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و تدوین الگوی موانع اجرای برنامه های استراتژیک در وزارت ورزش و  شناسایی

 جوانان ایران
 

 3،  حمیدرضا صفری2، محمدحسین قربانی1محمود گودرزی

 

 استاد دانشگاه تهران -1

 * استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی -2

 استادیار دانشگاه جهرم -3

 یو فناور یقاتوزارت علوم، تحق یو علوم ورزش یبدن یتژوهشگاه تربپ
 

  31/81/31تاریخ پذیرش:                                                                                80/83/31تاریخ دریافت: 

 چکیده
های استراتژیک در وزارت الگوی موانع اجرای برنامه شناسایی و تدوینهدف از پژوهش حاضر، 

و به شیوه میدانی انجام شده است. بوده تحقیق توصیفی ورزش و جوانان ایران بوده است. این 

وزارت ورزش مامی مدیران و کارشناسان ارشد و نخبگان نمونه آماری این پژوهش شامل تجامعه و 

پس از توزیع  که بودر و همچنین نخبگان برنامه ریزی استراتژیک در ورزش کشو و جوانان ایران

. با توجه به اهداف شدتکمیل و در فرایند تجزیه و تحلیل وارد پرسشنامه  352تعداد پرسشنامه، 

. ضریب پایایی گردیداستفاده محقق ساخته ها از ابزار پرسشنامه آوری دادهتحقیق، جهت گرد

بدست آمد. روایی صوری و  =02/8α برابر با ، طی یک مطالعه مقدماتیپژوهش پرسشنامهکلی 

مورد تاییدی روایی سازه با بهره گیری از تحلیل عاملی  با استفاده از نظران نخبگان ومحتوایی 

، تحلیل فریدمنهای برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون. بررسی و تایید قرار گرفت

مانع مورد بررسی  5های حاصل حاکی از آن است که تمامی یافتهتاییدی بهره گرفته شد. عاملی 

و رتبه بندی آنها بترتیب عبارت  بودهدارای نقش بازدارندگی قابل توجهی در اجرای استراتژی ها 

%( ، موانع 31/21) %(، موانع فردی31/21ریزی )%(، موانع برنامه50/25) اند از: موانع مدیریتی

%(. بررسی قابلیت برازش الگوی موانع 80/23وانع محیطی )%( و در نهایت م53/23) سازمانی

اجرای برنامه های استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان نشان داد که تمامی شاخص های تناسب 

 .(RMSEA<،00/8AGFI > ،33/8< GFI  803/8در این مدل در محدوده قابل قبول قرار دارد )

های ورزشی در راستای و همچنین سایر سازمان گذاران وزارت ورزش و جوانانمدیران و سیاست

توانند از این مدل و ابزار به عنوان الگویی جهت توجه به تمامی موانع پیش اجرای استراتژی می

 روی اجرای استراتژی و حل آنها استفاده نمایند.

 های استراتژیک، وزارت ورزش و جوانان، موانع، اجرای استراتژیبرنامه کلیدی:گان واژ

                                                      Email: ghorbani.moho@gmail.com*نویسنده مسئول: 
 

mailto:ghorbani.moho@gmail.com
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 قدمهم
امروزه رشد و توسعه ورزش هم از بعد کمی، و هم از بعد کیفی، از یک سو؛ و کمبود منابع اولیه 

تمامی های موجود در این صنعت شده است. موجب افزایش رقابت بین سازماناز سویی دیگر، 

نمایند و استراتژی آینده خود را های امروزی برای نیل به اهداف خود برنامه ریزی میسازمان

ریزی استراتژیک فرایند برنامهدارد؛ ( بیان می2001) 1اوکوموسکنند. همانگونه که روشن می

پذیری برای سازگاری با تغییرات موجود در نیروهای درونی همراه با انعطافباید ثابت و جاری و 

اگر چه از پیش تعیین نمودن استراتژی به عنوان یک پیش شرط برای موفقیت  و بیرونی باشد.

ها، نیازمند توجه دقیق هم به باشد اما صاحب نظران معتقدند که برای موفقیت استراتژیآن می

 . (2011اینس، ) است 3و هم اجرای استراتژی 2استراتژیمقوله تدوین 

شوند و از ها با شكست مواجه میدرصد از استراتژی 00بیش از در این راستا باید بیان نمود که 

درصد از  66( نیز معتقد است که 2004)4جانسون مانند.دستیابی به اهداف اساسی خود باز می

در حوزه سازمانهای ورزشی و در داخل کشور، آید. ا در نمیها اصالً به اجرهای سازماناستراتژی

به  است و اغلب سازمانهانیز اغلب در اجرای برنامه ها و استراتژی ها موفقیت چشمگیر نبوده

توان طرح . گواه این واقعیت را مینیافته انداند دست های خود در نظر گرفتهآنچه در برنامه

مندعلی ، (1333) مظفری و همكاران ،(1330)و مطالعات قالیباف  (1332جامع ورزش کشور )

طراحی و تدوین شده اما از  قابل توجهیهای ( و... دانست که با هزینه1300زاده و هنری )

 . ه استرسیدن به مرحله اجرا بازماند

در بسیاری از موارد علت این امر ضعیف بودن استراتژی و ایده های نهفته در آن نیست. 

شوند. رو میبسازی با مشكل و شكست روشماری در مرحله پیادههای ارزشمند بیتراتژیاس

ها نهفته های اساسی مدیریت استراتژیک بیش از مرحله تدوین در اجرای استراتژیاصوالً چالش

می   فرایندیرا   استراتژی  اجرای( 1003) 5ک و گلوکوج. (2003کریتندن و کریتندن، )است

  تخصیص  برای  هاییاقدام از انتخابها و  و هماهنگ  همخوان  ای مجموعه  در بردارندة دانند که

 ورویه ها، سیاست ها ها، مشی خط   ، تنظیم کلیدی  مدیران  به  دادن  ، مأموریت ، سازماندهی منابع

 .است  استراتژی  یک  و ارزیابی  ، کنترل تقویت  برای  اجرایی  سیستم  یک  برقراری

                                                 
1. Okumus 
2. Strategy Formulation 
3. Strategy Implementation  
4.  Johnson 
5.  Jauch and Glueck 
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مرحله تبدیل حرف به عمل است و این امر به لحاظ گستردگی ابعاد کار و  ،جرای استراتژیا

همه . آیدهای سازمانی به شمار میترین و ارزشمندترین قابلیتتعدد عوامل بازدارنده، از پیچیده

های ورزشی را بر آن داشته است تا برای موفقیت بیشتر در محیط رقابتی موارد فوق، سازمان

های خود را مورد اند و استراتژیخود، توجه بیشتری را به فرایندهای هدفمند معطوف نموده

اگر چه تدوین یک استراتژی کارآمد، برای هر سازمانی کاری است مشكل، بازنگری قراردهند. 

(. 2006، 1هربنیاک) تر استاما به کار بستن و اجرای این استراتژی، کاری به مراتب مشكل

، (2013) 3و همكاران ظفر، (2003)2ین، برخی از محققان از جمله تامسون و استریكلندابرعالوه

معتقدند که اجرای  (2013) (، حسینی و همكاران2000) ، رحیم نیا(2000) 4جوست و فووری

  .برترین مرحله از مدیریت استراتژیک استترین و زمانترین، پیچیدهاستراتژی به عنوان مهم

گذارند. با توجه به وجود دارند که بر فرایند تبدیل استراتژی به عمل تاثیر میموانع بسیاری 

ها نیز در های مختلف، ممكن است حتی بهترین استراتژیتعدد موانع موثر بر اجرای استراتژی

(. 1000، 5نوبل) صورتی که به این موانع به خوبی در مرحله اجرا توجه نگردد؛ به عمل در نیایند

رای استراتژی و تعدد موانع موثر بر اجرای آن، موجب شده است تا امروزه مسئله پیچیدگی اج

و همكاران،  6لیها تبدیل گردد )ترین چالش مدیران در تمامی سازماناجرای استراتژی به مهم

ها را تواند این چالش(. در نتیجه شناسایی این موانع در وزارت ورزش و جوانان ایران می2003

خانه را در اجرای هرچه بهتر برای آن تبدیل نماید و در نهایت این وزارتبه یک فرصت 

در  ها یاری نماید. در پژوهش حاضر، نیز در راستای اجرای هر چه موثرتر استرتژیاستراتژی

 پرداخته شده است.وزارت ورزش و جوانان ایران به مطالعه این موانع 

( و کاتر و 2002) 2سول و اسپیانا(؛ 2002) (، اسالتر و همكاران2010و همكاران ) توماس

موانع موثر بر اجرای استراتژی را شامل ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، (، 2010) 3پاکو

دهی، فراهم آوردن های انگیزشی و پاداشفناوری اطالعات و سیستم گزارش دهی، سیستم

 هاها و مهارتتربیت، توانمندیگیری، ارتباطات موثر، تعلیم و منابع کافی، فرایندهای تصمیم

متون و مطالعات زیادی در زمینه فرایند مدیریت استراتژیک وجود  الزم بذکر است اند.دانسته

                                                 
1.Herbeniak 
2 Thompson & Strickland 
3. Zafar. Babar. Abbas 
4. Jooste & Fourie 
5. noble  
6 . Lee 
7. sol & Espiana  
8. Tomas, Slater, and Olson, Hult; Slater, Hult, & Olson, Sull & Spinosa, Cater & Pucko 
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های برنامه اند و مقوله اجرایدارند اما اغلب آنها بر روی بعد تدوین استراتژی تاکید داشته

 .(2000یا و همكاران، نرحیم) استراتژیک کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است

مدیریت »اصول و مراحل برای بررسی وضعیت مدیریت استراتژیک در سازمانهای ورزشی ایران، 

ها، در به عنوان یک مرحله جزء( در این سازمان« ریزی استراتژیکبرنامه»)و نه « 1استراتژیک

-آمادگی قبل از برنامه این مراحل شامل: مرحله اول:قالب چهار مرحله طبقه بندی می شود. 

)بازنگری برنامه مربوط به سالهای پیش و بررسی ساختار موجود منابع سازمان( مرحله  2ریزی

)تجزیه و تحلیل درونی و بیرونی، تحلیل روند، سمینارها و جلسات برنامه 3دوم: تدوین استرتژی

ی عملكرد، اهداف و ها، تعیین نتایج کلیدانداز، بیانیه ماموریت و ارزشریزی، تعیین چشم

های عملكرد( مرحله سوم: اجرای های استراتژیک و شاخصمقاصد بلند مدت، تعیین اولویت

)تعیین عوامل موثر بر موفقیت برنامه، همسویی استراتژیک، تعیین تمامی اثرات  استراتژی

ی برنامه بر وضعیت ورزش، تعیین برنامه مالی، تدوین الگوی اجرا( مرحله چهارم: ارزیاب

های ارزیابی، کنترل و بازنگری و بهینه کاوری برنامه(. تاکنون در حوزه استراتژی)تعیین شاخص

برای مثال تحقیقات مظفری . استمراحل اول، دوم و چهارم تحقیقات قابل توجهی انجام گرفته

 1333؛ سیف پناهی، 1332؛ خسروی زاده، 1332؛ غفرانی، 1300، کشاورز، 1333و همكاران، 

و خالً ات کمتری صورت گرفته )اجرای برنامه استراتژیک( تحقیق اما در حوزه مرحله سوم . و...

  گردد.تحقیق و پژوهش در این حوزه به شدت احساس می

( موانعع مرحلعه انتقعال    1302در تنها تحقیقی که در این رابطه صورت گرفته الهی و همكاران )

 ۀباشد. همچنعین در مطالعع  در ورزش کشور میترین مانع برای اجرای استراتژی استراتژی مهم

 بعدنی و همچنعین ععدم   تسعازمان تربیع   و دولت در مدیریتی (، تغییرات1332) امیرنژاددیگر 

 هعای سعازمان  سعایر  دنیبتربیت و بدنیتربیت سازمان بندیبودجه میان و وجود شكاف ارتباط

 دانشگاه استادان دیدگاه مدیران، از کشور ورزش جامع طرح اجرای موانع کشور را از مهمترین

 ورزشی دانست.   کارشناسان و

اسعت.  اجرای استراتژی انجام گرفته قابل توجهی در زمینه موانع هایپژوهشدر خارج از کشور 

( مشعكالت معدیریتی و ابهعام در    2011) 4اینسزیر اشاره کرد: توان به مطالعات می برای مثال

مشكالت  (،2002)5هاید و همكارانداند. جرای استراتژی میتدوین استراتژی را مهمترین مانع ا

                                                 
1. Strategic Management 

2. Pre-Pplan Position 

3. Strategy Formulation 

4. Ins  

5. Heide, Grønhaug, and Johannessen  
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ترین معانع در اجعرای   ارتباطی که ممكن است از ساختار سازمانی نیز اثر بپذیرد به عنوان اصلی

(، نعاتوانی معدیران، تنعاقص اسعتراتژی و سعاختار،      2005)1؛ هربنیعاک دانندموفق استراتژی می

معالی ناکعافی، ابهعام و ععدم واقعع بینعی در تعدوین        تسهیم ناکافی و ضععیف اطالععات، منعابع    

(، 2002سعول و اسپینوسعا )   داننعد. همچنعین  ترین موانع اجرای استراتژی میاستراتژی را مهم

نیز از تحقیقات دیگری بودند که می تعوان   (2010) 3( و کاتر و پاکو2002) 2اسالتر و همكاران

تحقیقات به نسبت سایر مراحل مدیریت اسعتراتژیک  با این وجود، تعداد این . اشاره کرد به آنها

     باشد.کمتر می

های ورزشی ایران و مهم تر از همه، رسد سازمانبا توجه به شواهد و مسائل فوق به نظر می

های خود برخی عوامل مهم را لحاظ ننموده و وزارت ورزش و جوانان، در تدوین استراتژی

نمایند. در نتیجه، این در مرحله اجرا نیز مشكل ایجاد میهمچنان این موانع به عنوان یک مانع 

های ورزشی ایران در اجرا ناموفق بوده است؛ این های استراتژیک در سازمانکه چرا اغلب برنامه

های ورزشی ایران تبدیل شده ترین مسئله در بحث مدیریت استراتژیک سازمانموضوع به مهم

 است.

در وزارت ورزش و جوانعان   های اسعتراتژیک یی موانع اجرای برنامهبا توجه به موارد فوق، شناسا

ها و در نهایت تعدوین الگعوی اجرایعی    و برنامه ایران و کاوش خصوصیات مختلف این استراتژی

های استراتژیک در وزارت ورزش و جوانعان، بعرای رهعایی از شعرایط نعامطلوی فعلعی در       برنامه

توانعد ایعن   استراتژیک بسیار موثر است. شناسایی این موانع، معی اجرای استراتژی و برنامه های 

سازمان را در ابعاد درآمدی، کیفیتی، عملكردی و غیره... و همچنین در نیل به ماموریعت خعود   

، بنعابراین شعود.  های مفیدی به وسیله آن برداشته معی یاری رساند و در موفقیت بیشتر آنها گام

وزارت هعای اسعتراتژیک در   ین الگعوی موانعع اجعرای برنامعه    طراحی و تدو بهپژوهش حاضر در 

  است.پرداخته شده ورزش و جوانان ایران
 

 روش شناسی
بندی است. در دستهتحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی است و به شیوه میدانی انجام شده

 بازرگان،)گیرد حسب هدف، این تحقیق در دسته تحقیقات کاربردی جای میتحقیقات بر

جامعه آماری این تحقیق متشكل از تمامی مدیران ارشد، میانی، عملیاتی و کارشناسان (. 1332

ریزی استراتژیک در و همچنین نخبگان برنامه وزارت ورزش و جوانان ایرانارشد و نخبگان 

                                                 
1. Hrebiniak, Lawrence 

2. Eslater & et.al 

3 .Kater & Pako 
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است و در گیری از روش کل شماری استفاده شدهجهت نمونه .(=320N) ورزش کشور است

با توجه به اهداف تحقیق، جهت است. در نظر گرفته شدهری برابر با کل جامعه نمونه آمانتیجه 

پس از توزیع نامه محقق ساخته، استفاده شده است و ها از ابزار پرسشآوری دادهگرد

 ها وارد شد.پرسشنامه تكمیل و در فرایند تجزیه و تحلیل داده 252تعداد ها پرسشنامه

اعتماد ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه ضریب قابلیت 

برای این منظور، طی یک مطالعه مقدماتی از بین جامعه است. برای این مهم استفاده شده

-نفر انتخای و پرسشنامه بین آنها توزیع و جمع 30)وزارت ورزش و جوانان و نخبگان(  پژوهش

همچنین با توجه به هدف بدست آمد.  =32/0αبرابر با  آوری گردید و ضریب پایایی پرسشنامه

پرسشنامه  3و سازه 2، محتوایی1، در این پژوهش روایی صوریو جامعه آماری پژوهش حاضر

تن از  3روایی صوری و محتوایی در جریان تكنیک دلفی و توسط است. مورد بررسی قرار گرفته

موضوع این پژوهش و  های الزم در زمینهصکه تمامی این افراد از تخصاساتید مدیریت ورزشی 

ای اصالحات بر روی سئواالت، های تحقیق برخورداربودند، پس از پارههمچنین علم آمار و روش

و  از روش تحلیل عاملی اکتشافیساختار عاملی پرسشنامه جهت بررسی  مورد تایید قرار گرفت.

با مطالعه و بررسی ادبیات است. تاییدی استفاده شده هت بررسی روایی سازه از تحلیل عاملیج

؛ 2011اینس، ؛ 2000نیا و همكاران، مربوط به اجرای برنامه های استراتژیک )از جمله: رحیم

مدل مفهومی ( 1032، 4پیتر و واترمن و 2002؛ اسالتر و همكاران، 2010ن، توماس و همكارا

 تحقیق در قالب پنج عامل ارایه گردید. 
 

 

                                                 
1. Face Validity 

2. Content Validity 

3. Construct Validity 
4.Piter & Waterman 
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 : مدل مفهومی پژوهش1شكل 

 

)جهت تعیین میزان پایایی ابزار  آلفای کرانباخ  آزمونها از برای تجزیه و تحلیل آماری داده

ها(، آزمون تی یک تحقیق(، آزمون کلمرگروف اسمیرنوف )جهت تعیین نرمال بودن توزیع داده

ک نقش دارند(، آزمون های استراتژی)جهت شناسایی عواملی که در اجرای برنامه 1اینمونه

، تحلیل عاملی بندی آنها(ها و رتبهها عامل)جهت مقایسه درونی عوامل و مولفه 2فریدمن

و روش تحلیل عاملی  4مدل معادالت ساختاری)جهت شناسایی مولفه های عوامل( و  3اکتشافی

مدل پژوهش( سازی داری روابط بین متغیرها و نهاییاسازی و تایید معن)برای الگو 5تاییدی

 است. استفاده شده
 

 نتایج
اند. و در مجموع، درصد زن مشارکت داشته 66مرد و  101به طور کلی در نمونه این پژوهش، 

درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد  40درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، 42

 اند. درصد دارای مدرک دکتری بوده13و 

ها از طریق مبانی نظری مورد شناسایی به هر یک از مولفهاز آنجایی که عوامل مربوط 

ای است که عوامل مربوط به آنها روشن است، در ها نیز به گونهقرارگرفته است و نوع مولفه

                                                 
1. One Sample T-Testl 
2. Friedman 
3. Exploratory Factor Analyze 
4. Structural Equation Modeling 
5. Confirmatory Factor Analyze 
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-است و صرفاً مولفهنتیجه در فرایند تحلیل عاملی اکتشافی به اکتشاف عوامل پرداخته نشده

اند. چرا که این است از فرایند تحلیل حذف شدهبوده 4/0هایی که دارای بار عاملی پایین تر از 

افزاید و مدل را از خطاهای احتمالی عمل در تحلیل عاملی تاییدی بر قدرت برازش مدل می

برخوردار از شرایط فوق، عدم به دلیل  43و  15، 0در این راستا، سواالت  دارد.دور نگه می

 شد.ی سازه، از تحلیل عاملی تاییدی استفادهند و در مرحله بعد جهت بررسی روایحذف شد

-نمایش داده شده 1 های تناسب مدل اندازه گیری مربوط به مطالعه حاضر، در جدولشاخص

های گیری موانع اجرای برنامهداد که مدل اندازهاست. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، نشان

های برازش است. تمامی شاخصاستراتژیک در وزارت ورزش و جوانان ایران مناسب و قابل 

توان گفت این مدل ها در مجموع می. با توجه به تناسب سایر شاخصاست مدل قابل قبول بوده

در ادامه جهت اطالعات بیشتر هر یک از  در وزارت ورزش و جوانان ایران قابل برازش است.

نوان اندازه تفاوت جذر واریانس خطای تقریب که به ع اند:ها توضیح مختصری داده شدهشاخص

همان که به واقع  1ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب. مقدار باشدبرای هر درجه آزادی می

و  05/0باشد هایی که برازندگی خوبی داشتهآزمون انحراف هر درجه آزادی است، برای مدل

در جامعه دهنده خطاهای معقولی برای تقریب نشان 03/0کمتر است. مقادیر باالتر از آن تا 

یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد  10/0هایی که مقدار این شاخص در آنها است. مدل

 060/0برابر با  ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب(. در این پژوهش مقدار 2،1000)استیگر

 ة، شاخصی برای بیان انداز3بدست آمده است که نشان از مقدار قابل قبول است. مجذور کای

)همبستگی( گروه نمونه را با ماتریس  ها است و فاصله بین کواریانسبرازش کلی مدل با داده

دهد. مقادیر کوچک برای مجذور کای )همبستگی( مدل برازش یافته را نمایش می کواریانس

 مدل است. نامطلویبیانگر برازش مناسب مدل و مقادیر بزرگ برابر با برازش و انطباق 
 

 های تناسب مدل اندازه گیریشاخص :1جدول 

 میزان قابل قبول نتایج شاخص مورد بررسی

 03/0کمتر از  060/0 ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب

 1264 درجه آزادی
 3خی دو تقسیم بر درجه آزادی کمتر از 

04/2020 خی دو  

 30/0بیشتر از  36/0  4شاخص نكویی برازش تطبیقی

02/0 1شاخص نكویی برازش  00/0بیشتر از  

                                                 
1. RMSEA 
2. Estiger 
3. Chi-Square 
4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
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 2 شكل، در قالب مدل تخمین استانداردنتایج تحلیل عاملی تاییدی در قالب ، 2شكل در 

مشخص است، تمامی بارهای عاملی بین  شكلاست. همانگونه که در این نمایش داده شده

ریزی، به معنای موانع برنامه Planمدل  در این دارند.ها و عوامل در سطح معقولی قرارمولفه

org  ،به معنای موانع سازمانیMgt ل سازمانی، مبه معنای عواInd  به معنای موانع فردی و 

Env .به معنای عوامل محیطی است 
 

 
 

 

                                                                                                                   
1. Goodness of Fit Index (GFI)  
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در حالت تخمین های استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان برنامهاجرای موانع گیری مدل اندازه -2شكل 

 استاندارد



 31                       و تدوین الگوی موانع اجرای برنامه های استراتژیک... شناسایی

 

 

 

هعای اسعتراتژیک در وزارت ورزش و   موانع اجعرای برنامعه  های تناسب مدل ساختاری شاخص

نمایش داده شده است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، نشعان داد کعه    2 جوانان ایران، در جدول

مدل ساختاری مناسب و قابل برازش است. نتایج مربوط به هر یک از شاخص های برازش در 

 جدول زیر گزارش شده است.
 

 مدل ساختاری های تناسبشاخص -2جدول 
 میزان قابل قبول نتایج شاخص مورد بررسی

 03/0کمتر از  023/0 ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب

 5 درجه آزادی
 3خی دو تقسیم بر درجه آزادی کمتر از 

10/25 خی دو  

36/0  شاخص نكویی برازش تطبیقی  30/0بیشتر از  

03/0 شاخص نكویی برازش  00/0بیشتر از  
 

 3شعكل  ، در قالب مدل تخمین استانداردنتایج تحلیل عاملی تاییدی مدل ساختاری در قالب 

مشخص است، تمامی بارهعای ععاملی بعین     شكلاست. همانگونه که در این نمایش داده شده

ریعزی،  در سطح معقعولی قعرار دارنعد و نشعان از قابلیعت پعنج معانع برنامعه         موانع کلو  ابعاد

بینی موانع اجرای اسعتراتژی در وزارت ورزش و  ردی و محیطی در پیشسازمانی، مدیریتی، ف

 جوانان دارد.
 

 
در حالت تخمین های استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان ایران برنامهاجرای مدل ساختاری موانع  -3شكل 

 استاندارد
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میانگین نقش هر یعک  موانع صرفاً با تكیه بر  از آنجایی که قضاوت در مورد رتبه نقش هر یک از

باشد؛ در نتیجه جهت بررسی رتبه هعر یعک از موانعع، از آزمعون     از آنها امكان پذیر و علمی نمی

است. در این آزمون ابتعدا اخعتالف میعانگین هعر یعک از      بندی فریدمن استفاده شدهآماری رتبه

دار بین هر یعک  اگیرد و پس از کسب اطمینان از وجود اختالف معنعوامل، مورد آزمون قرار می

گردد و بعا توجعه بعه میعزان     از  و هر یک از موانع، سپس میانگین رتبه هر یک از آنها تعیین می

 شود.  بندی آنها اقدام میمیانگین رتبه هر یک از آنها، نسبت به رتبه

بنعدی  داری حاصل از آزمعون رتبعه  اشود؛ میزان سطح معنمشاهده می 3همانگونه که در جدول 

جرای استراتژی به وسیله هر یعک از   افریدمن برای مقایسه میزان نقش بازدارندگی و ممانعت از 

( در نظعر گرفتعه شعده    05/0باشد. از آنجایی که این میزان از سطح اطمینان)می 022/0برابر با 

داری انع گانه اختالف معگیری نمود که بین موانع پنجتوان نتیجهباشد؛ میبرای تحقیق کمتر می

موانعع معورد   بندی بندی آنها اقدام نمود. نتایج حاصل از رتبهتوان نسبت به رتبهدارد و میوجود

داد که موانع مدیریتی دارای بعاالترین نقعش در ممانععت از اجعرای اسعتراتژی در      بررسی، نشان

ریزی در رتبعه دوم، موانعع فعردی در رتبعه     خانه را دارد، پس از آن، موانع مربوط به برنامهوزارت

 سوم، موانع سازمانی چهارم و در نهایت کمترین نقش نیز مربوط به موانع محیطی است. 
 

 اجرای برنامه های استراتژیک در وزارت ورزش و جوانانپنچگانه موانع  نقش هر یک ازبندی رتبه -3جدول 

 موانع اجرای استراتژی
 میانگین

 رتبه
 رتبه

 تعداد

 نمونه
 کای دو

 درجه

 آزادی

 سطح

 داریامعن

16/3 موانع برنامه ریزی  2 

252 00/10  4 022/0  

00/2 موانع سازمانی  4 

10/3 موانع مدیریتی  1 

01/2 موانع فردی  3 

34/2 موانع محیطی  5 
 

 بحث و نتیجه گیری
موانع »در وزارت ورزش و جوانان عبارت اند از: موانع اجرای استراتژی  یافته ها نشان داد که

عالوه بر «. موانع محیطی»و « موانع فردی»، «موانع مدیریتی»، «موانع سازمانی»، «ریزیبرنامه

این، هر یک از این موانع، دارای مولفه هایی هستند که نقش موثر آنها در ممانعت از اجرای موثر 

 نیا و همكاراناست. رحیمجوانان مورد تایید قرار گرفته های استراتژیک در وزارت ورزش وبرنامه

محیطی را برای موانع اجرای  ( نیز چهارسازه یا بعد سازمانی، کارکنان، مدیریتی و2000)

ای با بخشی از نتایج این قسمت از پژوهش حاضر همخوانی اند که تا اندازهگرفتهنظراستراتژی در
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مند، فرایند تدوین استراتژی، اجرای نظام( پنج بعد؛ 2003)1نبرنز و همكارادارد. عالوه بر این، 

اند که کنندگان را به عنوان ابعاد اصلی در اجرای استراتژی معرفی نمودهکنترل، کارکنان و اداره

 خوانی فراوانی است.های حاصل از تحقیقات این محققان نیز با تحقیق حاضر دارای همیافته

%( باالترین 53/25) داد که موانع مدیریتیموانع مورد بررسی، نشانبندی نتایج حاصل از رتبه

. نتایج حاصل از این پژوهش نشان نقش در ممانعت از اجرای استراتژی در وزارت خانه را دارد

س مدیران از به تر»، «وجود رفتارهای سیاسی در وزارت ورزش»دهد که عواملی از جمله می

 و «های شخصی مدیرانبینیها و پیشهرات با توجه به دیدگاانجام تغیی»، «خطر افتادن امنیت

در بین مولفه های « های کلیدی سازمان ورزشوجود افراد غیر متخصص در رأس و مدیریت»

 موانع مدیریتی دارای باالترین نقش در جلوگیری از اجرای استراتژی دارا هستند. 

رتباطات سیاسی، سمت های عالی در ورود افراد غیرمتخصص که صرفاً با تكیه بر قدرت و ا

گیری از متخصصان ورزش کشور در سو موجب عدم بهرهورزش را بدست آورده اند، از یک

خانه شده و از سویی دیگر، موجب ورود افراد غیرمتخصص بیشتری برای مدیریت و وزارت

غیر رسمی گردد و تخصص محوری جای خود را به روابط و ارتباطات نگهداری وضع موجود می

های الزم در دهد که در نهایت منجر به اثر بخشی پایین وزارت خانه و عدم کسب موفقیتمی

بایست شایسته ساالری در دستور کار گردد. برای حل مشكل فوق، میعرصه بین المللی می

قرار گیرد. برای این منظور نیاز است تا با تحلیل شرایط مختلف داخلی و محیطی معیارهای 

ای مدیران در وزارت ورزش و جوانان تعیین گردد و مدل شایستگی مدیران تدوین و مورد انتخ

اجرا قرار گیرد. همچنین ورود مدیران از خارج از وزارت ورزش و جوانان و تزریق آنها به این 

-وزارت خانه موجب دلسردی بیشتر مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان این سازمان می

نده شغلی و مسیر پیشرفت روشنی را در پیش روی خود نمی بینند. در نتیجه گردد و آنها آی

تواند موجب انگیزش بیشتر تاکید بیشتر بر پرورش مدیران در داخل سازمان، از یک سو می

کارکنان و مدیران فعلی گردد و از سویی دیگر از ورود افراد غیر متخصص به این وزارت خانه 

بایست مورد تاکید قرار تا، طراحی و اجرای نظام جانشین پروری میجلوگیری نماید. در این راس

های ها و قابلیتگیرد. در صورتی که این طرح به صورت اصولی اجرا گردد موجب توسعه مهارت

های باالتر در کارکنان و مدیران این وزارت خانه شده و در نهایت آنها را برای پذیرش پست

-ها و پیشبا توجه به دیدگاه های آنییرات در وزارت خانه و برنامهانجام تغ سازد.آینده مهیا می

ها یكی دیگر از مشكالتی است که گریبانگیر های شخصی مدیران و نه بر اساس استراتژیبینی

 ها در کشور است. تنها وزارت ورزش و جوانان؛ بلكه اغلب سازمانه ن

                                                 
1. Brenes et.al 
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ساله  20انداز ساله مختلفی طراحی شده و چشمهای پنجهای اخیر، تدوین برنامهگرچه در سال

است، اما در ورزش ضمانت اجرایی کافی برای نیل به اهداف توسعه کشور نیز طراحی شده

رسد، عدم وجود نهادی مستقل جهت است. به نظر میترسیم شده در چشم انداز ایجاد نشده

همچنین عدم وجود نهاد و یا  های بلند مدت و سند چشم انداز در کشور وپیگیری تحقق برنامه

گردد تا ها( موجب میها و وزارتخانه)و سایر سازمان کارگروهی در وزارت ورزش و جوانان

انداز دور های ترسیم شده از چشمکرده و از برنامهها هر یک مسیر متفاوتی را انتخایسازمان

جوانان با اسناد باالدستی، بمانند. در نتیجه، جهت همسویی استراتژیک در وزارت ورزش و 

ساله کشور و ایجاد  20انداز انداز ورزش کشور با توجه به خط سیرهای چشمتدوین سند چشم

نهادی برای پیگیری و پاسخگویی میزان پیشرفت این سند، از راهكارهای موثر جهت پرهیز از 

 فرد محوری و ترویج استراتراتژی محوری است.

ریزی داد که موانع مربوط به برنامهوانع مورد بررسی، نشانمبندی نتایج حاصل از رتبه

نتایج حاصل از  .%( در رتبه دوم در ممانعت از اجرای استراتژی در وزارت خانه را دارد23/24)

ریزی های مربوط به این موانع برنامهاز جمله مهمترین و اثرگذارترین مولفهداد که پژوهش نشان

ناسایی ناکافی نقاط ضعف وزارت خانه و عدم توجه شایسته به آنها در ش»اند از: به ترتیب عبارت

استفاده نا کافی »، «بندی نامناسب برای اجرای استراتژیزمان»، «ریزی استراتژیکفرایند برنامه

  «.از مشاوران و متخصصین تدوین استراتژی خارج از سازمان

نقاط ضعف وزارت خانه و عدم توجه  با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، شناسایی ناکافی

-ریزی در اجرای برنامهترین موانع برنامهریزی استراتژیک از مهمشایسته به آنها در فرایند برنامه

-های استراتژیک در وزارت ورزش مورد شناسایی قرار گرفت. این در حالی است که یكی از مهم

ریزی استراتژیک، بررسی محیط داخلی است. این عمل بر هایی برنامهترین و موثرترین گام

-( نشان داده1005) 1الكسندرشناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان تاکید دارد. در این راستا، 

به نظر گذارد. گردد، بر اجرای استراتژی تاثیر میاست فرایندی که طی آن استراتژی تدوین می

دوین استراتژی دچار ضعف است این است که به رسد یكی از دالیلی که وزارت خانه در تمی

دلیل عدم برخورداری از متخصصین برنامه استراتژیک و عدم نقش موثر آنها در فرایند تدوین 

ریزی بیشتر و پررنگتر استراتژی موجب شده است تا نقش افراد و متخصصین بیرونی در برنامه

گردد نقاط قوت و ضعف موجب می باشد و به سبب آگاهی و اشراف کافی متخصصین بیرنی از

گردد تا بسیاری میریزی به صورت اصولی انجام نگیرد و همین مسئله موجب فرایند برنامهتا 

نفعان، جایگاه رقبا و ... نادیده گرفته شود و در نهایت های ذیمسائل از جمله نیازها و خواسته

                                                 
1. Alexander 
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گواه این تفسیر را این واقعیت  به شكست و یا عملكرد ضعیف در اجرای استراتژی منجر شود.

)سازمان  های استراتژیک در وزارت ورزش و جوانانتوان در نظر گرفت که اغلب برنامهمی

گرفته و دانشگاهیان به صورت مستقل به تدوین بدنی سابق( توسط دانشگاهیان انجامتربیت

تدوین آنها همكاری اند و سازمان، خود در های استراتژیک در ابعاد مختلف پرداختهبرنامه

اند که در ( در تحقیق خود بیان نموده2002) است. در همین راستا، هید و همكاراننداشته

)یا  های موفق، مشارکت حامیان خارجی% از سازمان50های ناموفق، % از سازمان40مقایسه با 

اند. ثمر دانسته یابی به موفقیت، مثمرکننده برای دستمشاوران( را به عنوان یک فرآیند تسهیل

بهترین حالت در تدوین استراتژی حضور مدیران اجرای درون سازمان و مشاوران و متخصصین 

 ریزی است. برون سازمان در شورای برنامه
ریزی شناسایی شده، موانع فردی های این پژوهش، از بین پنج مانع برنامهبا توجه به یافته

های استراتژیک در وزرات ورزش و جوانان محسوی سومین مانع در اجرای برنامه%( 23/23)

میزان نقش  تیبترین موانع به ترهای مختلف مربوط به موانع فردی، مهمگردد. از بین مولفهمی

اند از: عدم وجود اهداف کمی و روشن جهت اجرا توسط کارکنان، عدم وجود روحیه آنها، عبارت

خطر افتادن موقعیت آنها به سبب اجرای ترس کارکنان از به و  کار تیمی بین کارکنان

های ورزشی کشور از جمله گیر سازمانترین مشكالتی که امروزه گریبانیكی از مهم .استراتژی

باشد. وزارت ورزش و جوانان است، عدم تالش جهت عملیاتی نمودن برنامه های استراتژیک می

تراتژی و در سطح کالن سازمان پیش های استراتژیک تا مرحله تدوین اسبه عبارت دیگر، برنامه

ها به بخش خاصی از سازمان، رفته و از تسری، تقسیم کار و محول نمودن هر یک از استراتژی

 موفق نبوده است. 

ریزی عملیاتی و ارزیابی عملكرد های خاص برنامهدر این راستا استفاده از فرایندها و تكنیک

تواند تا اندازه زیادی این یابی به اهداف میتبخشها و واحدهای مختلف برمبنای میزان دس

به « فقدان وجود روحیه کار تیمی بین کارکنان»مشكل را مرتفع نماید. در پژوهش حاضر، 

کند. جهت توسعه ها جلوگیری میعنوان دومین مانع فردی است که از اجرای موفق استراتژی

ها و وظایف تیمی و طراحی شغل های آموزشی کارکار تیمی، وزارت ورزش با برگزاری دوره

اند، کاری به صورت تیمی و گروهی و تشویق افرادی که به صورت تیمی انجام فعالیت نموده

مولفه مهم دیگری که اگر به آن  ای کنترل نمایند.توانند روحیه مخری فردگرایی را تا اندازهمی

های استراتژیک ای برنامهای معطوف نگردد، موجب به خطر افتادن فرایند اجرتوجه شایسته

 است.« ترس کارکنان از به خطر افتادن امنیت شغلی آنها»گردد، می
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دهند و در صورتی عمدتاً کارکنان با انجام هر گونه تغییر در سازمان از خود مقاومت نشان می

که آنها احساس نمایند که اجرای یک استراتژی موجب به خطر افتادن، حذف و یا تعدیل شغل 

دهند. گردد، در نتیجه تمایل و تالش زیادی برای اجرای استراتژی ها از خود نشان نمی آنها

آمدهای اجرای استراتژی است. در این راستا، ها به دلیل عدم آگاهی از پیاغلب این مقاومت

وزارت ورزش و مدیران آن با برگزاری سمینارهای اموزشی و روشن نمودن مزایای اجرای 

توان این های انگیزشی خانه، و با استفاده از مكانیزمارکنان و برای وزارتاستراتژی برای ک

 مقاومت و احساس ترس و ابهام را در آنها از بین برده و این نقطه ضعف را به قوت تبدیل نمود.

به عنوان چهارمین  %(50/22) های حاصل از پژوهش بیانگر این است که موانع سازمانییافته

های استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان است. در تبیین راه اجرای برنامه مانع عمده بر سر

های آنها، موانع سازمانی نیز در این یافته تحقیق باید گفت، عالوه بر نیروی انسانی و مهارت

های استراتژیک از جایگاه مهمی برخوردارند. تخصیص نامناسب منابع )مالی و اجرای برنامه

 ترین مانع سازمانی در اجرای استراتژی در پروهش حاضر است. مادی( به عنوان مهم

توان منابع ترین منابع کمیای را میها، امروزه با کمبود منابع مواجه هستند. مهماغلب سازمان

ته خاص صرفاً به دلیل مشكالت ملی شمالی دانست. شنیدن این خبر که سفر تیم ملی یک ر

وه بر این یكی دیگر از مشكالت عدم تخصیص منابع در چیز عجیبی نیست. عال ،لغو شده است

زمان مناسب است. تالش مدیران سازمان در جهت توسعه خصوصی سازی و همچنین توسعه 

امور بازاریابی موجب جذی منابع بیشتر برای این وزارت خانه خواهد شد. عالوه براین استقرار 

ها از دیگر راهكارهای اهش هزینهوری و کهای مدیریت از جمله سیستم جامع بهرهسیستم

نشدن جایگاه شورای جبران منابع مالی در این سازمان است. سمبلیک بودن و درست تعریف

تواند در اجرای برنامه های استراتژیک عالی ورزش نیز یكی دیگر از مواردی است که می

و ماموریت و مشكالتی را به وجود آورد. در صورتی که شورای عالی ورزش کشور نقش اصلی 

ترین نهاد در پایه ریزی و اجرای برنامه ماهیت وجودی خود را دریابد می تواند به عنوان مهم

 های استراتژیک در ورزش کشور محسوی گردد. 

های تدوین شده یكی دیگر از موانع ناسازگاری و ناهمسویی ساختار سازمانی با استراتژی

است. در همین راستا، مطالعات هاید، گرونهاگ و سازمانی در اجرای برنامه های استراتژیک 

عوامل مربوط به ساختار سازمانی را به عنوان دومین مانع در مطالعه خود، ( 2002)1جوهانسن

اصرار مدیران بر  اند کهکردهآنها همچنین، بیان اند.مهم بر سر راه اجرای استراتژی معرفی نموده

این گردد. ستراتژی و ساختار سازمانی میحفظ ساختار موجود موجب عدم تناسب بین ا

                                                 
1. Heide & Gronhaug & Johannessen 
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های موفق، اعتقاد دارند که طرح ساختار سازمانی % از سازمان36که  اندنمودهذکر  محققان

باشد و یک عامل مهم برای دستیابی به های استراتژیک میها و فرصتکننده تواناییمنعكس

باشد. % می60در حدود  های ناموفق کمتر و چیزیموفقیت است. این درصد در سازمان

( همسویی استراتژی و ساختار را به عنوان پیش شرط 1034)1، درازین و هوواردهمچنین

کنند که داند. آنها اشاره میضروری برای اجرای موفق یک استراتژی جدید کسب و کار می

 2اسچاپتغییر در محیط رقابتی مستلزم همسویی و انطباق ساختار سازمانی است. عالوه بر این، 

-های سازمان می(، پیشنهاد نموده است که سازگار نمودن ساختار سازمانی با استراتژی2006)

 تواند به عنوان تضمین کننده اجرای استراتژی عمل نماید. 

در بین پنج مانع مورد شناسایی، آخرین  %(06/21) های پژوهش، موانع محیطیبا توجه به یافته

باشد که این رتبه را در ممانعت از اجرای استراتژی بدست آورده است. اما این به این معنی نمی

بلكه در مقایسه با توان از آن صرف نظر نمود؛ و می مانع نقش مهمی در اجرای استراتژی ندارد

های پژوهش، بر طبق یافته باشد.نمی بقیه موانع نقش کمتری دارد گرچه این تفاوت زیاد

بینی بودن عوامل و متغیرهای محیطی و اثرگذار بر وزارت ورزش و جوانان به غیرقابل پیش

یكی از های مورد شناسایی قرار گرفته است. ترین مانع محیطی در اجرای برنامهعنوان مهم

ست که در تمامی بارزترین خصوصیات عصر حاضر تغییرات و تحوالت شگرف و مداومی ا

شوند. در نتیجه رمز موفقیت دهد و دستخوش تغییرات و تحوالت فراوانی میسازمانها رخ می

گرچه محیط فعالیت وزارت ورزش و سازمانهای ورزشی امروزی انطباق با محیط بیرونی است. 

گردد اما در صورت توجه به تمامی جوانان، متغیر است و دستخوش تحوالت بسیاری می

رهای محیطی از جمله عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل سیاسی و متغی

حقوقی، عوامل تكنولوژیک و عوامل محیط تخصصی پرداخته شود و روند تغییرات آنها و خط 

سیرهای آنها استخراج گردد، به عنوان یک ورودی برای برنامه ریزی استراتژیک عمل خواهد 

عدم اختصاص به موقع مه ها کمک قابل توجهی خواهد بود. ت برنانمود و در نهایت در موفقی

های ها به عنوان دومین مانع در اجرای برنامهمنابع مالی به وزارت خانه برای اجرای استراتژی

باشد. با توجه به سیاست های مالی متغیر دولت، معموالً تخصیص بودجه و استراتژیک می

گیرد و همین موضوع منجر به توقف استراتژی ها صورت نمیبینی شده اعتبارات در زمان پیش

گردد که این مهم به نوبه خود و برنامه ها و یا کند نمودن و یا محدود نمودن استراتژی ها می

 منجر به ضعف یا شكت در اجرای برنامه های اتراتژیک خواهد شد. 

                                                 
1. Drazin and Howard 
2. Schaap 
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علمی به بررسی موانع اجرای  در پایان، باید تاکید نمود در تحقیق حاضر با انجام یک رویكرد

های استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان پرداخته شد و پنج مانع بزرگ به همراه مولفه برنامه

های مربوط به هر یک از این موانع مورد شناسایی قرارگرفت و مدل آنها طراحی و تبیین 

وزارت ورزش و جوانان گذاران گردید. با توجه به کاربردی بودن این پژوهش، مدیران و سیاست

توانند از این مدل و ابزار به های ورزشی در راستای اجرای استراتژی میو همچنین سایر سازمان

عنوان الگویی جهت توجه به تمامی موانع پیش روی اجرای استراتژی استفاده نمایند و در 

ی هر چه موثرتر جهت رفع موانع احتمالی تدابیر الزم را اتخاد نموده تا از یک سو در اجرا

ها و نهادهای ورزشی کشور خانه و همچنین در سایر سازمانهای استراتژیک در این وزارتبرنامه

موفق بوده و از سویی دیگر، در نیل به اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز بیست ساله کشور 

 کوشا بوده و ورزش بتواند دین خود را ادا نماید.
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