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در  راهبردی برنامه ریزی این پژوهش، تدوین مدل ساختاری برای شناسایی موانع اجرای هدف از
تحلیلی و از نظر  -ایران  بود. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی 4یورزش هایونیفدراس

و  رانیمدشامل کلیه  یقتحق یجامعه آمارهدف کاربردی بود که به شکل میدانی اجرا شد. 
نفر بود که نمونه گیری به روش تمام شمار  222ی به تعداد ورزش هایونیفدراس خبرهکارشناسان 

، پرسشنامه پژوهش یریگابزار اندازهپرسشنامه جمع آوری گردید.  177انجام گرفت و تعداد 
مصاحبه( بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر  16محقق ساخته حاصل از مصاحبه ها )

تایید  12/2نفره با  32با استفاده از آلفای کرونباخ بر روی یک نمونه اولیه  متخصصان و پایایی آن
از تحلیل عاملی  استنباطیو در سطح آمار  یفیآمار توص از ،هاداده وتحلیلیهتجز یبراشد.  

 اکتشافی، آزمون رتبه بندی فریدمن و مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزارهای
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SPSS  و Amos موانع اجرای عامل اصلی  11استفاده گردید. نتایج نشان داد که  23نسخه
را تشکیل می دهند. همچنین، بین  های ورزشی منتخب ایرانریزی راهبردی در فدراسیونبرنامه

های از دیدگاه نمونههای ورزشی منتخب ایران ریزی راهبردی در فدراسیوناجرای برنامهموانع 
محیط سیاسی »باالترین رتبه و « یتیریمد موانع»وجود دارد؛ به طوری که  تحقیق تفاوت معناداری

 اند. در نهایت، مدل ساختاری موانع اجرایترین رتبه را به خود اختصاص دادهپایین« و حقوقی
ایران تدوین شد و برازش آن مورد تایید قرار  یورزش هایونیراهبردی در فدراس برنامه ریزی

 گرفت. 
 

 .برنامه راهبردی، فدراسیون ورزشی و مدل ساختاری کلیدی:واژگان 
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 مقدمه
های اقتصادی جهان ناپیوستگی وجود دارد. های اخیر در بسیاری از سازمان ها و بخشدر سال

انداز روشنی از رسالت، عوامل خارجی تأثیرگذار و پیشرفتی که در در چنین شرایطی، داشتن چشم
 کنونی دنیای در دیگر، تعبیری شود، بسیار حائز اهمیت است. بهاهداف حاصل میراه رسیدن به 

و  بینیقابل پیش های متالطم و غیرتحوالت، محیط سرعت بودن باال به توجه با باید سازمان ها
 و تجزیه با و دهند قرار پایش مورد را محیطی عوامل همواره رقابتی فراوان، تهدیدات و هافرصت
را شناسایی  موفقیت بحرانی و کلیدی عوامل و هازمینه های اثربخش،محیط پیرامونی، راهبرد تحلیل

های ورزشی از این قاعده مستثنی نیستند (. سازمان ها و فدراسیون2211، 1کنترل نمایند )رضایی و
 کنند.می و همانند سایر سازمان ها در این محیط پویا، پر ابهام و متحول فعالیت

ها و های پیوند درونی و بیرونی برنامهاز اندیشمندان علم مدیریت معتقدند که یکی از راهبسیاری 
های سازمانی در این محیط پر تالطم امروزی، الگوی جامع مدیریت راهبردی است. سیستم

مدیریت راهبردی، یک روند مداوم و چرخشی است که هدف آن حفظ تناسب کل سازمان به 
(. برخی دیگر اعتقاد دارند که 2211، 2باشد )برتو و همکارانط اطرافش میگونه ای صحیح با محی

های سازمان گیری درازمدت فعالیتوسیله آن مدیران سمتمدیریت راهبردی، فرآیندی است که به
های نیل به این اهداف را با توجه به شرایط ای را مشخص، راهبردرا تعیین، اهداف عملیاتی ویژه

کنند )کارثیون و ها را انتخاب میهای عملی برای اجرای راهبردطراحی و برنامهداخلی و خارجی 
( مدیریت راهبردی هنر و علم تدوین، اجرا و کنترل 2211)4دیدگاه دیوید (.از2213، 3همکاران

سازد به اهداف بلندمدت خود ای است که سازمان ها را قادر میای چندگانهتصمیمات وظیفه
 (.2212، دست یابند )دیوید

به  ورزشی سازمان های در تواندیکه م یراهبردی و نقش مهم تیریبه مفهوم مد قیدق یبا نگاه
افراد جامعه  یسالمت و تندرست نیدر تام ژهیجهت تحقق اهداف به و یورزش هایونیفدراس ژهیو

 هایونی. فدراس(2212، 5)کاتر و پوکو برد یبه ضرورت استفاده از آن پ توانیداشته باشند، م
افراد جامعه را به عهده دارند. در واقع آنها در  یارتقای سالمت و تندرست ج،ینقش ترو یورزش

و در پرتو برخورداری از اقتدار  کنندیتوسعه سالمت، همچون موتور محرکه جامعه عمل م ندیفرا
 یف نوع مهممعر ع،مهم را در کشور بر عهده دارند. وجود آنها در واق نیا یبرتر، فرمانده یورزش

 یسالمت و تندرست دنیاست که با فراهم آوردن و ارتقا بخش یدر منابع انسان اریگذهیاز سرما
کشور  یاسیو س یاقتصادی، فرهنگ ،اجتماعی توسعه به ها،نگرش بهبود و هامردم، توسعه مهارت

                                                           

1. Rezaei 

2. Boroto et al. 
3. Craciun et al. 
4. David 

5. Cater and Pucko 
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تکاپوی توسعه  دربلکه  شوند،یم ی. آنها نه تنها مالک و صاحب ورزش کشور تلقکنندیکمک م
 وجز زیریکه برنامه نیمگر ا ابد،ییامر تحقق نم نیا .هستند زیسالمت جامعه ن نیورزش و تأم

 و هابا توجه به اهداف، رسالت یهای ورزش ونی. فدراسدیدرآ یورزش هایونیفرهنگ فدراس
و در  اند افتهی کشور جانبه همه توسعه هایدر تحقق برنامه یخاص گاهیخود جا ژهوی کارکردهای

تقاضا برای عرضه خدمات،  شیافزا ت،یجمع شیسو با توجه به افزا کیبرهه از زمان، از  نیا
 گریدولت رو به رو است، از طرف د یمال هایتیو کاهش حما یالملل نیرقابت ب شیافزا

 مطرحسازمان ها  نینگری و ضرورت تفکر راهبردی جهت تحقق اهداف بلندمدت در اندهیآ
راهبردی متناسب با  زیریو برنامه تیریمد زمینه نیشده در ا رفتهیاز راهکارهای پذ یکی. باشدمی
سازمان و بهبود و  ندهیآ ریگیجهت نییبه منظور تع یو خارج یداخل یطیمح طیشرا ها،یژگیو

را در چارچوب برنامه شیموفق و اثربخش، تفکر راهبردی خو رانیارتقای عملکرد آن است. مد
 (.2213)کارثیون و همکاران،   پوشانندیعمل م هراهبردی جام زیری

ی در معرض تغییر و تحوالت محیطی و ورزش هایونیفدراسامروزه سازمان های ورزشی از جمله 
(. با توجه به 1331جهانی قرار دارند و با مسائلی مختص به خود روبه رو هستند )خسروی زاده، 

اوری، ارتباطات و ابداع و نظر گرفتن پیشرفت در فن رسالت های مهم سازمان ها و با در
ها، رقابت با رقیبان با شرایط قبلی خود را برای آنان غیر ممکن ساخته است )دی ویت و نوآوری

 (.1،2224مایر
ها یژگیراهبردی متناسب با و زیریو برنامه تیریمد زمینه، نیشده در ا رفتهیاز راهکارهای پذ یکی
سازمان و بهبود و ارتقای  ندهیآ ریگیجهت نییبه منظور تع یو خارج یداخل یطیمح طیشرا و

 زیریرا در چارچوب برنامه شیموفق و اثربخش، تفکر راهبردی خو رانیعملکرد آن است. مد
محققان معتقدند که در راستای موفقیت  (.1332و همکاران، ی)اله پوشانندیراهبردی جامه عمل م

و اجرای راهبرد ها به شیوه ای صحیح باید به مقوله تدوین راهبردها و در مرحله بعدی به اجرایی 
 (. 2211، 2سازی راهبرد ها توجه دقیقی نمود )اینس

به  است؛ یافته افزایش بسیار راهبردی یا جامع ریزیبرنامه به سازمان ها و هاتوجه شرکتامروزه 
. شودمی جستجو ریزیبرنامه این از گیریبهره در مدیران، کارآمدی و اثربخشی راه تنها طوری که

ه تلقی و باور است که نحو یک باشد، فن یا و تکنیک یک که آن از قبل راهبردی برنامه ریزی
 که سازمانی در. کندمی ترغیب دور هایافق بینیپیش و نگریمدیران را به تفکر دراز مدت و آینده

 وجود راهبردی ریزیبرنامه ایجاد و رشد برای مناسبی بستر باشد، نداشته وجود اعتقاد و باور این
اخت پویایی محیط و حضور اثربخش شن و آینده دیدن توان بر راهبردی تفکر. داشت نخواهد

 (.1311 )آقازاده،سازمان یا واحد مورد نظر برای کسب موفقیت مستمر در طی زمان داللت دارد 
                                                           

1. De Wit, B. & Meyer, R.  
2. Ines 
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را  ندهیآ طیشرا ،مهارت نیدر جهان امروز است. ا تیرمدی هایمهارت نیراهبردی از مهمتر تفکر
. راهبرد، کندیم یبرای فردا را بررس یامروز و آمادگ طشرای سازیو سپس دگرگون ردگییدر نظر م

آن را  نیمؤسسه گرفته تا کوچکتر نیاز بزرگتر یها و مؤسسات و واحدهای داخل سازمان ریمس
و  رتغیی حال در هموارههمه سازمان ها  یرونیب طیمح نکهی. با توجه به ادهدیمورد بحث قرار م

عوامل  هیکل یاست، شناخت و بررس رناپذیاجتناب یکنون اییتحوالت در دن نیاست و ا یدگرگون
 زیریداشته باشد. در پرتو برنامه ییبسزا ریتأث سازمانو عملکردهای  ماتیدر تصم تواندیم یطیمح

مناسب برای تفکر  نهیشده و با فراهم کردن زم نییتب یدرسته سازمان ب ندهیآ ریگیجهت ،راهبردی
در  رتیبص تیبر مبنای توسعه جامع و مستمر و در نها ماتیباعث اتخاذ تصم رانیراهبردی در مد

از سوی  (.1332 )کاپالن و نورتون، هد شدتحت کنترل سازمان و بهبود عملکردها خوا ینواح
 یبه اهداف اساس یابیو از دست شوندیبا شکست مواجه م هادرصد از راهبرد 32از  شیبدیگر، 

سازمان ها اصالً  یهادرصد از راهبرد 66معتقد است که  زی( ن2224) 1. جانسونمانندیخود باز م
اغلب  زیو در داخل کشور ن یورزش یسازمان ها. در حوزه (2224)جانسون،  دآییبه اجرا در نم

نبوده است و اغلب سازمان ها به آنچه در  ریچشمگ تیها موفق راهبرد و هابرنامه یدر اجرا
طرح جامع ورزش  توانیرا م تیواقع نی. گواه ااندافتهنی دست اند،گرفتهخود در نظر  هایبرنامه

 یو هنر هزاد ی(، مندعل1311و همکاران ) ی(، مظفر1313) بافی( و مطالعات قال1312کشور )
به مرحله  دنیشده، اما از رس نیو تدو یطراح یقابل توجه هاینهی( و... دانست که با هز1332)

 (.1332 و همکاران، یاجرا بازمانده است )اله
هر سازمانی موانع و مشکالت عدیده ای وجود دارد  2در واقع در مسیر اجرای برنامه های راهبردی

برنامه موانع(. 2223)عباسی،  که اجرای بهینه برنامه های تدوین شده را با مشکل مواجه می سازند
 زیریسازمان به اهداف برنامه یابیکه از دست شودیگفته م عواملی از ایبه مجموعه ،راهبردی زیری

آنها و  سازیادهیراهبرد و اجرا و پ نیتدو رغمعلی ،از سازمان ها ی. بعضکنندیم رییراهبردی جلوگ
روش و  کیاتکا بر  اخوب و ب یشروع با وجود و اندنبوده موفق مختلف هایاستفاده از روش

عدم توجه  لیمتأسفانه به دل اد،یز هاینهیپس از گذشت مدت زمان و صرف هز ییمدل اجرا
 هاو اجرای برنامه نیبر روند تدو رگذارتاثی عوامل از ایسازمان به مجموعه زانریو برنامه رانیمد

اما اجرا  شود،یم یلقراهبردی کاری مشکل ت زیریبرنامه نتدوی گرچه. اندبه شکست شده منتهی
راهبردی قادر به  چیآن در سراسر سازمان دشوارتر است. بدون اجرای اثربخش، ه سازیادهیپ ای

 زانریبرنامه ،رانیمد داردی( اظهار م2226) 4اکینی(. هرب3،2212)کاتر و پوکو ستین تیکسب موفق
اند: مواجه هایی از این قبیلها با چالشاجرای راهبرد ندفرای در عمالًسازمان ها  هایاستراتژیستو 

                                                           

1. Johanson 

2. Strategic Planning 

3. Cater, T., Pucko, D.   
4.  Herbiniak 
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و  زییر برنامه  ؛ردستانیواگذاری اجرا به ز ؛نه برای اجرا اند،دهید میتعل زیریبرای برنامه رانمدی
است که زمان  ندییآن، فرا نیراهبرد نسبت به تدو کیکردن  ییاجرا ؛متقابل دارند یاجرا، وابستگ

 کندیم ریراهبرد درگ نیرا نسبت به تدو شترییب اداجرای راهبرد، افر و دارد ازین شترییب
ند ا راهبردی، عبارت زیریموانع اجرای برنامه ی( برخ2212) 1(. به اعتقاد فرد آر2226 اک،ینی)هرب

 یو منابع از سوی بعض ماتیبرای کسب کنترل در مورد تصم تنهاراهبردی  زیریاز: انجام برنامه
 ؛رانیمد یاز سوی بعض قانونی الزامات سازیبرای برآورده تنهاراهبردی  زیریرنامهانجام ب ؛رانیمد

برنامه ندیارشد از فرا رانیمد تحمای فقدان سازمان؛ افراد و کارمندان به هابرنامه میشکست در تفه
فقدان  ؛عملکرد یابیدر استفاده از برنامه به عنوان استانداردی برای ارز یناتوان ؛راهبردی زیری

 رییفقدان به کارگ ؛راهبردی زیریدر مراحل مختلف برنامه دییکارمندان کل رییبه کارگ ییتوانا
به طوری که  -زیریاز حد در برنامه شیب تیرسم و زیریبرنامه ندیدر فرا رانیمد یتمام

دارند موانع  دهی( عق2221) 2و نورتون (.کاپالن1312 ،فرد آربرود ) نیاز ب تیو خالق رییپذانعطاف
عدم  ؛ارشد تیریعدم تعهد مد ؛منابع صیند از: عدم تخصا راهبرد عبارت سازیادهیدر پ یاساس

 .(1332)کاپالن و نورتون،  عدم انتقال راهبرد و کارکنان با راهبردها ییهمسو
 اجرای موانع ییشناسا نهزمی در کشور خارج و داخل در مختلف یدر سازمان ها مختلفی قاتیتحق

حلیل ت»( طی تحقیقی با عنوان 1336نظری و همکاران ) است. شده راهبردی انجام زیریبرنامه
به این نتیجه « براساس مدل فورچون اصفهانموانع عملیاتی شدن برنامه راهبردی ورزش استان 

ضعف در تخصیص منابع  ضعف همراهی مدیران عملیاتی و باور ضعیف مدیران عالی،رسیدند که 
 استان اصفهان بود کـل ورزش و جوانـان همهمترین موانع اجرای برنامه راهبردی ادار ،مـالی

موانع  بندی تیو اولو ییشناسا انیز ب( 1331و همکاران ) یمعصوم .(1336)نظری و همکاران، 
 3فازی -یآنتروپ ریگیمیراهبردی در وزارت ورزش و جوانان با استفاده از روش تصم تیریمد

 ،ییاجرا ،یارتباط ،یادراک و موانع یانسان روییمنابع، ن صیتخص ،یتیریعوامل مد ندنشان داد
راهبردی وزارت  تیریبه عنوان موانع مهم و مؤثر در مد بیبه ترت یفرهنگ ی وابیراهبردی، ارز

و همکاران  یگودرزهمچنین،  .(1331به شمار می آیند )معصومی و همکاران، ورزش و جوانان 
راهبردی در وزارت ورزش و  یبرنامه ها یموانع اجرا یالگو نیو تدو یی( به شناسا1334)

،  یزری، موانع برنامهیتیرمدی موانع به ترتیبکه  بوداز آن  یحاک هاافتهیپرداختند.  رانیجوانان ا
مهم ترین موانع پیش روی اجرای  یطیموانع مح تیو در نها ی، موانع سازمانیموانع فرد

در همین  .(1334و همکاران،  بود )گودرزی رانیراهبردی در وزارت ورزش و جوانان ا یهابرنامه

                                                           

1. Fred, R. 
 

2. Kaplan & Norton  
 

3. Entropy-fuzzy decision making 
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به  و قرار دادند یراهبردی موثر را مورد بررس یزری( موانع برنامه2216و همکاران ) 1فیلطراستا، 
 تیریمؤثر و مد تیریراهبردی مؤثر، مد یزریف برنامهاهدابه  دنیرس یکه برا دندیرس جهینت نیا

همراه با  یرگیمیتصم دشامل مشارکت کارمندان در رون یرهبر نیهمچن .است یضرور راتییتغ
کارکنان و چک  یساز و کار کامل حسابده گر،ید یاز نقش آنها در سازمان و از سو حیشرح صر

و  2یمحمدهمچنین،  .(2216)لطیف و همکاران،  است یموانع الزام نیحذف ا یکردن منظم برا
و  یعامل لیبا استفاده از تحل 3 راهبردی تیریمد سازیادهیموانع پ ییبه شناسا (2211همکاران )

 مینشان داد که سه شاخص ت جیپرداختند. نتا( گیری چندمعیاره فازیتصمیم ) 4تاپسیس کیتکن
راهبردی و  یزریبرنامه یجاد مقاومت در برابر اجرایا یبرا یاثر، فرهنگ سازمان یارشد ب تیریمد

عدم  رینظ هاییشاخص و برخوردارند ایعمده تیرهبران سازمان، از اهم انیعدم توافق در م
توسط  یبانیبهبود و عدم پشت سازیادهیپ یو چگونگ ازهایبا دانستن ن یاستفاده از رهبران داخل

به  نیز (1221) 1رابرتسون .(2211)محمدی و همکاران،  داشتند یکمتر تیارشد اهم رانیمد
آنها پرداخت. مدل  ریکاهش و تأث یو چگونگ یدیراهبردی کل یزریچهار مانع برنامه یابیارز

وجود  ندهیآ یها نانیبرخورد با عدم اطم یبرا ییها نیگزیجا دیبا شهیآل نشان داد که همدهیا
. زندیبه پا خ دیبا لیو تخ یشود، نوآور یم لیموضوع تبد کیفقدان منابع به  یداشته باشد. وقت

و  یموانع ارتباط ،یموانع ساختار ،یتیریموانع مد بیراهبردی را به ترت تیریمد یموانع اجرا یو
 .(2211)رابرتسون،  نمود انیب یموانع فرهنگ

ی جهت بهبود ورزش هایونیدر فدراساجرای برنامه راهبردی  تیاهمبا توجه به موارد یاد شده و 
تحقیق پیش  ،وضعیت ورزش کشور و فقدان اجرای صحیح و نظارت بر روند اجرای این برنامه ها

شناخت عوامل اثرگذار در عدم اجرایی شدن راهبرد های تدوین شده در فدراسیون های  یدر پرو 
این تحقیق برای اولین بار در  .ورزشی  و ارائه راهکارهایی جهت برداشتن این موانع می باشد

بخش فدراسیون های ورزشی کشور صورت گرفته است که در صورت توجه مسئوالن ورزش 
واند کمک شایانی به از میان برداشتن موانع اجرای برنامه راهبردی نماید. در این کشور به آن می ت

فدراسیون انتخاب و مورد بررسی  1تحقیق از بین فدراسیون هایی که دارای برنامه راهبردی بودند، 
ه قرار گرفتند: والیبال، کشتی، کاراته، وزنه برداری، هاکی، بولینگ و بیلیارد، دو ومیدانی و دوچرخ

 است: پاسخ به این سوال پژوهش در راستای نیاسواری. بنابراین، 
و مدل  داردوجود  ی کشورورزش هایونیبرنامه راهبردی در فدراس یبر سر راه اجرا یچه موانع 

 چگونه است؟ ی کشورورزش هایونیدر فدراسساختاری موانع اجرای برنامه راهبردی 

 
                                                           

1.  Latif 

2. Mohammadi 

3. Barriers to implementing strategic management 

4. TOPSIS: Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
 

5. Robertson 
 

https://parsmodir.com/book/fmcdmbook.php
https://parsmodir.com/book/fmcdmbook.php
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 روش شناسی پژوهش 
است که به  یو از نظر هدف کاربرد یلیتحل -یفیپژوهش از نوع توص نیدر ا قیروش تحق

 ی. جامعه آمارباشدیم یمقطع قاتیاز نوع تحق یاز لحاظ زمانشد. همچنین، اجرا  یدانیشکل م
وزارت ورزش و خبره و کارشناسان  یاتیعمل ،یانیارشد، م رانیمدشامل کلیه متخصصان و  یقتحق

نفر بود که نمونه گیری به روش تمام شمار انجام  222ی به تعداد ورزش هایونیجوانان و فدراس
شامل پرسشنامه محقق  پژوهش یریگابزار اندازهپرسشنامه جمع آوری گردید.  177گرفت و تعداد 

( بود؛ به طوری که پس از انجام مصاحبه، پرسشنامه ای بر اساس 16ساخته حاصل از مصاحبه ها )
 گروهی آوریاز روش دلفی در جهت به وجود آوردن اجماع و جمعموانع مطرح شده با استفاده 

اطالعات، تدوین گردید. برای شروع فرایند با توجه به بررسی های انجام شده از بین کلیه 
خبرگان، متخصصان و مدیران ورزشی که دارای سوابق مدیریتی و تجارت ارزنده ای در بخش 

تن از آنان نظر خواهی شد و  16ی ورزشی بودند، از اجرای برنامه های راهبردی در فدراسیون ها
موانع اجرای برنامه مشخص گردید. در دور دوم، موارد به دست آمده از نظرات متخصصان تثبیت 
و تعدیل شد. در دور آخر )سوم( نیز مواردی را که متخصصان روی آنها اتفاق نظر داشتند به 

 تدوین شد. عنوان مبنای کار قرار گرفت و پرسشنامه نهایی
کلیه  اعمال از بعد و مشورت متخصصان و اساتید با پرسشنامه روایی صوری و محتوایی برای تعیین
 مورد آماری جامعه ویژگی و شرایط با مطابقت جهت ضروری تغییرات و اصالحی پیشنهادات

آماری پرسشنامه از بخش کوچکی از جامعه  گرفت. جهت تعیین پایایی استفاده قرار مورد تحقیق،
به دست آمد که  12/2پایایی پرسشنامه  21/2 سطح در کرونباخ آلفای طریق از نفر( استفاده و 32)

بود.   باالی ابزار پژوهش )پرسشنامه( پایایی دهنده نشان از پرسشنامه، آمده به دست ضرایب این 
و  یانگینم ی،نو درصد فراوا یاز جدول فراوان یفیها در سطح آمار توصداده وتحلیلیهتجز یبرا

آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون رتبه بندی  استنباطی ازانحراف استاندارد و در سطح آمار 
 23نسخه  Amosو  SPSSفریدمن و مدل یابی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزارهای 

 .استفاده گردید
 

 یافته های پژوهش
 16شده حاصل از مصاحبه های کیفی از بر اساس تحلیل و کدبندی داده های جمع آوری 

خبره برنامه ریزی راهبردی در ورزش تا رسیدن به اشباع نظری و سپس مشورت با نخبگان و 
پرسشنامه  177متخصصان ورزشی پرسشنامه محقق ساخته تهیه و پس از توزیع و جمع آوری 

 موانع اصلی اجرای برنامه راهبردی فدراسیون ها شناسایی شدند.
دادند که شامل را مردان تشکیل می یافته های جمعیت شناختی، بیشتر نمونه های تحقیق بر اساس

سال قرار داشت  41تا  41درصد بودند. همچنین بیشترین دامنه سنی افراد در محدوده سنی  63
سال دارا بودند.  11تا  11درصد(. از بین پاسخ دهندگان بیشترین سابقه شغلی را گروه  27)

درصد دارای مدرک تحصیلی  11ج نشان داد بیشتر پاسخ دهندگان به پرسشنامه یعنی همچنین نتای
کارشناسی بودند، زیرا اغلب کارشناسان ورزشی باسابقه و با تجربه در بدنه ساختاری ورزش 
کشور که سال های سال در جریان روند اجرای برنامه ها قرار داشتند، دارای مدرک کارشناسی 

 (.1بودند)جدول 
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 قیتحق ینمونه ها کیدموگراف یها یژگیو فیتوص :8جدول 

 درصد فراوانی فراوانی عوامل جمعیت شناختی متغیرهای جمعیت شناختی

 جنسیت

 زن 
 
63 
 

 

36 

 
  114 مرد

64 

 سن

 
 11 13 سال 31کمتر از 

 
 27 47 سال 42تا  36

 
 سال 41تا  41

 سال 12تا  46

 سال 11تا  11

12 

21 

26 

21 

12 

11 

 
 11 14 سال 11بیشتر از 

 سابقه شغلی

 
 4 7 سال 1زیر 

 
 سال 12تا  6

 سال 11تا  11

 سال 22تا  16

 سال 21تا  21

 سال 26باالی 

26 

41 

41 

32 

26 

11 

21 

23 

11 

11 

 تحصیالت

 
 13 23 فوق دیپلم

 
 11 31 لیسانس

 
 فوق لیسانس

 دکتری

31 

21 

22 

12 
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ابتدا با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی روایی سازه پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و 
ریزی راهبردی در های مربوط به موانع اجرای برنامهتمامی شاخصنتیجه نشان داد که 

و بار عاملی مورد قبولی برخوردارند و برای  tهای ورزشی منتخب ایران، از مقادیر فدراسیون
بندی و بررسی . سپس به منظور اولویتشوندهای مناسبی محسوب میین متغیر شاخصسنجش ا

 1)انتخاب  های ورزشی منتخب ایرانریزی راهبردی در فدراسیونموانع اجرای برنامهتفاوت بین 
فدراسیون دارای برنامه راهبردی: والیبال، کشتی، کاراته، وزنه برداری، هاکی، بولینگ و بیلیارد، دو 

بندی فریدمن استفاده شد که های تحقیق، از آزمون رتبهاز نظر نمونه دانی و دوچرخه سواری(ومی
 آمده است: 2نتیجه آن در جدول 

 
 های ورزشی منتخب ایرانریزی راهبردی در فدراسیونموانع اجرای برنامهتفاوت بین  :5جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی (5χکای اسکوآر ) تعداد آماره

 21/2 12 43/36 177 نتیجه
 

ریزی راهبردی در ، بین موانع اجرای برنامه2های حاصل از آزمون فریدمن جدول بر اساس یافته
های تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد های ورزشی منتخب ایران از دیدگاه نمونهفدراسیون

(21/2=Sig،43/36=2χ پس از معنادار بودن تفاوت بین موانع اجرای .)ریزی راهبردی در برنامه
 :بندی شدندهای ورزشی منتخب ایران، این عوامل بر اساس نتایج به دست آمده اولویتفدراسیون

 
از دیدگاه  های ورزشی منتخب ایرانریزی راهبردی در فدراسیونموانع اجرای برنامهبندی : رتبه8جدول 

 نمونه تحقیق
 میانگین رتبه گویه رتبه
 12/7 یتیریمد 1

 73/6 یانسان یرویضعف ن 2

 61/6 دانش تیریضعف در مد 3
 62/6 برنامه ها نیضعف در تدو 4
 14/6 تیرینبود ثبات مد 1
 32/6 راهبردی دینبود د 6
 31/1 یو ساختار یمشکالت مال 7
 31/1 کار میضعف در تقس 1
 11/1 نبود نظارت بر اجرا 3
 11/1 یو حقوق یاسیس طیمح 12
 77/1 رییبرابر تغمقاومت در  11

 
موانع باالترین رتبه در « یتیریمدعوامل »با توجه به نتایج به دست آمده از دیدگاه نمونه تحقیق، 

« رییمقاومت در برابر تغ»و های ورزشی منتخب ایران ریزی راهبردی در فدراسیوناجرای برنامه
 اند.ترین رتبه را به خود اختصاص دادهپایین
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ریزی راهبردی در موثر بر موانع اجرای برنامهگانه شناسایی شده  11در نهایت و بر اساس عوامل 
ریزی راهبردی در عوامل موثر بر موانع اجرای برنامه، مدل های ورزشی منتخب ایرانفدراسیون
 (.1و شکل  4با توجه به این عوامل طراحی شد )جدول های ورزشی منتخب ایران فدراسیون

  
های ورزشی ریزی راهبردی در فدراسیونعوامل موثر بر موانع اجرای برنامهمسیرهای مدل : 0ول جد

 منتخب ایران
 

عوامل موثر بر موانع اجرای مسیرهای مدل 
های ورزشی ریزی راهبردی در فدراسیونبرنامه

 منتخب ایران

ی ضرایب رگرسیون
 Tمقدار  استاندارد

P 

value 

 
موانع مدیریتی ˂---ی تیریمد  123/2  1 221/2  

 
موانع مدیریتی ˂---ی انسان یرویضعف ن  634/2  31/3  221/2  

 
موانع مدیریتی ˂--- دانش تیریضعف در مد  732/2  311/13  221/2  

 
موانع مدیریتی ˂--- برنامه ها نیضعف در تدو  661/2  131/11  221/2  

 
موانع مدیریتی ˂--- تیرینبود ثبات مد  614/2  273/12  221/2  

 
موانع مدیریتی ˂--- راهبردی دینبود د  712/2  132/12  221/2  

 
موانع مدیریتی ˂---ی و ساختار یمشکالت مال  712/2  427/12  221/2  

 
موانع مدیریتی ˂--- کار میضعف در تقس  111/2  267/1  221/2  

 
موانع مدیریتی ˂--- نبود نظارت بر اجرا  641/2  121/3  221/2  

 
موانع مدیریتی ˂---ی و حقوق یاسیس طیمح  663/2  721/11  221/2  

 
موانع مدیریتی ˂--- رییمقاومت در برابر تغ  132/2  417/1  221/2  



  رانیا یورزش یونهایدر فدراس یراهبرد یزیبرنامه ر یموانع اجرا یمدل ساختار یطراح 

 

 

111 

 
 های ورزشی منتخب ایرانریزی راهبردی در فدراسیونعوامل موثر بر موانع اجرای برنامهمدل : 8شکل 

د، همه عوامل شناسایی شده موثر بر موانع اجرای ندهنشان می 1و شکل  4گونه که جدول همان
و بار عاملی قابل قبولی و  Tهای ورزشی منتخب ایران از مقدار ریزی راهبردی در فدراسیونبرنامه

های برازش مدل از مقدار قابل قبول و مطلوب نیز شاخص 1ر اساس جدول . بمثبتی برخوردارند
د. مقدار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد شوو مدل تحقیق تأیید می هستندبرخوردار 

(RMSEA با مقدار )و  263/2CFI  هستند. 312/2با مقدار 
 

های ریزی راهبردی در فدراسیونعوامل موثر بر موانع اجرای برنامههای برازش مدل شاخص: 2جدول 
 ورزشی منتخب ایران

 تفسیر هامقادیر شاخص برازش قابل قبول های برازششاخص

 - 31/114 - اسکوآر )کای دو( کای

 - 72 - درجه آزادی

نسبت کای اسکوآر به درجه آزادی 
(χ2/df)  مطلوب 13/1 3تا  1مقدار بین 

ریشه دوم میانگین خطای برآورد 
(RMSEA)  مطلوب 263/2 21/2کمتر از 

 مطلوب 312/2 3/2بیشتر از  (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 مطلوب 323/2 3/2بیشتر از  (NFIشاخص برازش هنجار شده )

 مطلوب 331/2 3/2بیشتر از  (IFIشاخص برازش افزایشی )
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 بحث و نتیجه گیری
طراحی مدل ساختاری موانع اجرای برنامه ریزی »بر اساس نتایج تحقیق حاضر با عنوان 
ریزی موانع اجرای برنامه، عوامل یازده گانه زیر «راهبردی در فدراسیون های ورزشی ایران

به شمار می آیند: عوامل مدیریتی، ضعف در  های ورزشی منتخب ایرانراهبردی در فدراسیون
تدوین برنامه ها، نبود ثبات مدیریت، مشکالت مالی و ساختاری، نبود دید راهبردی، ضعف نیروی 
انسانی، ضعف در مدیریت دانش، ضعف در تقسیم کار، نبود نظارت بر اجرا، مقاومت در برابر 

محیط سیاسی و حقوقی. نتایج به دست آمده تحقیق حاضر با نتایج این تحقیقات همسو  تغییر و
(، 1331(، گودرزی و همکاران )1331(، معصومی و همکاران )1336بود: نظری و همکاران )

(. این محققان نیز در پژوهش های خود به بخشی از 2211( و رابرتسون )2216لطیف و همکاران )
در این تحقیق اشاره داشتند. بر کسی پوشیده نیست که در عصر حاضر، برای موانع شناسایی شده 

موفقیت در هر امری باید از مدیریت قوی و برنامه ریزی ویژه ای برخوردار بود. به ویژه این 
موضوع در سازمان هایی همچون فدراسیون های ورزشی باید به صورت برنامه ریزی راهبردی 

و اجرای برنامه های راهبردی مستلزم داشتن مدیریت مجرب در این  باشد و از آنجایی که تدوین
می  برنامه راهبردی یجهت اجرا و سایر عوامل مدیریتی رانیکمبود تجربه مدزمینه است، لذا 

تواند فدراسیون ها را با شکست در دستیابی به اهداف خود مواجه سازد. همچنین، نمی توان منکر 
ی ضعیف نیز می تواند مزید بر علت شده و موجب ناکامی اجرای این موضوع شد که برنامه ریز

برنامه شود. از سوی دیگر، ثبات مدیریت به ثبات مسیر و برنامه تدوین شده سازمان برای موفقیت 
آن اشاره دارد، در حالی که در سازمان های ورزشی کشور به ویژه فدراسیون های ورزشی، 

برنامه های از پیش تعیین شده و تدوین برنامه های تغییرات قدرت گاهی موجب توقف کامل 
جدید می شود. در همین راستا، باید گفت که امروزه مسائل مالی و اقتصادی بر تمام فعالیت های 
نوع بشر تاثیر مستقیم می گذارد و تمام مدیران موظف اند که برای انجام طرح ها و برنامه های 

را برآورده نمایند و به طور صحیح و به موقع به مصرف خود، احتیاجات مالی و اقتصادی آن ها 
برسانند. پس موانع مالی و اقتصادی می توانند اجرای راهبرد های تدوین شده را با مخاطره مواجه 
سازند. عالوه بر این موارد، با توجه به اینکه راهبرد عبارت است از ابزاری که سازمان یا شرکت 

ای بلند مدت خود دست یابد، در واقع در برنامه ریزی راهبردی می تواند بدان وسیله به هدف ه
اهداف بلند مدت مد نظر است و باید تمامی کارکنان سازمان به ویژه مدیران ارشد و برنامه ریزان 
اصلی سازمان دارای دید راهبردی باشند؛ به این معنی که توانایی مشاهده و پیش بینی آینده سازمان 

باشند و چنانچه دید راهبردی وجود نداشته باشد احتماال مدیران و کارکنان  و اهداف آن را داشته
به انجام وظایف روزمره و و دستیابی به اهداف کوتاه مدت بسنده می کنند و از اهداف بلندمدت 
غافل می مانند. از سوی دیگر، ضعف نیروی انسانی نیز مانع مهمی بر سر راه اجرای راهبرد های 

ین منابع هر سازمانی را تشکیل ر کسی پوشیده نیست که منابع انسانی مهم ترسازمانی است. ب
دهند و در صورت نداشتن منابع انسانی کارآمد و توانمند، تحت هر شرایطی سازمان با عدم می

موفقیت در دستیابی به اهداف سازمانی مواجه خواهد شد. در کنار این عوامل، مدیریت نامناسب 
عف در تقسیم مناسب کار نیز موجبات عدم برنامه ریزی صحیح و متعاقب دانش در سازمان و ض

نمایند و الزم است مدیران به این رنامه های تدوین شده را فراهم میآن عدم اجرای صحیح ب
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موضوعات نیز رسیدگی نمایند. همچنین باید توجه داشت که اجرای برنامه های راهبردی مستلزم 
مان خواهد بود و چنانچه مدیران و کارکنان سازمان در مقابل این تغییراتی هرچند اندک در ساز

تغییرات از خود مقاومت نشان دهند نمی توان به اهداف تدوین شده دست یافت. تمامی این 
عوامل نیز تحت تاثیر محیط حقوقی و سیاسی سازمان قرار می گیرند و در صورت مغایرت بین 

ط حقوقی و سیاسی سازمان انتظار می رود که برنامه اهداف و برنامه های تدوین شده با محی
راهبردی به درستی اجرا نشود. در نهایت باید توجه داشت که آخرین وظیفه مدیران مبنی بر 
نظارت و کنترل اجرای برنامه ها نیز باید به طور صحیح اعمال شود تا بتوان به دستیابی به اهداف 

د و چنانچه در این سیستم نقصی وجود داشته باشد، بدون سازمانی به طور کارا و موثر امیدوار بو
شک اجرای برنامه های راهبردی با مشکل رو به رو می شوند. با تمام این تفاسیر، به نظر می رسد 

باید موانع  های ورزشی منتخب ایرانراهبردی در فدراسیون هایبرنامهکه به منظور اجرای بهینه 
وجه قرار بگیرند و استفاده از مدل تدوین شده می تواند برای شناسایی شده به طور جدی مورد ت

بسیاری از مدیران و دست اندکاران فدراسیون های ورزشی کشور کارگشا باشد و آنان را در انجام 
هر چه بهتر وظایف خود و در نهایت، اجرای بهینه راهبرد های تدوین شده این فدراسیون ها یاری 

 رساند.
عوامل اصلی شناسایی شده به عنوان موانع اجرای برنامه های راهبردی در در اینجا به توضیح 

های ریزی راهبردی در فدراسیونموانع اجرای برنامهفدراسیون های ورزشی می پردازیم. یکی از 
برنامه  یجهت اجرا رانیکمبود تجربه مددهد. را عوامل مدیریتی تشکیل می ورزشی منتخب ایران

جه سازد. از سوی می تواند فدراسیون ها را با شکست در دستیابی به اهداف خود موا راهبردی
کاهش سطح عالقه و  برنامه راهبردی یبه اجرا رانیمد کافی عدم توجهرسد که دیگر، به نظر می

نیز مزید بر علت شده و کارایی آنان را در پیگیری  برنامه راهبردی نیارشد پس از تدو رانیمد
برد ها کاهش می دهد که نتیجه آن همان شکست برنامه ها خواهد بود. در همین راستا، اجرای راه

به نظر می رسد که مدیران برای اجرای برنامه های تدوین شده از انگیزه کافی برخوردار نیستند و 
به نوعی نیاز مدیران بعد از تدوین برنامه راهبردی ارضا می شود که این موضوع اجرای ناقص 

 ها رادر پی دارد. برنامه
، ضعف در های ورزشی منتخب ایرانریزی راهبردی در فدراسیونبرنامهمانع دیگر در اجرای 

تدوین برنامه ها بود. برنامه ریزی شامل تعریف اهداف سازمان، تدوین راهبرد کلی برای دستیابی 
اعرابی، )ها می باشد های عملیاتی برای یکپارچگی و هماهنگی فعالیت به آن اهداف و تهیه برنامه

 (. 1316رفیعی و اسراری ارشاد، 
، نبود ثبات های ورزشی منتخب ایرانریزی راهبردی در فدراسیونبرنامهمانع دیگر در مسیر اجرای 

مدیریت بود. ثبات مدیریت به ثبات مسیر و برنامه تدوین شده سازمان برای موفقیت آن اشاره دارد 
ان های ورزشی کشور به ویژه فدراسیون های ورزشی، تغییرات و این در حالی است که در سازم

شده و تدوین برنامه های جدید  قدرت گاهی موجب توقف کامل برنامه های از پیش تعیین
ه معموال مدیران از اجرای شود و تغییرات مداوم در مدیران مزید بر علت می شود، چرا کمی

شته اند، سر باز می زنند و ترجیح می دهند که برنامه هایی که خود در تدوین آن ها نقشی ندابرنامه
 جدیدی را تدوین و طبق آن پیش بروند.



 8038بهار  22: شماره                جوانان                      ورزش و  یمطالعات راهبرد  صلنامه ف 

 

161 

های ورزشی ریزی راهبردی در فدراسیوناجرای برنامهاز دیگر موانع شناسایی شده در مسیر 
، وجود مشکالت مالی و ساختاری بود. امروزه مسائل مالی و اقتصادی بر تمام منتخب ایران

گذارد. تمام مدیران موظف اند که برای انجام پروژه ها و ای نوع بشر تاثیر مستقیم میهلیتفعا
برنامه های خود، احتیاجات مالی و اقتصادی آن ها را برآورده نمایند و به طور صحیح و به موقع 
به مصرف رسانند. در سازمان های ورزشی و به طور ویژه فدراسیون های ورزشی و هیئت های 

بعه نیز این قاعده وجود دارد و پیشبرد اهداف توسعه ورزش در استان های مختلف، ورزشی تا
 باشد.م تامین منابع مالی مورد نیاز میمستلز

های ورزشی منتخب ریزی راهبردی در فدراسیونبرنامهدر کنار تمامی موانع یاد شده در اجرای 
، ضعف نیروی انسانی نیز به چشم می خورد که این موضوع مزید بر علت شده و اجرای ایران

 سازد.میراهبرد ها را با مشکل بیشتری مواجه 
در یک جمع بندی کلی می توان گفت که برای دستیابی به اهداف سازمانی تدوین شده در برنامه 

نه ای شایسته اجرا شوند و برای راهبردی سازمان، الزم است که راهبرد های تدوین شده به گو
اجرای کارا و اثربخش آن بدون شک عوامل مدیریتی مختلفی وجود دارد که باید کارا عمل نمایند. 
در هر سازمان ورزشی چنانچه تمام عوامل مساعد جهت پیشرفت و ارتقای آن وجود داشته باشد، 

می توان شاهد عدم موفقیت آن  اما از مدیریت ناکارآمدی برخوردار باشند، به احتمال فراوان
سازمان ورزشی بود. این موضوع را به سادگی می توان در برخی فدراسیون های ورزشی کشور 

از مهمترین عوامل موفقیت  مشاهده کرد. در واقع مدیریت کارآمد و موثر را می توان یکی
ن های ورزشی های ورزشی دانست. با وجود افراد متخصص و شایسته در بدنه فدراسیوسازمان

کشور، احتماال تمام زیرمجموعه فدراسیون یادشده با تالش بیشتری به انجام وظایف خود 
پردازند. یکی از مهم ترین عوامل موثر بر عدم تحقق اجرای مناسب راهبرد های سازمانی همان می

ضعف در تدوین برنامه هاست. این موضوع می تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله عدم 
در فدراسیون،  برنامه راهبردی فیضع نیتدواستفاده از نظرات مدیران اجرایی در تدوین برنامه ها، 

کلی و عدم مشخص بودن مسیر ابهام در برنامه های تدوین شده در فدراسیون، استفاده از کلمات 
ایی ، عدم آشنراهبرد نینادرست در تدو یو مبنا ییگو یکلها در هنگام تدوین برنامه، برنامه
 ییشناسانویسان با عملکرد و بدنه فدراسیون های ورزشی، نگاه غیرعلمی به تدوین برنامه، برنامه
از مشاوران و متخصصان ، استفاده ناکافی به آنها ستهیو عدم توجه شا فدراسیوننقاط ضعف  یناکاف
و روشن جهت اجرا توسط  کیفی -یعدم وجود اهداف کمو  راهبرد خارج از فدراسیون نیتدو

باشد. بنابراین الزم است که مدیران ارشد و برنامه ریزان اصلی فدراسیون های ورزشی  کارکنان
ها و در جهت مرتفع ساختن آن برای رفع موانع موجود، تمامی عوامل فوق را در نظر گرفته

ها از فعالیت های فدراسیون. بسیاری های مثبتی بردارند تا بتوانند بر مشکل موجود غلبه نمایندگام
و هیئت های ورزشی در واقع به نوعی سرمایه گذاری بلند مدت محسوب می شود و در سال های 
آتی به نتیجه خواهند رسید. به عنوان نمونه می توان برنامه های استعدادیابی را در نظر گرفت. این 

گذاری هایی است که  ز بهترین سرمایهبرنامه ها در ابتدا هزینه بر خواهند بود، اما در واقع یکی ا
های ورزش می توان انجام داد. در واقع، موفقیت این نوع برنامه ها در گرو تعهد در تمام رشته

مدیران و دست اندرکاران اجرای آن خواهد بود و چنانچه با تغییر مدیران ارشد سازمانی، این 
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ت یابی به اهداف خود دچار مشکل برنامه ها نیز موقف شوند، بدون شک سازمان ها برای دس
 خواهند شد.

 یک به در اجرای برنامه ریزی راهبردی در فدراسیون ها را شکست یا بی تردید، نمی توان موفقیت
 مشکالت شناسایی و علمی مطالعه که نیست تردیدی گونه هیچ نسبت داد و جای خاص علت

مسؤالن ورزش  توسط مشکالت این ساختن مرتفع برای تالش و سو یک از حوزه، این در موجود
اثرگذار خواهد بود. همچنین،  روند اجرای راهبرد  بیشتر هرچه اصالح در دیگر سوی از کشور،

و کارشناسان و وزارت ورزش  یاتیعمل ،یانیارشد، م رانیمدباید توجه داشت که جامعه تحقیق را 
تواند راهگشای موفقیت  تشکیل داده اند و نظر آنان می یورزش هایونیو جوانان و فدراس

فدراسیون های ورزشی کشور و به ویژه اجرای بهینه راهبرد های تدوین شده آن سازمان ها باشد. 
بنابراین به نظر می رسد توجه به نظرات این متخصصان، می تواند یکی از بهترین داده های مورد 

 های ورزشی کشور باشد.نیاز جهت تصمیم گیری مدیران در زمینه اجرای راهبردهای فدراسیون 
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