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چکیده
هدف این مقاله بررسی تأثیر آموزش تفکر استراتژیک به مدیران ورزشی کشور از طریق بازیوارسازی است .روش تحقیق
از نوع تحقیقات نیمهتجربی است .جامعۀ آماری تحقیق شامل مدیران ورزشی سراسر کشور که در ادارات کل ورزش و
جوانان مشغول فعالیت بودند ،است .نمونۀ تحقیق  45نفر و بهصورت هدفمند از بین جامعۀ آماری انتخاب شد .در این
تحقیق از پرسشنامۀ محققساخته که در هفت بخش بهصورت الکترونیکی و کاغذی طراحیشده بود ،استفاده شد و روایی
آن به تأیید متخصصان رسید و پایایی پرسشنامه  0/98و بازی کامپیوتری  0/9بهدست آمد .برای ارائۀ دادههای توصیفی
از شاخص آماری فراوانی ،درصد فراوانی و همچنین در بخش آمار استنباطی از آزمون شاپیروویلک جهت بررسی توزیع
طبیعی دادهها استفاده شد .برای بررسی تجانس واریانس از آزمون لون و جهت تجزیهوتحلیل دادهها و مقایسه میانگین
گروههای آزمودنی از آزمون یونیوریت (تحلیل کوواریانس) استفاده شد .براساس نتایج آزمون یونیوریت آموزش تفکر
استراتژیک از طریق بازیوارسازی (بازیوارسازی) تأثیر معناداری دارد ( .)F=52/629, sig=0/001با توجه به نتایج
میتوان گفت با توجه به لزوم دارا بودن مدیران ورزشی کشور به تفکر استراتژیک ،نوع شیوۀ آموزشی در میزان یادگیری و
انگیزۀ آنان تأثیرگذار است ،که بیانگر اثر باالتر بازیوارسازی در یادگیری تفکر استراتژیک نسبت به روشهای سنتی است.
واژههای کلیدی
آموزش ،تفکر استراتژیک ،گیمیفیکیشن ،مدیران ورزشی ،یادگیری.
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مقدمه
با توجه به مشکالت عدیده و چندبعدی سازمانها در دنیای پرتکاپو و متغیر امروزی ،نیاز به راهحلهای
مؤثر و آزمونشده ،اجتنابناپذیر است .در این میان ،برنامهریزی استراتژیک بهعنوان یک راهکار توسط
متخصصان حوزۀ مدیریت طرح شده و برای پیشبرد امور سازمانها و تحقق اهدافشان ،تجویز شده

است.

برنامهریزی استراتژیک «فرایندی است در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تالشهای آن
برای نیل به اهداف و رسالتهای بلندمدت ،با توجه به امکانات و محدودیتهای درونی و بیرونی»

(.)1

سازمانهای ورزشی ،با توجه به مسائل مدیریتی و اجرایی درون و بیرون سازمانی ،بهدنبال تدوین برنامۀ
راهبردی مناسب با لحاظ ظرفیتها ،تواناییها ،نقاط قوت و ضعف ،تهدیدها و غیره است .پیادهسازی
برنامهریزی استراتژیک و دستیابی به نتایج مطلوب آن ،منوط به توجه دقیق به بحث جدیدی به نام «تفکر
استراتژیک»1است .از منظر متخصصان ،تفکر استراتژیک جوهرۀ اصلی و جانمایۀ برنامهریزی استراتژیک
است ( )2و الزمۀ تدوین و پیادهسازی برنامۀ استراتژیک در یک سازمان وجود تفکر استراتژیک در میان
مدیران تدوینکنندۀ برنامۀ راهبردی سازمان است (.)3

با افزایش مشکالت و پیچیده شدن سازمانها ،نیاز به ارائۀ راهحلهای بهتر و استفاده از ابزارهای
قدرتمندتر از برنامهریزی استراتژیک ،خودنمایی میکند ،چراکه مدیران با تفکر استراتژیک با فهم و درک
بهتر از برنامۀ استراتژیک ،عملکـرد مؤثرتری خواهنـد داشـت و میتوان گفـت تفکر استراتژیک بهعنوان
مکملی برای برنامهریزی استراتژیک ،رویکرد مناسـب «راهبـری» سـازمان شمرده میشود و میتواند در
جهت مقابلۀ سیستماتیک با معضالت ،درک فرصتها ،تخصـیص بهینۀ منابع کمیاب و دستیابی به نتایج
موردنظر کمک کند ،اما آیا عملکرد مدیران ورزشی برگرفته از تفکر استراتژیک است؟ (.)4
اوهمی )1982( 2در کتاب معتبر خود با عنوان تفکر یک استراتژیست اظهـار میدارد کـه اگر
موضوعات اساسی را تشخیص ندهید ،هر قدر به خود و کارمندانتان فشـار روحـی و فیزیکـی وارد کنید،
سرانجام نتیجهای جز سردرگمی و شکست حاصل نخواهد شد .در نهایت میتوان گفت که تفکر استراتژیک
در سطح کل سازمان تعهد عمومی ایجاد میکند .منظور از این تفکر ،پیشبینی آینده نیست ،بلکه تشخیص
زودهنگام تغییرات بازار و دیدن فرصتهایی است که دیگـران آن را نمیبینند .آنچه مشخص است ،تفکر
استراتژیک مبنای چشمانداز سـازمان اسـت و استراتژی سازمان را در جهت آن به حرکت درمیآورد (.)5
1. Strategic thinking
2. Ohmi
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تالشهای متعددی صورت گرفته تا مفهوم تفکر استراتژیک معنادار شود .برای نمونه اوهمی (،)1982
مینتنزبرگ ،)1994( 1بیتس 2ودیالرد ،)1993( 3ریمون ،)1996( 4لیدتکا ( )1998ویلسو،)1994( 5
هراکلیوس ،)1998(6تورست ،)2001(7بون ( )2005تالشهای فراوانی کردند و درصدد برآمدند که تفکر
استراتژیک را بیشتر مفهومسازی و آشکار کنند و مدلهایی ارائه کنند تا به درک این موضوع کمک کند
( .)6-9براساس نتایج تحقیق انجامگرفته با هدف شناسایی مهارتهای مدیریتی موردنیاز برای مدیران
کشورهای آسیایی ،تفکر استراتژیک از سوی تمامی پاسخدهندگان بهعنوان اولین یا دومین مهارت مورد
نیاز برای بهبود عملکرد مدیران شناسایی شده است .از دیدگاه مینتزبرگ ،تقویت تفکر استراتژیک به
تدوین استراتژیهای بهتر منجر میشود .او معتقد است مدیران مجهز به قابلیت تفکر استراتژیک ،قادرند
سایر کارکنان را به یافتن راهکارهای خالقانه برای موفقیت سازمان ترغیب کنند .آنها سازمان را بهگونهای
که باید باشد مینگرند و نه بهگونهای که هست .به این ترتیب میتوان تفکر استراتژیک را پیشدرآمدی بر
طراحی آینده سازمان دانست .توانایی تفکر استراتژیک برای رقابتی ماندن در محیط متالطم و جهانی،
حیاتی است ( .)10ازاینرو شناخت چالشهایی که پیشروی این موضوع مهم وجود دارد و برنامهریزی
برای رفع این چالشها ،از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است .تصمیمگیری استراتژیک همواره از
جذابترین زمینهها در مدیریت استراتژیک بوده است .مطالعات اخیر دیدگاههای بااهمیتی را در زمینۀ
فرایندهای تصمیمگیری عقالیـی و عقالیـی محدود ،نقش قدرت و سیاست و اهمیت شانس و همراستایی
اتفاقی حوادث در تصمیمگیری استراتژیک ارائه کردهاند ،لیکن عمدۀ این تحقیقات به بعد مفهومی
تصمیمگیری ،کـه بـه چگونگی تفکر تصمیمگیران استراتژیک میپردازد ،اشارهای نکردهاند (.)3
کریستوفر 8،جئونگ 9،جاستین )2014(10بیان کردند از آنجا که یکی از اهداف بازیوارسازی تحریک
انگیزه و تعامل افراد به سمت آموزش و یادگیری است ،پیشبینی میشود با استفاده از این روش یادگیری
افراد افزایش یابد (.)11

0

1 . Mitenzberg
2 . Bits
3 . Dilard
4 . Rimon
5 . Vilso
6 . Heraklius
7 . Torest
8 . Chritopher
9 . Cheong
1 . Jastin
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به نظر بن )1996(1درک مفهوم تفکر استراتژیک نیازمند رویکردی دوگانه است کـه از یـک سـو
ویژگیهای فرد دارای قابلیت تفکر استراتژیک را شناسـایی و از سـوی دیگـر فراینـدها و بسترهای سازمانی
حاکم بر فرد را بررسی میکند (.)12
تفکر استراتژیک از مؤلفههای متعددی تشکیل شده است ،اما در این پژوهش مؤلفههای «نوآوری
سیستم مولد ارزش» و «آیندهنگری» مورد توجه قرار گرفت.
یک متفکر استراتژیک باید یک مدل ذهنی از تمام سیستم مولد ارزش ،از ابتدا تا انتها را در ذهن
داشته باشد و روابط بین اجزای آن را بهدرستی درک کند .هنر تفکر استراتژیک از این منظر در چهار چیز
نهفته است .1 :درک عمیق عناصر سیستم مولد ارزش؛  .2درک عمیق روابط متقابل میان عناصر سیستم
مولد ارزش؛  .3درک عمیق اهداف سیستم مولد ارزش؛ و  .4نوآوری در سیستم مولد ارزش با حذف و
ایجاد تغییر در یکی از موارد مورد قبلی.
در تفکر استراتژیک در مورد آینده اندیشیده میشود .سپس از آینده به اکنون همراه با خاطرههایی از
آینده و یادگیری از آینده ،میتوان از آینده آموخت (.)13
بازیوارسازی2یعنی انجام کارها با بازی ،اما کارهایی که جنبۀ بازی ندارند .در حقیقت علم استفاده
از المانهای3بازی در زمینههای غیر بازی بازیوارسازی نام دارد .با استفاده از این دانش میتوان جذابیت
بازیها را در کارهای دیگر ،اعم از فعالیتهای خستهکننده تا کالسهای آموزشی وارد کرد .در این روش
مخاطب را با محرکهای طبیعی به جنبوجوش وامیدارند .در حال حاضر یکی از روشهای مورد استفاده
برای آموزش و فراگیری دنیای الکترونیک ،بازیوارسازی است .در صورت استفاده از این روش آموزشی،
میتوان مطالب را به شیوۀ هیجانانگیز و کاربردی برای آموزش ارائه کرد (.)14
در همین زمینه براساس گزارش توماس )2014(4دانشجویان مفاهیم دیداری و محیطهای یادگیری
فعال را به سخنرانی منفعل ترجیح میدهند .بهطور میانگین شیوۀ یادگیری آنها اغلب به آزمایش و خطا
شباهت دارد ،همانند بازیهای ویدئویی که افراد بازخورد سریع میگیرند ( .)15همچنین الندرس 5،کالن

6

( )2011با توجه به حضور همهجانبه و جذابیت بازیها ،به بررسی بازیها در حوزههای دیگر پرداختند.
1 . bonn
2 . Gamification
3 . Element
4 . Tomas
5 . Landers
6 . Callan
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بازیوارسازی شیوۀ نوینی است که شامل ترکیب عناصر بازی با حوزههایی که جنبههای بازی ندارند،
میشود؛ بنابراین از عناصر بازی در سیستمها یا فعالیتها استفاده میشود .این مفهوم بهطور فزایندهای
در فرایندهای یادگیری کاربردی است ( .)16روبستن )2010(1بیان میکند بازیوارسازی با افزایش انگیزه
و تعامل یادگیرنده ،یادگیری را افزایش میدهد و در عین حال فرایند سادهای نیست و ممکن است در
اجرا پیچیده باشد (.)5
موسوی و بردیافر ( )1394طی تحقیقی با عنوان «بررسی وضعیت تفکر استراتژیک مدیران انجمن
گردشگری ورزشی کشور براساس مدل جین لیدکا» بیان کردند براساس یافتههای این تحقیق در عین
حال که ابعاد مختلف تفکر استراتژیک مدیران گردشگری ورزشی ایران از قوت نسبی برخوردارند ،در برخی
ابعاد تفکر نسبت به سایر ابعاد ضعیفترن بوده و نیازمند برنامهریزی بیشتر جهت تقویت هستند (.)17
کاسی و گلدمن )2010(2طی تحقیقی بیان کردند آموزش سنتی به افراد آموزش میدهد که چگونه
با سیاستها و روندهای موردنظر روبهرو شوند و بر شکافهای موجود فعلی در سازمان از لحاظ عملکردی
تأکید دارد .درحالیکه آموزش استراتژیک نوعی سیستم تطبیقی است ،چراکه مدیران و کارمندان را برای
شرایطی که احتمال وقوع آنها در آینده وجود دارد ،آماده میکند و به آنها میآموزد که چگونه همگام با
تغییرات شرایط هماهنگ شوند (.)18
آپاریکو 3و ورباچ )2012( 4سه جنبۀ مهم از اجرای شایسته و صحیح بازیوارسازی را .1 :مخاطب
هدف را درک کند .2 ،تعیین اینکه این بازیکن چه کاری را باید انجام دهد ،و  .3استفاده از عناصر بازی
مناسب جهت انگیزه دادن به بازیکنان در عین فعالیت بیان کردند (.)19

بنیتو و سانچیس )2014( 5در تحقیقی با عنوان «آموزش تفکر استراتژیک :به روش تجربی» با
پیادهسازی روشها ی زیر به نتایجی جالبی رسید .این مقاله به بررسی تأثیر آموزش از طریق بازیوارسازی
بر روی تفکر استراتژیک پرداخته و به مقایسۀ نحوۀ بازی کردن دو گروه از ایجنتها از این منظر میپردازد.
در بخشی از این مقاله نتایج بهدستآمده از یک بازی هشتنفره که توسط دو گروه آموزشدیده و بدون
آموزش قبلی انجام گرفته است ،ارائه میشود .در ابتدا درصد بازیکنانی که بهصورت استراتژیک بازی

1 . Robertson
2 . cassi & goldman
3 . Aparicio
4 . Werbach
5 . Sanchhis
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میکنند ،اندازهگیری شده و در ادامه دو گروه مورد آزمایش برای مشاهدۀ اینکه آیا رفتار استراتژیک در
راندهای بعدی بازی افزایش پیدا میکند یا خیر ،بررسی میشوند .مقایسۀ دو گروه مورد تحقیق در تمام
راندهای بازی نشان میدهد که درصد تصمیمگیری استراتژیک در گروه آموزشدیده باالتر و از نظر آماری
اختالف زیادی بین گروه ایجنتهای آموزشدیده و گروه آموزشندیده مشاهده میشود .این نوع آموزش
دادن از طریق بازیوارسازی سبب میشود که افراد در تمام مدت بازی به شکل استراتژیک رفتار کنند (.)20
روث1و همکاران ( )2015در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بازیوارسازی اخیراً مورد توجه
افزایندهای در نوآوری در کمپانیهای بزرگ و تحقیقات تجاری بوده است ( .)21مارک2و همکاران ()2015
در تحقیقی با عنوان «مدلی برای معرفی بازیوارسازی در آموزش مجازی در مقاطع تحصیالت عالی» بیان
کردند بازیوارسازی شامل عوامل مهم تأثیرگذار در آموزش مجازی میشود .دالیل بروز خطاها در آموزش
مجازی اغلب مرتبط با عوامل ذکرشده در این مدل است ( .)22آموزش مجازی باید متناسب با پیشرفت
نرمافزارهای اینترنتی توسعه یابد و اصول بازیوارسازی را در برگیرد .مگدالینسکی )2015(3طی تحقیقی
به این نتیجه رسید که بازیوارسازی میتواند در آموزش مدیریت ورزشی نقش ایفا کند و چگونگی کاربرد
آن در جهت ایجاد فضای بانشاط برای انگیزه دادن به دانشجویان رشتۀ مدیریت ورزشی را بررسی کرد (.)23
نتایج مطالعۀ آلسیور و آندرس )2016( 4نشان میدهد که کاربران آموزشدادهشده با استفاده از
سیستم مبتنیبر بازی وارسازی از کاربرانی که از طریق روش آموزشی مرسوم آموزش داده شده بودند،
عملکرد بهتری از خود نشان دادند .آلسیور و آندرس ( )2016بیان کردند که سیستم مبتنیبر بازیوارسازی
برای آموزش ای آر پی ،میزان رضایت و یادگیری کاربران در دورۀ آموزشی را بهبود میبخشد (.)24
از نگاه مدیریتی و سازمانی برخی تحقیقات نشان داده است که تئوری بازی میتواند به مدیران برای
بهدست آوردن اندیشۀ جدید یا فکر بهتر دربارۀ مشکالت رقابتی و استراتژیها کمک کند؛ اما واقعاً تفکر
بهتر در مدیریت مفاهیم عصر حاضر به چه معناست؟ بهطور ساده معنی این جمله جلوگیری از اشتباهات
و محاسبات یا شناسایی تعادلها را فراهم میکند و پس از آن تئوری بازیها چارچوب آنالیز و تحلیل
مناسب را موجب میشود .تفکر بهتر به درک جهان کنونی ،بهبود خالقیتها در زمان شناسایی و حل
مشکالت اشاره دارد ،بنابراین تئوری بازیها در استراتژیها به موضوع مهمی تبدیل شده است ( .)25ضعف
1. Rous
2. Mark
3. Magdalinesky
4. Alesiver and Anderson
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تفکر استراتژیک در مدیریت ارشد سازمانهای ورزشی سبب شده که برنامهریزی استراتژیک بهعنوان
دفترچهای که در قفسۀ مدیریت خاک میخورد ،بالاستفاده بماند ( .)23آموزش همواره بهعنوان وسیلهای
مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکالت مدیریت مدنظر قرار میگیرد و نبود آن نیز از
مسائل اساسی و حاد سازمانهای ورزشی است .بدینسبب بهمنظور تجهیز نیروی انسانی سازمان و بهسازی
و بهرهگیری هرچه مؤثرتر از این نیرو ،بیشک آموزش از مهمترین و مؤثرترین تدابیر و عوامل برای بهبود
امور سازمان بهشمار میرود که امروزه نبود آموزشهای مؤثر و کاربردی در سازمانها نمود پیدا کرده
است .کارکنان در هر سطح سازمان ،اعم از مشاغل ساده یا پیچیده-مدیر یا زبردست -محتاج آموزش و
یادگیری و کسب دانش و مهارت جدید هستند و همواره باید برای بهتر انجام دادن کار از هر نوع که باشد،
روش ها و اطالعات جدیدی را کسب کنند .متأسفانه ضعف آموزش از طریق شیوههای مدرن و بهروز و
همچنین آموزش تفکر استراتژیک بهعنوان پایه و بنیاد اساسی برنامهریزی استراتژیک سازمانهای ورزشی،
در جامعۀ کنونی ما بهشدت احساس میشود .بیشتر مطالعات به شناسایی عوامل تفکر استراتژیک اختصاص
دارد ،اما در این تحقیق محقق درصدد آن است تا با ارائۀ شیوهای نوین با عنوان بازیوارسازی ،تفکر
استراتژیک را به مدیران ورزشی کشور آموزش دهد .در این تحقیق درصدد پاسخگویی به این پرسش
بودیم که چگونه آموزش از طریق بازیوارسازی در ارتقای سطح تفکر استراتژیک مدیران ورزشی کشور
تأثیرگذار است؟
روش تحقیق
با توجه به این موضوع که تفکر استراتژیک برای مدیران ضرورت و اهمیت دارد ،جامعۀ آماری این تحقیق
را مدیران ورزشی کشور در سطح میانی و در سال  1394-1395تشکیل میدادند.
نمونههای تحقیق  45نفر بودند که براساس نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند و در سه گروه 15
نفری ( 2گروه تجربی 1 ،گروه کنترل) قرار گرفتند 15 .نفر از این مدیران را مدیران وزارت ورزش و
جوانان 5 ،نفر از ادارۀ کل تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان 5 ،نفر از ادارۀ کل تربیت بدنی استان فارس5 ،
نفر از ادارۀ کل تربیت بدنی استان اصفهان 5 ،نفر از ادارۀ کل تربیت بدنی استان تهران 5 ،نفر از ادارۀ کل
تربیت بدنی استان گیالن 3 ،نفر از ادارۀ کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی 2 ،نفر از ادارۀ تربیت
بدنی دانشگاه عالمه طباطبایی ،تشکیل میدادند که دامنۀ سنی آنها از  20تا  60سال بود .این مدیران
بهصورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند و بدون آشنایی قبلی با مفهوم گیمیفیکیشن آزمایش شدند.
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شایان ذکر است پرسشنامه محققساخته بود و پس از تأیید روایی محتوایی ،به تأیید  15نفر از
متخصصان این حوزه رسید .این پرسشنامه حاوی  45سؤال است که برای چهار مؤلفۀ تفکر استراتژیک
آیندهنگری ،هدفگرایی ،فرصتجویی هوشمندانه ،ابتکار و نوآوری در سیستم شغلی طراحی شد.
بهمنظور بررسی پایایی پرسشنامه نیز از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی آن ،با
استفاده از نرمافزار  spssنسخۀ  0/98 ،22به دست آمد.
برای پیادهسازی متدهای بازی وارسازی از بازی کامپیوتری جهت آموزش تفکر استراتژیک استفاده
شد .این بازی محققساخته بود و در قالب یک سایت در اختیار نمونههای تحقیق قرار گرفت .این بازی از
پنج مرحله تشکیل شده بود که هر مرحله متناسب با مؤلفههای تحقیق و ویژگیهای بازی متناسب با
متدهای بازیوارسازی طراحی شده بود .مطالب هر مرحله نمونههای واقعی بودند که از کتاب فرمانها و
فنون تفکر استراتژیک گرفته شده بود.
در هر مرحله مدیران با یک سؤال روبهرو میشدند که آنها را در فضای واقعی قرار میداد که متناسب
با هر سؤال چهار 4پاسخ متفاوت در اختیار آنها بود .آنها باید هوشمندانه بهترین پاسخ را به پرسش
موردنظر میدادند که متناسب با پاسخدادهشده ستاره میگرفتند و به مرحلۀ بعد راه مییافتند و مجدداً
سؤال دیگر متناسب با مؤلفۀ بعدی تحقیق که با پاسخ خود ستاره و امتیاز میگرفتند و به مرحلۀ بعد
راهی میشدند .پس از اتمام  5مرحله ،متناسب با امتیازی که کسب کرده بودند ،رتبهبندی میشدند و در
جدول رتبهبندی قرار میگرفتند و در پایان ،زمانیکه هر  15نفر بازی خود را به اتمام رساندند ،نفر اول
مشخص شد و مدال گرفت.
این بازی در اختیار مدیران قرار گرفت و به آنها پنج روز فرصت داده شد تا بازی را تکمیل کنند ،آنها
میتوانستند این بازی را در یک تا پنج روز بازی کنند.
پس از طراحی بازی اقدام به تأیید روایی و گرفتن پایایی آن شد .این بازی نیز پس از تأیید روایی
محتوایی ،به تأیید ده نفر از متخصصان که در حوزۀ مدیریت و تفکر استراتژیک و بازیوارسازی علم و
تخصص علمی داشتند ،رسید .ضریب آلفای کرونباخ براساس دادههای تولیدشده در نرمافزار اس پی اس
اس ،محاسبه شد و مقدار تقریبی آن معادل  0/9بهدست آمد .این میزان آلفا کرونباخ نشاندهندۀ اعتبار
پایایی باالی بازی و نرمافزار تهیهشده بود.
نمونههای تحقیق بهطور تصادفی در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار گرفتند .هر
کدام از این گروهها به شیوۀ آموزشی خاصی آموزش داده شدند؛ گروه اول از طریق بازیوارسازی ،گروه
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دوم به شیوۀ مرسوم و سنتی ( به آنها جزوۀ آموزشی با همان محتوایی که گروه اول آموزش دیده بودند
قرار میگرفت) و گروه سوم گروه کنترل بود و هیچ آموزشی به آنها داده نشد .در ابتدا بهوسیلۀ پرسشنامۀ
تفکر استراتژیک ،این نوع تفکر در تمام آزمودنیها مورد سنجش قرار گرفت .پس از  14روز ،گروه اول که
براساس بازی وارسازی آزمایش دیده بودند ،بازی کامپیوتری موردنظر را انجام دادند ،سپس مجدداً
پرسشنامۀ تفکر استراتژیک بهمنظور سنجش میزان تغییر اطالعات آنها در اثر آموزش اجرا شد .گروه دوم
نیز در مرحلۀ اول با همان پرسشنامه سنجش شدند و پس از  14روز جزوهای که شامل همان محتوایی
بود که گروه اول آموزش دیده بودند ،در اختیار آنها قرار داده شد ،با این تفاوت که این جزوه در قالب فایل
ورد بود و حاوی شیوههای بازیوارسازی نبود و آنها  5روز فرصت داشتند این مطالب را مطالعه کنند .برای
ایجاد تعهد مدیران حجم مطالب را کم ،علمی و نو در نظر گرفتیم .پس از مطالعۀ این جزوه پرسشنامۀ
دوم در مورد آنها اجرا شد.
گروه سوم که گروه کنترل بودند ،ابتدا به پرسشنامۀ مرحلۀ اول پاسخ دادند و پس از  14روز بدون
هیچ آموزشی به پرسشنامۀ دوم پاسخ دادند.
شایان ذکر است که پرسشنامۀ اول و دوم یکسان بود .این یکسانی به این دلیل بود تا بتوان از طریق
اعداد کمی ،نمرات آنها را مقایسه و تأثیر شیوههای آموزش را بررسی کرد.

یافتههای تحقیق
توزیع درصدی وضعیت جنسیتی نمونههای تحقیق را نشان میدهد که  46درصد نمونهها زن و  54درصد
نمونهها مرد بودند .همچنین توزیع میزان تحصیالت آزمودنیها نشان داد بیشتر نمونههای تحقیق (75/6
درصد) دارای مدرک دکتری و دانشجوی دکتری بودند .توزیع درصدی سابقۀ کاری نمونههای تحقیق
نشان داد که  42/2درصد افراد دارای سابقۀ مدیریتی کمتر از  10سال هستند و  57/8درصد افراد سابقۀ
کاری بیشتر از  10سال را در کارنامۀ خود دارند.
آزمون شاپیروویلک بهمنظور بررسی توزیع طبیعی دادهها انجام گرفت که نتایج آن در جدول  1نشان
داده شده است.
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جدول  .1آزمون شاپیروویلک جهت بررسی توزیع دادهها
آزمون شاپیروويلک

پس آزمون

متغیر
آینده نگری

متغیر
نوآوری

گروه

آمارة آزمون

درجة آزادی

سطح معناداری

نتیجه

گروه بازی وارسازی

0/979

15

0/964

طبیعی

گروه شیوه سنتی

0/953

15

0/565

طبیعی

گروه کنترل

0/938

15

0/354

طبیعی

گروه بازی وارسازی

0/900

15

0/094

طبیعی

گروه شیوه سنتی

0/861

15

0/125

طبیعی

گروه کنترل

0/913

15

0/151

طبیعی

گروه بازی وارسازی

0/886

15

0/057

طبیعی

گروه شیوه سنتی

0/932

15

0/290

طبیعی

گروه کنترل

0/891

15

0/168

طبیعی

همانگونهکه در جدول  1مشاهده می شود ،کلیۀ متغیرهای تحقیق براساس آزمون شاپیروویلک از
توزیع طبیعی برخوردارند .ازاینرو برای انتخاب آزمونهای آماری برای به آزمون گذاشتن فرضیهها از
آزمونهای پارامتریک استفاده شد.
آموزش از طریق بازیوارسازی بر تفکر استراتژیک مدیران ورزش کشور اثر معناداری دارد .بهمنظور
آزمون این فرضیه با توجه به پارامتریک بودن آن از آزمون آماری جهت بررسی تجانس واریانس دو گروه
استفاده شد که نتایج آن در جدول  2قابل مشاهده است.
جدول  .2نتايج آزمون لون برای بررسی تجانس واريانس
متغیر
تفکر استراتژیک

F

درجة آزادی 1

درجة آزادی 2

Sig

2/467

2

42

0/15
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با توجه به جدول  2بین دادههای سه گروه تحقیق تجانس واریانس وجود دارد (،Sig=0/15
 )F(2,42)=2/47و برای معناداری و عدم معناداری فرضیۀ تحقیق از آزمون تحلیل کوواریانس یکمتغیره

1

استفاده شد .نتایج در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  .3نتايج آزمون تحلیل کوواريانس يکمتغیره برای مؤلفة تفکر استراتژيک
منابع
مدل همبستگی
اثر پیشآزمون
تفکر استراتژيک
گروه

مجموع

درجة

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

3250/447
673/904
1625/069
1310/268

3
1
1
2

1083/482
673/904
1625/069
655/134

عدد

F

معناداری
0/001
0/001
0/001
0/001

35/089
21/825
52/629
21/217

611197/000

مجموع
*ضریب تعیین=0/699

همانگونهکه در جدول  3مشخص است ،با توجه به سطح معناداری ،اثر معناداری در پسآزمون
گروهها با تعدیل اثرات پیشآزمون مشاهده شد ( .)F(1,41)=52/63 ،P=0/001همچنین ضریب تعیین
 0/699است که نشان میدهد آموزش بازیوارسازی توانسته حدود  70درصد از واریانس متغیر وابسته را
که تفکر استراتژیک است ،تبیین کند ،بنابراین سایر واریانس ( )30%نمرۀ تفکر استراتژیک مدیران مورد
مطالعه در این تحقیق تحت تأثیر عوامل و متغیرهایی است که در این تحقیق بررسی نشده است.
جدول  .4مقايسة میانگین گروهها برای مؤلفة تفکر استراتژيک
گروه (الف)
بازی وارسازی
سنتی

گروه (ب)

تفاوت میانگین (الف – ب)

سطح معناداری

سنتی

8/495

0/001

کنترل

13/038

0/001

بازی وارسازی

-8/495

0/001

کنترل

4/544

0/032

جدول  4به مقایسۀ چندگانۀ تفاوت میانگین مؤلفۀ تفکر استراتژیک در بین مدیران میپردازد .با توجه
به نتایج این جدول ،میانگین نمرۀ تفکر استراتژیک مدیران در گروه بازیوارسازی و گروه سنتی در سطح
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کوچکتر از  0/001معنادار است .همچنین ،تفاوت میانگین نمرۀ تفکر استراتژیک مدیران در گروه آموزشی
بازیوارسازی و گروه کنترل در سطح کوچکتر از  0/001معنادار است.
با توجه به تفاوت میانگینها میتوان گفت که میانگین یادگیری در گروه گیمیفیکیشن بیشتر از دو
گروه دیگر بود و گروه کنترل کمترین میانگین را در بین گروهها به خود اختصاص داده است .همچنین
میانگین یادگیری گروه سنتی (آموزش از طریق جزوه) بیشتر از گروه کنترل (بدون آموزش) است؛ بنابراین
میتوان نتیجه گرفت آموزش از طریق بازیوارسازی تأثیرگذارتر از شیوۀ آموزش سنتی است .همچنین
آموزش بر دانش آزمودنیها تأثیرگذارتر از زمانی است که هیچ آموزشی نبینند.
جدول  .5نتايج آزمون لون برای بررسی تجانس واريانس
متغیر

F

نوآوری سیستم مولد ارزش

2/458

درجة آزادی 1

درجة آزادی 2
42

2

Sig
0/542

با توجه به جدول  5بین دادههای دو گروه تحقیق تجانس واریانس وجود دارد (،Sig=0/54
 )F(2,42)=2/46و برای معناداری و عدم معناداری فرضیۀ تحقیق از آزمون تحلیل کوواریانس یکمتغیره
استفاده شد .نتایج در جدول  6نشان داده شده است.
جدول  .6نتايج آزمون تحلیل کوواريانس يکمتغیره برای مؤلفة نوآوری سیستم مولد ارزش
مجموع

درجة

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مدل همبستگی

416/024

3

138/675

8/079

اثر پیشآزمون
مؤلفه نوآوری سیستم مولد ارزش
گروه
مجموع

8/056
209/980
197/638
20547/000

1
1
2
45

8/056
209/980

0/469
12/233
5/757

منابع

F

عدد معناداری
0/000
0/020
0/001
0/006

*ضریب تعیین=0/326

همانگونهکه در جدول  7مشخص است ،با توجه به سطح معناداری ،اثر معناداری در پسآزمون
گروهها با تعدیل اثرات پیشآزمون مشاهده شد ( .)F(1,41)=12/23 ،P=0/001همچنین ضریب تعیین
 0/326است ،آموزش بازیوارسازی توانسته حدود  70درصد از واریانس متغیر وابسته را که نوآوری و
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سیستم مولد ارزش است ،تبیین کند ،بنابراین سایر واریانس ( )0/674نمرۀ نوآوری و خالقیت مدیران
مورد مطالعه در این تحقیق تحت تأثیر عوامل و متغیرهایی است که در این تحقیق بررسی نشده است.
جدول  .7مقايسة میانگین گروهها برای مؤلفة نوآوری سیستم مولد ارزش
گروه (الف)
بازی وارسازی
سنتی

گروه (ب)

تفاوت میانگین (الف – ب)

سطح معناداری

سنتی

4/340

0/006

کنترل

4/546

0/005

بازی وارسازی

-4/340

0/006

کنترل

0/206

0/892

جدول  7به مقایسۀ چندگانۀ تفاوت میانگین مؤلفۀ نوآوری و خالقیت در بین مدیران میپردازد .با
توجه به نتایج این جدول ،میانگین نمرۀ نوآوری و خالقیت مدیران در گروه بازیوارسازی و گروه سنتی
در سطح کوچکتر از  0/006معنادار است .همچنین ،تفاوت میانگین نمرۀ نوآوری و خالقیت مدیران در
گروه آموزشی بازیوارسازی و گروه کنترل در سطح کوچکتر از  0/005معنادار است.
با توجه به تفاوت میانگینها میتوان گفت که میانگین یادگیری در گروه گیمیفیکیشن بیشتر از دو
گروه دیگر است و گروه کنترل کمترین میانگین را در بین گروهها به خود اختصاص داده است .همچنین
میانگین یادگیری گروه سنتی (آموزش از طریق جزوه) بیشتر از گروه کنترل (بدون آموزش) است؛ بنابراین
میتوان نتیجه گرفت آموزش از طریق گیمیفیکشن تأثیرگذارتر از شیوۀ آموزش سنتی است .همچنین
آموزش بر دانش آزمودنیها تأثیرگذارتر از زمانی است که هیچ آموزشی نبینند.
جدول  .8نتايج آزمون لون برای بررسی تجانس واريانس
متغیر

F

درجة آزادی 1

درجة آزادی 2

Sig

آیندهنگری

6/807

2

42

0/18

با توجه به جدول  8بین دادههای دو گروه تحقیق تجانس واریانس وجود دارد (،Sig=0/18
 )F(2,42)=6/81و برای معناداری و عدم معناداری فرضیۀ تحقیق از آزمون تحلیل کوواریانس تکمتغیره
استفاده شد .نتایج در جدول  16-4نشان داده شده است.
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جدول  .9نتايج آزمون تحلیل کوواريانس تکمتغیره برای مؤلفة آيندهنگری
مجموع

درجة

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

مدل همبستگی

452/696

3

150/899

2007/309

اثر پیشآزمون

0/602

1

0/602

8/003

0/07

آینده نگری

332/651

1

332/651

4425/051

0/001

گروه

0/619

2

0/309

4/117

0/023

مجموع

3517/000

45

منابع

F

عدد معناداری

0/001

*ضریب تعیین=0/993

همانگونهکه در جدول  9مشخص است ،با توجه به سطح معناداری ،اثر معناداری در پسآزمون
گروهها با تعدیل اثرات پیشآزمون مشاهده شد ( .)F(1,41)=4425/05 ،P=0/001همچنین ضریب تعیین
 0/993است ،آموزش بازیوارسازی توانسته حدود  70درصد از واریانس متغیر وابسته را که آیندهنگری
است ،تبیین کند و بنابراین سایر واریانس ( )0/007نمرۀ آیندهنگری مدیران مورد مطالعه در این تحقیق
تحت تأثیر عوامل و متغیرهایی است که در این تحقیق بررسی نشده است.
جدول  .10مقايسة میانگین گروهها برای مؤلفة آيندهنگری
گروه (الف)
بازی وارسازی
سنتی

گروه (ب)

تفاوت میانگین (الف – ب)

سطح معناداری

سنتی

0/062

0/040

کنترل

0/322

0/010

بازی وارسازی

-0/062

0/040

کنترل

0/206

0/022

جدول  10به مقایسۀ چندگانۀ تفاوت میانگین مؤلفۀ آیندهنگری در بین مدیران میپردازد .با توجه به
نتایج این جدول ،میانگین نمرۀ آیندهنگری مدیران در گروه بازیوارسازی و گروه سنتی در سطح کوچکتر
از  0/040معنادار است .همچنین ،تفاوت میانگین نمرۀ آیندهنگری مدیران در گروه آموزشی بازیوارسازی
و گروه کنترل در سطح کوچکتر از  0/010معنادار است.
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بحث و نتیجهگیری
بررسیها در این مقاله نشان داد فرضیۀ تأثیر آموزش از طریق بازیوارسازی بر تفکر استراتژیک مدیران
ورزشی کشور نقش معناداری دارد .موضوع آموزش از مهمترین مسائلی است که به بسیاری از فعالیتهای
افراد جهت میدهد؛ ورزش و فعالیتهای ورزشی نیز از این قضیه مستثنا نیستند .عالوهبر ضرورت مجهز
بودن مدیران ورزشی کشور به تفکر استراتژیک ،شیوۀ آموزش این تفکر اهمیت بسیار زیادی دارد .با توجه
به نتایج این پژوهش میتوان گفت آموزش از طریق شیوۀ نوین و جدید بازیوارسازی بسیار تأثیرگذارتر
از شیوههای سنتی و متداول است .نتایج بهدستآمده با نتایج تحقیقات فاطمی امین و فوالدیان (،)1388
صبرکش و همکاران ( ،)1392باقری مجد و همکاران ( ،)1392موسوی و بردیفر ( ،)1394کاسی و گلدمن
( ،)2010رویستن ( ،)2010بنیتو و سانچیس ( ،)2014مارک و همکاران ( ،)2015مگدالینسکی ()2015
( )26 ،27همسو بود.
براساس یافتههای تحقیق موسوی و بردیافر ( )1394در عین حال که ابعاد مختلف تفکر استراتژیک
مدیران گردشگری ورزشی ایران از قوت نسبی برخوردارند ،در برخی ابعاد تفکر نسبت به سایر ابعاد
ضعیفترند و نیازمند برنامهریزی بیشتر جهت تقویت هستند ( .)17از سوی دیگر ،ادبیات این حوزه بر
اکتسابی بودن و امکان آموزش این شیوه از تفکر به مدیران ارشد سازمانها تأکید دارد .همچنین هر نوع
آموزشی ،یادگیری بهدنبال ندارد .بنیتو و سانچیس ( )2014در تحقیقی با عنوان «آموزش تفکر استراتژیک؛
به روش تجربی» با پیادهسازی روشهای زیر به نتایج مهمی رسیدند ( .)20این پژوهش به بررسی تأثیر
آموزش از طریق بازیوارسازی بر روی تفکر استراتژیک پرداخته و به مقایسۀ نحوۀ بازی کردن دو گروه از
ایجنتها از این منظر میپردازد .مقایسۀ دو گروه مورد تحقیق در تمام راندهای بازی نشان میدهد که
درصد تصمیمگیری استراتژیک در گروه آموزشدیده باالتر است و از نظر آماری اختالف زیادی بین گروه
ایجنتهای آموزشدیده و گروه آموزشندیده مشاهده میشود .این نوع آموزش دادن از طریق بازیوارسازی
سبب میشود که افراد در تمام مدت بازی به شکل استراتژیک رفتار کنند که با نتایج این مقاله همسو
بود.
همچنین در این مقاله آموزش از طریق بازی وارسازی فکر مدیران را با مباحث واقعی تفکر استراتژیک
درگیر می کرد و آنها با انجام بازی کامپیوتری مطالب درسی را آموزش میدیدند .با توجه به پرسشنامۀ
نظرسنجی که از آزمودنیها در پایان کار گرفته شد ،این شیوۀ آموزشی برای آنها ناشناخته ،جدید و بسیار
جذاب بود و آنها ترجیح میدادند که از این پس به این شیوه آموزش ببینند .با توجه به نتایج توصیفی،
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متدهای بازیوارسازی در بهوجود آوردن انگیزه و یادگیری بیشتر ،تأثیر مثبتی دارد و مدیران این حوزه
شیوۀ آموزشی بازیوارسازی را به شیوههای آموزشی سنتی ترجیح میدادند.
بررسیها نشان داد فرضیۀ تأثیر آموزش از طریق بازیوارسازی بر نوآوری سیستم مولد ارزش در
مدیران ورزشی اثر معناداری دارد .نوآوری و خالقیت از مؤلفههای تفکر استراتژیک است که درصد زیادی
از موفقیت سازمان در گرو نوآفرینی سیستم مولد ارزش است .با توجه به نتایج این پژوهش میتوان گفت
آموزش از طریق شیوۀ نوین بازیوارسازی بسیار تأثیرگذارتر از شیوههای سنتی و متداول است .همچنین
نتایج نشان داد یادگیری در گروهی که از طریق بازیوارسازی آموزش دیده بودند ،بیشتر از گروهی بود
که از طریق شیوههای متداول و سنتی آموزش دیده بودند .نتایج بهدستآمده با نتایج تحقیقات کیانی و
غفاریان ( ،)1383مشهدی کردی ( ،)1387عبدالکریمی ( ،)1387علیرضایی و لوالیی ( ،)1387دالور و
قربانی ( ،)1390نبیپور افروزی و درویشمتولی( ،)1392روبستن ( ،)2010کاسی و گلدمن ( ،)2010روث
و همکاران ( ،)2015مارک و همکاران ( ،)2015آلسیور و اندرس ( )2016همسو بود (.)38-28
وجود خصوصیات نوآوری و خالقیت و خلق سیستم مولد ارزش موجب موفقیت در مدیریت ارشد
سازمان میشود .از همین حیث آموزش تفکر خالق و نوآور اهمیت زیادی دارد .بازیهای فکری و
محیطهای بازیوار ،افراد را خالق تربیت میکند .بازیوارسازی نوعی آموزش خالق و نوآور است که سبب
ایجاد تفکر خالق در افراد میشود .متدهای بازیوارسازی و طراحی سیستمهای گیموارشده افراد را مجبور
به فکر و ایجاد سیستمی خالقانه میکند .سیستمهای گیموارشده در راستای آموزش ،فکر افراد را به کار
درگیر میکند و سبب میشود برای رسیدن به جواب و حل مسئله خالقانه تصمیم بگیرند .براساس نتایج
این پژوهش آموزش از طریق متدهای بازیوارسازی در تفکر خالق افراد تأثیر مثبت دارد.
در همین زمینه منابع انسانی سازمانهای ورزشی که اغلب مهمترین منبع توسعۀ نوآوری در سازمانها
هستند ،باید در کلیۀ سطوح به این باور برسند که اصوالً مبنای پایداری و استواری در دنیای رقابتی و
بازارهای پیچیدۀ داخلی و بین المللی امروز منوط به خالقیت و نوآوری همگانی است و همۀ نیروها باید در
این جهت فعالیت کنند .همانطور که برای ایجاد پایداری و تداوم نوآوری و خالقیت در سازمان ،عادت به
تفکر و اندیشیدن را در مدیران و کارشناسان و کارکنان الزم است .اگر تفکر و اندیشیدن خالق در یک
سازمان ورزشی در راستای مأموریت و اهداف سازمان بهصورت عادت روزمره درآید ،همۀ مدیران و
کارشناسان و کارکنان بهدنبال بهبود و ارتقای سازمان مربوطه خواهند بود .میتوان گفت که سازمانهای
ورزشی موفق ،سازمانهایی هستند که مدیران ،کارشناسان و کارکنان آنها براساس استراتژی سازمان
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همواره در رقابتی پویا به دنبال نوآوری و خالقیت در سیستم مولد ارزش هستند و تفکر کردن و اندیشیدن
در آن سازمان بهصورت فرهنگ و وظیفه تلقی میشود؛ بنابراین مدیران سازمانهای ورزشی برای ایجاد
تفکر خالق و نوآور در سازمان خود که از مؤلفهها ی تفکر استراتژیک است ،باید آموزش این مهم را در
برنامۀ کاری خود قرار دهند و از آنجا که ذهن ورزشکاران و مدیران ورزشی فعال است ،شیوههای آموزشی
سنتی و خستهکننده رضایت آنها را جلب نمیکند و در این زمینه بازیوارسازی جدیدترین و مؤثرترین
روش آموزشی است که میتواند به آنها کمک کند و به خالقیتهای مکرر آنان منجر شود .از سوی دیگر،
زمینۀ ارتباطات و تعامل بیشتر بین مدیران و کارکنان را فراهم آورد و موجب بهرهبرداری از نبوغ و خالقیت
کارکنان در سازمان شود؛ بنابراین پیشنهاد میشود سازمانهای ورزشی بهمنظور آموزش خالق به منابع
انسانی خود ،از بازیهای کامپیوتری استفاده کنند و کالسهای ضمن خدمت خود را متناسب با متدهای
بازیوارسازی برگزار کنند.
بررسیها در این مقاله نشان داد فرضیۀ تأثیر آموزش از طریق بازیوارسازی بر آیندهنگری در مدیران
ورزشی اثر معناداری دارد .یکی از مؤلفههای تفکر استراتژیک آیندهنگری است که درصد زیادی از موفقیت
سازمان در گرو این است که مدیران ورزشی بتوانند موقعیت را بهخوبی بشناسند و با در نظر گرفتن شرایط
بهترین نتیجه و بهرهوری را از موقعیت داشته باشند .عالوهبر ضرورت و لزوم دارا بودن مدیران ورزشی
کشور به این خصیصه ،شیوۀ آموزش این مؤلفه اهمیت بسیار زیادی دارد .با توجه به نتایج این پژوهش
میتوان گفت آموزش از طریق شیوۀ نوین بازیوارسازی بسیار تأثیرگذارتر از شیوههای سنتی و متداول
است .نتایج نشان داد یادگیری در گروهی که از طریق بازیوارسازی آموزش دیده بودند ،بیشتر از گروهی
بود که از طریق شیوههای متداول و سنتی آموزش دیده بودند .نتایج بهدستآمده با نتایج تحقیقات آکادمی
تفکر ( ،)1390افشه و همکاران ( ،)1390نادری و همکاران ( ،)1393روبستن ( ،)2010کاسی و گلدمن
( ،)2010مارک و همکاران ( ،)2015آلسیور و آندرس ( )2016همسو بود (. )35-33
در این پژوهش به مدیران ورزشی مؤلفۀ آیندهنگری را به این صورت آموزش دادیم که زمانی شما
میتوانید آینده را مدیریت کنید که گزینههای انتخابی خود را گسترش دهید و در زمانهای بحرانی از
آنها استفاده کنید ،در واقع در بازی شطرنج شاه زمانی مات میشود که گزینۀ انتخابی دیگری نداشته
باشد؛ بنابراین اگر مدیران ورزشی برای موقعیتهای متفاوت گزینههایی داشته باشند ،میتوانند موقعیت
را بهراحتی مدیریت کنند .این نگرش را با استفاده از متدهای بازیوارسازی آموزش دادیم و طی نظرسنجی
از آزمودنیها به این نتیجه رسیدیم که نگرش آنها نسبت به این شیوۀ آموزش و محتوا مثبت است.
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در مجموع تفکر استراتژیک فرایندی خالقانه و واگرا بوده و با چشمانداز و دورنمای طراحیشده توسط
 این امر مستلزم فراتر رفتن اندیشۀ مدیران.رهبران سازمانهای ورزشی و ادارات تربیت بدنی مرتبط است
ورزشی از عملیات روزمره با هدف تمرکز بر قصد و نیت استراتژیک بلندمدت موردنظر برای کسبوکار
است و توسعۀ استراتژیک منابع انسانی فرایندی است آیندهنگر و مطابق با استراتژیهای آینده سازمان که
. ارزیابی عملکرد و تجربیات شغلی و روابط بینفردی سروکار دارد،با مسائلی همچون آموزش
در نهایت پیشنهاد میشود سازمانهای ورزشی در راستای برگزاری کالسهای ضمن خدمت مدیران
.و کارکنان در جهت آموزش تفکر استراتژیک و مؤلفههای آن از سازوکارهای بازیوارسازی استفاده کنند
 قدمهای کاربردی را مطابق با این،همچنین سازمانها و دانشگاهها پس از شناخت مفاهیم بازیوارسازی
 توسعۀ خدمات و گسترش دانش سازمانی،مفهوم بهمنظور عملکرد بهینۀ مدیریت استراتژیک در سازمان
.بردارند
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Abstract
This paper studied the effect of strategic thinking training of sport managers
using gamification. In this semi-experimental study, the statistical population
consisted of sport managers of Sport and Youth general offices in Iran. The
sample was 45 subjects who were selected from the statistical population
purposively. A researcher-made questionnaire which was designed in 7 parts
electronically and on paper was used. Its validity was confirmed by experts
and its reliability was determined as 0.98 and for the computer game was
0.90. Frequency measure and percentage of frequency were used to represent
descriptive data and Shaper-Wilk test was used to investigate the normal
distribution of data in the inferential statistics. Also, Leven test was used to
investigate homogeneity of variance and Univariate test was used to analyze
the data and to compare the mean of different study groups. According to the
results of Univariate test, strategic thinking training through gamification
had a significant effect (F=52.629, sig=0.001). Given these results, it can be
noted that as strategic thinking is needed for sport managers in our country,
methodology of training affects their learning and motivation which shows
the higher effect of gamification on learning strategic thinking compared
with traditional methods.
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