 5
که راهبرد  آورندیمجوم و به آن ه خواهندیمها فقط دنیا را گاهی ضد ارزش ضد ارزش –ارزش دنیا  6

 شود.ضد ارزش می –مثل ارزش 
 

ت یی مشاهده شد که تأثیراهاارزشهمچنین در مراتب، 

هاي حیات دنیا که زمینۀ و اهمیت بیشتري دارند. در ارزش

، سه عامل معیشت و اقتصاد، کنندیمزندگی را فراهم 

هاي راهبردي در این مرتبه عنوان ارزشامنیت و سالمت، به

هاي فردي تعلیم و تربیت قرار گرفتند. در مرتبۀ ارزش

ها و براي بروز ارزشاسالمی، عاملی شناخته شد که 

سجایاي اخالقی بسیار حیاتی و راهبردي است. در مرتبۀ 

هاي اجتماعی حفظ نظام اسالمی، عزت اسالم و ارزش

عنوان مسلمین، عدالت، اصالح، احسان و توسعه، به

هاي در هاي راهبردي اجتماعی کشف شدند. در ارزشارزش

 د.شناخته شعنوان ارزش راهبردي ارتباط با خدا، ایمان، به

ها ها، ضد ارزشپس از پایان مرحلۀ اول و کشف ارزش

گیري و نقش هاي حیات دنیا و اصول ارزشی تصمیمو ارزش

آنها در تصمیم تحقیق وارد مرحلۀ کدگذاري محوري شد. 

، مورد بررسی و در قالب عامل محوري هامقولهرو ازاین

و کنش گر، نتایج، عوامل مؤثر شرایط علی، عوامل مداخله

عوامل  متقابل یا راهبرد قرار گرفتند. پس از دستیابی به این

به مصاحبه با  هاافتهمنظور تکمیل و تأیید یدر فاز اول و به

الگوي  تینهامتخصصان مذهبی پرداخته شد که در 

 آمد. دستبهیکرد اسالمی گیري ارزشی با روتصمیم

گیري تصمیمهایی در ابعاد مختلف الگوي با چنین یافته

استراتژیک با رویکرد اسالمی، تحقیق وارد فاز دوم شد. 

از مطالعۀ اسناد توسعۀ ملی (از برنامۀ چهارم تا رو ازاین

ي استراتژیک موجود در وزارت هابرنامهششم توسعه) و 

ي هاونیفدراسورزش و جوانان و ادارات کل و برخی از 

دنظر بودند، ها و اهدافی که در این اسناد مورزشی؛ ارزش

، کنندیمیی که ورزش در جامعه ایجاد هاارزشعنوان به

ی مانند  ورزش سؤاالتبا مطرح شدن استخراج شدند. سپس 

هاي مهم و استراتژیکی براي فرد، جامعه و کشور چه ارزش

تصمیمات استراتژیک  سازنهیزمکند؟ عوامل ایجاد می

 مدار (صحیح) در مدیریت ورزش ایران چیستند؟حق

ي یک مدیر در مدیریت ورزش هايتوانمندو  هایژگیو

گیري صحیح و حق مدار کشور چیست؟ موانع تصمیم

استراتژیک در ورزش چیست؟ و ... از مدیران و استادان 

ي از این انمونهعمل آمد که ورزش کشور مصاحبه به

 قابل مشاهده است. 4در جدول  هامصاحبه
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 مرحلۀ ورزشی 16از مصاحبۀ شمارة  هامقولهخراج مفاهیم و . است4جدول 
 مقوله مفاهیم جمالت شناسه

P1 هاي ورزشارزش سالمت (ارزش حیات دنیا) شودورزش با فعال کردن جامعه باعث سالمتی و شادابی و نشاط می 

P2  ي هابیآسپیشگیري از  ندي اجتماعی مثل اعتیاد پیشگیري کهابیآساز  تواندیمورزش
 هاي ورزشارزش اجتماعی (ارزش اجتماعی)

P3 
ي مسلح و آمادگی روهایندر زمینۀ امنیت هم، چه از نظر خود 

 است. رگذاریتأثجسمانی نسل ما که روي امنیت آیندة کشور 
امنیت و حفظ نظام (ارزش 

 هاي ورزشارزش اجتماعی)

P4 
به غذا  کهطورهمانی هم هست مردم هاي رفاه اجتماعیکی از شاخص

 هاي ورزشارزش معیشت و رفاه (ارزش دنیا) و پوشاك نیاز دارند باید ورزش هم بکنند.

P5 
ي هامهارتاید یک سري بگیري سطح کالن مدیر براي تصمیم

زمان و مدیریتی داشته باشد، مثل نگاه بلندمدت، تجربه، شناخت از سا
 صبر.

نگاه استراتژیک، تجربه، 
 ي مدیرهایژگیو اشراف به مجموعه، صبر

P6 
د بصیرت داشته باشد، یعنی خوب ببیند، درست قضاوت کند و بتوان

 ها پایبند باشد.ی کند و در ضمن به ارزشنیبشیپنتایج را 

، مسئلهبصیرت، تشخیص 
ی نیبشیپها، ارزیابی گزینه

 هانتایج، التزام به ارزش

فرایند 
گیري تصمیم

 (کنش متقابل)

P7 
ح، برنامه استراتژیک است. صحی ماتیتصمترین شرایط الزم براي مهم

راسیونی ساله نداریم. هر فد 10وزارت ورزش برنامه ندارد. ما برنامۀ 
 کند.براي خودش کار می

 برنامه استراتژیک
 

شرایط علی 
گیري تصمیم
 مدارحق

P8 
کند شهرداري جدا کار می مثالً، کنندیمي بخشی کار هاسازمان

دا جو وزارت ورزش هم کار خودشان را تا حد زیادي  هاونیفدراس
 دهند.انجام می

ي هاسازمانعدم انسجام 
 عوامل زمینه ورزشی

P9 
شود. بعضی اوقات سیاسی و گاهی مداخالت در سیستم انجام می

درست  گذارندینمو  کشندیمذینفعان مدیریت را به سمت خودشان 
 گیري شود.تصمیم

اثر  -مدیران سیاست زدگی
 ذینفعان

(شرایط  دهایتهد
 محیط)

P10  شرایط علی خواهیپاسخ .خواهندینممدیران پاسخگو نیستند، البته مدیران کالن هم پاسخ 
P11 شرایط علی محیط ها پیش رفت.ارزش براساسشود شرایط خیلی سخت شده نمی 

P12 
 براي ، گاهی همردیگیمبیشتر تصمیمات براي حفظ موقعیت انجام 

 گرعوامل مداخله نفع شخصی و گروهی نفع شخصی و گروهی...

 
ي مرحلۀ خبرگان مدیریت هامصاحبهاز طرفی در 

کند، با هایی که ورزش خلق میورزش، ارتباط ارزش

هاي استراتژیک اسالمی مشخص شد تا بتوان الگوي ارزش

هاي استراتژیک ارزش براساسگیري استراتژیک را تصمیم

این ارتباط را نشان  5اسالمی در ورزش طراحی کرد. جدول 

 .دهدیم
 

هاي استراتژیک اسالمی از نظر خبرگان مدیریت توسط ورزش در جامعه و ارتباط آن با ارزش شدهخلقهاي . ارزش5جدول 
 ورزش

 هاي استراتژیک اسالمیبا ارزشارتباط  کندهایی که ورزش ایجاد میارزش ردیف
 ایمان در ارتباط با خدا بادت و ... در ورزشع -وکلت -استفادة ورزشکاران از ایمان، دعا 1
نی(در ی (افزایش همبستگی و اتحاد ملی ). سالمت و آمادگی جسمانیافتخارآفر 2

 حوزه دفاعی و امنیت ملی)

 اجتماعی

 حفظ نظام اسالمی

 عزت اسالم و مسلمین ملی و اسالمی) ایجاد غرور ملیی (عزت نیافتخارآفر 3
 عدالت عدم تبعیض -عدالت  4
 اصالح ي اوقات فراغتسازینغ -فزایش مشارکت اجتماعیا -ي اجتماعیهابیآسپیشگیري از  5
 احسان جوانمردي و ... –المللی رتباط بینا -صلح و دوستی 6
 -هاي آن از طریق ورزشاسالم و ارزشبلیغ ت -صدور شعائر و فرهنگ اسالمی 7

 توسعۀ اقتصادي، اجتماعی، انسانی و ...
 توسعه
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هاي استراتژیک اسالمی از نظر خبرگان توسط ورزش در جامعه و ارتباط آن با ارزش شدهخلقهاي . ارزش5جدول ادامۀ 
 مدیریت ورزش

کندهایی که ورزش ایجاد میارزش ردیف استراتژیک اسالمیهاي ارتباط با ارزش   
هاي اخالقی اسالمی در تربیت فرزند رزشااستفاده از  -هاي اخالقیایجاد زمینۀ بروز ارزش 8

 ي فردي و اجتماعی از طریق ورزشهايوانمندترشد انواع  -از طریق ورزش
 فردي

 تعلیم و تربیت اسالمی

خصوص در حوزة ایجاد درآمد پایدار به -بر تولید ناخالص داخلی ریتأث -یجاد اشتغالا 9
 -یرورزشیغیجاد شرایط براي تبلیغ تولیدات ورزشی و ا -ياحرفهآموزشی، همگانی و 

ارزش حیات  وقات فراغت سالم و ...ا -رتقاي سبک زندگیا -ي درمانهانهیهزکاهش 
 دنیا

 معیشت و اقتصاد

 امنیت ي اجتماعیهابیآساهش ک -سالمت و آمادگی جسمانی (شعار حوزة دفاعی) 10
رتقاي ا -ي جسمی و روانیهايماریبیشگیري و درمان پ -سالمت جسمانی و روانی 11

 ... نفسعزت، نفساعتمادبهي روانی مانند هايتوانمندو  هاشاخص
 سالمت

 
گیري از نظر متخصصان با بررسی ابعاد مختلف تصمیم

گیري استراتژیک ارزشی با ورزشی الگوي نهایی تصمیم

رویکرد اسالمی در مدیریت ورزش ایران تکمیل شد که در 

 قابل مشاهده است. 1شکل 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گیري استراتژیک ارزشی با رویکرد اسالمی در مدیریت ورزش ایران. الگوي تصمیم1شکل 

بنیاد پس از کدگذاري انتخابی: در روش پژوهش داده

کدگذاري محوري، مرحلۀ کدگذاري انتخابی است که در 

این مرحله به بررسی و تشریح ارتباطات بین ابعاد و عواملی 

شود تا یک ، پرداخته میاندآمده دستبهکه در مرحلۀ قبل 

ي موجود در مدل کدگذاري هامقولهنظریه از روابط فیمابین 

 ).17محوري به نگارش درآید (

هاي این تحقیق متغیر محوري یافته براساس

مداري با چهار بعد گیري استراتژیک اسالمی حقتصمیم

 شرایط علی
 ها التزام به ارزش.1

تالش براي .2
 هاي دنیاارزش

 محیط.3
 طینت و وراثت.4
 استراتژیک ۀبرنام.5
نظارت و پاسخ .6

 خواهی
انتصاب مدیران .7

 شایسته
 

 

 عامل محوري 
مداريحق  

گرعوامل مداخله  

 هاضد ارزش.1
افراط و تفریط در .2

 هاانجام ارزش

 کنش متقابل

تشخیص و شناخت .1

 لهئمس

له ئتعیین ارتباط مس.2

 هابا ارزش

 راهکارها ارائۀ.3

 راهکارها ارزیابی.4

رفع تزاحم ارزشی و .5

 انتخاب

 توکل .6

 

 نتایج
 قرب الهی.1

 رضایت و خشنودي خدا.2
 هدایت و رستگاري.3
 حیات طیبه.4
، فردي، دنیوي نتایج.5

 و اخروي اجتماعی
 علم و حکمت.6
آسان شدن و  یاري خدا.7

 امور
 فضل و رحمت خدا.8
 بخشش گناهان.9

 اصالح حال.10
نازل شدن برکات .11

 خداوند

 عوامل زمینه
 ویژگی هاي فردي .1
 استعانت و ارتباط با خدا.2
هاي عوامل و ارزش.3

 اجتماعی و راهبردي
 SWOTشرایط .4
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، التزام به حق دارد (حق را گراستحقاست. مدیر 

کند و به حق عمل (انجام عمل )، مطالبۀ حق میردیپذیم

مداري التزام به کند. از شرایط علی حقدرستی) میبه

معنا که مدیر باید از این . به این استهاي اسالمی ارزش

ها شناخت داشته باشد و به آنها پایبند باشد و عمل ارزش

سوي اهداف و عبارت دیگر، مدیر ضمن حرکت بهکند. به

هاي سازمان که در جهت اهداف برخاسته از ارزش

ها دارد. ارزش مراتبسلسلههاي اسالم است، التزام به ارزش

هاي حیات دنیا نیز زشهمچنین تالش براي دستیابی به ار

عنوان شرایط علی حق مداري قرار گرفت. در جریان به

عواملی چون محیط شامل محیط اسالمی  هامصاحبهفرایند 

از سطح خانواده، سازمان، و اجتماع (شهر، کشور و 

این  بهالملل) و همچنین طینت (فطرت) و وراثت هم بین

شی بخش اضافه شدند. همچنین با نظر متخصصان ورز

ی، نظارت باالدستبر مبناي اسناد  کیاستراتژداشتن برنامۀ 

خواهی و انتخاب و انتصاب مدیران شایسته جزء و پاسخ

 شرایط علی به الگوي اسالمی اضافه شدند.

بنیاد، نتایج دستۀ بعد در کدگذاري محوري روش داده

در  توانندیمهستند که شامل نتایج دنیوي و اخروي که 

ایات اجتماعی یا فردي باشند. در آیات و رو ارتباط با خدا،

مرتبط نتیجه عمل به هر ارزش اخالقی چنین نتایجی 

عنوان شده و در الگو قابل مشاهده است. ضمن اینکه در 

ها قرار ضد ارزش هابازدارندهگر و بخش عوامل مداخله

 گرفتند که پیشتر در مورد آنها توضیح داده شد.

بنیاد اشاره به ر روش دادهکنش متقابل یا راهبردها د

این دارد که کنشگران بر اثر عوامل علی دست به چه 

؟ به چه اعمال و زنندیمیی هاکیتاکتراهبردهاي رفتاري و 

و  ترفندها؟ و چه تدابیر و کنندیمیی مبادرت هاوهیش

و شرایطی که در آن قرار  هانهیزمشگردهایی را به اقتضاي 

این تعریف از  براساس). 18؟ (رندیگیمدارند، در پیش 

گیري کنش متقابل در موضوع تحقیق، فرایند تصمیم

عنوان کنش متقابل قرار استراتژیک مبتنی بر ارزش، به

. 2، مسئله. تشخیص و شناخت 1گرفت که شامل مراحل 

. ارزیابی 4ۀ راهکارها، ارائ. 3ها، با ارزش مسئلهتعیین ارتباط 

. 6زاحم ارزشی و انتخاب و . رفع تعارض و ت5راهکارها، 

 .استتوکل 

در بخش زمینه که عوامل مؤثر بر کنش متقابل که 

گیري است، عوامل در چهار حیطه همان فرایند تصمیم

 قابل مشاهده است. 6آمد که در جدول  دستبه

رد في فردي مدیر یا هایژگیواز  اندعبارتدستۀ اول 

ۀ دوم استعانت از گیرنده مانند علم، تجربه و ...؛ دستتصمیم

هاي در ارتباط با ارزشخداوند و ارتباط با او؛ دستۀ سوم 

نهایت دستۀ چهارم  درهاي استراتژیک اسالمی؛ ارزش

گیري استراتژیک اعم از نقاط قوت، ضعف، شرایط تصمیم

گیري استراتژیک ورزش فرصت و تهدید، که در تصمیم

 کشور وجود دارند.

راهم باشد و فبراي او  مدار شرایط علیاگر مدیر حق

گیري را که در کنش متقابل متجلی است، فرایند تصمیم

ی درستی طی کند، به نتایج دنیایۀ عوامل زمینه بهلیوسبه

د و آخرتی، فردي، اجتماعی و در ارتباط با خدا دست خواه

 یافت که باالترین آن قرب الهی و خشنودي خداوند خواهد

از  که کنندیمی اخالل ایجاد بود. البته در این مسیر عوامل

شود. در الگوي عمومی گر تعبیر میآنها به عوامل مداخله

ها در این ها و افراط و تفریط در ارزشاسالمی ضد ارزش

قسمت جاي گرفتند. در الگوي ورزشی عواملی چون برتري 

دادن نفع شخصی و حزبی به نفع اجتماعی و ملی، زد و 

شخصی کشف شدند که در  ي سیاسی و توجه به میلبندها

 ها هستند.واقع مصادیق همان ضد ارزش
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گیري استراتژیک. عوامل مؤثر بر کنش متقابل یا فرایند تصمیم6جدول   

 عوامل حیطه ردیف

داري، توانایی (جسمی، شناختی، روانی)، شرح صدر، صبر، ایمان، تقوا، علم، تجربه، تعقل، امانت ي فرديهايتوانمندویژگی هاو  1
ي (دوستی با ریگجهتیی، مشورت، خونرمتعقل، دوراندیشی، قناعت، قاطعیت، شجاعت، 

 و برائت از ظالمان)، صداقت مؤمنان
یی، نظم، توانایی اگرواقع(تجربه)،  مراتبسلسلهاشراف به مجموعه و محیط، طی کردن 

 ي، تعهد مذهبی و ملیمداراخالقارتباطی، 

 عبادت (دعا، نماز، زکات، توبه، انابه)، توکل و توسل، اخالص استعانت و ارتباط با خدا 2

هاي هاي در ارتباط با ارزشارزش 3

 استراتژیک اسالمی 

 کندیجاد میانظام ارزشی اسالمی  مراتبسلسلههایی که ورزش در ارزش

4 

شرایط 

گیري تصمیم

استراتژیک 

مدیریت 

 ورزش ایران
SWOT 

 

 

 هاورزشوسعۀ انواع ت -یروي انسانی جوان ن -دهاوجود استعدا - آورمدالي هارشته قوت

 ضعف

سیاست  -انونی و حقوقی ورزشنبود نظام ق -و تجهیزات هارساختیزضعف  -منابع مالی
حفظ  -ی در نتایجنیبکینزد -دم خالقیتع -رس از تغییر و عزل شدنت -وزمرگیر -زدگی

محور مهبرنا -عوامل قدرت داشتننگهراضی  –هاي صحیح ارزیابی بود شاخصن -وضع موجود
  -راسی اداريکبورو -اختار سازمانیس -دم تخصیص اعتبارات مصوبع -نبودن

 فرصت

 -المللوابط بینر -ي جهانیهارنامهب -خصوص آسیایی و المپیک)المللی (بهمسابقات بین
انواع  -جمعیت جوان -ي جامعه به ورزشمندالقهع -ي علمی و نیروي انسانی قويهاشرفتیپ

 رسانه

 تهدید

فراد اجایگاه ورزش در هیأت حاکمه و دولت (داشتن دید سرگرمی نسبت به ورزش)، دخالت 
ضعیت و -هانصبي قدرت) در تخصیص منابع و عزل و هاکانونسیاسی (نمایندگان مجلس و 

ثر ا -نفعان اقتصاديثر ذيا -هارفتن ارزش ؤالسزیر  -حریم و موانع اقتصاديت -اقتصادي کشور
 ي اجتماعیهاشبکه -ي متولی ورزشهاسازمانو هماهنگی بین  عدم اتحاد -رقبا

 

 گیريبحث و نتیجه

هدف از انجام این پژوهش طراحی الگویی براي اتخاذ 

تصمیمات صحیح در مدیریت ورزش در سطح استراتژیک 

گیري هاي اسالمی بود. در الگوي تصمیمبا استفاده از ارزش

عنوان مداري بهحاصل از این تحقیق، حقاستراتژیک ارزشی 

گیري شناخته شد. همچنین متغیر محوري در تصمیم

ي الگو نقش اساسی دارند و هابخشها در همۀ ارزش

 نظرشوند که این موضوع با آنها اتخاذ می براساستصمیمات 

) و خسروآبادي و رضایی 1396ي و همکاران (اکبریعل

است  جهتهم) 2017) و بالسی و اردوسیلور (1394منش (

هاي عبارت دیگر، فاصله گرفتن از ارزش). به10، 11، 27(

سبب دور شدن  هايریگمیتصمتوجه به آنها در اسالمی و بی

جامعه از اصول و مبانی فرهنگی، دینی و مذهبی و هویت 

شود در تصمیمات رو پیشنهاد میهد شد. ازایناجتماعی خوا

ها و استفاده مداري و التزام به ارزشاستراتژیک ورزشی، حق

گیري مدنظر قرار گیرد و از آنها در فرایند تصمیم

 ي الزم در این خصوص براي مدیران انجام گیرد.هاآموزش

ر در بخش شرایط علی، حاکی از آن است که د هاافتهی

ایران براي اتخاذ تصمیمات صحیح و مدیریت ورزش 

 اندازچشممدار تدوین برنامۀ استراتژیک مبتنی بر حق

ۀ ششم ی نظام، مثل برنامباالدستۀ کشور و اسناد سالستیب

توسعه بسیار حیاتی است. این یافته با نظر گودرزي و 

، 15) همخوان است (1394پور () و جوادي1394همکاران (

14 .( 
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 دارجهتوم وجود چنین سندي موجب عبارت دیگر لزبه

کالن کشور خواهد شد و همۀ  ماتیتصمشدن تصمیمات، با 

با این  جهتهمي ورزشی و مرتبط با آن همگام و هاسازمان

 سند پیش خواهند رفت. 

یافتۀ دیگر از شرایط علی انتخاب و انتصاب مدیران 

شایسته و عامل بعدي نظارت و پاسخ خواهی از عملکرد 

مداري تضعیف در صورت نبود این دو عامل حق است، که

هاي مهرابی و همکاران خواهد شد. این موضوع با یافته

) و گودرزي و همکاران 1394پور ()، جوادي1397(

). براي اینکه بستر 14، 15، 17) همخوان است (1394(

مداري ایجاد شود، مدیران باید یک سري براي حق

. باشندی را داشته هاي شایستگو شاخص هايتوانمند

همچنین بر کار آنها نظارت صورت پذیرد تا تصمیمات 

دهند که این دو نشان می هاافتهصحیح بگیرند. بنابراین ی

عامل در تصمیمات استراتژیک ورزش کشور بسیار 

. البته در بعد عوامل زمینه اثرگذار بر فرایند نداثرگذار

ي فردي هايتوانمندگیري استراتژیک و در بخش تصمیم

مواردي در فاز اسالمی و ورزشی نظیر علم، تجربه، اشراف 

مدیریتی،  مراتبسلسلهبه مجموعه و محیط، طی کردن 

هاي قاسمی و مهارت ارتباطی و ... کشف شدند که با یافته

) و رحمان سرشت و محمدي نسب 1396همکاران (

ي هایژگیوو  هايتوانمند). 3، 18) همخوانی دارد (1389(

گیري در تصمیم کنندهنییتعتی از عوامل شخصی

شود در انتخاب رو پیشنهاد می. ازایناستاستراتژیک 

ي هايتوانمندهاي مذکور در بخش مدیران به شاخص

در بخش عوامل زمینه و  هاافتهفردي الگو توجه شود. ی

قسمت شرایط که در واقع نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید 

)SWOT( ژیک ورزش ایران است، گیري استراتتصمیم

مواردي چون  هاافتهاهمیت است. بنابر ی حائزبسیار 

زدگی مدیران، ترس از تغییر و عزل شدن، عدم سیاست

ی در نتایج و حفظ وضع موجود از نقاط نیبکینزدخالقیت، 

گیري استراتژیک مدیریت ورزش کشور ضعف در تصمیم

مکاران و ه فردییداناهاي است که این یافته با یافته

) در این خصوص 1394) و گودرزي و همکاران (1392(

). تغییر و تحوالت مدیریتی در اثر 13، 15است ( جهتهم

سیاسی  صرفاًتغییرات سیاسی کالن کشور سبب ورود افراد 

عالوه به مباحث استراتژیک ورزش از یک سو، به ناآشناو 

 يهاکانوندخالت افراد سیاسی مانند نمایندگان مجلس و 

در تخصیص منابع و عزل و  خصوصقدرت در ورزش به

از سوي دیگر، تأثیراتی چون عدم خالقیت و  هانصب

بر حفظ وضع موجود در  دیتأکی در نتایج، یا نیبکینزد

مدیران خواهد گذاشت که سبب آثار منفی بر تصمیمات 

شود با رو پیشنهاد میشود. ازاینحق مدار استراتژیک می

ي مرتبط با ورزش، براي هايتوانمندو  قرار دادن شرایط

ي ورزشی از انتصاب هاسازماني ارشد هاپستمتصدیان 

 افراد سیاسی تا حد امکان پیشگیري شود. 

به جایگاه  توانیمترین عوامل تهدید همچنین از مهم

ورزش در هیأت حاکمه و دولت، عدم تخصیص مناسب 

اشاره کرد.  هامیتحرمنابع مالی و وضعیت اقتصادي کشور و 

)، 1392و همکاران ( فردییداناهاي این یافته با یافته

 همخوان) 1394پور () و جوادي1394گودرزي و همکاران (

ته حاکی از آن است که دید ). این یاف13-15است (

حاکمیت به ورزش دید سرگرمی است. با اینکه ورزش در 

 اتبمرسلسلهی توانمندي بسیار باالیی در همۀ نیآفرارزش

هاي اسالمی دارد، نتوانسته است به اندازة ظرفیت ارزش

نظر شود. به مندبهرهخود از منابع مالی در بودجۀ کشور 

جامعۀ ورزش نتوانسته اهمیت این مطلب  تاکنون رسدیم

ي هايزیربرنامهرا به دولت و حاکمیت القا کند تا در 

 تر و جامع براي آن مدنظر قرارپررنگاستراتژیک نقش 

 گیرد. 

هاي این پژوهش نشان داد در در همین زمینه یافته

یی هاارزش، هامصاحبهها از آیات قرآن و جریان کشف ارزش
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استخراج شد که جنبۀ بسیار حیاتی و استراتژیک دارند. این 

 توانندیمهاي استراتژیک نامگذاري شدند، عوامل که ارزش

هاي مادي، بروز بستر را براي منتفع شدن افراد از ارزش

هاي فردي، اجتماعی و در ارتباط با خدا را فراهم ارزش

)، مبینی 1387هاي کینی (کنند. که این مورد با یافته

ی دارد همخوان) 2013) و فلیگر (1391دهکردي و ربانی (

). یکی از عوامل و لوازم مورد نیاز براي 29،7،6(

ها تعیین گیري استراتژیک بر مبناي ارزشتصمیم

ها این ارزش براساسهاي استراتژیک است. ارزش

هاي ها و اهداف یعنی تبدیل ارزشي ارزشسازشبکه

ها و اهداف میانی و عملیاتی صورت استراتژیک به ارزش

گیري بر مبناي آن انجام خواهد و هر گونه تصمیم ردیپذیم

 مراتبسلسلهمشخص شدن گرفت. در این تحقیق پس از 

هاي استراتژیک آن، نقش ورزش هاي اسالمی و ارزشارزش

در  رسدیمنظر ها مشخص شد. بهدر ارتباط با این ارزش

هاي استراتژیک اسالمی در مدیریت کشور ما در بحث ارزش

شود که این ها توجه میارزش گونهنیاورزش، کمتر به 

ي به حل مشکالت از بعدتکمدت و مسئله سبب نگاه کوتاه

توجهی نظام، به مقولۀ ورزش از سوي دیگر یک سو و کم

شود طی کارگروهی در انجمن خواهد شد. پیشنهاد می

هاي استراتژیک مدیریت ورزش ایران و وزارت ورزش، ارزش

ها در ی ورزش در رسیدن به این ارزشنیآفرنقشاسالمی و 

در  مشخص و مدون شود. تا هم کامالًقالب سندي، 

ی در نظام و هم نیآفرارزشورزش در  لیپتانسشناساندن 

در طراحی برنامۀ هفتم توسعه، نقش ورزش در این برنامه 

 و کامل شود.  ترپررنگ

هاي این تحقیق در بخش کنش متقابل و در یافته

گیري استراتژیک ارزشی نشان داد خصوص مراحل تصمیم

مرحلۀ اول  گیري استراتژیک ارزشیکه در فرایند تصمیم

است. سپس باید ارتباط  مسئلهتشخیص و شناخت ابعاد 

هاي استراتژیک و اینکه تحقق چه ها و ارزشبا ارزش مسئله

دچار مشکل شده  مسئلهیی در اثر این هاارزشارزش یا 

گیري است، مشخص شود. بر این اساس هدف تصمیم

 شود. در مرحلۀ سوم راهکارها براي اصالح کار ونمایان می

شوند. در مرحلۀ چهارم می ارائههاي استراتژیک تحقق ارزش

ها به ارزیابی آنها ۀ راهکارها از طریق ارزشارائپس از 

ی شود. نیبشیپشود. همچنین باید تأثیرات آنها پرداخته می

شوند که با انجام می ارائهیی رهایمسدر اینجا راهکارها و 

ا دچار مشکل هآنها ممکن است حصول برخی دیگر از ارزش

عبارت دیگر، تعارض و تزاحم ارزشی ایجاد شود که شود. به

دنبال چه قبل از انتخاب باید مشخص شود که مدیر به

ارزشی است و پس از آن انتخاب صورت پذیرد. این بخش 

از فرایند تصمیم با نظرهاي رحمان سرشت و محمدي نسب 

بارت ع). به3، 28است ( جهتهم) 2013) و فلیگر (1389(

دیگر، در مدیریت ورزش مدیر براي تصمیم بین ارزش و 

ارزش دنیا و ضد ارزش نحوة تشخیص اینکه تکلیف چیست؛ 

اصول راهبري رفع تزاحم خواهد کرد. آگاهی از  براساس

هاي استراتژیک نقش اصول راهبري ارزشی در کنار ارزش

مدار و صحیح یا بصیرت بسیار اساسی در تشخیص عمل حق

صورت دقیق تکلیف را شود فرد بهسبب می دارد که

ها و برتري دادن یکی بر دیگري، تشخیص دهد یا بین ارزش

ها صحیح ها و ضد ارزشیا در تعارض مسائل مادي و ارزش

گیري استراتژیک ارزشی فرایند تصمیم 2عمل کند. شکل 

 .دهدیمرا نشان 

اما تنها با داشتن بصیرت یعنی تشخیص صحیح بودن 

بهترین تصمیم را اتخاذ کرد،  توانینمز نظر ارزشی فعل ا

ۀ صحت فعل اخالقی (حسن فعلی، حسن گانسهبلکه شروط 

فاعلی و نتیجه) نیز باید مدنظر قرار گیرد که این مطلب با 

) 2003) و دسیسنی و رزبرگ (1392هاي رضوانی (یافته

). 11، 28است ( جهتهمي اخالقی هامالكدر خصوص 

گیري استراتژیک ارزشی، نیت یا عبارت دیگر در تصمیمبه

اخالص مدیر (حسن فاعلی) و اینکه آیا شرایط و توانمندي 
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صورت صحیح فراهم است (حسن فعلی)، انجام فعل به

ي چندگانۀ هایوابستگعالوه نتایجی که با توجه به به

ها و ارزش و هاحوزهتصمیمات استراتژیک و ارتباط آن با 

خواهد آمد؛ همه باید در مراحل  دستبهي دیگر هاياستراتژ

ۀ راهکارها، ارزیابی راهکارها، رفع تعارض و تزاحم و ارائ

انتخاب مدنظر قرار گیرند تا تصمیم صحیح اتخاذ شود که 

این عوامل نیازمند علم و تجربه و قدرت تعقل باال و دیگر 

و توجه به عوامل و  ي فردي مدیر از یک طرفهايتوانمند

شرایط اجتماعی و محیطی در آن زمینۀ خاص از طرف 

دیگر، و استعانت از خداوند منان (عوامل زمینه در مدل 

بنیاد) در تمامی مراحل است. بنابراین پس از شناخت داده

گیري و درنظر نظام ارزشی اسالم و توجه به فرایند تصمیم

میم در جهت گرفتن شروط صحت فعل اخالقی است که تص

صحیح خود قرار گرفته، امید است که مورد رضاي خداوند 

 قرار گیرد.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گیري استراتژیک ارزشی. کنش متقابل، فرایند تصمیم2شکل 

 
البته باید گفت وجود عوامل متعدد ضعف و تهدید در 

شود که گیري مدیرت ورزش ایران سبب میشرایط تصمیم

اسد اصل راهبري ارزشی یا راهکار دفع افسد به ف مدیران به

یا انتخاب بین بد و بدتر گرایش پیدا کنند. اعتقاد بر این 

 امکاناست که باید در مدیریت از این نوع تصمیمات تا حد 

بردن نابجا و بیش از حد از آن سبب  کاربهاجتناب کرد و 

). 21گریزي در فرهنگ سازمانی خواهد شد (ترویج اخالق

یک براي شود در مدیریت استراتژرو پیشنهاد میازاین

شوند، عواملی که موجب ضعف در تصمیمات استراتژیک می

تمهیداتی اندیشیده شود و در روندها اصالح صورت پذیرد 

  تا از تأثیرات منفی آنها پیشگیري شود.

از طرف دیگر از عوامل بازدارنده در مدیریت ورزش  

برتري دادن نفع شخصی و حزبی به منافع سازمانی و ملی 

ي فردي، هابغضبه میل شخصی یا حب و  و همچنین توجه

ها هستند و تصمیمات را از مسیر که از مصادیق ضد ارزش

با نتایج گودرزي و  هاافته. این یکنندیمحق مداري خارج 

) تا حدي 1392) و الهی و همکاران (1394همکاران (

عبارت دیگر مدیر شایسته، که ). به15، 16همسویی دارد (

وجود عوامل  ،کندرضاي خدا تالش میبا اخالص و در جهت 

ضعف و تهدید متعدد تصمیمات استراتژیک ارزشی او را 

ها از هر نوعی سبب خارج ، اما ضد ارزشکنندیمتضعیف 

مداري خواهند شد. در چنین شدن تصمیم از ریل حق

ي فردي نیازمند ویژگی هايتوانمندشرایطی مدیر با داشتن 

همه حال است. فرناندو و  تقوا و استعانت از خداوند در

) در مصاحبه با صاحبان صنایع که به اصول 2006جکسون (

ارزشی پایبند بودند، گزارش کردند که این مدیران اذعان 

شرایط  هاسالدارند که با پایبندي به اصول، در تمامی 

در کار خود موفق باشند  اندتوانستهطوري رقم خورده که 

ش تقوا که خداوند در قرآن ) و این چیزي نیست جز ارز24(

هر کس تقواي الهی پیشه کند، خداوند راه «وعده داده 

تشخیص و 
شناخت 

تعیین ارتباط 
مساله با ارزش 

ارئۀ 
 راهکارها

ارزیابی 
 راهکارها

رفع تزاحم 
 ارزشی و انتخاب

 توکل و اجرا

هاي استراتژیکارزش  
ارزشی اصول راهبري  

 شروط صحت فعل اخالقی
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کند، و او را از جایی که گمان ندارد نجاتی براي او فراهم می

؛ و هر کس بر خدا توکّل کند، کفایت امرش دهدیمروزي 

؛ و خدا رساندیمکند؛ خداوند فرمان خود را به انجام را می

. در پایان پیشنهاد 1»قرار داده است ياهاندازبراي هر چیزي 

هاي اسالمی یی مدیران ورزش با ارزشهادورهشود طی می

ي آن آشنا شده تا بتوانند هاچالشگیري و و اصول تصمیم

 ند.شو مندبهرهدر اتخاذ تصمیمات حق مدار از آن 

 

 منابع و مآخذ

، »گیري مدیران از منظر قرآنتوکل و تأثیر آن بر متغیرهاي رفتاري تصمیم). «1392فر. (محدثیزاده، عباس؛ مهرناز اسماعیلی.1

 .29 -54، ص 118مشکوت، ش 

ها در نظام ورزش سازي مؤثر استراتژيبندي موانع پیادهرتبه« ).1392. (محمدحسن ،فرپیمان ؛مهرزاد ،حمیدي ؛علیرضا ،الهی.2

 .79-94، ص 6ش  ،پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی ،»(AHP)مراتبیهکشور براساس فرایند تحلیل سلسل
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Abstract 
The aim of this study was to achieve an exploratory model of strategic decision-making 
based on Islamic values in sport management of Iran. The method of the study was 
qualitative that was conducted by grounded theory and systematic version. In the first 
stage, the data were collected by a review of Islamic texts and strategic documents of 
sport. Then, 46 religious experts, university professors and sport managers were 
selected through theoretical sampling method. In-depth semi-structured interviews were 
conducted for the subjects. The data were analyzed continuously by open, axial and 
selective coding. Interviews continued until theoretical saturation. The validity of the 
study was confirmed in terms of plausible, defensible and trustworthiness factors. 
Findings showed that causal conditions (commitment to values, world values, 
environment, inheritance, strategic plan, appointment and supervision), context 
conditions (individual characteristics, strategic factors, respect for God and conditions) 
and intervening conditions (anti-values and extremes) affected the rule-of-right 
strategic decision-making process. They put the decisions in their right direction which 
leads to favorable results such as God's satisfaction and the worldly and afterlife results. 
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