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Abstract
Introduction: Implementing strategic plans is a multitasking task that enables organizations to 
achieve their goals. The purpose of this study is identifying inhibiting factors in the implementation 
of strategic planning in Iranian sports organizations.
Methods: The method of the present study is content analysis with a qualitative approach. The 
statistical population of this study consisted of all senior, middle, operational and senior experts of the 
Ministry of Sports and Youth of Iran, as well as the elites of strategic planning in sports in the country 
in 2019-2020. The research samples included 13 faculty members of the Islamic Azad University, 
Central Tehran Branch and senior, middle, operational and senior experts of the Ministry of Sports 
and Youth of Iran (Tehran), which continued until the saturation of information. Four criteria of 
credibility, confirmability, transferability and dependability were used to evaluate the validity and 
reliability of qualitative data.Research data were analyzed by conventional content analysis method.
Results: Research results 5 main themes and 28 sub-themes including: management factors (with 9 
sub-themes), factors related to employees (with 6 sub-themes), financial factors (with 2 sub-themes), 
technical and planning factors (with 7 sub-themes) and political factors (with 4 sub-themes) showed.
Conclusions: Findings showed the existence of 5 main themes. It is suggested that the findings of 
the present study be used in the implementation of strategic planning in Iranian sports organizations.
Keywords: Sports Organizations, Strategic Planning, Inhibiting Factors.
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چکیده
مقدمــه: پیــاده ســازی برنامــه هــای راهبــردی وظیفــه ای چندگانــه اســت کــه ســازمان هــا را قــادر مــی ســازد بــه اهــداف خــود دســت 
یابنــد. هــدف از انجــام پژوهــش حاضــر، شناســایی عوامــل بازدارنــده در اجــرای برنامــه هــای راهبــردی در ســازمان هــای ورزشــی ایــران 

در ســال 1400-1399 مــی باشــد.
روش کار: روش پژوهــش حاضــر بــا رویکــرد کیفــی، بــه روش تحلیــل محتــوا اســت. جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش متشــکل از تمامــی 
مدیــران ارشــد، میانــی، عملیاتــی و کارشناســان ارشــد وزارت ورزش و جوانــان ایــران و همچنیــن صاحــب نظــران برنامــه هــای راهبــردی 
در ورزش کشــور در ســال 1400-1399 بــود. نمونــه هــای پژوهــش شــامل 13 تــن از اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 
تهــران مرکــزی و مدیــران ارشــد، میانــی، عملیاتــی و کارشناســان ارشــد وزارت ورزش و جوانــان ایــران )تهــران( بودنــد کــه مصاحبــه تــا 
اشــباع اطالعــات، ادامــه داشــت. از چهــار معیــار مقبولیــت، تاییدپذیــری، انتقــال پذیــری و  قابلیــت اعتمــاد بــرای ارزیابــی روایــی، دقــت و 

پایایــی داده هــای کیفــی اســتفاده شــد. داده هــای پژوهــش بــا روش تحلیــل محتــوای قــراردادی، تحلیــل شــد.
یافتــه هــا: نتایــج پژوهــش 5 درون مایــه اصلــی و 28 درون مایــه فرعــی شــامل: عوامــل مدیریتــی )بــا 9 درون مایــه فرعــی(، عوامــل 
مربــوط بــه کارکنــان )بــا 6 درون مایــه فرعــی(، عوامــل مالــی )بــا 2 درون مایــه فرعــی(، عوامــل فنــی و مربــوط بــه برنامــه ریــزی )بــا 7 

درون مایــه فرعــی( و عوامــل سیاســی )بــا 4 درون مایــه فرعــی( را نشــان داد. 
ــردی در                ــای راهب ــه ه ــرای برنام ــود در اج ــی ش ــنهاد م ــان داد. پیش ــی را نش ــه اصل ــود 5 درون مای ــا وج ــه ه ــری: یافت ــه گی نتیج

ــه شــود. ــره گرفت ــای پژوهــش حاضــر به ــه ه ــران، از یافت ــای ورزشــی ای ســازمان ه
کلیدواژه ها: سازمان های ورزشی، برنامه های راهبردی، عوامل بازدارنده. 

مقدمه
ــش  ــردی اثربخ ــه راهب ــک برنام ــتفاده از ی ــروز، اس ــای ام در دنی
بــرای کاهش فشــارهاي ناشــي از فنــاوری هــاي رقابتــی، ضروری 
مــی باشــد. بــه عبــارت دیگــر، آنچــه تحــول و پیشــرفت را رقــم                                                                                               
مــي زنــد، توســعه مبتنــي بــر راهبــرد اســت )1(. توســعة صنعــت 
ــادی،  ــعة اقتص ــل توس ــن عوام ــوری از مهمتری ــر کش ورزش ه
اجتماعــی و فرهنگــی محســوب مــی شــود و برنامه هــای راهبردی 
توســعه، بســتری اســت کــه مــی توانــد بــه تحقــق ایــن اهــداف 
کمــک کنــد. برنامــه ریــزی راهبــردی در برگیرنــدة مبانــی نظــری،                   
ــعه از  ــرای توس ــه ب ــت ک ــی اس ــا و اقدامات ــت ه ــا، فعالی روش ه

طریــق تجزیــه و تحلیــل محیــط، تهیــه و تدویــن، اجرا و ارزشــیابی 
برنامــه هایــی مبتنــی بــر وضــع موجــود و ترســیم وضــع مطلــوب 
انجــام مــی پذیــرد )2(. در ایــن زمینــه ســازمان های ورزشــی کشــور 
ماننــد ســازمان تربیــت بدنــي، کمیتــه ملــي المپیــک، فدراســیون 
ــه  ــا ب ــه ه ــی و ســایر وزارتخان ــت بدن هــای ورزشــي، ادارات تربی
تدویــن برنامــه هــای راهبــردی خویــش مبــادرت کــرده انــد. لــذا، 
امــروزه ســازمان هــای ورزشــي در ایــران هماننــد ســایر ســازمان 
هــا، نهادهــای اجتماعــي و اقتصــادی بــرای بقــا و کســب موفقیــت 
در عرصــه رقابــت ملــي و بیــن المللــي بــه ســازمان هایــي راهبــرد 
محــور تبدیــل شــده و بــرای دســتیابي بــه ایــن موفقیــت هــا، رو 
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بــه برنامــه ریــزی راهبــردی آورده انــد )3(. بعنــوان نمونــه نظــام 
ــي اســت  ــی و ورزش کشــور، ســند مل ــت بدن جامــع توســعه تربی
کــه بــا بهــره گیــری از نظــر 722 تــن از متخصصــان، کارشناســان 
و دســت انــدرکاران ورزش و بــا صــرف 46000 ســاعت و 14 مــاه 
کار مــداوم تدویــن شــده و دارای افــق زمانــي 12 ســاله بــود کــه 
مــي توانســت تحــول اساســي در ورزش کشــور ایجــاد کنــد. امــا 
ــع  ــا موان علیرغــم هزینــه هــای هنگفــت، ایــن طــرح در اجــرا ب
ــل  ــه ی عم ــت جام ــرانجام نتوانس ــده و س ــرو ش ــي روب فراوان
ــرد توســعه نظــام  ــن ســند راهب ــس از تدوی ــن پ بپوشــد. همچنی
جامــع تربیــت بدنــی و ورزش، برنامــه هــای راهبــردی مختلفــي 
در ســطح نظــام ورزش کشــور تدویــن شــد. در ایــن میــان                                                                                            
مــي تــوان بــه نظــام جامــع حقوقــي تربیت بدنــي و ورزش کشــور 
)در ســال 1383(، برنامــه ریــزی راهبــردی فدراســیون قایقرانــي 
ــردی  ــزی راهب ــه ری ــال 1387(، برنام ــکي روی آب )در س و اس
فدراســیون تکوانــدو )در ســال 1387(، برنامــه ریــزی اســتراتژیک 
پژوهــش هــای پژوهشــگاه تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی ایــران 
ــی  ــام ورزش قهرمان ــعه نظ ــای توس ــال 1387(، راهبرده )در س
ایــران )در ســال 1387(، نظــام جامــع ورزش حرفــه ای کشــور )در 
ســال 1387(، راهبردهــای کمیتــه ملــی المپیــک ایــران )در ســال 
1387(، تدویــن هــدف هــاي کالن، سیاســت هــا و راهبردهــاي 
توســعه تربیــت بدنــي ورزش دانشــجویي در قالــب برنامــه چهــارم 
ــی  ــردی بازاریاب ــه راهب ــال 1388(، برنام ــور )در س ــعه کش توس
فدراســیون کشــتي جمهــوری اســالمی ایــران )در ســال 1388(، 
برنامــه جامــع توســعه ورزش والیبــال در ایــران )در ســال 1388( 
ــران و  ــرات مدی ــود و نظ ــت موج ــي وضعی ــود. بررس ــاره نم اش
صاحــب نظــران ســازمان هــای مذکــور حاکــي از آن اســت کــه 
ــا،  ــه ه ــن برنام ــن شــده در ای ــداد کمــي از راهبردهــای تدوی تع

پیــاده ســازی شــده انــد )3(.
امــا نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه، اجــراي برنامــه راهبردی 
در ســازمان هــا، موانــع و مشــکالت خــاص خــود را دارد و شــناخت 
ــل آن  ــاي تقلی ــه راهکاره ــه جهــت ارائ ــع ب ــل و موان ــن عوام ای
ــت  ــز آن از ضــرورت و اهمی ــت آمی ــراي موفقی ــه اج و کمــک ب
خاصــی برخــوردار اســت. بــراي هدایــت و پیشــبرد برنامــه هــا و 
فعالیــت هــاي بلندمــدت خــود و بــه منظــور دســتیابي بــه اهــداف 
و تحقــق مأموریــت ســازماني بــه تنظیــم راهبردهایــي نیــاز دارنــد 
و ایــن راهبردهــا در صورتــي کــه بــه طــور مؤثــر و موفقیــت آمیــز 
ــت )4(. از  ــد داش ــازمان نخواهن ــراي س ــي ب ــوند، منفعت ــرا نش اج
دیگرســو، شــناخت ایــن تنگناهــا بــراي دســتیابي به ســازمان هاي 
موفقــي کــه به توســعه و شــهرت ســازماني مــي اندیشــند، ضروري 
بــه نظــر مــي رســد. بــر ایــن اســاس، مطالعــه و شناســایی عوامــل 

بازدارنــده در پیــاده ســازی برنامــه هــای راهبــردی در ســازمان های 
ورزشــی ایــران، امــري مهــم و ضــروري در جهــت دســتیابی بـــه 
اهــداف تدویــن شــده و پیــاده ســازي راهبردهــا و برنامــه هــا مــی 
باشــد. حــال اگــر ایــن عوامــل شــناخته شــود کــه چــرا راهبردهــا 
در مرحلــة اجــرا بــا شکســت مواجــه مــی شــوند، موفقیــت بیشــتر 
مدیــران و ســازمان هــا ورزشــی در دســتیابی بــه اهــداف راهبــردی 
ــاي  ــن موضــوع در رشــد و پیشــرفت و بق حاصــل مــی شــود. ای
ــروز  ــم ام ــی و پرتالط ــط رقابت ــی در محی ــای ورزش ــازمان ه س
ضــروری اســت و از هــدر رفتــن ســرمایه هــاي زیــادي در حــوزة 

مدیریــت راهبــردی جلوگیــري بعمــل مــی آورد )3(. 
بعنــوان مثــال پژوهشــی توســط رضایــی و منظمــی )1( بــا هــدف 
طراحــی مکانیســم مؤثــر پیاده ســازی برنامه هــای راهبــردِی 
ــی و  ــه روش کیف ــران ب ــی ای ــیون های ورزش ــازمان ها و فدراس س
نظریــه داده بنیــاد انجــام شــد. نتایــج نشــان داد کــه پیاده ســازی 
ــانی،  ــع انس ــعه مناب ــل توس ــی از عوام ــردی تابع ــای راهب برنامه ه
ــی،  ــل مدیریت ــازمانی، عوام ــای س ــل فض ــی، عوام ــل بیرون عوام
ــالح  ــل اص ــی، عوام ــالح فرهنگ ــل اص ــوزش، عوام ــل آم عوام
ــزم پیاده ســازی می باشــد.  ــدی و اســتقرار مکانی ســاختاری و فرآین
بعــالوه، پیمــان فــر و همــکاران )3( با هــدف شناســایی موانع پیش 
روی پیــاده ســازی مؤثــر راهبردهــا در نظــام ورزش ایــران به روش 
کیفــی انجــام دادنــد. نتایــج حاکــی از شناســایی 31 مانــع اصلــی 
در برابــر پیــاده ســازی راهبردهــا در نظــام ورزش ایــران بــود. ایــن 
موانــع بــا عناویــن 1. موانــع زیربنایــی )6 مانــع(، 2. موانــع مرحلــه 
تدویــن راهبردهــا )6 مانــع(، 3. موانــع مرحلــه انتقــال راهبردهــا بــه 
عمــل )2 مانــع(، و 4. موانــع مرحلــه ی اجــرای راهبردهــا )7 مانــع( 
دســته بنــدی شــدند. همچنیــن، آقائــی و بحرالعلــوم )5( بــا هــدف 
چند معیــاره  تصمیم گیــری  روش هــای  از  یکــی  به کارگیــری 
در شــرایط عــدم قطعیــت )روش تصمیم گیــری خاکســتری( 
توســعة ورزش  اســتراتژی های  رتبه بنــدی  و  ارزیابــی  جهــت 
ــن پژوهــش  ــد. ای ــال اســتان ســمنان پژوهشــی انجــام دادن هندب
ــج، 9 اســتراتژی  در 2 بخــش کیفــی و کمــی شــد. براســاس نتای
تدوین شــده بــا اســتفاده از 9 معیــار مــورد  ارزیابــی قــرار گرفــت و 
در نهایــت، اســتراتژی های توســعة ورزش هندبــال اســتان بر اســاس 
ــینه  ــی پیش ــا بررس ــد. ب ــدی گردی ــه رتبه بن ــاخص های مربوط ش
پژوهشــی، مشــاهده مــی گــردد کــه پژوهــش هــای انجــام شــده 
ــع در پیاده ســازی برنامه هــای راهبــردی   ــه بررســی موان ــوط ب مرب
و رتبه بنــدی اســتراتژی های توســعة ورزش مــی باشــد. لــذا، 
پژوهــش حاضــر بــا هــدف شناســایی عوامــل بازدارنــده در اجــرای 
ــران انجــام  ــردی در ســازمان هــای ورزشــی ای برنامــه هــای راهب

شــده اســت.
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روش کار
ــه روش تحلیــل محتــوای کیفــی انجــام شــد.  پژوهــش حاضــر ب
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش متشــکل از تمامــی مدیــران ارشــد، 
میانــی، عملیاتــی و کارشناســان ارشــد و نخبــگان وزارت ورزش و 
جوانــان ایــران و همچنیــن صاحــب نظــران برنامــه هــای راهبردی 
در ورزش کشــور و اعضــای هیئــت علمــی گــروه مدیریت ورزشــی 
در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران مرکــزی، در ســال 1400-

1399 بودنــد. نمونــه گیــری نیــز بــه روش گلولــه برفــی تــا اشــباع 
داده هــا ادامــه داشــت کــه بــا 13 تــن، بــه اشــباع اطالعاتی رســید 
)6(. معیارهــای ورود بــه پژوهش شــامل: داشــتن تجربه در زمینـــه 
موضـــوع مـــورد پژوهــش )بــا عنایــت به ســابقه شــغلی یــا علمی( 
و حداقـــل 5 ســـال ســـابقه خدمــت مرتبــط بــا پژوهــش در ارتباط 

بــا ســازمان هــای ورزشــی و برنامــه ریزی بـــود.
ــه  ــؤاالت مصاحب ــاختاریافته( س ــه س ــه )نیم ــمت مصاحب در قس

ــود: ــر ب ــوارد زی ــامل م ش
ــای  ــه ه ــرای برنام ــده در اج ــل بازدارن ــما عوام ــر ش ــه نظ - ب
ــل  ــر عوام ــران از منظ ــی ای ــای ورزش ــازمان ه ــردی در س راهب

ــد؟ ــی کدامن مدیریت
ــای  ــه ه ــرای برنام ــده در اج ــل بازدارن ــما عوام ــر ش ــه نظ - ب
ــل  ــر عوام ــران از منظ ــی ای ــای ورزش ــازمان ه ــردی در س راهب

ــد؟ ــان کدامن ــه کارکن ــوط ب مرب
ــای  ــه ه ــرای برنام ــده در اج ــل بازدارن ــما عوام ــر ش ــه نظ - ب
راهبــردی در ســازمان هــای ورزشــی ایــران از منظــر عوامــل مالــی 

ــد؟ کدامن
ــای  ــه ه ــرای برنام ــده در اج ــل بازدارن ــما عوام ــر ش ــه نظ -ب
راهبــردی در ســازمان هــای ورزشــی ایــران از منظــر عوامــل فنــی 

ــد؟ ــزی کدامن ــه ری ــه برنام ــوط ب و مرب
ــای  ــه ه ــرای برنام ــده در اج ــل بازدارن ــما عوام ــر ش ــه نظ - ب
ــل  ــر عوام ــران از منظ ــی ای ــای ورزش ــازمان ه ــردی در س راهب

ــد؟ ــی کدامن سیاس
روش گــردآوری داده هــا نیــز بــه ایــن صــورت بــود کــه ابتــدا، از 
حراســت وزارت ورزش و جوانــان ایــران در تهــران و دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحــد تهــران مرکــزی مجــوز توســط نویســنده اول مقاله 
حاضر، کسب گردید. بدلیـــل وجـــود محدودیـت هـای حاصــل از 
بیمــــاری کرونــــا، در فضای نــرم افزار مجازی واتســاپ )از طریق 

پیــام صوتــی( و توســط نویســنده اول، انجــام گردیــد.
در آغــاز هــر مصاحبــه در رابطــه بــا اهــداف پژوهــش و چگونگــی 
انجــام آن توضیحاتــی ارائــه شــده و رضایــت مشــارکت کننــدگان 
بــه منظــور شــرکت در پژوهــش، جلــب گردیــد. زمان هــر مصاحبه 
بــه طــور میانگیــن 30 الــی 50 دقیقــه بــه طــول انجامید. ســؤاالت 
ــه  ــا ب ــف بن ــراد مختل ــا اف ــه ب ــام مصاحب ــد انج ــوری در رون مح

ضــرورت تعدیــل و یــا تشــریح مــی شــد. همچنیــن هــر مشــارکت 
کننــده ایــن فرصــت را مــی یافــت کــه نظــر خــود را آزادانــه بیــان 
کنــد. مــدت جمــع آوری داده هــا نیــز باتوجــه بــه اینکــه، بصــورت 
ــد و  ــی ش ــرعت کار م ــش س ــب افزای ــن موج ــود و ای ــازی ب مج
حــدودا 20 روز بــه طــول انجامیــد. مصاحبــه هــا تــا زمــان رســیدن 
بــه اشــباع اطالعاتــی، بــا تعــداد 13 تــن )بــا مشــخصات مذکــور در 

قســمت جامعــه آمــاری(، خاتمــه یافــت.
ــه  ــه ب ــورت کلم ــه ص ــده ب ــط ش ــای ضب ــه ه ــان، مصاحب در پای
ــد  ــا فراین ــان ب ــور همزم ــه ط ــده و ب ــذ آورده ش ــه روی کاغ کلم
ــی حاصــل  ــارات محتوای ــل شــدند. عب ــا تحلی جمــع آوری داده ه
از مصاحبــه نمونــه هــا در قالــب یــک عبــارت معنایــی اســتخراج 

شــدند. 
پــس از پایــان هــر مصاحبــه، متــن آن جهــت تأییــد بــه مصاحبــه 
ــه  ــذف و اضاف ــرات ح ــزوم، نظ ــورت ل ــه و در ص ــوندگان ارائ ش
شــدند. ســپس مصاحبــه هــا کدگــذاری شــده و کدهــای مشــابه به 
لحــاظ مفهــوم بــا یکدیگــر ادغــام شــد و در گــروه مرتبــط، طبقــه 
بنــدی شــدند و ایــن کار تــا جایگزینــی تمــام کدهــای اســتخراج 

شــده، ادامــه یافــت. 
رونــد انجــام کار بــه ایــن شــرح بــود: 1- مــرور داده هــا 2- تدویــن 
ــدی   ــه بن ــا 4- طبق ــازماندهی داده ه ــذاری 3- س ــای کدگ راهنم
ــن  ــوری 7- تدوی ــذاری مح ــاز 6-کدگ ــذاری ب ــا 5- کدگ داده ه

گــزارش نهایــی تحلیــل داده هــای کیفــی )8،7(. 
جهــت بدســت آوردن روایــی داده هــای کیفــی از روش بکارگیــری 
افــراد متخصــص مختلــف بــرای جمــع آوری، تجزیــه و تحلیــل و 
تفســیر داده هــا اســتفاده شــد )9(. بــرای بررســی پایایــی و عینــی 
بــودن اطالعــات نیــز از نظــرات پژوهشــگران خــارج از پژوهــش، 
بهــره گرفتــه شــد و مقبولیــت داده هــا )credibility(، بــا بازنگــری 
همتــا )check peer(، تاییدپذیــری )confirmability( اســتفاده 
ــده  ــات کســب ش ــدا اطالع ــه ابت ــن صــورت ک ــه ای ــد )10(. ب ش
در اختیــار پژوهشــگران خــارج از پژوهــش )اعــم از مدرســین 
ــور(  ــای ورزشــی مذک ــازمان ه دانشــگاه و صاحــب نظــران در س
قــرار داده شــد و مطالــب مرتبــط از نظــر ایشــان، تاییــد و مطالــب 
نامربــوط، حــذف شــدند؛ همچنیــن، بــرای قابلیــت انتقــال 
ــای            ــع آوری داده ه ــد جم ــعی ش ــری )transferability( س پذی
ــا  ــا، انجــام شــود ت ــه ه ــوع در نمون ــر تن ــا حداکث ــا ب ــه ه مصاحب
ــت  ــابه رعای ــای مش ــت ه ــا در موقعی ــه ه ــودن یافت ــی دار ب معن
ــده در  ــب ش ــات کس ــدا اطالع ــه ابت ــورت ک ــن ص ــه ای ــود؛ ب ش
ــت علمــی  ــار پژوهشــگران خــارج از پژوهــش )اعضــای هیئ اختی
دانشــگاه کــه در مصاحبــه هــا، شــرکت نداشــتند( قــرار داده شــد 
و در ایــن راســتا مطالــب مرتبــط از نظــر ایشــان، تاییــد و مطالبــی 
ــر آن  ــب الزم را ب ــه مطال ــذف و در ادام ــد، ح ــوط بودن ــه نامرب ک
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افــزوده و مطالــب مبهــم نیــز ویرایــش شــد. از ایــن طریــق متــن 
 )dependability( مصاحبــه هــا اســتخراج گردیــد. قابلیــت اعتمــاد
بــا مطالعــه مجــدد کل داده هــا از طریــق ویرایــش مطالــب مبهــم 
و اضافــه نمــودن مطالــب ضــروری، فراهــم گردیــد و تــالش شــد 
تــا بیــن یافتــه هــای مطالعــه، تناســب و ســازگاری منطقــی وجــود 

داشــته باشــد )9(.  

در راســتای مالحظــات اخالقــی پژوهــش، از مصاحبــه شــوندگان 
رضایــت شــفاهی اخــذ شــد و بــه آن هــا تعهــد اخالقــی داده شــد 
ــام خانوادگــی و محتــوای  ــام و ن ــد ن کــه مشــخصات فــردی مانن
ــت  ــد و رعای ــد ش ــاش نخواه ــری ف ــای دیگ ــا در ج مصاحبه ه
کامــل امانــت داری بــه عمــل خواهــد آمــد. در نهایــت، داده هــای 
ــراردادی، تحلیــل شــدند. ــوای ق ــا روش تحلیــل محت پژوهــش ب

یافته ها
ویژگی مشارکت کنندگان در )جدول1( آورده شده است.

جدول 1:  اطالعات جمعیت شناختی نمونه ها

شغل/ سمت سابقه شغلی مرتبط با 
پژوهش رشته تحصیلی مقطع تحصیلی جنسیت
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ــه  ــه 5 درون مای ــا، ب ــه ه ــده از مصاحب ــت آم ــای بدس داده ه
عوامــل مدیریتــی، عوامــل مربــوط بــه کارکنــان، عوامــل مالــی، 

عوامــل فنــی و مربــوط بــه برنامــه ریــزی، عوامــل سیاســی بــه 
ــد. ــل منجــر گردی شــرح ذی

جدول 2: درون مایه های استخراج شده از مصاحبه ها

درونمایه فرعیدرونمایه های اصلی

عوامل مدیریتی

1-جانشین پروری
2-نداشتن اختیارات الزم

3- جابجایی زودهنگام مدیران و کوتاه بودن دوره مدیریتی
4- رابطه مداری به جای ضابطه مداری

5- پارتی بازی و باندبازی برای پست های کلیدی
6-برنامه محور بودن بجای مساله محور بودن

7-سلیقه ای عمل کردن و عدم مشورت
8-مقاومت در برابر تغییر

9- منفعت طلبی

عوامل مربوط به کارکنان

10-کمبود نیروی انسانی
11-عدم نیروی دارای خالقیت و تخصص

12-افت یا نبود اشتیاق و انگیزه شغلی
13-عدم وجدان شغلی

14-عدم توانمندسازی کارکنان و تشکیل کالس های آموزشی
15-عدم وجود فرهنگ کار گروهی و همدلی سازمانی

16-عدم تخصیص و اعتبار بودجه الزم و کافیعوامل مالی
17-حضور کمرنگ بخش خصوصی

عوامل فنی و مربوط به برنامه ریزی

18-ضعف در هدف گذاری
19-پیچیده بودن و عدم شفافیت در برنامه ریزی ها

20-عدم تدوین برنامه ها بر اساس چهارچوب مشخص، الگوها و مکاتب مطرح
21-عدم استفاده از روش های مدرن و به روز

22-در نظر گرفته نشدن افق های برنامه ریزی/ عدم وجود چشم انداز واحد
23-منعطف نبودن برنامه ها

24-نبود زیرساختهای فنی

عوامل سیاسی
25-موانع و مسائل سیاسی و قانونی

26-تغییر سیاست های ورزشی بر اساس سیاست های کشور
27-دیوان ساالری های پیچیده اداری

28-سیاسی کردن ورزش
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محدثه شهرکی و محمدرضا اسماعیلی

1- عوامل مدیریتی:
یافتــه هــا حاکیســت عوامــل مدیریتــی دارای 9 درون مایــه فرعــی 
)عــدم جانشــین پــروری، نداشــتن اختیــارات الزم، جابجایــی 
زودهنــگام مدیــران و کوتــاه بــودن دوره مدیریتــی، رابطــه مــداری 
بــه جــای ضابطــه مــداری، پارتــی بــازی و باندبــازی بــرای پســت 
هــای کلیــدی، برنامــه محــور بــودن بجــای مســاله محــور بــودن، 
ــر  ــت در براب ــورت، مقاوم ــدم مش ــردن و ع ــل ک ــلیقه ای عم س

تغییــر، منفعــت طلبــی( بــود.
ــور  ــي ام ــزي و هماهنگ ــه ری ــئول برنام ــده 7 )مس ــارکت کنن مش
مرتبــط بــا توســعه ورزش( بــا 27 ســال ســابقه شــغلی مرتبــط بــا 
ــدم جانشــین  ــت ورزشــی در خصــوص ع ــری مدیری ــدرک دکت م

پــروری چنیــن گفــت:
“ نبــود برنامــه جانشــین پــروری  هــم یکــی از مشــکالت مدیریتی 

است”.
مشــارکت کننــده 5 )مــدرس دانشــگاه( بــا 5 ســال ســابقه شــغلی 
مرتبــط و مــدرک تحصیلــی دکتــری رشــته مدیریــت ورزشــی در 

زمینــه نداشــتن اختیــارات الزم اظهــار داشــت:
ــدارن  ــی رو ن ــای ورزش ــازمان ه ــو س ــار الزم ت ــران، اختی “مدی
ــازمان  ــع س ــه تاب ــتر از اینک ــا بیش ــی اون ه ــط و مش ــاً خ و صرف

ــه”. ــع وزارت ورزش و جوانان ــه، تاب ــی باش جهان
مشــارکت کننــده 1 )معــاون ســازمان فوتبــال( بــا  15 ســال ســابقه 
شــغلی مرتبــط بــا مــدرک دکتــری تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی 
در مــورد جابجایــی زودهنــگام مدیــران و کوتــاه بــودن دوره 

مدیریتــی بیــان کردنــد کــه:
“یکــی از مهــم تریــن موانــع ایــن بخــش ثبــات انــدک مدیریتــه؛ 
ــر از  ــودگی خاط ــی آس ــای ورزش ــازمان ه ــران س ــع مدی در واق
امنیــت شــغلی خــود نــدارد چــون امــروز ســر ایــن پســت هســتند 

ــه”. ــردا رو خــدا میدون و ف
ــال  ــا  8 س ــتی( ب ــیون کش ــاون فدراس ــده 12 )مع ــارکت کنن مش
ــت ورزشــی در  ــری مدیری ــا مــدرک دکت ــط ب ســابقه شــغلی مرتب

ــود: ــد ب ــداری معتق ــه جــای ضابطــه م ــداری ب ــه رابطــه م زمین
“انتصــاب مســئولین و مدیــران ورزشــی بــر اســاس رابطــه اســت و 

متاســفانه رابطــه مــداری جــای ضابطــه مــداری رو گرفتــه”.
ــا  21  ــان( ب ــناس اداره ورزش و جوان ــده 2 )کارش ــارکت کنن مش
ســال ســابقه شــغلی مرتبــط بــا مــدرک دکتــری مدیریــت ورزشــی 
در خصــوص پارتــی بــازی و باندبــازی بــرای پســت هــای کلیــدی 

بیــان کردنــد کــه:
“همــواره بــا پارتــی بــازی و بانــد بــازی افــراد بــرای تصدی پســت 
هــای کلیــدی انتخــاب و گمــارده مــی شــوند در نتیجــه مشــخص 
اســت کــه افــرادی کــه صالحیــت ندارنــد، برنامــه را هــم درســت 
اجــرا نمــی کننــد و ایــن نتیجــه اش، آن مــی شــود کــه برنامــه بــه 

طــور موثــر و کارا اجــرا نمــی شــود”.
ــا  21  ــان( ب ــناس اداره ورزش و جوان ــده 2 )کارش ــارکت کنن مش
ســال ســابقه شــغلی مرتبــط بــا مــدرک دکتــری مدیریــت ورزشــی 
ــودن  ــودن بجــای مســاله محــور ب ــه محــور ب در خصــوص برنام

بیــان کردنــد کــه:
ــن  ــه محــور نیســتن و بیشــتر ســعی مــی کن ــا برنام ــران م “مدی
مســئله محــور عمــل کنــن. بــه ایــن معنــی کــه عــالج پیــش از 
وقــوع رو در دســتور کار نــدارن و همــواره بــا پیــش اومــدن مســئله 
و مشــکل هــای پیشــرو ســعی مــی کنــن اون را بــه صــورت آنــی 
حــل و فصــل کنــن و اگــه مشــکل اساســی هــم وجــود داره اون رو 

بعنــوان میــراث بــرای مدیــران بعــدی میــذارن”.
مشــارکت کننــده 10 )رئیــس ســازمان ورزش و جوانــان( با  5 ســال 
ســابقه شــغلی مرتبــط و دانشــجوی دکتــری بازاریابــی ورزشــی در 

خصــوص ســلیقه ای عمــل کــردن و عــدم مشــورت، بیــان کــرد:
“اینکــه در نظــام ورزش مــا مدیــران برنامــه هــا رو کنــار گذاشــته 
و بــا شــیوه خــود بــه اداره ســازمان هــای ورزشــی مــی پــردازن”.

مشــارکت کننــده 1 )معــاون ســازمان فوتبــال( بــا  15 ســال ســابقه 
شــغلی مرتبــط بــا مــدرک دکتــری تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی 

در مــورد مقاومــت در برابــر تغییــر بیــان کردنــد کــه:
ــل  ــه عام ــم ی ــران، ه ــر در مدی ــر تغیی ــت در براب ــث مقاوم “بح
ــه ای رو  ــواد برنام ــازمانی بخ ــه س ــال ممکن ــرای مث ــت. ب دیگس
اجــرا کنــه کــه مســتلزم تغییــره. تــو اولیــن گام نیــاز داره نگــرش 
بــه تغییــر رو دنبــال کنــه چــرا کــه ثابــت شــده خیلــی از مدیــران 

ــدارن”.  ــر ن ــه تغیی تمایلــی ب
مشــارکت کننــده 1 )معــاون ســازمان فوتبــال( بــا  15 ســال ســابقه 
شــغلی مرتبــط بــا مــدرک دکتــری تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی 

راجــع منفعــت طلبــی اذعــان داشــت:
ــل  ــه عام ــرم ی ــه نظ ــه ب ــران ک ــخصی مدی ــی ش ــت طلب “منفع
ــه درســتی  ــا ب ــه ه ــه ســبب شــده برنام ــه ک ــذار قوی ــی اثرگ منف

ــن”. ــرا نش اج
2- عوامل مربوط به کارکنان:

یافتــه هــا حاکیســت عوامــل مدیریتــی دارای 6 درون مایــه فرعــی 
ــت  ــص، اف ــروی دارای تخص ــدم نی ــانی، ع ــروی انس ــود نی )کمب
ــزه شــغلی، عــدم وجــدان شــغلی، عــدم  ــود اشــتیاق و انگی ــا نب ی
توانمندســازی کارکنــان و تشــکیل کالس هــای آموزشــی، عــدم 

ــود. ــی ســازمانی( ب وجــود فرهنــگ کار گروهــی و همدل
مشــارکت کننــده 1 )معــاون ســازمان فوتبــال( بــا  15 ســال ســابقه 
شــغلی مرتبــط بــا مــدرک دکتــری تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی 

در مــورد کمبــود نیــروی انســانی گفــت:
“تعــداد ناکافــی نیــروی انســانی کــه بخــواد برنامــه را اجــرا و پیــاده 

ســازی کنــه، هــم یکــی از مشــکالته”.
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ــا  21  ــان( ب ــناس اداره ورزش و جوان ــده 2 )کارش ــارکت کنن مش
ســال ســابقه شــغلی مرتبــط بــا مــدرک دکتــری مدیریــت ورزشــی 

در جهــت عــدم نیــروی دارای تخصــص اظهــار داشــت کــه:
“بنــده معتقــدم نیروهایــی کــه در ســازمان هــای ورزشــی بــه کار 
گرفتــه مــی شــن، نیروهــای فاقــد تخصــص و شایســتگی الزمنــد 

و ایــن در پیــاده ســازی کارآمــد و موثــر نقــش داره”.
ــور  ــي ام ــزي و هماهنگ ــه ری ــئول برنام ــده 7 )مس ــارکت کنن مش
مرتبــط بــا توســعه ورزش( بــا 27 ســال ســابقه شــغلی مرتبــط بــا 
ــود  ــا نب ــت ی ــت ورزشــی در خصــوص اف ــری مدیری ــدرک دکت م

ــود: اشــتیاق و انگیــزه شــغلی معتقــد ب
“نداشــتن انگیــزه کافــی بــرای اجــرای برنامــه، خــودش منجــر بــه 
افــت اشــتیاق شــغلی میشــه و مســلما اگــه انگیــزه نباشــه، موتــور 
محــرک نیــز خاموشــه. انگیــزه یکــی از درایورهــای اصلیــه کــه بــا 
افزایــش اون، پیــاده ســازی نیــز بهتــر مــی شــه و بــا کاهــش اون، 

وضعیــت برعکــس مــی شــه”.
ــا  15 ســال ســابقه  ــان( ب مشــارکت کننــده 3 )معاونــت ورزش زن
ــه  ــت ورزشــی در زمین ــری مدیری ــدرک دکت ــا م ــط ب شــغلی مرتب

عــدم وجــدان شــغلی معتقــد بــود:
“نداشــتن وجــدان کاری و از کار زدن هــم یکــی از مشــکالت تــو 

ایــن زمینســت”.
ــا  21  ــان( ب ــناس اداره ورزش و جوان ــده 2 )کارش ــارکت کنن مش
ســال ســابقه شــغلی مرتبــط بــا مــدرک دکتــری مدیریــت ورزشــی 
ــان و تشــکیل کالس هــای  ــه عــدم توانمندســازی کارکن در زمین

آموزشــی ادعــا داشــت:
ــم  ــی مه ــای ورزش ــازمان ه ــان س ــازی کارکن ــدم توانمندس “ع
ــه  ــد. ب ــاز دارن ــی نی ــای ورزش ــازمان ه ــت س ــئله اس ــن مس تری
ــرای آن هــا دوره هــای  ــد معلمــان ورزش کــه سازمانشــان ب مانن
توانمندســازی برگــزار کنــد امــا متاســفانه همچیــن بحثــی اصــال 

ــود”.  ــی ش ــازی نم ــاده س ــرا و پی اج
ــا  15 ســال ســابقه  ــان( ب مشــارکت کننــده 3 )معاونــت ورزش زن
ــه  ــت ورزشــی در زمین ــری مدیری ــدرک دکت ــا م ــط ب شــغلی مرتب
ــن  ــازمانی چنی ــی س ــی و همدل ــگ کار گروه ــود فرهن ــدم وج ع

بیــان نمــود:
ــای  ــازمان ه ــه س ــی ک ــای ایران ــازمان ه ــان س ــن کارکن “در بی
ــی و  ــگ کار گروه ــتن، فرهن ــتثنی نیس ــز از اون مس ــی نی ورزش
همیــت گروهــی وجــود نــداره کــه ایــن خــودش بزرگتریــن ضربــه 
رو بــه برنامــه هــا مــی زنــه. چــرا کــه تــو ایــن حالــت هــم افزایــی 
شــغلی وجــود نــداره. بنابرایــن، نتایــج حاصل شــده، نتیجــه کمترین 
تــالش بــوده و مشــخصه کــه اگــه تــالش زیــادی انجــام نشــه، 

نتیجــه چنــدان پربــار نباشــه”.
3- عوامل مالی:

یافتــه هــا حاکیســت عوامــل مدیریتــی دارای 2 درون مایــه فرعــی 
)عــدم تخصیــص و اعتبــار بودجــه الزم و کافــی، حضــور کمرنــگ 

بخــش خصوصــی( بــود.
ــا  27  ــک( ب ــی المپی ــه مل ــناس کمیت ــده 4 )کارش ــارکت کنن مش
ســال ســابقه شــغلی مرتبــط بــا مــدرک دکتــری مدیریــت ورزشــی 
در زمینــه عــدم تخصیــص و اعتبــار بودجــه الزم و کافــی گفــت:
ــم شــهرکی بنــده بیــش از 25 ســاله کــه در حــوزه ورزش و  “خان
ســازمان هــای ورزشــی مشــغول بــه کارم. مهمتریــن دغدغــه مــا 
نبــود اعتبــارات الزم بــرای اجــرای برنامــه هاســت کــه بــه نظــر 
زیربنایــی تریــن مقولــه اســت. شــما وقتــی اعتبــار الزم رو نــداری 
نبایــد انتظــار اجــرا و پیــاده ســازی درســت و اثربخــش هــم داشــته 
باشــی؛ حــاال اگــه تمــام مــوارد هــم بــه طــور درســت اجــرا بشــن، 

چــه فایــده داره وقتــی شــما اعتبــارات نــداری”.
ــارات ســازمان هــای ورزشــی  ــن اعتب “و بحــث دیگــه اینکــه، بی
تفــاوت فاحــش و بــدون اصــول و نظــام مشــخصی وجــود داره”.
ــا  13  ــک( ب ــی المپی ــه مل ــناس کمیت ــده 6 )کارش ــارکت کنن مش
ســال ســابقه شــغلی مرتبــط بــا مــدرک دکتــری تربیــت بدنــی و 
علــوم ورزشــی در مــورد حضــور کمرنــگ بخــش خصوصــی اذعان 

داشــت:
“وقتــی شــما اعتبــار الزم رو نــداری چطــور مــی خواهــی برنامــه 
هــای تدویــن شــده خودتــون رو اجــرا کنیــد؟ بــه نظــر مــن مهــم 
تریــن مســئله تــو ایــن راســتا، نبــود اعتبــار الزمــه. البته مشــکل از 
ســازمان هــا بــه طــور خــاص ســازمان هــای ورزشــیه، کــه نمــی 
توننــد اعتباریابــی کنــن و دســت رو تــوی جیــب دولــت مــی کنن”.
و همچنیــن مشــارکت کننــده 12 )معــاون فدراســیون کشــتی( با  8 
ســال ســابقه شــغلی مرتبــط بــا مــدرک دکتــری مدیریــت ورزشــی 

در مــورد حضــور کمرنــگ بخــش خصوصــی معتقــد بــود که:
“از جملــه مــواردی کــه تــو ایــن حــوزه میشــه بــه اون اشــاره کــرد، 
ــودن ورزشــه. حضــور کــم رنگــه بخــش خصوصــی در  ــی ب دولت
حــوزه ورزشــه کــه تــو ایــن زمینــه میتــوان بــه عــدم اختصــاص 
منابــع مالــی و تمکــن مالــی از طــرف دولــت و وزارت ورزش بــرای 

منابــع زیــر بنایــی هــم اشــاره کــرد”.
4- عوامل فنی و مربوط به برنامه ریزی:

ــزی  ــه برنامــه ری ــوط ب ــی و مرب ــه هــا حاکیســت عوامــل فن یافت
ــده  ــه فرعــی )ضعــف در هــدف گــذاری- پیچی دارای 7 درون مای
ــن  ــدم تدوی ــا- ع ــزی ه ــه ری ــفافیت در برنام ــدم ش ــودن و ع ب
برنامــه هــا بــر اســاس چهارچــوب مشــخص، مــدل هــا و مکاتــب 
مطــرح- عــدم اســتفاده از روش هــای مــدرن و بــه روز- در نظــر 
ــود چشــم  ــدم وج ــزی/ ع ــه ری ــای برنام ــق ه ــه نشــدن اف گرفت
انــداز واحــد- منعطــف نبــودن برنامــه هــا- نبــود زیرســاخت هــای 

فنــی( بــود.
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مشــارکت کننــده 8 )مســئول امــور پژوهشــی( بــا 17 ســال ســابقه 
ــت  ــته مدیری ــری رش ــی دکت ــدرک تحصیل ــط و م ــغلی مرتب ش
ورزشــی در خصــوص ضعــف در هــدف گــذاری اذعــان داشــت”
“برنامــه ریــزی بــدون تعییــن هــدف یــا اهــداف مشــخص یکــی 
ــه  ــا ارائ ــد ب ــردی بای ــزی راهب ــه برنامــه ری دیگــه از مشــکالته. ی
ــی  ــه کــه منابع ــن مــی کن ــن جهــت کــرده و تضمی هــدف، تعیی
ــرای دســتیابی  ــکان ب ــان و م ــا زم ــه در دسترســند، متناســب ب ک
ــن  ــا ای ــا واقع ــا در ســازمان هــای م ــا آی ــه اهــداف مناســبند؛ ام ب

ــت!!” گونس
ــابقه  ــال س ــا 10 س ــابقات( ب ــئول مس ــده 11 )مس ــارکت کنن مش
شــغلی و مــدرک تحصیلــی دکتــری رشــته مدیریــت ورزشــی در 
زمینــه پیچیــده بــودن و عــدم شــفافیت در برنامــه ریــزی هــا بیــان 

نمــود:
ــی  ــا چارچوب ــتر ی ــه بس ــی و اینک ــای اجرای ــه ه ــی الی “پیچیدگ
بــرای عملــی ســاختن تفکــر راهبــردی و هدایــت عملیــات بــر پایه 
حصــول نتایــج مشــخص و برنامــه ریــزی شــده کــه بــر اســاس 
آن اهــداف، ماموریــت، ارزش هــا، چشــم انــداز و اســتراتژی هــای 
ــی متاســفانه در ســازمان هــای  ســازمان مشــخص مــی شــود ول

ورزشــی مــا ایــن مــوارد وجــود نــداره”.
مشــارکت کننــده 8 )مســئول امــور پژوهشــی( بــا 17 ســال ســابقه 
ــت  ــته مدیری ــری رش ــی دکت ــدرک تحصیل ــط و م ــغلی مرتب ش
ورزشــی در مــورد عــدم تدویــن برنامــه هــا بــر اســاس چهارچــوب 

مشــخص، مــدل هــا و مکاتــب مطــرح معتقــد بــود:
“عــدم توجــه بــه مــدل هــای مختلــف در زمینــه تدوین اســتراتژی 
ــاص  ــرد خ ــازمان کارب ــداف س ــه اه ــه ب ــا توج ــه ب ــود داره ک وج

خــودش رو داره؛ کــه مــا بــه ایــن نکتــه توجــه نمــی کنیــم”.
مشــارکت کننــده 9 )مــدرس دانشــگاه( بــا 11 ســال ســابقه شــغلی 
مرتبــط و مــدرک تحصیلــی دکتــری رشــته مدیریــت ورزشــی در 
زمینــه عــدم اســتفاده از روش هــای مــدرن و بــه روز اعتقاد داشــت 

: که
ــه  ــودن روش برنام ــزان، ســنتی ب ــه ری “یکــی از مشــکالت برنام
هاســت. روش هــای طــرح برنامــه گذشــته کــه 50 ســال گذشــته 
ــا  ــا، 30 ســالی هســت کــه دیگــه ب ــو کل دنی ــوده و ت ــد ب و رو م
اون روش هــای برنامــه هــای بلنــد مــدت رو تنظیــم نمــی کنــن؛ 
امــا تــو کشــور مــا متاســفانه برنامــه هــا بــه روز و مــدرن نیســتن”.
ــا  21  ــان( ب ــناس اداره ورزش و جوان ــده 2 )کارش ــارکت کنن مش
ســال ســابقه شــغلی مرتبــط بــا مــدرک دکتــری مدیریــت ورزشــی 
در زمینــه در نظــر گرفتــه نشــدن افــق هــای برنامــه ریــزی/ عــدم 

وجــود چشــم انــداز واحــد بیــان نمــود کــه:
“تــو برنامــه هــا افــق هــای برنامــه ریــزی درنظــر گرفتــه نشــده. 
بــرای مثــال مشــخص نیســت برنامــه تدویــن شــده قــراره تــا چــه 

ــه  ــان مــورد نظــر الزم ــا پــس از زم ــده و آی ــی رو پوشــش ب زمان
مجــدا برنامــه دیگــری تنظیــم بشــه یــا نــه؟”.

مشــارکت کننــده 5 )مــدرس دانشــگاه( بــا 5 ســال ســابقه شــغلی 
مرتبــط و مــدرک تحصیلــی دکتــری رشــته مدیریــت ورزشــی در 

خصــوص منعطــف نبــودن برنامــه هــا اذعــان داشــت:
“آمــوزش هــای ارائــه شــده مبتنــی بــر نیــاز ســازمان و مبتنــی بــر 
ــردی  ــه هــای راهب ــاده ســازی کارا و اثربخــش برنام ــای پی نیازه

نیســت”.
“ســاختار غیرمنعطــف اســتراتژیک یــا بــه عبارتــی خشــک صفــت 

کــه مانــع از انعطــاف پذیــری مــی شــود”.
ــا  27  ــک( ب ــی المپی ــه مل ــناس کمیت ــده 4 )کارش ــارکت کنن مش
ســال ســابقه شــغلی مرتبــط بــا مــدرک دکتــری مدیریــت ورزشــی 

در زمینــه نبــود زیرســاخت هــای فنــی معتقــد بــود”
“عــدم ایجــاد مــوارد کوتاه مــدت مســئله فنــی اســت کــه بــه آن 
ــتماتیک  ــزی سیس ــه ری ــه، برنام ــود. چراک ــی ش ــی نم ــت کاف دق
یــا نظــام منــد ایــن اســت کــه همــه جوانــب امــر درنظــر گرفتــه 

شــود”.
5- عوامل سیاسی:

یافتــه هــا حاکیســت عوامــل مدیریتــی دارای 4 درون مایــه فرعــی 
)موانــع و مســائل سیاســی و قانونــی، تغییــر سیاســت های ورزشــی 
بــر اســاس سیاســت هــای کشــور، دیــوان ســاالری هــای پیچیده 

اداری، سیاســی کــردن ورزش( بــود.
ــا 13  ــک( ب ــی المپی ــه مل ــناس کمیت ــده 6 )کارش ــارکت کنن مش
ســال ســابقه شــغلی مرتبــط و مــدرک تحصیلــی دکتــری رشــته 
ــائل  ــع و مس ــوص موان ــی در خص ــوم ورزش ــی و عل ــت بدن تربی

ــان داشــت: ــی اذع سیاســی و قانون
“ورزش ابــزاری در دســت سیاســتگذارانه و ســازمان های ورزشــی 
بــه طــور خــاص، ســازمان هــای ورزشــی کمتــر اختیــاری از خــود 
ــع سیاســت هــای کالن ورزش  دارن. هرچنــد اونهــا، ملزمنــد تاب
کشــور حرکــت کنــن؛ امــا نبایــد ازادی عمــل رو از اون هــا صلــب 
ــم  ــاره مــی بین ــن نیســت. و هــر ب ــا چنی کــرد کــه در کشــور م
ــی،  ــن الملل ســازمان هــای ورزشــی کشــور از ســازمان هــای بی
ــتفاده  ــما از ورزش اس ــه ش ــن ک ــی ش ــن م ــه ای ــم ب ــود مته خ
ــودو  ــازمان ج ــم س ــی تونی ــال م ــرای مث ــد. ب ــی کنی ــی م سیاس
ــام داد،  ــکار ....... انج ــه ورزش ــی ک ــا حرکت ــه ب ــم ک ــام ببری را ن
ســبب شــده ســازمان جــودو محــروم بشــه. ایــن در حالیــه کــه 
تــو سیاســت هــای کالن مــا، بــرای اینگونــه مســائل فکــر شــده 

ــه اینجــا مــی کشــید”. و نبایســت کار ب
ــال  ــا 17 س ــی( ب ــور پژوهش ــئول ام ــده 8 )مس ــارکت کنن مش
ســابقه شــغلی مرتبــط و مــدرک تحصیلــی دکتــری رشــته 
ــر  ــای ورزشــی ب ــر سیاســت ه ــورد تغیی ــت ورزشــی در م مدیری



نشریه مدیریت ارتقای سالمت، دوره 11، شماره 1،  بهمن و اسفند 1400

126

ــود: ــان نم ــور بی ــای کش ــت ه ــاس سیاس اس
ــور  ــای کش ــت ه ــاس سیاس ــر اس ــی ب ــای ورزش ــت ه “سیاس
تنظیــم میشــه. یعنــی، تغییــر سیاســت هــای اکثــر ســازمان هــا 
ــد، دائمــا در حــال  ــی کــه پیــش روی دارن ــا تحوالت در مواجــه ب

ــره”. تغیی
ــابقه  ــال س ــا 10 س ــده 11 )مســئول مســابقات( ب مشــارکت کنن
شــغلی و مــدرک تحصیلــی دکتــری رشــته مدیریــت ورزشــی در 

زمینــه دیــوان ســاالری هــای پیچیــده اداری بیــان نمــود:
ــع  ــده اداری کــه مان ــوان ســاالری( هــای پیچی “بروکراســی )دی

ارتباطــات ســالم مــی شــه”.
ــابقه  ــال س ــا 10 س ــگاه( ب ــدرس دانش ــده 13 )م ــارکت کنن مش
ــزی  ــه ری ــت و برنام ــته مدیری ــری رش ــغلی و دانشــجوی دکت ش

ــود: ــد ب ــردن ورزش معتق ــی ک ــورد سیاس ــی در م ورزش
“دخالــت سیاســیون یکــی از موانــع محیطــی تــو ایــن حوزســت 
کــه بــا تصمیمــات نادرســت کــه برگرفتــه از عــدم تخصــص اون 
ــذار  ــر گ ــه تاثی ــی تون ــراده، م ــن اف ــی ای ــات سیاس ــا و گرایش ه

باشــه”.

بحث
هــدف از انجــام پژوهــش حاضــر، شناســایی عوامــل بازدارنــده در 
پیــاده ســازی برنامــه هــای راهبــردی در ســازمان هــای ورزشــی 

ایــران بــود. 
نتایــج پژوهــش نشــان داد عوامــل مدیریتــی شــامل 9 درون مایــه 
ــی  ــارات الزم، جابجای ــتن اختی ــروری، نداش ــین پ ــه: جانش ازجمل
زودهنــگام مدیــران و کوتــاه بــودن دوره مدیریتــی، رابطــه 
ــازی  ــازی و باندب ــی ب ــداری، پارت ــه م ــای ضابط ــه ج ــداری ب م
بــرای پســت هــای کلیــدی، برنامــه محــور بــودن بجــای مســاله 
محــور بــودن، ســلیقه ای عمــل کــردن و عــدم مشــورت، مقاومت 
در برابــر تغییــر، منفعــت طلبــی مــی باشــد. نکتــه حائــز اهمیــت و 
شــایان ذکــر در بحــث پژوهــش حاضــر این اســت کــه، بــا عنایت 
بــه اینکــه پژوهشــی کــه دقیقــا مشــابه و همخــوان باشــد، یافــت 
ــا نتایــج پژوهــش هــای  ــذا بــه ناچــار مــی بایســت ب نگردیــد؛ ل
مرتبــط بحــث گــردد. در ایــن زمینــه، نتایــج پژوهــش پیمــان فــر 
و همــکاران )3( و رضایــی صوفــی و همــکاران )11( بــا پژوهــش 
حاضــر همخوانــی داشــته اســت. بــه ایــن ترتیــب کــه پژوهــش 
پیمــان فــر و همــکاران )3( حاکــی از شناســایی 24 مانــع اصلــی 
ــود  ــران ب ــام ورزش ای ــا در نظ ــازی راهبرده ــاده س ــر پی در براب
ــع  ــن 1- موان ــا عناوی ــاس ب ــب 4 زیرمقی ــع در قال ــن موان ــه ای ک
زیربنایــی )6 مانــع(، 2- موانــع مرحلــه تدویــن راهبردهــا )6 مانع(، 
ــع( و 4-  ــل )5 مان ــه عم ــا ب ــال راهبرده ــه انتق ــع مرحل 3- موان
موانــع مرحلــه اجــرای راهبردهــا )7 مانــع( دســته بنــدی شــدند. 

همچنیــن، یافتــه هــای نتایــج رضایــی صوفــی و همــکاران )11( 
ــی  ــش بین ــری از نظــرات متخصصــان در پی ــره گی نشــان داد به
هــا و دسترســی بــه خبــرگان و متخصصــان ورزشــی در ســازمان 
هــای ورزشــی بــه عنــوان نقــاط قــوت و معیارهــای دقیــق پیــش 
بینــی در بخــش مدیریــت ورزش کشــور، وضعیــت حضــور زنــان در 
مدیریــت ورزش کشــور، نحــوه انجــام بازاریابــی ورزشــی در بیــن 
مدیــران ورزشــی و بهــره گیــری از جایــگاه ســازمانی بــرای برنامــه 

ریــزی بــه عنــوان نقــاط ضعــف مــی باشــد. 
همچنیــن، نتایــج پژوهــش حاضــر حاکیســت عوامــل مربــوط بــه 
ــانی،  ــروی انس ــود نی ــی )کمب ــه فرع ــان دارای 6 درون مای کارکن
ــزه  ــود اشــتیاق و انگی ــا نب ــروی دارای تخصــص، افــت ی عــدم نی
ــان  ــازی کارکن ــدم توانمندس ــغلی، ع ــدان ش ــدم وج ــغلی، ع ش
ــگ کار  ــود فرهن ــدم وج ــی، ع ــای آموزش ــکیل کالس ه و تش
ــی و  ــش رضای ــج پژوه ــود. نتای ــازمانی( ب ــی س ــی و همدل گروه
منظمــی )1( در خصــوص عوامــل توســعه منابــع انســانی بــا عامــل 
دوم پژوهــش حاضــر مطابقــت داشــت. بــه ایــن صــورت کــه نتایج 
پژوهــش رضایــی و منظمــی )1( نشــان داد پیــاده ســازی برنامــه 
هــای راهبــردی تابعــی از عوامــل توســعه منابــع انســانی، عوامــل 
ــل  ــی، عوام ــل مدیریت ــازمانی، عوام ــای س ــل فض ــی، عوام بیرون
آمــوزش، عوامــل اصــالح فرهنگــی، عوامــل اصــالح ســاختاری و 

ــاده ســازی اســت. ــد پی ــدی و اســتقرار رون فراین
بعــالوه، عامــل ســوم عوامــل مالــی بــود کــه دارای 2 درون مایــه 
ــار بودجــه الزم و کافــی، حضــور  فرعــی )عــدم تخصیــص و اعتب
ــش  ــوص، پژوه ــن خص ــود. در ای ــی( ب ــش خصوص ــگ بخ کمرن
کشــاورز و میراحمــدی )12( یافتــه هــای پژوهــش حاضــر همســو 
ــوده اســت. نتایــج پژوهــش کشــاورز و میراحمــدی )12( نشــان  ب
ــی  ــت بدن ــردی اداره کل تربی ــة راهب ــرای برنام ــدل اج ــه م داد ک
ــای  ــگاهی، فراینده ــی، دانش ــر مال ــور، 4 منظ ــام ن ــگاه پی دانش
ــردی  ــدف راهب ــد دارد و دارای از 44 ه ــری و رش ــی، یادگی داخل
ــری و  ــش نظ ــج پژوه ــن در نتای ــت. همچنی ــده اس ــکیل ش تش
همــکاران )13( ضعــف در منابــع انســانی و منابــع مالــی مهم تریــن 
موانــع اجــرای برنامــة راهبــردی ادارة کل ورزش و جوانــان اســتان 

اصفهــان گــزارش شــد. 
از ســوی دیگــر، عوامــل فنــی و مربــوط بــه برنامــه ریــزی دارای 
ــودن  ــده ب ــه فرعــی )ضعــف در هــدف گــذاری، پیچی 7 درون مای
و عــدم شــفافیت در برنامــه ریــزی هــا، عــدم تدویــن برنامــه هــا 
ــب مطــرح،  ــا و مکات ــدل ه ــر اســاس چهارچــوب مشــخص، م ب
ــه  ــر گرفت ــه روز، در نظ ــدرن و ب ــای م ــتفاده از روش ه ــدم اس ع
نشــدن افــق هــای برنامــه ریــزی/ عــدم وجــود چشــم انــداز واحد، 
منعطــف نبــودن برنامــه هــا، عــدم زیرســاخت هــای فنــی( بــود. 
ــرزازاده و شــجیع )14( نشــان  ــج پژوهــش می ــن راســتا، نتای در ای
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داد کــه اداره کل تربیــت بدنــی دانشــگاه فردوســی مشــهد بایــد از 
راهبــرد محافظــه کارانــه بــرای توســعة ورزش خــود بهــره بگیــرد. 
در ادامــه بــا رســم ماتریــس برنامــه ریــزی راهبــردی کّمــی عوامل 
داخلــی و خارجــی، راهبــردی اســتفاده از مدیــران بلندپایــه دانشــگاه 
در برنامــه ریــزی هــای بلندمــدت ورزش نیــز در رتبــة اول از منظــر 

اولویــت در راهبردهــا قــرار گرفــت.
ــع  ــی )موان ــه فرع ــی دارای 4 درون مای ــل سیاس ــت، عوام در نهای
ــر  و مســائل سیاســی و قانونــی، تغییــر سیاســت هــای ورزشــی ب
ــده  ــوان ســاالری هــای پیچی اســاس سیاســت هــای کشــور، دی
ــود. در ایــن راســتا، یافتــه هــای  اداری، سیاســی کــردن ورزش( ب
پژوهــش نظــری و همــکاران )2( همســو بــا پژوهــش حاضــر بــود. 
بــه ایــن ترتیــب کــه پژوهــش نظــری و همــکاران )2( نشــان داد 
ــع  ــای مناب ــوزه ه ــی در ح ــف های ــران از ضع ــاحلی ای ــال س والیب
انســانی، فنــاوری اطالعــات، وضعیت مالــی، امکانات و زیرســاخت، 
ــی  ــوردار اســت و ضعــف های ــا و اســتعدادیابی برخ توســعه نهاده
چــون عــدم یــک سیســتم اســتعدادیابی والیبال ســاحلی در کشــور، 
ــرورش  ــوزش و پ ــاحلی در ورزش آم ــال س ــه والیب ــه ب ــدم توّج ع
و ورزش دانشــجویی دارای باالتریــن میــزان اهمیــت مــی باشــد؛ 
کــه پژوهــش حاضــر در خصــوص درون مایــه تغییــر سیاســت های 
ورزشــی بــر اســاس سیاســت هــای کشــور و دیــوان ســاالری های 
پیچیــده اداری بــا درون مایــه هــای امکانــات و زیرســاخت و ضعف 
هایــی در حــوزه هــای منابــع انســانی مشــابه و همســو بوده اســت.

نتیجه گیری 
ــی  ــه فرع ــی و 28 درون مای ــه اصل ــش 5 درون مای ــج پژوه نتای

ــل  ــی(، عوام ــه فرع ــا 9 درون مای ــی )ب ــل مدیریت ــامل: عوام ش
ــی  ــل مال ــی(، عوام ــه فرع ــا 6 درون مای ــان )ب ــه کارکن ــوط ب مرب
ــه  ــه برنام ــوط ب ــی و مرب ــل فن ــی(، عوام ــه فرع ــا 2 درون مای )ب
ــا 4 درون  ــی )ب ــل سیاس ــی(، عوام ــه فرع ــا 7 درون مای ــزی )ب ری
ــی شــود  ــتا، پیشــنهاد م ــن راس ــی( را نشــان داد. در ای ــه فرع مای
جهــت شناســایی عوامــل بازدارنــده در پیــاده ســازی برنامــه هــای 
راهبــردی در ســازمان هــای ورزشــی ایــران، از یافتــه هــای پژوهش 
ــای  ــازمان ه ــر در س ــش حاض ــود. پژوه ــه ش ــره گرفت ــر، به حاض
ورزشــی ایــران انجــام شــده، در تعمیــم نتایــج بــه ســازمان هــای 

ــاط گــردد. ورزشــی ســایر کشــورها مــی بایســت احتی

سپاسگزاری
ایــن مقالــه حاصــل پایــان نامــه دکتــری دانشــجو محدثه شــهرکی 
ــکده  ــماعیلی، دانش ــا اس ــر محمدرض ــای دکت ــی آق ــه راهنمای ب
ــد  ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش ــوم ورزش ــی و عل ــت بدن تربی
تهــران مرکــزی مــی باشــد کــه بــه شــماره 17086332 و تاریــخ 
1400/7/28 در ســایت https://irandoc.ac.ir ثبــت گردیده اســت. 
ــاری  ــی کــه در انجــام ایــن پژوهــش ی ــان، از همــه عزیزان در پای

ــد. ــه عمــل مــی آی ــر و تشــکر ب رســاندند، تقدی

تعارض در منافع
ــی در  ــارض منافع ــه تع ــد هیچگون ــی دارن ــار م ــندگان اظه نویس

ــدارد. ــود ن ــه وج ــن مقال ــورد ای م
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