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 چکیده
جوانان با ودر وزارت ورزش یاستراتژ یسازادهیپ تیبر موفق کیاستراتژ یزیرنقش برنامه یبررسحاضر با هدف  پژوهش

های این پژوهش ازنوع پژوهش. طراحی و اجرا شد نفعانیاز ذ نداشتننانیاطمو  رانیمشارکت مد یگریانجینقش م

به جوانان وزشان و کارشناسان ستادی وزارت ورمدیر همة یآمار عةجام .صورت میدانی انجام شدکه به توصیفی بود

ابزار پژوهش  عنوان نمونة پژوهش مشخص شدند.نفر به 175 ساس جدول حجم نمونه مورگان،انفر بود. بر 303تعداد 

. ( بود2015البانا و همکاران ) سازی استراتژی و مشارکت مدیرانریزی استراتژیک، موفقیت پیادهنامة برنامهپرسش

ها تحلیل یافته برای .( استفاده شد1986یلر و دروگی )م نامةاز پرسش ،نفعانذی نداشتناطمینان، برای بررسی همچنین

ریزی استراتژیک برنامهاستفاده شد. نتایج نشان داد که  پی. ال. اس. افزارنرمش معادالت ساختاری ازطریق از رو

ست که متغیرهای این درحالی ا. گذار نیستاثرها آمیز استراتژیشکل مستقیم بر میزان اجرای موفقیتبه

ها در وزارت آمیز استراتژیصورت معناداری بر میزان اجرای موفقیتبه و مشارکت مدیران نفعاناز ذی نداشتناطمینان

آمیز ریزی استراتژیک بر میزان اجرای موفقیت. با توجه به اثر غیرمستقیم برنامههستند اثرگذارجوانان وورزش

مشارکت  ،نفعان و همچنیناز ذی نداشتناطمینانشود که متغیرهای مشخص می انجوانوها در وزارت ورزشاستراتژی

آمیز ریزی استراتژیک و اجرای موفقیتبین برنامه گری در رابطةریزی استراتژیک نقش میانجیمدیران در فرایند برنامه

جمله مشارکت مدیران و سائل ازهمیت برخی ما وجوانان دارند. با توجه به نتایج پژوهشها در وزارت ورزشاستراتژی

 .شودخوبی درک میها بهآمیز استراتژیجهت اجرای موفقیتنفعان درها به ذیکاهش وابستگی سازمان

 

 مشارکت نفعان،یذ ک،یاستراتژ یزیربرنامه ،یاستراتژ یاجراکلیدی:  واژگان
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 مقدمه
طور مداوم و در آن رویدادها به آورده است کهوجود هانی دورنمای رقابتی جدیدی را بهاقتصاد ج

نگریستن به  د. تغییرات شتابان در محیط بیرونی باعث افزایش نیاز بهنکنینشده تغییر مبینیپیش
نیاز به رهبری استراتژیک  یطیت محه شده است. الزاماعنوان دو روی یک سکبه ،استراتژی و رهبری

م بیاورد، القا اوچنین بافتی دی که بتواند در مانزسا تفسیر محیط، خلق استراتژی و ایجاد رایب را
های قتصادی جهان را ترکیبی از سازمانهای افعالیت ،امروزه (.302، 2016، 1)اواند و باراتو کندمی

شدت بازاری بهو متالطم  یها در محیطاین سازمان ةهمدهند. بزرگ، متوسط و کوچک انجام می
ریزی استراتژیک ازهای مشتریان خود هستند. برنامهنی تأمینا و پیروزی دربرابر رقبدنبال به ،رقابتی

 استدر بازار رقابت جهانی  هاسازمانبرای موفقیت  یسودمند درصورت تدوین و اجرای درست، ابزار
 ،راستادراین .(199، 2017، 2، اسچردر، استینر و سینقسیولها را سرپا نگه دارد )تواند آنو می

 ةن اجرایی در هر سازمان است. توسعیک و اجرای آن، مسئولیت کلیدی مدیراکردن استراتژفرموله
گیری درخصوص تصمیم ،وضعیت موجود و وضعیت آرمانی است و سپس تحلیلاستراتژی شامل 
، 3، گرونهواگ و جواهنسنهیدبه اهداف نسبی است ) یافتندستترین راه برای تعیین اثربخش

2002 ،219.) 
هنگام در هااز آن ها و ابزارهایی است که سازمانمفاهیم، رویه از اییک مجموعهریزی استراتژبرنامه

، 4اواکوک و اوئدرواگو) کندفاده میاستیابی به اهداف ریزی در مسیر دستتعیین اهداف خود و برنامه
 یابی به اهدافه مفهوم دستها در هر سازمانی باستراتژی زآمیسازی موفقیتپیاده (.145، 2013

تعیین  برایای عنوان وسیلهاستراتژی به(. 447، 2011، 5، کووین و اسلوینتیتوس) استها سازمان
ای برای استراتژی وسیلهتر، سادهعبارتی  شود. بهدادن اهداف تعریف میاهداف الزم برای انجام

 هاآنسازی یادهها و پتدوین استراتژی ،هادر سازمانرسیدن به اهداف مهم و بلندمدت سازمان است. 
رویکرد و نگاه ها از سازمانبسیاری  شودله سبب میئکه این مس است یدر محیط واقعی امر دشوار

 (.219، 2002)هید و همکاران،  یک نداشته باشندریزی استراتژمناسبی به برنامه
ی کاری هاها را در اولویتاستراتژیز آمیها اجرای موفقیتسازمانکه است  شدهله سبب ئمس این

 زآمیاجرای موفقیت هاسیاری از مدیران سازمانب ةحاضر، دغدغه درحالکصورتیبه ؛خود قرار دهند
رسمی  یریزی استراتژیک فعالیتبرنامهاشاره شده است که  هاپژوهشدر برخی  .استها استراتژی

وریان، قوامپور و ، منحقیقی) ایفا کندنقش خوبی ها بهسازی استراتژیتواند در پیادهکه می است
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ریزی استراتژیک سبب ( نشان داد که برنامه2006) 1هربینیاک ،مثالعنوانبه ؛(40، 1388، رسولیان
 سازیمسیر پیاده ،نهایتو درکرد  های عملیاتی را تدوینشکل مناسبی برنامهتا بتوان به شودمی

ریزی که برنامه کندمیاشاره ( 2015) 2ورزش نیز جینگا ة. در حوزکردتر ها را همواراستراتژی
 . کندتر هموارها جهت اجرای استراتژیدررا تواند شرایط استراتژیک می

که توجه بیش از  کردنداشاره  پژوهشگرانحوزه هنوز وجود دارد. برخی بسیاری در این  هایبهاما
له ئاین مسکه  شوندانعطاف و خشک ها بیسازمان شودمی موجبریزی استراتژیک به برنامهحد 

؛ پینتو و 28، 1984، 3هربیناک و جویسی) استها سازی استراتژیدی در پیادهج یخود آسیب
تژیک ریزی استراعتقاد دارند که برنامهنیز ا پژوهشگرانبرخی  ،همچنین(. 306، 1990، 4پرسکوت
ط سازمان و محی ةبب کاهش مراودو این خود سشود ارتباط سازمان با محیط قطع  شودسبب می

 ،مثال رایب ؛است شدهرد  هاپژوهشدر بسیاری از  هااین اظهار (.542، 2008، 5اندرسن) شودمی
ی استراتژیک ریزبرنامهکه  کرد مطرحدولتی سازمان خصوصی و  11( پس از بررسی 1997) 6میلر

نیز  (2010) 7وجود آید. پوزیترتری بهستردهشکل گها بهموفقیت در اجرای استراتژی شودسبب می
 کردنعملیتا  شودریزی استراتژیک سبب میخصوص برنامهها درانجام تالش که بیان کرد
است و لزوم  شدهورزش کمتر بررسی  ةله در حوزئ. این مسشودثرتری انجام ؤشکل مها بهاستراتژی

زم های ورزشی الازمانها در سآمیز استراتژیر اجرای موفقیتدریزی استراتژیک ررسی نقش برنامهب
طراحی و  به بیشتر معطوف استراتژی در ورزش ةشده در حوزانجام هایپژوهش. استو ضروری 

بوده است  کمتر هاپژوهشاد اجرای آن در بسیاری از و بررسی ابع تدوین استراتژی بوده است
 (.80، 1391، پور و منانی، غالمپور، طالبامیرنژاد)

دنبال کنترل منابع موجود به بایدطور مداوم ها بهازماندهد که سابع نشان میوابستگی به من ةنظری
بتوانند وابستگی خود را به برخی  های مرتبط به خودرقابت با سایر بازیگران و سازمانباشند تا در 

بهبود جهت در (.20، 1978، 8پفر و ساالنکیکحداقل برسانند )مین منابع بهأدرخصوص ت نهادها
کسب اعتبار در سطح جامعه  برایمدت های بلندنان با انجام برنامهآ استها نیاز شرایط سازمان

                                                           
1. Hrebiniak 

2. Jinga 

3. Hrebiniak & Joyce 

4. Pinto & Prescott 

5. Andersen 

6. Miller 

7. Poister 

8. Pfeffer & Salancik 



 1397، مهر و آبان 50مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                            190
 

ها سبب اد نقش مهم و اساسی در سازمانایجنفعان با (. ذی2، 2017، 1آناند و گرای) سعی کنند
ر اجرای دثری ؤمنفعان نقش ذیخود قرار دهند.  تأثیرهای سازمان را تحتتا برخی حوزه شوندمی
باال  مناسب و قدرت نفوذ ظرفیتبا توجه به برخورداری از  نفعانذی دارند.ها آمیز استراتژیقیتموف
 هاپژوهش. (35، 2009، 2)راینی قرار دهندخود  تأثیرها را تحتهای سازمانتوانند برخی از برنامهمی

شکل تا آنان به شودها سبب مین ازسوی سازماننفعااز ذی نداشتنطمینانا د کهندهنشان می
 هاتا سازمان شودله سبب میئو این مس کننداتژیک ریزی استرتری سعی در استفاده از برنامهثرؤم

 شودموجب میله ئکه این مس کنندمداد وجود خطر قل ةمثابنفعان را بهاز ذی نداشتناطمینان
یدة . به عق(39، 2011، 3گودسلافزایش یابد ) درجهت بهبود منابع خودها های سازمانریزیبرنامه

اگر روشن باشد که چه اتفاقی و در چه زمانی رخ خواهد داد، آن زمان نیاز به  ،(1982) 4آرمسترانگ
 بین خواهد رفت.ریزی ازبرنامه

ریزی استراتژیک در مقابله با با برنامه باید هانفعان سازماناز ذی نداشتناطمینانمقابله با  رایب
. در وضعیت فعلی، ورزش کشور نیز دارای کردسعی یابی و کنترل بر آن جهت دستمحیط در

نفعان شامل ذی ،(1392)چیان، امیری و هنری ، کوزهگوهررستمی طبق پژوهشکه  استنفعانی یذ
در  ش خصوصی درگیربخ و هاشهرستان جوانانوورزش کل هایه، مردم، ادارهای ورزشیفدراسیون

فعان ناز ذی نداشتناطمینانت درخصوص نقش ابهاما ،روایناز هستند؛های ورزشی ورزش و باشگاه
با توجه به وجود . شودخوبی درک میکشور بهجوانان وها در وزارت ورزشر اجرای استراتژید

تر در این ریزی مناسبتواند به برنامهله میئبردن به این مسینفعان، پیمیان ذمشکالت مختلف در
ها و اجرای استراتژیریزی استراتژیک تواند برنامهمیکه دیگر مسائل مهم یکی از . شودحوزه منجر 

 ریزیمشارکت مدیران در برنامه. استمدیران  مشارکتثیر قرار دهد، أتها تحترا در سازمان
فعال هد. مشارکت بهبود داستراتژیک  ةدرخصوص عمل به برنامرا تعهد آنان  اندتواستراتژیک می

رای در زمان اج تا شود تواند سبباتژیک سازمان میهای استرریزیمدیران ارشد در برنامه
، 2014، 5، سانوس و کوالک)البانا کردخوبی استفاده های مدیران بهظرفیتها بتوان از استراتژی

، غالمپور، امیرنژاداست. شده اندکی بررسی  هایپژوهشورزش در  ةله در حوزئمس . این(28
تواند سبب ها میاتژیمشارکت مدیران در تدوین استرکه  کردنداشاره  (1391) پور و منانیطالب
. برده شودالزم  ةهای ورزشی استفادها در سازماناستراتژی کردنیدر فرایند اجرای از آنانتا  شود

ان در سطوح مختلف که استفاده از مدیران سازمبیان کردند  (2003) 6، کویک و وستربیکشیلبوری
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رد. قرار گی تأثیرها تحتیزان اجرای استراتژیم که موجب شودواند تهای سازمانی میریزیدر برنامه
زارت عنوان متولی ورزش در کشور، لزوم بررسی این ووجوانان بهبا توجه به اهمیت وزارت ورزش

 ةتخصصی در حوز هاینبود پژوهش. استای مدنظر این وزارتخانه هسازی استراتژیدرجهت پیاده
در ارتباط با اجرای  هاپژوهش ناشی از خأل پژوهشیاست تا شکاف  شدهورزش در این حوزه سبب 

های سازمانی که در مسیر اجرای استراتژی دهدمی له نشانئن مسچشم آید. ایخوبی بهاستراتژی به
علمی  بررسیسفانه این متغیرها أمتکه  دارند تأثیرمختلفی  ینان، متغیرهاجواودر وزارت ورزش

وجوانان ها در وزارت ورزشخصوص اجرای استراتژیهای جدی دربروز آسیباین سبب  و اندنشده
ر موفقیت دریزی استراتژیک حاضر با هدف بررسی نقش برنامه پژوهش اساس،؛ براینشده است

 گری مشارکت مدیران وجوانان با نقش میانجیوارت ورزشسازی استراتژی در وزپیاده
که  پاسخ دهندال ؤبه این سدارد سعی . این پژوهش ستا دهشنفعان طراحی از ذی نداشتناطمینان

ریزی استراتژیک و بین برنامه ةتواند بر رابطن مینفعااز ذی نداشتناطمینانران و آیا مشارکت مدی
مدل  ة یک،شکل شماردر  ثیرگذار باشد؟أوجوانان تی در وزارت ورزشتژسازی استراموفقیت پیاده

 .نشان داده شده است پژوهشنظری  حاضر مطابق با مبانی پژوهش
 

 
 پژوهشمدل مفهومی  -1شکل 

 

 شناسی پژوهشروش
که  های کاربردی استو پژوهشنظر هدف، جزاز که های توصیفی استنوع پژوهشحاضر از مطالعة

. است، پیمایشی هاداده آوریروش گرد حیثحاضر از پژوهش. روش شدصورت میدانی انجام به
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 در این مطالعه، منظور از) ندانان بودجوووزارت ورزش ستادی و کارشناسانمدیران  آماری ةجامع

این  در قسمت ستادی وجواناندی است که در تشکیالت وزارت ورزشفر« کارشناس ستادی»

شده که براساس اطالعات کسب (داردو پست سازمانی کارشناس  استسازمان مشغول به فعالیت 

نفر  175 مورگان، ةبراساس جدول حجم نموننفر بود.  303آنان  جوانان، تعدادوازسوی وزارت ورزش

 161 ها،نامهکه پس از کسب مجوزهای الزم و تقسیم پرسش شدند مشخص پژوهش ةعنوان نمونبه

  .شدندنامه تحلیل و بررسی پرسش

که مدل مفهومی پژوهش حاضر مطابق با بود. با توجه به این نامهپرسش چهارشامل  پژوهشابزار 

آنان . موجود در این مقاله استفاده شدحاضر از ابزار  ، در پژوهش( بود2015البانا و همکاران ) مقالة

ها و آمیز استراتژیریزی استراتژیک، اجرای موفقیتبرای بررسی متغیرهای برنامهخود  در پژوهش

متغیر رسی بر ، برای. همچنینای استفاده کردندنامة پژوهشگرساختهاز پرسش ،مشارکت مدیران

( استفاده شد. در مطالعة حاضر 1986میلر و دروگی )نفعان از ابزار پژوهش از ذی نداشتناطمینان

 با هفت ژیکریزی استراتبرنامهمتغیرهای  کار برده شد ونامه، این ابزار بهپرسش نیز پس از ترجمة

و ال ا سه سؤب ، مشارکت مدیرانالبا چهار سؤها آمیز استراتژیاجرای موفقیتال، سؤ

 نامه در طیفاین پرسش هایلاؤس. با سه سؤال سنجیده و بررسی شدنفعان از ذی نداشتناطمینان

نامه ( روایی این پرسش2015البانا و همکاران ) پژوهشدر . ندلیکرت طراحی شده بود ارزشیپنج

متغیر  برای 80/0 بابرابر آلفای کرونباخ  ةساس محاسبانامه نیز برمیزان پایایی پرسششد. بررسی 

متغیر  برای 80/0 ریزی استراتژیک،متغیر برنامه برای 88/0ها، آمیز استراتژیاجرای موفقیت

پایایی مدل نفعان مشخص شده بود. از ذی نداشتناطمینانمتغیر  برای 84/0 و مشارکت مدیران

بارعاملی  .شدیبی ارزیابی کرونباخ و پایایی ترکضرایب بارهای عاملی، آلفای ةوسیلهگیری باندازه

شود که اگر این ای یک سازه با آن سازه محاسبه میهمقدار همبستگی شاخص ةازطریق محاسب

های آن از واریانس است که واریانس بین سازه و شاخصید این ؤم ،شود 4/0مقدار برابر یا بیشتر از 

در ارتباط با  ،ول است. همچنینقبو پایایی آن سازه قابل استگیری آن سازه بیشتر ی اندازهخطا

مدیریت  نفر از خبرگان 10با استفاده از نظرسنجی از  ییاتوزیع، روایی محتو براینهایی  ةنامپرسش

روایی واگرا و همگرا نیز . شدابزارهای پژوهش تأیید  اییروایی محتو ،بنابراین ؛دست آمدبه ورزشی

یی حاضر از پایا پژوهش ةنامکه پرسش گفتتوان می ،بنابراین شد؛یید أو ت بررسیحاضر  پژوهشدر 

، از روش معادالت ساختاری با وتحلیلدر قسمت تجزیه ،. همچنینو روایی مناسبی برخوردار بود

و  نفر است 200نمونة پژوهش کمتر از  تعداد استفاده شده است. 1رویکرد حداقل مربعات جزئی

                                                           
1. SEM-PLS 
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 در وضعیت 1فواسمیرن -فوموگرلوکی با توجه به روش آمار ، توزیع نمونة پژوهشهمچنین

از  باید محور وجود دارد وواریانسافزارهای شرایط استفاده از نرمپیش است؛ بنابراین، غیرطبیعی

 ،2012، پنگ و الی) ها است، استفاده کردیکی از آن 2پی. ال. اس. محور کهواریانسافزارهای نرم

پی. ال.  و 20 نسخة 3اس. پی. اس. اس. افزارنرمالب قدر پژوهشوتحلیل تمامی روند تجزیه (.469

 .شدانجام  نسخة سه اس.

 

 نتایج
سال،  35آماری دارای سن کمتر از  ةرصد از نموند 8/14نتایج توصیفی مربوط به سن نشان داد که 

از  تردرصد دارای سن باال 23سال و  50تا  40بیندرصد  8/27سال ،  40تا  35 بیندرصد  4/34

درصد از  2/31نشان داد که  پژوهشهای نمونه شغلی ةنتایج توصیفی مربوط به سابق د.بودنسال  50

درصد  7/32سال،  15تا  10درصد بین  3/21سال،  10ر از تکم شغلی ةآماری دارای سابق ةنمون

نتایج توصیفی مربوط به سطح  شتند.سال دا 20درصد باالتر از  8/14سال و  20تا  15بین 

درصد  3/44 ،ترکارشناسی و پایینتحصیالت آماری  ةدرصد از نمون 5/30که  تحصیالت نشان داد

 .دارند دکتریدرصد  2/25 و ارشدکارشناسی
 

 

 یگیردل اندازهم -2شکل 

                                                           
1. Kolmogorov–Smirnov 

2. PLS 

3. SPSS 
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 پژوهشمدل ی تی داراضرایب معن -3شکل 

 

 پژوهشاطالعات مربوط به مدل  -1جدول 

 اثرمستقیم ثیر متغیرهاتأ
t  اثر

 مستقیم
 اثرغیرمستقیم

t  اثر

 غیرمستقیم
 اثرکلی

t  اثر

 کلی

آمیز استراتژی اجرای موفقیت

 ریزی استراتژیکبرنامه →
099/0 675/0 526/0 417/15 625/0 748/18 

نفعان از ذی نداشتنناطمینا

 ریزی استراتژیکبرنامه →
597/0 775/8 - - 597/0 775/8 

 →مشارکت مدیران 

 ریزی استراتژیکبرنامه
747/0 085/22 - - 747/0 085/22 

آمیز استراتژی اجرای موفقیت

-از ذی نداشتناطمینان →

 نفعان

533/0 588/6 - - 533/0 588/6 

آمیز استراتژی موفقیت اجرای

 مشارکت مدیران →
278/0 318/2 - - 278/0 318/2 

 

جرای مستقیم بر میزان اصورت ریزی استراتژیک بهنشان داد، برنامه پژوهشطورکه نتایج همان

(. این درحالی است که t =675/0= اثر مستقیم؛  /099) یستثیرگذار نأها تآمیز استراتژیموفقیت
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( و مشارکت مدیران t = 588/6= اثر مستقیم؛  533/0نفعان )از ذی نداشتناطمینان متغیرهای

ها در تژیآمیز استرامعناداری بر میزان اجرای موفقیت شکل( بهt = 318/2= اثر مستقیم؛ 278/0)

ریزی استراتژیک بر میزان با توجه به اثر غیرمستقیم برنامه .هستندثیرگذار أوجوانان تورزش زارتو

که  شودیمشخص م ،526/0جوانان به میزان وها در وزارت ورزشآمیز استراتژیقیتاجرای موف

ریزی برنامهمشارکت مدیران در فرایند  ،نفعان و همچنیناز ذی نداشتننمتغیرهای اطمینا

ها آمیز استراتژیریزی استراتژیک و اجرای موفقیتبین برنامه ةگری در رابطاستراتژیک نقش میانجی

شده نمایش گذاشته بهبرازش مدل شاخص  ة دو،جدول شماردر . دارند وجوانانزشوزارت ور در

 است.
 

 پژوهشهای برازش مدل شاخص -2 جدول

 2برازش کلی مدل 1ضریب تبیین وایی همگرار پایایی ترکیبی  های برازششاخص

 436/0 410/0 658/0 464/0 ریزی استراتژیکبرنامه

 690/0 962/0 687/0 495/0 هاآمیز استراتژیاجرای موفقیت

 749/0 992/0 748/0 567/0 نفعاننداشتن از ذیاطمینان

 596/0 630/0 810/0 564/0 مشارکت مدیران

 

جمله روایی واگرا با روش فورنل و ها ازشده و سایر شاخصگزارش های منتخبمطابق با شاخص

 .استز برازش مناسبی برخوردار حاضر ا پژوهشکه مدل  شدمشخص  (1981) الرکر

 

 گیریبحث و نتیجه
درحالی  . ایناستها ترین وظایف این سازمانیکی از مهمهای ورزشی در سازمان اجرای استراتژی

حاضر  پژوهشکنند. در مناسب عمل نمی صورتر اجرای آن بهها دناست که بسیاری از سازما

آمیز ر اجرای موفقیتدتواند مستقیم نمی صورتستراتژیک بهیزی ارکه متغیر برنامه شدمشخص 

مشارکت مدیران در فرایند  که متغیرهای کردمشخص  پژوهشباشد. نتایج  فیدها ماستراتژی

 شودنفعان سبب میجوانان از ذیوورزشوزارت  نداشتناطمینان ،ریزی استراتژیک و همچنینبرنامه

ها استراتژیآمیز بود اجرای موفقیتخوبی به بهتراتژیک بتواند بهریزی استا در آن صورت برنامه

                                                           
1. R2 

2. Goodness of Fit (GOF( 
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 ،ریزی استراتژیک و همچنینمدیران در فرایند برنامه مشارکتمتغیرهای  ،روازاین کند؛کمک 

 کنند ایفاتوانند ها میر سازماندای را قش ارزندهنفعان نجوانان از ذیووزارت ورزش نداشتناطمینان

  (.43، 2014)البانا و همکاران، 

ها در ژیآمیز استراتر اجرای موفقیتدریزی استراتژیک به بررسی نقش برنامه هاپژوهشرخی ب

ریزی که برنامه کردند بیان (2011) 1، بوین، الو و والکراندرساند. وجوانان پرداختهوزارت ورزش

. شودها میآمیز استراتژیسازمان، سبب افزایش اجرای موفقیتبهبود شرایط  برعالوهاستراتژیک 

که  کردندشاره ا (2017) 3، الحدادی، طرحینی و ماسادهاوبیداتو ( 2003) 2ویلیامز بوین و گولد

نتایج  رو،شود؛ ازاینها میسازمانا در هآمیز استراتژیریزی استراتژیک سبب اجرای موفقیتبرنامه

اوبیدات  و (2011اندرس و همکاران ) ،(2003بوین و گولدویلیامز ) مطالعاتحاضر با نتایج  پژوهش

. هستندمسائل مختلفی دخیل  مسوییناهجهت علل بروز این . دراست ناهمسو( 2017و همکاران )

ورزش در کشور ما و  ةصوص حوزخ، شرایط متفاوت کشور ما و بهناهمسویییکی از علل بروز این 

ریزی نشان داد که برنامه پژوهشنتایج  براین،افزون .است هاپژوهشای موردبررسی در این همحیط

سبب خوبی تواند بهنفعان میاز ذی نداشتناطمینان شرایط مشارکت مدیران ودر استراتژیک 

شرایط متفاوت کشور و حتی ورزش توان وجود می بنابراین، شود؛ا هاستراتژی کردنگسترش اجرایی

 .دانستخوانی را از علل احتمالی وجود این ناهم متغیرهای مختلف در این رابطه یثیرگذارأو ت ما

جوانان و وشر آن در وزارت ورزددون بررسی مسائل دخیل ریزی استراتژیک باجرای برنامه

ر بثیرگذاری مناسبی أله نتواند تئتا این مس شودی سبب میهای ورزشسایر سازمان ،همچنین

 ةنکت ةدهندله نشانئن مس. ایختم شودها آمیز استراتژیاجرای موفقیتبه سازمان داشته باشد و 

. در کشور ما آن مشکل دارند کردندر رعایت های ورزشیسازمان بیشتر هوزکه امر استمهمی 

های اما نبود بررسی ؛اندقدم شدهریزی استراتژیک پیشبرنامهها در استفاده از سازمان برخی از

ریزی هثیرگذاری مثبت برنامأخوبی شاهد تتا نتوان به شده استحلیلی و عمیق در این حوزه سبب ت

  (.447، 2012و همکاران،  تیتوس) دها شاستراتژیک در این سازمان

آمیز هبود اجرای موفقیتبر ب دتوانمی که مییکی از مسائل مه نشان دادپژوهش  نتایج براین،افزون

، ریچت. استنفعان از ذی نداشتناطمینانباشد، ثیرگذار أوجوانان تها در وزارت ورزشاستراتژی

ها مدیریت در سازمان شودنفعان سبب میذی یهالفتمخاکه بیان کردند  (2016) 4نگونیاما و روی

بودن یا علت غیرواقعیها بهکه این مخالفتاحتمال ایند کردن البته آنان اشاره کند؛خوبی عمل به

                                                           
1. Andrews, Boune, Law & Walker 

2. Boyne & Gould Williams 

3. Obeidat, Al-Hadidi, Tarhini & Masa’deh 

4. Richet, Ngwenyama & Rowe 
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، وجود دارد. نیز شودها ب بروز مشکالت مدیریتی در سازمانبودن، سببیش از سطح مناسب

ها سازمان شودنفعان سبب میاز ذی نداشتننکه اطمینا مطرح کرد (2000ابراهیمی ) ،همچنین

؛ درت بیشتری روندمدنظر خود با ق یهاتراتژیسمت اجرای اسو به کننداحساس خطر بیشتری 

ریچت و و ( 2000ابراهیمی ) مطالعاتاضر با نتایج ح پژوهشنتایج  گفتتوان میاساس، براین

جوانان وورزشنفعان در وزارت از ذی نداشتناطمینانرسد نظر می. بهاست همسو( 2016همکاران )

تری داشته ها تالش بیشاستراتژی کردنیاجرای جهتمدیران ارشد این وزارتخانه در شودسبب می

وجوانان و نفعان وزارت ورزشذی زیادد مسائل مختلفی ازجمله قدرت توانباشند. علت این امر می

های مدیران سازمان شودنفعان سبب میاز ذی نداشتناطمینانباشد. ترس از وجود تبلیغات منفی 

له نیز ئالبته ذکر این مس ؛تری داشته باشندریزی مفصلمهها برنااستراتژی کردنیورزشی در اجرای

جوانان، عملکرد مدیران و سازمان را با وخصوص وزارت ورزشهای ورزشی و بهسازمانمهم است که 

نفعان از ذی نداشتناطمینانعلت به ،روازاین کنند؛مییابی زارها استراتژیآمیز موفقیت کردنیاجرای

ها بیشتر خواهد شد. این شدن استراتژیجهت اجراییرها دشمناسب، تال جهت کسب عملکردو در

 های خودآمیز استراتژیوفقیتجهت اجرای مهای ورزشی درله نشانگر این نیست که سازمانئمس

که  استمهم مطلب این  ةبلکه بازگوکنند ،ندنفعان خود را کاهش دهمیزان اطمینان از ذی باید

بع مناسب در در ایجاد منا به منابع خود تکیه کنند و دبای موفقیت ایدرراستهای ورزشی زمانسا

ی خود به منابع سایر نهادها و افراد جهت کاهش وابستگمناسب از آن در ةسازمان خود و استفاد

 (.44، 2014)البانا و همکاران،  سعی کنند

ا در وزارت هآمیز استراتژیحاضر بر میزان اجرای موفقیت پژوهشکه در دیگری متغیری 

، برونس و ریدر. استریزی استراتژیک هنامثیر داشت، مشارکت مدیران در فرایند برأوجوانان تورزش

های سازمانی ریزیها و برنامهگیریکه مشارکت مدیران در تصمیم بیان کردند (2006) 1اسپیر

 پژوهشدر  (2014اران )البانا و همک ،همچنین. کندها را بیشتر تواند ضمانت اجرایی این برنامهمی

بهبود  برعالوهتا  شودریزی استراتژیک سبب میند برنامهمشارکت مدیران در فرای کردندخود اشاره 

-می اساس،؛ براینها کاهش یابدژیاسترات کردنراییمشکالت در مسیر اجها، ریزیکیفیت این برنامه

( و البانا و 2006در و همکاران )ری مطالعاتحاضر با نتایج  پژوهشنتایج که  گفتتوان چنین 

های ورزشی وجوانان و سایر سازمانمشارکت مدیران وزارت ورزش. ی داردخوان( هم2014ن )همکارا

ع مشکالت و وشده قرار گیرند و در زمان وقهای ایجاددر جریان استراتژیمدیران که  شودسبب می

                                                           
1. Ridder, Bruns & Spier 
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این نکته ضروری  . ذکرسعی کنندع موجود خوبی در رفع موانها، بهشدن آنموانع در مسیر اجرایی

میزان تصمیمات  شود کهسبب می ریزی استراتژیکد برنامهکه مشارکت مدیران در فراین است

ریزی سیستم مشارکتی در برنامه ،روازاین ؛یاتی مدیران ورزشی نیز کاهش یابدناگهانی و غیرعمل

ها استراتژی کردنخوبی در اجراییتواند بهاز مدیران ورزشی در انجام آن می استراتژیک و استفاده

های ورزشی جوانان و سایر سازمانوکه وزارت ورزش است ذکر شودالزم  ،شد. با این توضیحبا فیدم

ریزی استراتژیک را برنامه یشکل مناسببه دبایخود های آمیز استراتژیوفقیتجهت اجرای مدر

 برعالوه دبایله نیست و درکنار آن ئمس ةهم اما این ؛و به آن تعهد کافی داشته باشندکنند اعمال 

تفاده از مشارکت اس ،تقویت منابع خود و رفع وابستگی منابع به سایر نهادها و افراد و همچنین

ها و افراد ش وابستگی سازمان به سایر سازماندر کاهها، ریزیها و برنامهگیریمدیران در تصمیم

های ورزشی اقدام ها در سازماناستراتژی کردنبهبود ضمانت اجرایی به براین،افزونو  سعی کنند

جمله بررسی اهمیت مسائل مختلفی ازاول به  ةدر مرحل ،حاضر پژوهش. امید است نتایج کنند

 سپس،و  شودیران ورزشی در تمامی امور سازمان منجر مشارکت مد ،نفعان و همچنینذی

بهبود فرایندها  ،ها و همچنینآمیز استراتژیموفقیت درخصوص اهمیت اجرای را دهی مناسبیجهت

  ارمغان آورد.آمیز را بهموفقیت در کسب این اجرای موفقیت خصوصدر

 هایاز مسائل مهم و ضروری در سازمان ها یکیآمیز استراتژیتوجه به اینکه اجرای موفقیتبا 

راتژیک نقش مهمی در اجرای ریزی استبرنامهکه  خوبی مشخص کردورزشی است، پژوهش حاضر به

یک ساختار منظم و  ریزی استراتژیک و ارائةها دارد. کارکردهای برنامهاستراتژی آمیزموفقیت

اجرای موفقیت ها، نقش مهم و اساسی در مسیر جهت تعیین و اجرای استراتژید درمنانونق

مشارکت گری یانجیمنقش  کهاین بود نکتة مهم و اساسی در پژوهش حاضر  .ها دارداستراتژی

 آمیزموفقیتریزی استراتژیک و اجرای برنامهبین  بر رابطة ،نفعاناز ذی نداشتناطمینانمدیران و 

سبب ایجاد شرایطی در سازمان نفعان از ذی نداشتن. مشارکت مدیران و اطمیناناستاستراتژی 

بیشتر شود؛ بنابراین، نتایج ا هآمیز استراتژیاجرای موفقیتشوند شوند که این شرایط موجب میمی

ژی سبب مشارکت مدیران در فرایند استرات ،های ورزشیدر سازمانکه  پژوهش حاضر مشخص کرد

براین، افزونها افزایش یابد. آمیز استراتژیهای اجرایی در مسیر اجرای موفقیتضمانت شودمی

 های ورزشی برایسازمان شودنفعان سبب میاز ذی نداشتناطمینانپژوهش حاضر مشخص کرد که 

 بیشتری کنند. تالشها اجرای استراتژی
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Abstract 

The present study was designed and implemented to investigating the role of strategic 

planning on strategy implementation success in the ministry of sports and youth, with the 

role of mediating the involvement of managers and the uncertainty of stakeholders. this 

research Was descriptive type that was done on the field. the statistical population of the 

study consisted of managers and experts of the ministry of sports and youth, whose 

number was 303. Based on the morgan sample size table, 175 individuals were identified 

as the sample of the study. the research tools included Albana et al. (2015) questionnaire 

of strategic planning, strategy implementation success and involvement of managers that 

designed and used in their research. Also, Miller and Droge (1986) questionnaire were 

used to investigate the uncertainty of the Stakeholders. In order to analyze the findings of 

this study, were used structural equation methods with PLS software. the results of this 

study showed that strategic planning does not directly affect the successful 

implementation of strategies (direct effect =0.099; t = 0.675). however, the uncertainty of 

the stakeholders (direct effect = 0.533; t = 6.588) and directors’ participation (direct effect 

= 0.278; t = 2.318) significantly contributed to the successful implementation of strategies 

in the ministry of sports and youth is influential. regarding the indirect effect of strategic 

planning on the successful implementation of strategies in the ministry of sports and youth, 

it is estimated at 0.526 that the uncertainty variables of the stakeholders as well as the 

participation of managers in the strategic planning process have a mediating role in the 

relationship between the program strategic planning and successful implementation of 

strategies at the ministry of sports and youth. according to the results of the research, the 

importance of some issues, including the involvement of managers and reducing the 

dependence of organizations on the stakeholder to successfully implement strategies, is 

well understood. 
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