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اصفهان تحليل موانع عملياتي شدن برنامة راهبردي ورزش استان 
 براساس مدل فورچون

 
  3 جهانگير كريميان  – 2محمد طباطبايي  – 1 رسول نظري

، )خوراسگان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان ،گروه مديريت ورزشي،علوم ورزشي يار دانشكدةدانش. 1
اسالمي واحد مباركه، ارشد دانشكدةعلوم انساني، گروه تربيت بدني، دانشگاه آزاد  كارشناس. 2 اصفهان، ايران

  ، اصفهان، ايراندانشيار گروه مديريت ورزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. 3 اصفهان، ايران
  
  

  چكيده 

 .هـاي راهبردمحـور تبـديل شـوند     ها و نهادها به سازمان هاي ورزشي بايد مانند بيشتر سازمان بديهي است امروزه سازمان
هدف از اين تحقيق تحليل موانع اجرايي برنامةراهبردي ورزش استان اصفهان براساس مدل فورچون از ديدگاه مـديران و  

. تحليلـي اسـت كـه بـه روش پيمايشـي انجـام گرفـت       -روش پژوهش توصـيفي . كارشناسان و متخصصان دانشگاهي بود
 165به  1392دانشگاهي استان اصفهان در سال  جامعةآماري اين تحقيق شامل مديران، كارشناسان ورزش و متخصصان

اي انتخـاب   گيري تصـادفي طبقـه   نفر به روش نمونه 116آماري براساس جدول كرجسي و مورگان  از بين نمونة. نفر بود
. راهبردي مدل فورچون اسـتفاده شـد   ساختة موانع اجرايي برنامة  محقق منظور گردآوري اطالعات از پرسشنامة به. شدند
تأييد روايي صوري و محتوايي پرسشنامه توسط متخصصان، پايايي سؤاالت از طريق روش آماري آلفـاي كرونبـاخ    پس از

تـرين موانـع    مهم. تحليل شد و متغيره و واريانس يكطرفه تجزيه تك  tهاي هاي اين تحقيق با آزمون يافته. برآورد شد 88/0
طـور   بـه . ي مديران عملياتي وضعف در تخصيص منابع مـالي بـود  ها باور ضعيف مديران عالي، ضعف همراه اجراي راهبرد

كـل ورزش و جوانـان    ادارة راهبردي ترين موانع اجراي برنامة توان گفت ضعف در منابع انساني و منابع مالي مهم كلي مي
جرايـي  هـاي ا  ورزش محـدوديت  از تـدوين برنامـة راهبـردي در حـوزة     شود پـيش  رو توصيه مي ازاين. استان اصفهان بود

 بيني شود هاپيش برنامه

  
  هاي كليدي  واژه

  .برنامةراهبردي، كارشناسان ورزشي، مدل فورچون، مديران، موانع اجرايي

                                                           
   09133680240 :تلفن : نويسندة مسئول  Email: nazarirasool@yahoo.com, r.nazari@khuisf.ac.ir                   
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   مقدمه
ها، براي بقا و دوام در  ها و نهادهاي ساير حوزه هاي ورزشي مانند بيشتر سازمان در هزارة سوم، سازمان

جوي و راهبردمحور تبديل شوند، چراكه تفكر راهبردي در جستعرصةرقابت جهاني، بايد به سازماني 

 آن موجب به كه است فرايندي ورزش توسعة). 2(هاي زاينده و پاينده براي سازمان است چرخه

 همة در بتوانند جامعه افراد كه شود مي ايجاد اي گونه  به ساختارها و ها فرايندها، سيستم ها، فرصت

 ارتقا نظرشان مورد سطح به را خود عملكرد يا كنند شركت سالم تفريحات  و ورزش در ها گروه

راهبردهايي را تدوين  خود مأموريت برحسب ورزشي يها سازمان از بسياري از همين حيث ).11(بخشند

 برداشتن  عالوه ها سازمان اي انديشه با چنين. يافتند دست خوبي يها موفقيت به آن اجراي كردند و با

 و هستند المللي بين و ملي يها عرصه در موفق حضوري دنبال  شفاف به انداز چشم و راهبردي برنامة

  .يابند دست منابع و انرژي حداقل شده با  تعيين اهداف به راهبردها اين اجراي با اميدوارند

ها محيط داخلي و خارجي خود را  ريزي راهبردي فرايندي است كه از طريق آن سازمان برنامه

گذاري كرده و راهبردهايي  بر آن مسير راهبردي خود را پايه كنند، عالوه شناخت كسب ميتحليل كرده و 

يافته در جهت  توان تالشي منظم و سازمان ريزي راهبردي را مي عبارت ديگر، برنامه به. كنند را خلق مي

بين اين در ).4(ها براي رسيدن به اهداف بلندمدت تعريف كرد تبيين، تدوين، اتخاذ و اجراي تصميم

) 2013( پورعابدي و نظري ورزش استان اصفهان اشاره كرد كه راهبردي يها توان به برنامه مي

 -1394(ساله  پنج دورة يك براي اصفهان استان جوانان و ورزش كل ادارة يهاراهبرد بندي اولويت

 ورزش، سياستگذاري در واحد مديريت بست استان،كار يها ظرفيت و منابع از شامل استفاده را) 1390

 ارتقاي و اداري تحول برنامة كردن نهادينه انساني، يها سرمايه ارتقاي منظور به آموزش امر به ويژه توجه

  ).17(ها در نظر گرفتند اساس نظر استراتژيست بر انساني منابع انگيزش سهم

راهبردي  مديريت عملي مرحلة نظران، صاحب اغلب زعم  به راهبرد كه بايد توجه داشت كه اجراي

 هدايت سازماني، اثربخش ساختار ايجاد ها، راهبرد تقويت به كه است فرهنگي توسعة است، مستلزم

 خدمات سازمان عملكرد به توجه با سرانجام و بپردازد اطالعاتي هاي سيستم ايجاد و بازاريابي يها تالش

 بگيرد؛ نظر را در ساالنه هاي هدف سازمان كند مي ايجاب راهبرد اجراي ).5(جبران كند  را كاركنان

 كه دهد تخصيص يا گونه  به را منابع و كند ايجاد انگيزه كاركنان در كند؛ تعيين را ها سياست

 ضرورت اصلي داليل از يكي كه باورند اين بر پژوهشگران. آيد در اجرا  به شده  تدوين راهبردهاي

منتها بايد توجه داشت ). 15(است بوده ها راهبرد اجراي به مناسب توجه و پرداختن راهبردي مديريت
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 به كه چرا ،)10(اند نيافته تحقق موانع با رويارويي در يا اند نشده پياده گاه هيچ كه ييها راهبرد بسيار چه

بر اين اساس . است شده توجه كمتر اجراي راهبرد موضوع به راهبرد تدوين فرايند بر بيشتر تمركز دليل 

 20كنند يا كمتر از  نمي پيدا دست خود راهبردي اهداف به ها سازمان درصد 80داد كهها نشان  يافته

  ).8(شوند شده مي هاي راهبردي تدوين درصد موفق به اجراي برنامه

را تشكيل  راهبردي مديريت اصلي هاي چالش امروزه هاي راهبردي موانع سد راه اجراي برنامه

 بپردازند؛ رقابت به مستمر طور  به و پايدار اينكه بتوانند براي ها سازمان راهبردي مديريت در .دهند مي

 تحقق و اهداف به منظور دستيابي  به و بلندمدت خود يها فعاليت و ها برنامه پيشبرد و هدايت براي

 و مؤثر طور  به كه  صورتي در ها راهبرد اين اما). 3(دارند نياز ييها راهبرد تنظيم به سازماني مأموريت

  ). 16(داشت نخواهند سازمان براي منفعتي نشوند، اجرا آميز موفقيت

 ترين مهم از كه دارد وجود موانعي راهبردي يها برنامه اجراي مسير در كه دهند مي نشان مطالعات

 منابع محدود تخصيص ارشد، مديريت ناكافي تعهد راهبردها، با كاركنان ضعيف همسويي به توان مي آنها

نبود  ايران را ورزش جامع طرح اجراي عدم علل ترين محققان مهم اساس براين. كرد اشاره نياز مورد

 راهبرد تا بود مناسب راهكاري جوي و  جست در بايد رسد مي نظر  به رو  اين از. دانستند ي اجراييالگوها

الهي، ، ضمن اينكه )6(دهد كاهش حداقل به را موجود دغدغة و كند تبديل عيني راهبرد به را ذهني

 نظام يها راهبرد سازي ترين موانع اجراي طرح جامع ورزش را پياده مهم) 1392(فر  حميدي و پيمان

ورزشي در بخش  مديران تعيين در ساالري شايسته عدم، عمل به ها راهبرد انتقال مرحلة در ورزش

 و ، تعهدها برنامه بودن گرا آرمان تدوين، هنگام راهبردي يها برنامه اجرايي قابليت به توجهي بي زيربنايي،

 ).1(اند دانسته راهبرد مرحلة تدوين مانع ترين مهم سازي پياده براي مديران برخي اندك اعتقاد

 مشكل )الف :كند مي معرفي راهبرد اجراي مانع عنوان  به را كليدي عامل چهار )1992(1برايسون

 كليدي، مسائل به معطوف بايد كليدي افراد توجه ،افراد تعهد به توجه و مديريت از است عبارت انساني؛

 مراتب  سلسله و فراگرد كليدي مقاطع در مشي  خط يها اولويت تعيين و نظرها اختالف ،ها تصميم

 دانش مناسب روشي به راهبردي يها انديشه مديريت از است عبارت فراگرد؛ مشكل) ب  سازماني باشد؛

 و جزء روابط مديريت از است عبارت ساختاري؛ مشكل) ج ؛شود تبديل كاربردي استفاده جهت متعارف،

 دشوارترين كه چرا ها، سازمان گرا در تحول رهبري كاربردن  به از است عبارت نهادي؛ مشكل)د كل؛

 .)4( شدني است حل نهادي شكل تغيير طريق از تنها وجود دارد، راهبردي يريز برنامهدر  كه مشكالتي
                                                           

1. Bryson 
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 اهداف با ها راهبردمرتبط نبودن  شاملرا  هاراهبرد اجراي موانع ترين مهم )1390(1نورتون و كاپالن

  .)8( دانند مي سازمان منابع با ها و همچنين مرتبط نبودن راهبرد سازماني و گروهي فردي،

 منظور  به درپژوهشي )2002(2آيكاوالكو و آلتونن زمينه اين در گرفته انجام يها پژوهش در پي

 نقش ضعف :كردند شناسايي راهبرد اجراي زمينة در را مشكالتي ،ها راهبرد موفق اجراي بررسي

 از نادرست درك يا ناآگاهي ،ها راهبرد اجراي براي تعهد و الزام ارتباطات،كمبود اجرا، كمبود در مديريت

 هاي نامشخص، توانايي منابع و سازماني هاي سيستم ها، مسئوليت ضعيف تقسيم و راهبرد، هماهنگي

 ).13(ناپذير  كنترل محيطي عوامل رقابتي، هاي فعاليت ناكافي،

 احساس فقدان: كرد عنوان راهبرد هر غلطعامل اجراي  را مختلفي عوامل) 2006(3هربينياك

 راهبرد، فقدان اجراي براي راهنما نداشتن كليدي، كاركنان ميان در اجرايي برنامة يا راهبرد يك مالكيت

 اجرايي مراحل و ها اقدام در توافق ايجاد در ناتواني اجرا، فرايند در سازماني ساختار و طراحي نقش درك

 براي ناكافي مالي منابع، اجرا اهداف از حمايت براي انگيزه ايجاد هاي مشوق يا انگيزه حياتي، فقدان

 مديريت ،ها راهبرد تدوين موانع دسته پنج در را آنها )2010(4كاتروپاكو كه موانعي ؛)16(ها راهبرد اجراي

فر، الهي  در همين زمينه پيمان). 14(دادند قرار رهبري و سازماني قدرت ساختار سازماني، فرهنگ تغيير،

اجراي  ترين مانع مرحلة اعتبارات را مهم تخصيص و بندي بودجه به توجهي بي )1392(و حميدي 

  ). 3(اند هاي ورزشي مورد بررسي قلمداد كرده هاي سازمان راهبرد

 تا اند كرده پيشنهاد ها سازمان به را خاصي ابزار مديريت علم متخصصان شد، عنوان آنچه به توجه با

 پيشروي در .كنند ارزيابي و اجرا تدوين، را خود سازماني راهبرد بتوانند آنها از استفاده و كارگيري به با

 نشان را ارزيابي خود به توجه اهميت كه شوند مي آشكار زيادي موانع و مشكالت تعالي، سمت به

مدل  اين. است 5فورچون مدل راهبردي، خودارزيابي، مضامين جديد و مشهور يها مدل از. دهد مي

 راهبردهاي و برنامه اجراي از عالي مديران قوي باور) الف: اصل چهار در را سازمان هاي موفقيت ارتقاي

) د مالي و منابع صحيح و مناسب تخصيص) ج ها، برنامه اجراي با عملياتي مديران همراهي) سازمان، ب

  ). 7(داند مي انريز برنامه توسط صحيح يها راهبرد اتخاذ

                                                           
1. Kaplan& Norton 
2. Aaltonen, & Ikavalko 
3. Hrebiniak 
4. Cater & Pucko 
5. Fortune Model 
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 اجراي و ها راهبرد درست تدوين ها، سازمان مديران روي  پيش هاي چالش از يكي امروزهاز آنجا كه 

 اين شناخت. است كرده  رو به رو مشكل با را ها راهبرد اجراي متعددي، موانع متأسفانه ،آنهاست صحيح

 نظر  به ضروري انديشند، مي سازماني  شهرت توسعه و به موفقي كه هاي سازمان به دستيابي براي تنگناها

 از نامناسب  انگيزش و منابع نادرست  تخصيص  مناسب، سازماني   ساختار فقدان سو،  ديگر  از. رسد مي

 مهم هاي ويژگي از يكي راهبردي  تفكر كه آنجا از. )9(است ه راهبرد سازي  پياده سازماني  موانع

 فائق راهبرد  اجراي سازماني  موانع بر سازماني سالمت  طريق از توانند مي ها سازمان اين هاست، سازمان

 اجراي سازماني  موانع گذاري، هدف و رهبري مشاركت، ارتباط، وفاداري، روحيه، از گيري بهره با آنها. آيند

 به سازماني  فرهنگ ميان، اين در. يابند مي دست  باالتري عملكرد  سطح به دهند و مي كاهش را راهبرد 

 هاي مؤلفه تقويت  به بود خواهد قادر است، اثرگذار سازمان تعامالت كلية بر كه  بستري عنوان  

  ).5(كند كمك ها راهبرد آميز  موفقيت اجراي  و سالم هاي  سازمان

 همين به و دارند قرار جهاني و محيطي تحوالت، و تغيير معرض در ورزشي يها بديهي است سازمان

 در بتوانند تا كنند نظارت خارجي و داخلي هاي رخدادها و برنامه بر دائم طور  به ناگزيرند ها سازمان دليل

 از يكي امروزهرسد  نظر مي به ).12(دهند وفق تغييرات با را خود ضرورت حسب بر و مناسب زمان

 هزينه، صرف با كه هاي راهبردي است برنامه سازي پياده ايران، ورزشي هاي سازمان هاي  دغدغه ترين مهم

 را راهبرد موفقيت توانند مي كه دارند وجود موانعي ميان اين در .شده است تدوين فراوان زحمت و تالش

 حادتر مديران براي را اجرا فرايند پيچيدگي نشود، توجه آنها به اگر كه موانعي بيندازند؛ مخاطره به

 موجب تواند مي وجود دارد و فرهنگي اقتصادي، انساني، اجرايي، مالي، متعدد موانع بين اين در .كنند مي

 موانع كمك اين يافتن .كند ايجاد خلل آن اهداف تحقق در يا شود برنامه اجرايي حركت شدن كند

) 2013( همكاران و نظري عنوان شد،طوركه  همان. كرد خواهد ها سازمان فزايندة حركت بر مؤثري

 تدوين )1390 -1394(ساله  پنج يكدورة براي اصفهان را استان ورزش يها راهبرد بندي اولويت

شده  تدوين راهبردي بنابر اطالعات حاصله از ادارةكل ورزش و جوانان استان اصفهان برنامة). 17(كردند

سؤالي كه در اين رو ازاين.كامل عملياتي نشدهاست طور به گذرد، هايي كه از فاز اجراي آن مي در سال

برنامة راهبردي  هاي راهبرد سازي پياده روي پيش موانع هاي مؤلفهشود، اين است كه  ميان مطرح مي

تواند اطالعات مفيدي براي  هاي اين پژوهش مي يافتهرسد نظر مي سازمان مذكور چهمواردي است؟ به

 را استان راهبردي برنامة اجراي در ضعف موانع اصفهان فراهم كند و استان ورزش مديران فعلي و آيندة

 .كنند اشكاالت كردن طرف بر در سعي و شناسايي
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  شناسي روش
 و مديران نظرهاي آوري جمع اساس بر پيمايشي روش تحليلي بود كه به -  توصيفي پژوهش اين

 ورزش راهبردي برنامة اجرايي موانع آماري يها روش از استفاده با آن تحليل و ورزشي كارشناسان

 استان دانشگاهي متخصصان و ورزش كارشناسان و مديران كلية پژوهش آماري جامعة.شد تحليل استان

 آماري جامعة كل ابتدا كه صورت بدين. بود اي طبقه تصادفي پژوهش گيري نمونه روش .بودند اصفهان

 كه طبقه هر از سپس و تقسيم دانشگاهي متخصصان و ورزشي كارشناسان و مديران بخش سه به

 جدول براساس. شد انتخاب اي طبقه تصادفي صورت  به نمونه تعداد داشتند، مشابهي يها ويژگي

 تحقيق ابزار .شد تعيين نفر 116 با برابر نفري 165 جامعة براي مناسب نمونة حجم مورگان كرجسيو

 شامل مؤلفه چهار در فورچون براساس مدل راهبردي برنامة ساختة موانع اجراي  پرسشنامة محقق

 همسو و مالي منابع تخصيص در ضعف عملياتي، مديران ضعيف همراهي عالي، مديران ضعيف همراهي

 حوزة متخصصان ده نفر از از نظرهاي پرسشنامه روايي تعيين براي. بود اهداف با هاراهبرد نبودن

 و بودن مبهم واسطة  به ها سؤال برخي نظريات، اين بررسي فرايند در. شد استفاده مديريت ورزشي

 براساس. شد ادغام هم در همپوشي يا تكرار واسطة  به ديگر برخي و حذف تحقيق موضوع با ناهمگوني

 هايآزمون از ها داده تحليل براي .شد محاسبه  88/0 آن پايايي كرونباخ ميزان آلفاي ضريب

 t واريانس،آزمون تجانس تحليل براي لوين آزمون نمونه، نرماليتي تعيين براي و اسميرنوف-كولموگروف

  .شد استفاده درصد 95 اطمينان سطح در SPSS  16افزار نرم طريق از اينمونهتك

  
  ها يافته

درصد  29/48درصد متخصص دانشگاهي و   03/31درصد مدير ورزشي، 68/20ها  براساس يافته

 توزيع بودن طبيعي از اطمينان منظور  به. آماري اين پژوهش را تشكيل دادند نمونة ،كارشناس ورزشي

 .شد استفاده لوين آزمون از واريانس تجانس براي و اسميرنوف كولموگروف آزمون از نمونه هاي نمره
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  ها لموگروف و لوين براي تعيين نرماليتي و تجانس  دادهوآزمون ك .1 جدول
    آزمون

  متغيرها
  
  كولموگروف   لوين   مؤلفه

sig آمارةF sig آمارةk-s 

  باور ضعيف مديران عالي 53/0 48/0 53/0 38/0
موانع اجراي 

  راهبرد
همراهي ضعيف مديران عملياتي 205/1 25/0 205/1 68/0
ضعف درتخصيص منابع مالي 17/0 68/0 17/0 35/0
ها با اهداف همسو نبودن راهبرد 010/1 31/0 010/1 41/0

  
بدين معنا كه . آمده براي كليةمتغيرها معنادار نيست دست سطح معناداري به 1با توجه به جدول

 كنند، ضمن اينكه متغيرهاي تحقيق از همگوني واريانس برخوردارند متغيرها از توزيع نرمال تبعيت مي
)05/0≤P.(  

  ها راهبردنتايج آماري مربوط به اختالف بين موانع اجراي  .2جدول

كل مربع   متغيرها
 df  ها ميانگين

مربع 
  F sigنمرة  ها ميانگين

باور ضعيف مديران 
  عالي

  13/14  3  40/42  گروهي بين
  115  50/782  كل  60/6  112  10/740  گروهي درون  099/0  139/0

همراهي ضعيف 
 مديران عملياتي

  57/2  3  73/7  گروهي بين
  115  13/1168  كل  36/10  112  4/1160  گروهي درون  862/0  249/0

ضعف درتخصيص 
 منابع مالي

  09/7  3  27/21  گروهي بين
  115  99/888  كل  74/7  112  71/867  گروهي درون  436/0  916/0

همسو نبودن 
 ها با اهداف راهبرد

  49/22  3  49/67  گروهي بين
  115  92/712  كل  76/5  112  42/645  گروهي درون  053/0  904/3

 

ها در بين باور مديران عالي، همراهي  ، اختالف بين موانع اجراي راهبرد2براساس نتايج جدول

ضمن . )>05/0P(ها با اهداف معنادار نبود مديران عملياتي و تخصيص منابع مالي، همسو نبودن راهبرد

ها،  اجرايراهبردترين مانع عدم  مهم 13/1168اينكه مانع همراهي ضعيف مديران عملياتي با ميانگين كل 

در رتبةدوم،  ضعف در باور مديران عالي با  99/888ضعف در تخصيص منابع مالي با ميانگين كل 

در 92/712ها با اهداف با ميانگين  در رتبةسوم و در نهايت همسو نبودن راهبرد 50/782ميانگين 

  .رتبةآخر قرارگرفت
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  راهبردي برنامة اجراي موانع يها لفهؤم معناداري آزمون.3جدول

اختالف   ريزي راهبردي ورزشي مؤلفة موانع برنامه
سطح   درجةآزادي  t  ميانگين

  معناداري
    138/1  114/0  باور ضعيف مديران عالي

115  
020/0  

  001/0  332/3  210/0همراهي ضعيف مديران عملياتي
  001/0  - 121/4  - 324/0ضعف درتخصيص منابع مالي

  088/0  063/0  087/0ها با اهداف همسو نبودن راهبرد
 

ريزي راهبردي ورزشي شامل باور  هاي موانع اجراي برنامه مؤلفه 3دستاوردهاي جدول براساس

ضعيف مديران عالي، همراهي ضعيف مديران عملياتي و ضعف در تخصيص منابع مالي بيش از سطح 

ضمن اينكه  ).P≥/05(ها با اهداف بيش از سطح متوسط است متوسط نيست و همسو نبودن راهبرد

رسد  نظر مي آمده با توجه به اختالف ميانگين متغيرهاي چهارگانه به دست هاي به براساس ميزان ميانگين

ترتيب همراهي ضعيف مديران  ، در رتبةاول موانع و پس از آن به)324/0(ضعف در تخصيص منابع مالي 

سوم موانع اجراي راهبردهاي در رتبة) 114/0(و  باور ضعيف مديران عالي سازمان) 210/0(عملياتي

  .برنامة راهبردي استان اصفهان قرار گرفتند
 

  گيري بحث و نتيجه
ها در بين باور مديران عالي، همراهي  اختالف بين موانع اجراي راهبرد داد نشان تحقيق هاي يافته

بدين معنا كه . مديران عملياتي و تخصيص منابع مالي، همسو نبودن راهبردها با اهداف معنادار نبود

فورچون در عدم اجراي  ها از ديدگاه مجلة نوعي هر چهار مانع اجراي راهبرد توان گفت به مي

بايد توجه داشت كه براساس . اند برنامةراهبرديادارةكل ورزش و جوانان استان اصفهان سهيم بوده

ترين مانع  مهم 13/1168آمده مانع همراهي ضعيف مديران عملياتي با ميانگين كل  دست هاي به ميانگين

در رتبةدوم،  ضعف در باور  99/888ها، ضعف در تخصيص منابع مالي با ميانگين كل  عدم اجرا راهبرد

ها با اهداف با ميانگين  در رتبةسوم و در نهايت همسو نبودن راهبرد 50/782مديران عالي با ميانگين 

توان استنباط كرد،اين  بخش از پژوهش ميآنچه از دستاوردهاي اين . در رتبةآخر قرارگرفت 92/712

مذكور را اجرا كنند،در  رسد مديران صفي و عملياتي كه قرار بود برنامةراهبردي نظر مي است كه به

اند يا در فرايند تدوين كمتر به آنها بها داده شده يا نظرهاي آنها  فرايند تدوين اين برنامه يا نقشي نداشته
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ترين عامل عدم اجراي برنامة راهبردي  رو مهم داده شده است، ازاين در سند راهبردي مذكور دخالت

  .دست آمد ادارة كل ورزش و جوانان استان اصفهان مانع همراهي ضعيف مديران عملياتي به

از آنجا كه مانع تخصيص ضعيف منابع مالي در رتبةدوم از موانع عدم اجراي برنامةراهبردي مذكور  

هاي دولتي به منابع  ازحد سازمان ن مورد توجه كرد كه وابستگي بيشتوان به اي دست آمد،مي به

هاي اجراي  با توجه به اينكه سال. شود عنوان عاملي اثرگذار در اين مانع قلمداد مي تخصيصي از مركز به

هاي وزارت ورزش همسو با  هاي اقتصادي دولت مصادف بوده و است، بودجه اين برنامه با تحريم

ها از  رو منابع مالي الزم به استان هاي انقباضي پيش رفت،ازاين دولت به سمت سياست هاي كالن سياست

  .ها تخصيص داده نشد وبرنامة مذكور نيز مسكوت باقي ماند منظوراجراي برنامه جمله استان اصفهان به

 عنوان عامل سوم در موانع اجراي برنامة با توجه به اينكه ضعف در باور مديران مالي عالي به

راهبردي مذكور شناسايي شد، ذكر اين نكته حائز اهميت است كهبرنامةراهبردي ورزش استان در زمان 

مدير كلي تدوين شد كه ايشان قبل از اجرايي شدن سال اول اين برنامه جاي خود را به مدير كلي بعدي 

وانان استان اصفهان گذرد، در ادارةكل ورزش و ج ها كه از تدوين برنامة مذكور مي داده و طي اين سال

تر از  رسد از آنجا كه در سيستم مديريت  فردمحوري برجسته نظر مي به. اند سه مدير كل آمده و رفته

روبرنامة  نوعي باور به اجراي برنامة مذكور نداشته، ازاين محوري است، هر مدير كلي كه آمده به برنامه

  . مذكور مسكوت باقي مانده است

آخر موانع اجراي برنامةراهبردي ورزش استان اصفهان به همسويي  بةرت ها براساس ميانگين

نظر به اينكه سطح ميانگين اين مانع بسيار كمتر از موانع ديگر است، . ها با اهداف اشاره دارد راهبرد

دهد كه برنامة مذكور تا حدودي همسو با اهداف ورزش استان تدوين شده است، هرچند  نشان مي

عنوان مانع چهارم  اند،  اين مانع نيز به خوبي براي دستيابي به اهداف اجرايي نشده هابه بسياري از راهبرد

  . شود عدم اجراي برنامةراهبردي ورزش ادارة كل ورزش و جوانان استان اصفهان قلمداد مي

 برنامة اجراي براي كافي دانش اصفهان استان ورزش عملياتي مديران كه داد نشان تحقيق هاي يافته

 اهداف است و نرسيده اجرا به عملياتي مديران همراهي و نظر با راهبردي برنامة. ندارند راهبردي

 هم )2006(هربينياك نتايج ها با يافته اين. نيست فهم قابل اجراكننده تيم راهبردها براي راهبردي و

شده و ضعف   تدوين داد فقدان احساس مالكيت نسبت به برنامة نشان ايشان تحقيق نتايج. دارد خواني

هاي  ترين موانع اجراي برنامه از جمله مهم هاي كاركناني كه قرار است برنامه را اجرا كنند، در انگيزش

 برنامة اين اجراي در اصفهان استان ورزش عملياتي مديران ضعيف همراهي). 16(راهبردي است
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 و اند نشده سهيم راهبردي برنامة ناي تدوين در اجرايي مديران اين باشدكه دليل اين به شايد راهبردي

 راهبردي برنامة تدوين به اقدام خود شهودي هاي قضاوت به توجه با بسته در اتاق يك در ها استراتژيست

 شود مي توصيه اجرايي مديران عملكرد سطح از حاصل فوايد به توجه با بنابراين. اند كرده استان

گيرد تا  صورت اصفهان استان ورزش اجرايي مديران راهبردي برنامة دانش افزايش جهت در يهاي اقدام

هاي راهبردي پيدا  هاي راهبردي سهيم شوند و احساس تعهد و تعلق به اجراي برنامه در تدوين برنامه

هاي راهبردي بسيار  كمبود تعهد افراد را در اجراي ناموفق برنامه) 2002(آلتون و آل كاو الكو . كنند

   ).13(دانند مؤثر مي

 و ورزش كل ادارة عالي مديران تأييد مورد اصفهان استان ورزش راهبردي برنامة كردن ملياتيع

 براي كافي مديران عالي و عملياتي دانش رسد نظر مي  اينكه به ضمن نيست، اصفهان استان جوانان

يكي از عوامل مهم كه ) 2010(تحقيق كاتر و پاكو نتايج ها با يافته اين. ندارند را راهبردي برنامة اجراي

. دارد همخواني ،)14(دانست هاي راهبردي را بخش نهادي، رهبري و مديريت مي اجراي ضعيف برنامه

 برنامة تهية در ارشد مديران توجهي بي ها، عدم اجراي راهبرد هاي ضعف ترين مهم عنوان كردند آنان

راهبردي و ضعف در  هاي تصميم در مشاوران  علمي نظرهاي توجهي به كم اينكه ضمن است، راهبردي

شايد بتوان به آن توجه  آنچه. است راهبردي برنامة اين هاي ضعف ديگر مديريت تغيير مديران عالي از

 محوري  برنامه تفكر از بيشتر محوري فرد وجود تفكر و استان ورزش مديريت رأس در تغيير ويژه كرد،

 استان جوانان و ورزش كل ادارة كلي مدير پست در كه تغييري با شود مي است كه موجب ورزش در

 نداشته شده توسط مديران قبلي تدوين راهبردي برنامة اجراي براي عزمي جديد مديركل شد، ايجاد

 رويكردهاي در محوري فرد جايگزين نگرش محوري  برنامه تفكر شود مي پيشنهاد نتايج به توجه با. باشد

راهبردي ورزش  بخش موانع انساني سد راه اجراي برنامة نتايج. شود استان ورزش ارشد مديران كلي

كاپالن و  دستاوردهاي با اجرايي مديران نبودن فعلي،همراه عالي مديران ضعيف باور استان، يعني با

 به نسبت سازماني افراد و مديريت ضعيف تعهد را ها راهبرد اجراي مانع كليدي عامل كه) 1390(نورتون

 مكرر تغيير داخلي محيط در همسويي را بتوان اين دليل شايد. همسوست ،)8(دانند مي راهبردي برنامة

 ورزش عالي مديران با مياني مديران نبودن همراه همچنين و كل ادارة در استان ورزش ارشد مديران

 ها راهبرد اجراي عامل ترين مهم را انساني مشكل) 2006(هربينياك  زمينه همين در .كرد قلمداد استان

 استان ورزش عالي مديران ضعيف باور نتايج، براساس شد، مالحظه طوركه همان).  13(است كرده عنوان

 اجراي داليل ترين مهم از راهبردي برنامة با عملياتي الية در مديران نبودن همراه و راهبردي برنامة به
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 مياني و عالي مديران در كه گفت بتوان در كل شايد. آيد مي حساب  به استان راهبردي برنامة ضعيف

  .پذيرد صورت استان ورزش راهبري برنامة به نسبت بينش تغيير بايد استان جوانان و ورزش كل ادارة

 كمتر از مالي منابع تخصيص در ضعف مؤلفة در راهبردي برنامة كه داد نشان تحقيق هاي يافته

فر  و پيمان) 1392(الهي و همكاران  تحقيق نتايج با حدودي تا حاضر تحقيق نتايج. است متوسط سطح

 از مالي حيطة در ضعف نقاط از كه داد نشان ايشان تحقيق نتايج. دارد همخواني) 1392(و همكاران 

نيز منابع مالي ) 2006(هربينياك ). 1،3(جامع ورزش كشور بود برنامةعوامل اجرا نشدن  ترينمهم

 در رسد ابهام نظر مي به). 13(داند هاي راهبردي مي برنامهترين موانع اجراي  ناكافي را يكي از مهم

 مواجه مشكل با را ها برنامه اجرايي مديران و ها استراتژيست دولتي هاي بودجه اعتبارات به تخصيص

 هاي بخش در عمراني و جاري اعتبارات تخصيص هاي بيني پيش حدودي تا شود موجب مي و كند مي

هاي  برنامه راهبردهاي اجراي به واردشدن آسيب امر به اين نشود، محقق سال هر در ورزش مختلف

 كه ورزشي هاي استراتژيست شود مي پيشنهاد بنابراين. شود مي منجر اهداف به رسيدن در راهبردي

 كنند، تنظيم واقعي مالي منابع براساس را راهبردي هاي هدف كنند، مي تدوين را راهبردي هاي برنامه

  .ها مدنظر قرار دهند گذاري شده و خارج از كنترل را در هدف بيني يشپهاي مالي  ضمن اينكه محدوديت

 حد از  بيش ها راهبرد با اهداف بودن همسو مؤلفة در راهبردي برنامة كه داد نشان تحقيق هاي يافته

 استان راهبردي برنامة كه ها كه استراتژيست دارد اين از نشان آمده  دست  به نتيجة. است متوسط

 از است، شده مواجه مشكل با اجرا در راهبردي برنامة اگر و اند كرده طراحي اهداف با همسو را اصفهان

نبوده يا حداقل سهم كمتري در عدم اجراي برنامة راهبردي  اهداف با ها راهبرد نبودن همسو فاكتور

نيست، چراكه ايشان همسو )  2000(نتايج اين بخش از پژوهش با نتايج هراكليوس . ورزش استان دارد

 شايد ).15(بودند برشمرده ها ترين موانع اجراي راهبرد ها با اهداف را يكي از مهم مرتبط نبودن راهبرد

  .كرد قلمداد استان هاي ظرفيت با متناسب راهبردي برنامة تدوين را همسويي عدم اين بتوان

 براي مناسبي زمينة اصفهان استان جوانان و ورزش كل ادارة اهداف و منظرها تدوين كه آنجا از

 طريق از نيز آمده  دست  به راهبردي نقشة و كند مي فراهم استان ورزش سند راهبردهاي شدن اجرايي

 هاي هيأت و جوانان و ورزش كل ادارة كاركنان و مديران براي معلولي و علت روابط و بلندمدت اهداف

 و ورزش كل ادارة راهبرد اجراي در رويكردي چنين اتخاذآورد،  مي وجود  به روشني تصوير ورزشي

 ساليانه اهداف كمي، اهداف راهبردي، اهداف كالن، اهداف به اندازچشم تفسير با اصفهان استان جوانان

 به را افزاريسخت هايساخت زير و قهرماني و همگاني ورزش حوزة در سال هر اجرايي هاي اقدام و



 1396، فروردين و ارديبهشت 1، شمارة 9مديريت ورزشي، دورة                                                                        110

 

 

  پيش برنامه اين اجرايي هاي محدوديت راهبردي برنامة تدوين از قبل شود مي توصيه رو ازاين .دارد همراه

كه  چرا شوند؛ ارزيابي در نهايت و اجرا تدوين، اجرايي بست كار با راهبردي هاي برنامه تا شود بيني

 بايد. داد خواهد سوق مناسب و واقعي هاي جايگاه به را ورزش مختلف هاي رويكردي حوزه داشتن چنين

 همسويي و استان جوانان و ورزش كل ادارة عالي مديران ضعيف باور يعني انساني عامل دو كرد اذعان

داشتند،  را استان ورزش راهبردي برنامة كردن اجرايي وظيفة كل،كه ادارة عملياتي مديران ضعيف

 و ورزش كل ادارة راهبردي برنامة اجراي موانع ترين مالي، مهم منابع تأمين در ضعف عامل با همراه

عنوان كمترين عامل  هابه طور كلي از آنجا كه همسو نبودن اهداف با راهبرد به. بود اصفهان استان جوانان

در عملياتي نشدن برنامة راهبردي ورزش استان اصفهان در نظر گرفته شده، حاكي از اين است كه 

افزاري ادارةكل مطابقت  افزاري و نرم سختهاي  هاي ورزش استان و توانمندي شده با واقعيت تدوين برنامة

آنچه مديران اين سازمان . طور نسبي در نظر گرفته شده است داردو اهداف واقعي در اين برنامه به

سازي باور  ها و همچنين نهادينه ورزشي بايد بدان توجه كنند، تخصيص منابع كافي براي اجراي راهبرد

ين مديران عالي و عملياتي ادارةكل ورزش و جوانان استان اجراي برنامة راهبردي ورزش استان در ب

  .اصفهان است

هايي هستندكه به  هاي راهبردي برنامه ترين برنامه توان گفت از آنجا كه كاربردي طور كلي مي به

هاي  شود در فرايند تدوين برنامه شوند، پيشنهاد مي هاي درون سازمان تدوين مي دست استراتژيست

ها، مديران عالي و مديران  هاي ورزشي در كنار استراتژيست خصوص سازمان ها به سازمانراهبردي براي 
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