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 فدراسیون هاي و وزارت ورزش و جوانان در راهبردي مدیریت موانعو اولویت بندي  شناسایی

  فازي - آنتروپی گیري تصمیم روش از استفاده با  ورزشی

  4دکتر سید رسول عمادي،  3دکتر داود کیا کجوري، 2حسن غرایاق زنديدکتر ، 1حسن معصومیدکتر

  چکیده   

متعددي بر سر راه  موانع. بر راهبردهاي سازمانی است ن ها، مدیریت سازما مدیران پیشروي چالش هاي از یکی امروزه هدف:مقدمه و 

 از موجود، موانع دلیل به ورزش، حوزه در راهبردي مدیریت نظام .می کند رو رو به مشکل با را ي ها استراتژ اجراي مدیریت راهبردي،

وزارت  در يراهبرد مدیریت موجودموانع  و اولویت بندي شناسایی ،هدف این پژوهشبنابراین . نمی باشد برخوردار الزم اثربخشی و کارآیی

  .استو فدراسیون هاي ورزشی  ورزش و جوانان

 جامعه .شد آوريگرداز طریق پرسشنامه  و میدانی صورتبه  بوده و داده ها پیمایشیاز نوع  و توصیفی ،پژوهش روش روش شناسی:

 .تعیین شدنفر  81 شماريبر اساس تمام  آنحجم  که است فدراسیون هاي ورزشی و وزارت ورزش و جوانان مدیرانکلیه  شامل آماري

 از استفاده با آن پایایی و محتوایی صوري و اعتبار روش با استفاده از پرسشنامه، اعتبار. است محقق ساخته پرسشنامه گیري، اندازه ابزار

 موانع مدیریتمولفه ها و شاخص هاي  اول، گام دربراي تعیین موانع برنامه ریزي راهبردي . شد تایید) α=  %86( کرونباخ آلفاي آزمون

تک  یتبا استفاده از آزمون اهمیت مولفه ها، در گام بعد،  ؛شداستخراج  خبرگان، و مذاکره باادبیات و پیشینه تحقیق راهبردي با مطالعه 

دهی زنو فازي -روش آنتروپی مولفه ها و شاخص ها با توجه به ماهیت شان ( مبهم و غیرقطعی بودن)، با استفاده  از شد. تاییداي نمونه 

جزئی،  عاتمرب حداقل نیز با استفاده از روش راهبردي ریزيبرنامه در مانع یک عنوان به عوامل از هریک تاثیر میزان .ندشد و اولویت بندي

  شد.  تعیین

 یابی،راهبردي، ارز ارتباطی، اجرایی، دراکی،ا نیروي انسانی،تخصیص منابع،  مدیریتی،عوامل  ،نشان داد پژوهش یافته هاي یافته ها:

ه با توجه ب هستند. ورزشی هاي فدراسیون و جوانان و ورزش وزارت راهبردي مدیریتدر مهم و موثر موانع نوان به عترتیب ه ب فرهنگی

  .می شوند ، کم اهمیت ترین مانع محسوب فرهنگی عوامل و مانع مهمترین و تاثیرگذارترین ،عوامل مدیریتی نتایج،

 یونفدراس و جوانان و ورزش وزارت برنامه ریزانو  مدیران بنظر می رسدحاضر،  پژوهش هاي یافته با توجه به بحث و نتیجه گیري:

  .اقدام  نمایند آن ها رفع برايو توجه  شناسایی شده موانع به راهبردي مدیریت کیفیت و ارتقاءموفقیت براي باید  ،هاي

  

       فازي -آنتروي اولویت بندي، راهبردي، موانع مدیریتراهبردي،  مدیریتراهبرد،  :واژه هاي کلیدي

  

  Email: Masoumi.hm@gmail.com                ، ایران                 چالوس واحد ،اسالمی آزاد دانشگاه، تربیت بدنیمدیریت و برنامه ریزي در  استادیار. 1

  ، ایراندانشگاه تهرانروانشناسی ورزش، . استادیار 2

  ، ایرانچالوس واحد ،اسالمی دانشگاه آزادمدیریت دولتی، . استادیار 3

 همدان، ایران دانشگاه بوعلی سینا ،استادیارگروه تکنولوژي آموزشی. 4
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 مقدمه 

جامعه را به عهده  افراد تندرستی و سالمت ارتقاي ،ترویجنقش و فدراسیون هاي ورزشی  و جوانانوزارت ورزش 

 از برخورداري پرتو در و کنند می عمل جامعه محرکه موتور همچون سالمت، توسعه فرایند درها آن واقع در. دارند

 سرمایه از مهمی نوع معرف وجود آنها در واقع، .دارند عهده بردر کشور  را مهم این فرماندهی برتر، ورزشی اقتدار

 و اه مهارت توسعه مردم، تندرستی و سالمت بخشیدن ارتقاء و آوردن فراهم با که است انسانی منابع در گذاري

 و الکم تنها نه آنها. کنند می کمک کشور سیاسی و فرهنگی اقتصادي، اجتماعی، توسعه به ها، نگرش بهبود

 امر این ؛ندهست نیز جامعه سالمت تامین و ورزش توسعه تکاپوي در بلکه ،دنشو می تلقی کشور ورزش صاحب

و  وزارت ورزش و جوانان. درآید ورزشی هاي سازمان فرهنگ جزء ریزي برنامه که این مگر یابد، نمی تحقق

 هاي برنامه تحقق در خاصی جایگاه خود ویژه هاي کارکرد و ها رسالت اهداف، به توجه فدراسیون هاي ورزشی با

 براي اتقاض افزایش جمعیت، افزایش به توجه با سو یک از زمان، از برهه این و در یافته کشور جانبه همه توسعه

آینده  دیگر طرف از است، رو به رو دولت مالی هاي حمایت کاهش و المللی بین رقابت افزایش خدمات، عرضه

 از یکی. باشد می مطرح بلندمدت در این سازمان هاتفکر استراتژیک جهت تحقق اهداف  نگري و ضرورت

 طیمحی شرایط ها، ویژگی با متناسب راهبردي ریزي برنامه و مدیریت خصوص این در شده پذیرفته راهکارهاي

 و موفق مدیران. است آن عملکرد ارتقاي و بهبود و سازمان آینده گیري جهت تعیین منظور به خارجی و داخلی

  .پوشانند می عمل جامۀ راهبردي ریزي برنامه چارچوب در را خویش راهبردي تفکر اثربخش،

 نظر در را آینده شرایط مهارت این. است امروز جهان در مدیریت مهارت هاي مهمترین از استراتژیک تفکر     

 ازمان هاس مسیر استراتژي،. کند می بررسی را فردا براي آمادگی و امروز شرایط سازي دگرگونی سپس و گیردمی

 به جهتو با. دهد می قرار بحث مورد را آن کوچکترین تا گرفته مؤسسه بزرگترین از داخلی واحدهاي و مؤسسات و

 جتنابا کنونی دنیاي در تحوالت این و است دگرگونی و تغییر حال در همواره سازمان ها همه بیرونی محیط اینکه

 داشته یبسزای تأثیر ما عملکردهاي و تصمیمات در تواند می محیطی عوامل کلیه بررسی و شناخت است، ناپذیر

 تراتژیکاس ریزي برنامه. است منطقی ریزي برنامه با همراه مدیریت ها، سازمان موفقیت کلید مهمترین امروزه .باشد

 برنامه ويپرت در. است کرده پیدا روزافزونی اهمیت سازمان ها بیرونی محیط سریع چالش هاي و تغییرت به توجه با

 فکرت براي مناسب زمینه کردن فراهم با و شده تبیین بدرستی سازمان آینده گیري جهت استراتژیک، ریزي

 تحت ینواح در بصیرت نهایت در و مستمر و جامع توسعه مبناي بر تصمیمات اتخاذ باعث مدیران، در استراتژیک

 چارچوب در سازمان براي دورتري هاي افق استراتژیک ریزي برنامه. شد خواهد عملکردها بهبود و سازمان کنترل

 اجرائی و عملیاتی ریزي برنامه براي چارچوبی کردن فراهم ضمن و کند می ترسیم جامعه بر حاکم ارزش هاي

  .شد خواهد سازمان اقدامات پیوستگی و هماهنگی باعث سازمان،

 و گسترش سرعته ب 70 و  60 هايدهه در و شد آغاز 1950 دهه در هاسازمان در راهبردي ریزيبرنامه    

 دیریتم. است)  راهبرد(  استراتژي مشکالت، و مسائل از بسیاري پاسخ که دریافتند مدیران. یافت محبوبیت

 شناخت آن از و کرده تحلیل را خود خارجی و داخلی هاي محیط ها، سازمان آن طریق از که فرآیندي استراتژیک

 براي را آنها هک کنندمی خلق هایی استراتژي کرده، گذاريپایه را خود استراتژیک مسیر آن بر عالوه. کنندمی کسب

 یتالش اقدامات، این تمامی گذارند،می اجرا به را ها استراتژي آن و نمایدمی کمک شده تعیین اهداف به رسیدن

 رسدیم انجام به شوندمی نامیده ها ذینفع عنوان تحت که سازمانی تشکیالت کلیدي اعضاي ارضاي براي است



  297ورزشی...  فدراسیون هاي و وزارت ورزش و جوانان در راهبردي مدیریت شناسایی و اولویت بندي موانع

هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه اي چندگانه  ،ریت راهبرديمدی ،)1999( 1از دیدگاه دیوید). 8(

 مرحله سه در را راهبردي ریزيبرنامهوي که سازمان را قادر می سازد به هدف هاي بلندمدت خود دست یابد. است 

 ،محیطی عوامل بررسی مأموریت، ،راهبردي ریزيبرنامه برايو  نمود مشخص ارزیابی و اجرا تدوین، شامل کلی

 تخصیص ا،ه سیاست و ساالنه هاي هدف تعیین ها، استراتژي گزینش و ارزیابی تدوین، بلندمدت، هاي هدف تعیین

 و  مدیریت راهبردي مفهوم به دقیق نگاهی با .)5(است کرده بیان را عملکرد ارزیابی و محاسبه باالخره و منابع

تحقق  جهت ،سازمان هاي ورزشی به ویژه وزارت ورزش و فدراسیون هاي ورزشیمی تواند در نقش مهمی که 

 با. ردب آن از استفاده ضرورت به می توان، داشته باشندتامین سالمت و تندرستی افراد جامعه  در اهداف به ویژه

 لزوم ،سازمانی تصمیمات شدن پیچیده و است گرفته خود هب زیادي شتاب امروزه که محیطی تغییرات به توجه

 بر هتکی با راهبردي مدیرت. شود می ملموس گذشته از بیش ،مسایل با مواجه براي جامع ايبرنامه بکارگیري

 ورزشی هاينسازما مسایل از بسیاري مناسبی براي حل راهمی تواند  اقتضایی و نگر جامع نگر، آینده پویا، ذهنیتی

 از انندتو می آینده در موفقیت حصول براي ورزشی در کشور يهاسازمان که ابزارهاي مهمترین از یکی پس. باشد

   .می باشد راهبردي مدیریت گیرند بهره آن

 نامهبر اهداف به سازمان دستیابی از که شود می گفته عواملی از اي مجموعه به راهبردي ریزي برنامه موانع       

 فادهاست و آنها سازي پیاده و اجرا و راهبرد تدوین علیرغم ها، سازمان از بعضی. کند می جلوگیري راهبردي ریزي

 گذشت از پس اجرایی مدل و روش یک بر اتکا با و خوب شروع رغم علی و اند نبوده موفق مختلف هاي روش از

 زا اي مجموعه به سازمان ریزان برنامه و مدیران توجه عدم دلیل به متاسفانه زیاد، هاي هزینه صرف و زمان مدت

 اهبردير ریزي برنامه تدوین اند. گرچه شده شکست به منتهی ها برنامه اجراي و تدوین روند بر گذار تاثیر عوامل

 یچه اثربخش، اجراي بدون. است دشوارتر سازمان، سراسر در آن سازيپیاده یا اجرا اما شود،می تلقی مشکل کاري

 بیشتري اطالعات استراتژي، تدوین خصوص در مدیران بیشتر متأسفانه. نیست موفقیت کسب به قادر راهبردي

 گیري ه انداز قابل کلیدي شاخص وسیلۀ چند راهبردي به ریزي برنامه موانع از یک هر .دارند آن اجراي به نسبت

برنامه راهبردي توجه ویژه ورزشی به  هاي برخی از فدراسیون و ورزش در سال هاي اخیر در وزارت . است کنترل و

شده و به هرحال ممکن است این سازمان ها در پیاده سازي پروژه هاي برنامه ریزي راهبردي با موانعی برخورد 

کنند.  این موانع می تواند موجب شود که اهداف برآورده نشود و در نتیجه شکست هزینه هاي زیادي را بر آن ها 

  تحمیل کند.

 انجام کاستراتژی ریزي برنامه شناسایی موانع در زمینه کشور خارج و داخل در مختلف هاي سازماندر  تحقیقاتی    

 اجراي )، موانع1388ایران( اسالمی جمهوري قایقرانی فدراسیون در راهبردي عملکرد در گزارش ارزیابی. است شده

 به مربوط کارکنان، موانع به مربوط موانعانداز،  چشم به مربوط مدیریتی، موانع استراتژي را در سازمان ها، موانع

  % 85است،  ناموفق خود هاياستراتژي اجراي در شرکت 9 شرکت، 10 هر منابع بیان کرده اند و اظهار می دارند از

 استراتژي از کارکنان از %5 کنند، تنهامی گفتگو و بحث استراتژي مورد در ماه در ساعت یک از کمتر مدیران از

 مرتبط سازمان هاياستراتژي به را خود انگیزشی هايسیستم مدیران از %25 هستند، تنها مطلع خود سازمان

اظهار  )،2006( 2هربیناك). 1اند (نکرده مرتبط هااستراتژي به را خود منابع و هابودجه سازمان ها از %60اند، ساخته

هاي زیر ها با چالشها عمالً در فرایند اجراي استراتژيهاي سازمانریزان و استراتژیستمدیران، برنامهمی دارد 
  

1. David 
2 . Hrebiniak 
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ریزي برنامه -3، واگذاري اجرا به زیردستان -2، اند، نه براي اجراریزي تعلیم دیدهمدیران براي برنامه -1 :اندمواجه

 شتريبی زمان که است فرایندي آن، تدوین به نسبت استراتژي یک کردن اجرایی -4 دارند و اجرا، وابستگی متقابل

به اعتقاد فرد آر  .)9(دارد کند می درگیر استراتژي تدوین به نسبت را بیشتري افراد استراتژي، اجراي.  5 دارد، نیاز

صرفاً براي  راهبرديریزي انجام برنامه -1، عبارتند از:راهبرديریزي برخی موانع اجراي برنامه،  3)2005، (دیوید

صرفاً براي  راهبرديریزي انجام برنامه -2 ،کسب کنترل در مورد تصمیمات و منابع از سوي بعضی مدیران

 ،ها به کارمندان و افراد سازمانشکست در تفهیم برنامه -3 ،سازي الزامات قانونی از سوي بعضی مدیرانوردهآبر

ناتوانی در استفاده از برنامه به عنوان استانداردي  -5 ،راهبرديریزي امهفقدان حمایت مدیران ارشد از فرایند برن -4

 -7 ،راهبرديریزي کارگیري کارمندان کلیدي در مراحل مختلف برنامهفقدان توانایی به -6 ،براي ارزیابی عملکرد

طوري که ریزي، بهبرنامهرسمیت بیش از حد در  -8 ،ریزيکارگیري تمامی مدیران در فرایند برنامهفقدان به

سازي موانع اساسی در پیاده)، عقیده دارند 2001( 4نورتون و کاپالن .)5( پذیري و خالقیت از بین برودانعطاف

با استراتژي  عدم همسویی کارکنان -3، ارشد عدم تعهد مدیریت -2، عدم تخصیص منابع -1: استراتژي عبارتند از

 در گروي ها راهبرد اثربخش اجراي معتقدند،) 1980( ،همکارانش و 5واترمن. )10(عدم انتقال استراتژي -4، ها

 روي .)17( است اهداف زیردستان و ها مهارت کارکنان، سبک، سیستم ها، ساختار، راهبرد، عامل هفت سازگاري

. کند اییشناس بریتانیا ارتباطات صنعت را در راهبردي تصمیمات شکست دالیل تا کرد تالش ،)1984( ، 6هام ورن

 می ایجاد اشکال ها راهبرد اجراي رکه د اصلی عامل پنج و است کرده مصاحبه واحدها مدیران از تن 64 با محقق

 میان اطالعات انتقال در نارسایی -4 تناسب نبود -2 منابع نبود -1: است کرده شناسایی زیر شرح به را کنند

 بر که اي مطالعه در ،) 1985(  ،7الکساندر .)16(متعارض اهداف به دستیابی الزامات -5 مختلف سطوح واحدهاي

 آن بیش از زمانی در راهبرد اجراي -1: کرد شناسایی ها راهبرد اجراي در را مشکل 10 ،داد انجام شرکت 93 روي

 -3 بودند نشده پیش شناسایی از که آمد وجود به مشکالتی اجرا، طی -2 کشید طول بود شده مشخص ابتدا در چه

 اجرا از را توجه آنها آمیزت رقاب هاي فعالیت -4 نبودند مؤثر کافی ي اندازه به اجرایی هاي فعالیت سازي هماهنگ

 دستورالعمل و ها آموزش -6 نبود کافی بودند، شده اجرایی کار درگیر که کارکنانی هاي توانایی -5 کرد منحرف

 تأثیر خارجی محیط در کنترل غیرقابل عوامل -7 نبودند کافی بود شده داده تر پایین سطوح کارکنان به که هایی

 -9نبود کافی گرفت، می صورت ها بخش مدیران توسط باید که هدایتی و رهبري -8 داشت؛ اجرا بر ناخوشایندي

 بیر .)3( کافی نبود اطالعاتی هاي سیستم -10 بودند نشده تعریف کافی جزئیات با اجرا کلیدي وظایف و ها فعالیت

 به از باال مدیریت سبک -1: اند کرده خالصه مورد شش در را ها راهبرد اجراي موانع ،) 2000( ، 8استات آیزنو 

 مدیریت تیم -3 متعارض، هاي اولویت و غیرمشخص راهبرد -2ارشد، مدیریت ي مداخله عدم سیاست یا پایین

 -6 مرزها، یا وکارها کسب کارکردها،میان  ضعیف هماهنگی -5 ضعیف، عمودي ارتباطات -4 غیراثربخش، ارشد

 شرکت در تصمیم راهبردي 55 ،بررسییک  در ،)2004( ،9میلر .)4( رهبري ناکافی هاي مهارت و ناکافی توسعه

 مؤثر عوامل ات کردند تالش ،غیرتجاري انگلیسی دولتی و تجاري دولتی تولیدي، خصوصی خدماتی، خصوصی هاي

  

1. David 
2. David, F. R 
3. Waterman, R 
4. Roy vern ham 
5. Alexander, L.D 
6. Beer, M, Eisenstat, R. A 
7. Miller, S 
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 موفقیت در مؤثر موانع موضوع، ادبیات بررسی از پس آنها .کنند شناسایی را راهبردي تصمیمات اجراي موفقیت در

 قابلیت -2 آشنایی -1: شامل تجربه به مربوط عوامل) الف: کردند بندي گروه تقسیم دو در را راهبردي تصمیمات

 -3 ساختاري تسهیل -2 پذیرش -1: شامل آمادگی به مربوط عوامل) ب موافقت -4 منابع تخصیص -3 ارزیابی

بازاریابی انجام  ي هاي استراتژ اجراي تحقیقی تحت عنوان موانع )،1387ممدوحی و سیدهاشمی،( .)13( اولویت

 بقهط میان در که دهد می نشان نمودند. نتایج بندي رتبه بندي و خودرو طبقه ایران شرکت آن را براي دادند و

 دوم تبهر در ساختاري موانع طبقه آن، از پس. اهمیت است باالترین داراي مدیریتی موانع طبقه گانه، هشت بندي

 رتبه در ترتیب به منابع -6 انسانی نیروي -5 عملیاتی -4 راهبردي -3ادراکی  -2 فرهنگی، موانع -1 طبقات و

 پیاده سازي موانع بندي رتبه")، تحقیقی تحت عنوان 1389( ،دستجردي کریمی. )12( گیرند می قرار بعدي هاي

 پیاده موانع عنوان به را متغیر 14انجام داده و  ایران بخش خدمات درمانی هاي سازمان در "راهبردي تصمیمات

 متعارض، هاي اولویت و اهداف -3 ضعیف، ارتباطات -2 ،منابع محدودیت -1شامل راهبردي،  تصمیمات سازي

 ناکارآمد، عملیاتی ریزي برنامه -8 مدیریت، تیم -7 انسانی، منابع -6 ناهماهنگی، -5 محیطی، اطمینان عدم -4

 ناپذیرنده، سازمانی فرهنگ -11 ،هشد اجرا راهبردي تصمیم ناپذیري ارزیابی -10 ارشد، مدیران پشتیبانی عدم -9

و رتبه بندي  شناسایی ها،راهبرد با ناهمسویی -14 گیرندگان تصمیم تعهد عدم -13 ناهمسو، سازمانی ساختار-12

   .)7( نمودند

ر راه بر س متعددي موانع که شود می مشاهده موضوع تحقیق، زمینه مشابه در بررسی تحقیقات و مطالعه با     

 در ه، اما در این زمیناست گرفته قرار شناسایی و اولویت بندي مختلف، مورد هاي سازمان برنامه ریزي راهبردي در

 ،تهگذش هاي سال در است. نپذیرفته انجام کشور داخل در مشابهی وزارت ورزش و فدراسیون هاي ورزشی تحقیق

 از سوي نمود.اقدام  کشور ورزش راهبردي سند تدوین به دولت، راهبردي برنامه راستاي در وزارت ورزش و جوانان

 به، یراخ هاي سال در نیز و ورزش هاي همگانی قایقرانی ،فوتبال فدراسیون جمله از ورزشی هاي فدراسیون دیگر،

 راهبردي ریزي برنامه نظام وضعیت ،نشان می دهد تجربی شواهد ، امانموده انداقدام  راهبردي برنامهطراحی 

ران مدیمرحله اجرایی هم نرسیده اند.  ، بهعلی رغم صرف هزینه ،این برنامه هابرخی از  .رسد نمی نظر به مطلوب

ادي، توسعه اقتص برنامه الیحه درحتی اند. در تدوین، پیاده سازي و ارزیابی برنامه ها با مشکالت و موانعی مواجه 

بدنی پرداخته و برنامه راهبردي نظام جامع  تربیت حوزه اجتماعی و فرهنگی دولت نیز، طی گزارشی به بررسی

 .داشتند که این برنامه داراي نقاط ضعفی است و باید اصالح شود توسعه تربیت بدنی را مورد نقد قرار داده و اظهار

 و نتامی در ورزشی هاي فدراسیون و جوانان و ورزش وزارت عملکرد نتایج اهمیت و نقش به توجه بااز سوي دیگر 

 ذیرفتهنپ صورت ها سازمان این در راهبردي مدیریت موانع شناسایی براي تحقیقی جامعه، نشاط و سالمت ارتقاي

ا در این سازمان هگرفته و  قرار شناسایی مورد ها آن هاي استراتژي سازي پیاده موانع است الزمبنابراین . است

 گیريتصمیم هنگام به که موانعی از صحیح درکی به دستیابی در را گیرندگان تصمیم و مدیران تا بومی سازي شود

 ،با توجه به مطالب فوق .رساند یاري شوند،می مواجه آن با راهبردهاو ارزیابی  پیاده سازي براي تدوین، اقدام و

  ند وپیشینه تحقیقات، استخراج ک با مطالعه مبانی نظري و را راهبردي ریزي برنامه موانع دارد تالش حاضر تحقیق

و  جوانان وزارت ورزش و نظران و مدیران صاحب دیدگاه از متفاوت سازمانی آنها رامحیطی با توجه به شرایط 

 صورت به رحاض تحقیقاصلی  لهداده و اولویت بندي کند. بنابراین مسا قرار شناسایی مورد فدراسیون هاي ورزشی

 ؟کدامند و فدراسیون هاي ورزشی وزارت ورزش و جواناندر راهبردي  مدیریت موانع :شود می بیان سوال یک
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  شناسیروش 

گردآوري به روش میدانی و داده ها است  10پیمایشی و از نوع توصیفی، وه گردآوري داده هاحاضر از نظر نح پژوهش

 روسا، نواب روسا( و وزارت ورزش و جوانانمعاونین)  (مدیران کل و مدیران شامل مورد بررسی امعه آماريج .شد

ابلیت ق ،حوزه مدیریت راهبرديارتباط مستقیم آن ها با  که به دلیل است فدراسیون هاي ورزشی 49 )یا دبیران کل

براي جمع شماري  تمام از با توجه به ویژگی هاي جامعه آماري،را دارند.  موضوع بارهو توانمندي اظهار نظر در 

محقق ساخته با مقیاس  پرسشنامهاز  ا،ه هداد آوريگرد براي .استنفر  81 ،حجم جامعهاستفاده شد.  داده هاآوري 

ربوط م نامه همراه، پرسش هايشامل بخش  سه ايدارپرسشنامه پژوهش، . استفاده شد طیف لیکرت پنج درجه اي

اي بر. است راهبردي مدیریتموانع  مربوط به مولفه ها و شاخص هايپرسش هاي  به اطالعات جمعیت شناختی و

شباهت ز اخبرگان به این ترتیب که  استفاده شد. محتوایی و اعتبار صورياز روش  ،پرسشنامه 11رواییاعتبار یا تعیین 

شاخص هاي  ، مولفه ها واز سوي دیگر و (اعتبار صوري) گویه ها به موضوع پژوهش رضایت داشته اندظاهري 

(اعتبار خذ شد اتوافق خبرگان به قابلیت گویه ها  ،شد استخراجموضوع تحقیق شینه پیو بیات از اد کهپرسشنامه 

با استفاده  ،استفاده شد که مقدار آلفا ضریب آلفاي کرونباخاز  ،حاضرپژوهش  پرسشنامه پایاییبراي برآورد . محتوایی)

ناسب م تعیین براي اي نمونه یک تی آزمون از حاضر، تحقیق در تأیید گردید. و/. محاسبه SPSS  86از نرم افزار 

ودن، دقیق نب از جمله مبهم بودن، قطعی وراهبردي  مدیریت  موانعماهیت با توجه به  استفاده شد. اهمیت بودن و 

از روش ریاضی آنتروپی فازي، استفاد شد. به نظر  آن هابندي  اولویت، ضریب اهمیت و آنتروپی براي تعیین وزن

 .)14( باشدهتري در بر داشتبینانهتواند نتایج واقعدر یک فضاي فازي می موانعو اولوبت بندي این تعیین می رسد 

 ها، شمولاز مهمترین مزایاي متدولوژي فازي، شیوه استدالل ساده، محاسبه سریع، اعمال اوزان مختلف شاخص

 هریک تاثیر میزان تعیین براي جزئی مربعات حداقل روش از .)15( هاي کمی و کیفی و دقت باالي آن استشاخص

  .گرفت قرار استفاده مورد راهبردي ریزيبرنامه در مانع یک عنوان به عوامل از

  

  یافته هاي تحقیق 

  هاي توصیفییافته 

ت جامعه آماري پرداخته شد. شرکجمعیت شناختی در این بخش با استفاده از آمار توصیفی به بررسی ویژگی      

،  %52/15سال، 30-40زن ، از نظر سن،  %24/17مرد و  %76/82کنندگان در پژوهش از نظر متغیرهاي جنسیت 

 ، کارشناسی %28/48، از نظر سطح تحصیالت، کارشناسی %45/3سال به باال،  50و  %03/81سال،  50-40

 تا 10،  %24/17سال، 10 تا 5،  %41/22سال، 5 از ، از نظر سوابق مدیریتی، کمتر %24/17، دکتري، %48/34ارشد

  بودند.   %79/13، سال 30 تا 25و  %45/3سال،  25 تا 20،  %69/20سال، 20 تا 15،  %69/20سال، 15

  هاي استنباطییافته 

با مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق، بررسی برنامه هاي راهبردي سازمان ها و مذاکره با  ابتدادر تحقیق حاضر      

راهبردي در وزارت ورزش  خبرگان و افراد صاحب نظر در زمینه مدیریت راهبردي در حوزه ورزش، موانع  مدیریت

  

1. Survey 
2. Validity 
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را  عواملاین  )1( شکلتعیین گردید.  فدراسیون هاي ورزشی، در فرایند تدوین، پیاده سازي و ارزیابیو جوانان و 

  معرفی می کند: 

  

  
  راهبردي در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون هاي ورزشی مدیریت موانع  )1(شکل

  

تعیین  اي براي نمونه یک T آزمون از دهندگان، پاسخ دیدگاه از ها مولفه این بودن مناسبتعیین  منظور به     

 مرحله در. شد استفاده اهمیت و مناسب بودن هر یک از  مولفه ها به عنوان یک مانع در برنامه ریزي راهبردي

 مناسب با برابر 100 تا 50 پاسخ و نامناسب با برابر 50 تا 1 پاسخ بنابراین. شد استفاده 50 برش نقطه از برازش،

توان گفت مولفه هاي انتخاب شده به عنوان می %95، با اطمینان )1براساس نتایج مندرج در جدول ( .گردید تلقی

  یکی از موانع بر سر راه برنامه راهبردي، مناسب و با اهمیت هستند.

  

 اهمیت و مناسب بودن مولفه هابراي تعیین نمونه اي  تک تیآزمون نتایج آماره  )1(جدول 

 نتیجه    میانگین تفاضل سطح معنی داري آزمون آماره مولفه ها

 تایید 024/32   05/0 7832/81 مدیریتی موانع .1

 تایید 7752/23 05/0 9972/52 موانع تخصیص منابع .2

 تایید 1097/21 05/0 2187/49 موانع نیروي انسانی .3

 تایید 9972/14 05/0 7621/45 موانع ادراکی .4

 تایید 2245/13 05/0 4526/43 موانع ارتباطی  .5

 تایید  375/12 05/0  2362/37 موانع اجرایی .6

 تایید 470/11 05/0 2762/35 موانع راهبردي .7

 تایید 705/11 05/0 4325/34 موانع ارزیابی .8

 تایید 173/10 05/0 2490/33  موانع فرهنگی .9

ي فاز. دشهاي کیفی پرسشنامه، به داده هاي کمی (قطعی) تبدیل فازي، داده منطق، با استفاده از ادامهدر      

 سازي داده ها در چهار مرحله انجام گردید:

 مدیریت موانع

  راهبردي
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براي فازي نمودن، داده هاي کیفی پرسشنامه به  :)TFN( زبانی هاي متغیر فازي اعداد تعیین -گام اول

کم  بسیار کم اهمیت، "تایی 5زبانی طیف  متغیرهاي تبدیل شد. براي تحقق این امر، جدول 12عدد مثلثاتی فازي

گرفت. از  قرار خبرگان اختیار در و ، تنظیم 100 تا 0 بازه بین "اهمیت، اهمیت متوسط، با اهمیت و بسیار با اهمیت

 نظرات، اعداد آمدن کنند. پس از بدست بندي زبانی را طیف متغیر 5 از پاسخ دهندگان خواسته شده است، هر یک

طیف بندي متغیر هاي زبانی که توسط خبرگان تحقیق  شد. محاسبه زبانی متغیرهاي این از هر یک فازي، مثلثاتی

  آمده است. )2( تکمیل شده، در جدول

  طیف بندي متغیر هاي زبانی) 2(جدول

  بسیار  خبرگان

  با اهمیت

با 

  اهمیت

  اهمیت

  متوسط

کم 

  اهمیت

  بسیار

کم 

  اهمیت

  0-20  20-40  40-60  60-80  80-100  1خبره 

  0-30  30-50  50-60  60-80  80-100  2خبره 

  ...
.

  

  ...
  

...
  

...
  

  ...
  

...
  

  0-20  20-40  40-60  60-80  80-100    30خبره

  

 شود می ) تشکیلMax) و ماکزیمم (Average)، میانگین (Minمینیمم ( قسمت سه از فازي مثلثاتی عدد هر    

 ) در1( یک عضویت درجه دوم قسمت براي و (صفر) 0 عضویت درجه سوم و اول قسمت براي قراردادي طور به که

 ,A= (L, Mو   A=(min, average, max)صورت به باشد، فازي مثلثاتی عدد یک Aاگر  شود. می گرفته نظر

U) شود: می داده شانن                         

براي هر یک از متغیر هاي زبانی به ترتیب زیر ، )3مطابق جدول ( ،بر اساس آنچه که بیان شد، عدد مثلثاتی فازي

  می باشد: 

  ) متغیر هاي زبانیTFNاعداد مثلثاتی فازي (  )3(جدول

  بسیار کم اهمیت  اهمیت کم  اهمیت متوسط  با اهمیت  با اهمیت بسیار

100-92- 75  91-73-53  68- 50 - 35  47- 29-11  26- 9- 0  

  

مرحله با توجه به اعداد مثلثاتی فازي حاصل از مرحله قبلی، تابع عضویت براي  این در :تابع عضویت -دوم گام

تابع عضویت اعداد مثلثاتی فازي براي متغیرهاي ، محاسبه شد. )1(تمامی داده هاي کیفی پرسشنامه، مطابق فرمول 

  آمده است. )2(زبانی پرسشنامه در شکل

        μ(x) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

���

���
							� ≤ x ≤ m

���

���
						m ≤ x ≤ u

در	این	غیر	صورت						0

        µ(x) = (x1, x2, x3, x4, x5)      (1)  

  

1. Triangle Fuzzy Numbers (TFN) 
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تابع عضویت اعداد مثلثاتی فازي براي متغیرهاي زبانی پرسشنامه )2(شکل  

 
  

 قبل، مرحله از حاصل اعداد مرحله، این در :)فازي دي(فازي مثلثاتی اعداد کردن غیرفازي -سوم گام

برابر  Aشوند. اگر عدد فازي  می فازي غیر می باشد، ترین روش ها متداول از که یکی ثقل مرکز روش از استفاده با

)     2(                                          نشان داده می شود: )2فرمول(ابطه مرکز سطح به صورت ر) باشد، L, M, Uبا (

[(U-L)+(M-L)]/3+L رابطه مرکز سطح =    

  است:  آمده )4(در جدول  زبانی هاي متغیر فازي غیر اعداد مربوط با مقدار رابطه مرکز سطحبا توجه به فرمول باال،  

  مربوط به متغیر هاي زبانی BNAمقدار  )4(جدول 

  متغیر هاي زبانی
  بسیار

  کم اهمیت
  با اهمیت  اهمیت متوسط  کم اهمیت

  بسیار

  با اهمیت

BNA  74/11  91/28  97/50  22/72  08/89  

  

در این مرحله هر یک از گزینه هاي تابع عضویت حاصل در رابطه مرکز  :سازي داده ها قطعی -گام چهارم

سطح مربوط به خود ضرب و گزینه هاي مربوط به تابع عضویت با یکدیگر جمع گردیدند. به این ترتیب داده هاي 

دهی می  آنتروپی وزنبه اعداد قطعی تبدیل شدند. در مرحله بعد این اعداد با روش  تحقیق حاضر کیفی پرسشنامه

  شوند.

ساختار هر پدیده اي متشکل از ابعاد، عناصر و مؤلفه هاي مختلفی است. هر یک از این :  13روش آنتروپی

آن پدیده بر عهده دارند. از این رو مطالعه  14سهم و وزن متفاوتی در شکل دهی و ساخت یابی ها و شاخص هاهمولف

ي اتخاذ باشد. برا مولفه ها و شاخص هاو تحلیل هر پدیده بایستی مبتنی بر شناسایی وزن و سهم هر یک از این 

، الزم است از روش و شاخص ها یک تصمیم گیري منطقی و جامع در شناخت سهم و وزن هر یک از مؤلفه ها

عد از است. بنابراین ب "آنتروپی"علمی استفاده شود. یکی از انواع روش هاي موجود در عرصه تصمیم گیري روش 

قطعی سازي داده هاي کیفی پرسشنامه با روش منطق فازي در مرحله قبل، براي سنجش وزن و اولویت بندي 

  گام هاي اساسی وزن دهی به روش  آنتروپی عبارتند از :  مولفه ها و شاخص ها، از روش آنتروپی استفاده شد. 

  

1. Entropy 
2. Structuration 
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 ماتریسبه منظور استفاده از نظرات خبرگان و شرکت کنندگان،  :D.M15ماتریس تصمیم گیري  -گام اول

   شد.تنظیم  D.Mتصمیم گیري 
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داده هاي بدست آمده از ماتریس تصمیم گیري جهت تحلیل  :نرمالیزه کردن داده هاي ماتریس -گام دوم

    . )51بدست آمد ( )3(فرمول شدند. این کار از  16و بررسی نرمالیزه

)3       (ji ,   

 


m

i ij

ij

ij
X

X
P

1

  

محاسبه  4فرمول از طریق ام که  jتعیین مقدار آنتروپی مشخصه  :تعیین مقدار آنتروپی داده ها -گام سوم

    گردید:

)4           (     ijij

m

j
j LnPPkE 




1

            داریم :  و 
Lnm

K 1 10  Ej     

ji   براي هر مشخصه محاسبه شد. diمقدار  Ejبا کمک  :dمحاسبه  -گام چهارم Ed 1 روش وزن =

 dدهی 

فرمول  از طریقام  jبه عنوان مشخصه  wjوزن  :مولفه ها و شاخص هاتعیین وزن آنتروپی  -گام پنجم

  بدست آمد. )5(

j

n

j

j

j

d

d
W






1

                   (5) 

نتایج  از دو روش منطق فازي و آنتروپی بهره گرفته شد.راهبردي  مدیریت موانع اولویت و وزنبه منظور     

آمده  )5(فازي، به تفکیک در جدول –، با استفاده از روش آنتروپیراهبردي موانع  مدیریتدهی و اولویت بندي وزن

  است. 

  

  راهبردي موانع  مدیریتو اولویت  آنتروپی وزننتایج  )5(جدول 

  اولویت  وزن آنتروپی  موانع

  اول  6870/0  موانع مدیریتی .1

  دوم  4618/0 موانع تخصیص منابع .2

  

15. Decision Making 
16. Normaliztion 

nXXX  .....21
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  سوم  4370/0 نیروي انسانیموانع  .3

  چهارم  3645/0 موانع ادراکی .4

  پنجم  3258/0 موانع ارتباطی .5

  ششم  2812/0  موانع اجرایی .6

  هفتم  2479/0 موانع راهبردي  .7

  هشتم  1968/0  موانع ارزیابی .8

  نهم  1793/0 موانع فرهنگی .9

  

وزارت ورزش و راهبردي در  مدیریتموانع ، از نظر شرکت کنندگان در تحقیق، )5( جدول(بر اساس نتایج      

 -3 شاخص)، 2( تخصیص منابع -2 شاخص)، 7( مدیریتی موانع -1به ترتیب، و فدراسیون هاي ورزشی  جوانان

راهبردي  -7 شاخص)، 14( اجرایی -6شاخص) 3ارتباطی (  -5 شاخص)، 5( ادراکی -4شاخص)،4(انسانی  نیروي

هستند. همان طور  نهمبه ترتیب داراي رتبه اول تا  شاخص)، 6( فرهنگی -9 شاخص)،2ارزیابی ( -8 شاخص)،10(

 ) و اولویت اول و موانع6870/0مدیریتی داراي بیشترین وزن آنتروپی ( موانع، مشاهده می شود از بین مولفه ها که

  ) و اولویت پنجم است. 1793/0فرهنگی داراي کمترین وزن (

و فدراسیون  وزارت ورزش و جوانانراهبردي در  موانع مدیریتشاخص هاي نتایج وزن دهی و اولویت بندي    

  آمده است:) 6، در جدول (هاي ورزشی

  راهبردي موانع  مدیریت ) نتایج وزن آنتروپی شاخص هاي 6جدول (

موانع و 

  چالش ها
  ها شاخص

 وزن

  آنتروپی
  اولویت

  موانع

  مدیریتی

005616  ارشد رانیمد نیدر ب راهبرديتفکر  تیحاکمعدم  .1

/0  

 اول

005425  مدیریت عالی  حمایتو کمبود تعهد یا  عدم .2

/0  

 دوم

004575  در مدیریت راهبرديرهبري ضعیف  .3

/0  

 سوم

 رنامهب براي کافی وقت نبود  و جاري مسایل به عالی مدیریت درگیري .4

  ریزي

004359

/0  

 چهارم

برنامه  ياجرا در زمینه تدوین ومدیران  و بی تجربگی عدم آگاهی .5

   راهبرديریزي 

003802

/0  

 پنجم

سازي الزامات قانونی از وردهآریزي راهبردي صرفاً براي برانجام برنامه .6

  سوي مدیران

002445

/0  

 ششم

در برنامه ریزي مستقیم  و عدم درگیريواگذاري اجرا به زیردستان  .7

  راهبردي

002212

/0  

 هفتم
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موانع و 

  چالش ها
  ها شاخص

 وزن

  آنتروپی
  اولویت

  

  موانع

نیروي 

  انسانی

  

004220  با راهبرد ها یانسان نیروي ییو همسو عدم آگاهی .8

/0  

 اول

 استراتژي اجراي اثر در( کارکنان منافع تضاد یا شخصی برخوردهاي .9

  )ها

003288

/0  

 دوم

و مهارت هاي کارکنان در مورد اجراي  ، تجربهدانش یا ضعف کمبود .10

  استراتژي ها

003229

/0  

 سوم

002502  (ترك افراد کلیدي از سازمان) کارآمد افت نیروي انسانی یا کمبود .11

/0  

 چهارم

  موانع

  فرهنگی

 میت کیو نداشتن  برنامه ریزي راهبردي يبرا یمیعدم وجود کار ت .12

  يقو

005117

/0  

 اول

004755  مقاومت در برابر تغییر، میان مدیران و کارکنان .13

/0  

 دوم

004682  عدم تطابق و حمایت فرهنگ سازمانی از استراتژي ها  .14

/0  

 سوم

003946  ریسک پذیري مدیران عدم .15

/0  

 چهارم

002479   و وجدان کاري اطمینان ،فقدان اعتماد .16

/0  

 پنجم

002170  وجود محیط بسیار رسمی طوري که از خالقیت جلوگیري می کند .17

/0  

 ششم

  موانع

  ادراکی

و  مدیران در مفاهیم مدیریت راهبرديبا  آشنایی عدمیا  ضعیف درك .18

 کارکنان 

005724

/0  

 اول

005327   از سوي مدیران کارکنانها به در تفهیم برنامه فقدان یا ضعف .19

/0  

 دوم

004755 برنامه ریزي راهبرديعدم درك ضرورت  .20

/0  

 سوم

از سوي  هاراهبرد وچشم انداز ، بیانیه ماموریت عدم درك اهداف، .21

  کارکنان 

002340

/0  

 چهارم

 يها جنبه سایر از استراتژیک ریزي برنامه فراگرد پنداشتن مجزا .22

  مدیریت فراگرد

001827

/0  

 پنجم
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موانع و 

  چالش ها
  ها شاخص

 وزن

  آنتروپی
  اولویت

  موانع

  ارتباطی

 و (برنامه ریزان) مدیران میان کافی ارتباطات ضعف یا عدم .23

  (مجریان)کارکنان

005324

/0  

 اول

 اي وظیفه واحدهاي بین و عدم هماهنگی داخلی ضعیف ارتباطات .24

 راهبردي برنامه ریزي

005122

/0  

 دوم

004817  یکپارچگی سازمانیانتقال دانش و بودن ناکافی یا ضعیف  .25

/0  

 سوم

 موانع

تخصیص 

  منابع

006845  مالی(بودجه و اعتبارات) منابع محدودیتیا عدم تخصیص  .26

/0  

 اول

مادي (وسایل، تجهیزات و  منابع محدودیتیا عدم تخصیص  .27

  تکنولوژي)

005802

/0  

 دوم

  

  

  موانع

  راهبردي

  

006170  از مدیران به کارکنان انتقال استراتژي عدم .28

/0  

 اول

005682  تدوین راهبرد هامشارکت ناکافی نیروهاي اصلی در  .29

/0  

 دوم

004603  ی سازمان طیمح طیشرا رییتغ .30

/0  

 سوم

 هاي استراتژي و ي سازمانها استراتژي بین هماهنگییا  تطابق عدم .31

  باالدستی  کالن

004012

/0  

 چهارم

003450  و چشم انداز   تیمامور ،اهداف باراهبرد ها عدم تناسب  .32

/0  

 پنجم

003020  قوت ها و ضعف ها) محیط داخلی( راهبرد ها بدون توجه به نیتدو .33

/0  

 ششم

003002  هاي مبهم، غیر نوآورانه، ضعیف و غیر منطقی  استراتژيتدوین  .34

/0  

 هفتم

002502  )دهایفرصت ها و تهد محیط خارجی( راهبرد ها بدون توجه به نیتدو .35

/0  

 هشتم

002117  راهبرد ی نبودنعمل ویی ارزش اجرافقدان  .36

/0  

 نهم

001229  و عدم بومی سازي آن ها بودن راهبرد ها يدیتقل .37

/0  

 دهم
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موانع و 

  چالش ها
  ها شاخص

 وزن

  آنتروپی
  اولویت

  

  

  

  موانع

  اجرایی 

005946  پیگیري و اجرایی کردن راهبرد ها قوي برايسازوکار نبود  .38

/0  

 اول

005479  ها سازي راهبردمدل براي پیادهبرنامه عملیاتی و فقدان  .39

/0  

 دوم

005464  پیگیري و اجراي راهبرد ها ناکافی نیروهاي اصلی درمشارکت  .40

/0  

 سوم

اجراي  يسازمان برا کلدر  کافی انگیزه و هامشوق فقدان یا کمبود .41

  ها استراتژي

004755

/0  

 چهارم

004724  راهبردي يزیبرنامه ر فرآیند در اجرایی بخش مشارکت جلب عدم .42

/0  

 پنجم

004107  در زمینه اجراي استراتژي ها دسترسی به اطالعاتعدم یا ضعف در  .43

/5  

 ششم

003555 ، مفاهیم مدیریت راهبردياجرا هاي رویه در ابهام .44

/0  

 هفتم

003383  مشکالت اجرایی حل حلی سریع برايمدیران در جستجوي راه ناتوانی .45

/0  

 هشتم

003234  هاي نامشخص و غیر پاسخگومسئولیت .46

/0  

 نهم

003048 قدرتکارکردن بر خالف میل ساختار  .47

/0  

 دهم

002970  اجرایی کردن استراتژي در زمان و دقتبودن ناکافی  .48

/0  

 یازدهم

002335 کافی در اجراي برنامه پذیري و خالقیتانعطاف عدم وجود .49

/0  

 دوازدهم

002218  براي اجراي راهبرد ها  فرایندهاي دست و پاگیروجود  .50

/0  

 سیزدهم

مزاحم و ایجاد فشار به مدیران و ایجاد بینی نشده و امور و وقایع پیش .51

  چالش

002060

/0  

 چهاردهم

005801  و اقدامات اصالحی  برنامه ی و پیگیري به موقعابیارز نظارت و عدم .52  موانع

/0  

 اول
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موانع و 

  چالش ها
  ها شاخص

 وزن

  آنتروپی
  اولویت

 یتموفق و کار پیشرفت تضمین براي ارزیابی و نظارت نظام فقدان .53  ارزیابی

    راهبردي برنامه

004625

/0  

 دوم

  

جزئی  بعاتمر حداقل تکنیکراهبردي از  مدیریتدر  و متغیر هاي تحقیق موانعگذاري  تاثیرروابط و تعیین براي    

  :انجام شد به دو صورت

براي  بررسی مدل، نخست است. یعنی جهت تحلیل عامل تاییديمدل بیرونی هم ارز مدل بیرونی نتایج  -الف

رتباط ا مدل بیرونیاستفاده شده است.  مدل بیرونیهاي سنجش آنها از از سنجش روابط متغیرهاي پنهان با گویه

در واقع تا ثابت نشود سواالت پرسشنامه، دهد. ها مورد بررسی قرار میبا سازهرا یا همان سواالت پرسشنامه  هاگویه

 براي آنکه نشان داده شودتوان روابط را مورد آزمون قرار داد. اند، نمیگیري کردهاندازهمتغیرهاي پنهان را به خوبی 

ي در ریگمدل اندازهشده است. نتایج استفاده بیرونی از مدل  ،انداندازه گیري شده متغیرهاي پنهان به درستی

  ارائه شده است.) 7(دولج

  مدل بیرونی حداقل مربعات جزئینتایج  )7(جدول

 مولفه ها و

 شاخص ها

عوامل 

 ادراکی 

عوامل 

 فرهنگی 

عوامل 

 اجرائی

عوامل 

نیروي 

 انسانی

عوامل 

 مدیریتی

 عوامل

  ارزیابی

عوامل 

 ارتباطی

عوامل 

 راهبردي

عوامل  

 منابع

A1 9146/0                  

A2 7847/0                  

A3 4373/0                  

A4 6818/0                  

A5 4226/0                  

F1   8292/0                

F2   4919/0                

F3   7412/0                

F4   3732/0                

F5   6351/0                

F6   6901/0                

J1     6897/0              

J10     5246/0              

J11     3781/0              

J12     3969/0              

J13     3581/0              

J14     6124/0              

J2     6293/0              
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 مولفه ها و

 شاخص ها

عوامل 

 ادراکی 

عوامل 

 فرهنگی 

عوامل 

 اجرائی

عوامل 

نیروي 

 انسانی

عوامل 

 مدیریتی

 عوامل

  ارزیابی

عوامل 

 ارتباطی

عوامل 

 راهبردي

عوامل  

 منابع

J3     5665/0              

J4     6382/0              

J5     6659/0              

J6     5596/0              

J7     3534/0              

J8     7789/0              

J9     5767/0              

K1       7432/0            

K2       5230/0            

K3       7908/0            

K4       6791/0            

M1         8718/0          

M2         6784/0          

M3         7840/0          

M4         8242/0          

M5         7454/0          

M6         5905/0          

M7         7478/0          

N1           8314/0        

N2           8329/0        

R1             8830/0      

R2             8479/0      

R3             7236/0      

S1               3509/0    

S2               6682/0    

S3               8092/0    

S4               7152/0    

S5               6574/0    

S6               4108/0    

S7               8980/0    

S8               7394/0    

S9               6873/0    

S10               7140/0    

T1                 9734/0  
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 مولفه ها و

 شاخص ها

عوامل 

 ادراکی 

عوامل 

 فرهنگی 

عوامل 

 اجرائی

عوامل 

نیروي 

 انسانی

عوامل 

 مدیریتی

 عوامل

  ارزیابی

عوامل 

 ارتباطی

عوامل 

 راهبردي

عوامل  

 منابع

T2                 9707/0  

دارد  2/0بار عاملی مشاهده در تمامی موارد مقداري بزرگتر  7گیري مندرج در جدول اساس نتایج مدل اندازه بر   

دهد همبستگی مناسبی بین متغیرهاي قابل مشاهده با متغیرهاي پنهان مربوط به خود وجود دارد. که نشان می

هاي توان نتیجه گرفت هر متغیر اصلی به درستی مورد سنجش قرار گرفته است و با عنایت به یافتهبنابراین می

  پرداخت. پژوهش يهاهیآزمون فرضتوان به ل از این مقیاس میحاص

 بر مدیریت راهبردي هاي تحقیقمولفه هر یک از همبستگی و تاثیر گذاري رابطه  ش:مدل نهائی پژوه -ب

آزمون شده است. همچنین مدل کلی تحقیق نیز  PLSبراساس یک ساختار علی با تکنیک حداقل مربعات جزئی 

، یانسان يروی، عوامل نیتیریعوامل مددر این مطالعه تاثیر نه متغیر  آزمون شده است که در نهایت ارائه شده است.

و  یاتی، عوامل عملیکیمنابع، عوامل استراتژ تخصیص ، عواملی، عوامل ارتباطی، عوامل ادراکیعوامل فرهنگ

مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با  یهاي ورزشونیدر وزارت ورزش و فدراس مدیریت راهبرديبر ی ابیعوامل ارز

استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی اثر هریک از این متغیرها با در نظر گیري اثرات همزان سایر متغیرها در 

  نمایش داده شده است. )4(و  )3(مدل ساختاري نهائی تحقیق در شکل  قالب یک مدل کلی بررسی شده است.

  با روش حداقل مربعات جزئیمدل کلی پژوهش  )3(شکل    
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  مدل کلی پژوهش t-valueآماره  )4(شکل

  
  

  خالصه نتایج بدست آمده از مدل کلی پژوهش ارائه شده است: )8( در جدول

  متغیرهاي پژوهش تاثیرگذارينتایج تحلیل  )8( جدول

 ضریب مسیر  مولفه ها

(b)  
 نتایج (t) معناداريمقدار 

  669/3 741/0  مدیریت املع 1

  314/4 369/0  نیروي انسانی عامل 2

  775/6 224/0  فرهنگی عوامل 3

  999/3 523/0  ادراکی عوامل 4

  518/5 495/0  ارتباطی عوامل 5

   489/8  303/0  منابعتخصیص  املع  6

   005/3  667/0  تدوین راهبردها املعو  7

   114/3  557/0  یاجرای عوامل  8

   464/2  503/0  ارزیابی عامل  9

  

  :نتایج عبارتند از )8(جدول نتایج مندرج در با توجه به 

 ، عوامل 224/0، عوامل فرهنگی 369/0انسانی نیروي موانع ، 741/0برابر  تیریمد املوعمیزان تاثیر  -

، 557/0اجرائی ، عوامل667/0راهبردها ، تدوین 303/0منابع ، متغیر تخصیص 523/0ادراکی ، عوامل224/0فرهنگی

، 999/3، 775/6، 314/4، 669/3داري رابطه نیز بدست آمده است. همچنین معنی 503/0یابیو ارز ینظارتمتغیر 

دهد رابطه معنی دار میبوده و نشان  96/1بدست آمده است که بزرگتر از 464/2، 114/3، 005/3، 489/8، 518/5



  313ورزشی...  فدراسیون هاي و وزارت ورزش و جوانان در راهبردي مدیریت شناسایی و اولویت بندي موانع

 هايفدراسیون و ورزش وزارت در مدیریت راهبرديبر سر راه  مانع یک عنوان به مولفه هاي تحقیقاست. بنابراین 

  .گذارندتاثیر ورزشی

  

   بحث و نتیجه گیري

 دي،راهبر موانع موجود در فرایند تدوین، اجرا و ارزیابی مدیریت شناسایی و اولویت بندي ،حاضر پژوهشدف ه    

از نظر شرکت کنندگان در  ،نشان داد یافته هاي تحقیق .و فدراسیون هاي ورزشی است وزارت ورزش و جوانان در

به رهنگی، ف ارزیابی،  راهبردي،  اجرایی، ارتباطی، ادراکی، انسانی، نیروي منابع، تخصیص مدیریتی، موانعپژوهش، 

 و فدراسیون هاي ورزشی وزارت ورزش و جواناندر  مدیریت راهبردي فراینددر  با اهمیتاثر گذار و موانع از ترتیب 

 موفقیت براي متعددي موانع شاخص ها نیز به تفکیک شناسایی، وزن دهی و اولویت بندي شد. محسوب می شوند.

 این زا بعضی رسد، می نظر که به گرفته قرار شناسایی مورد محققان طرف مختلف از هاي سازمان در شکست و

اولویت بندي مولفه  .استمنحصر به فرد و خاص سازمان هاي ایرانی  بعضی و مشترك سازمان ها در همه موانع

احتماال شرایط حاکم بر سازمان و یا عوامل محیطی متغیر موجب اولویت بندي ها و شاخص ها نیز متفاوت است. 

  هاي مختلف گردیده است.

ر راه بر سموثر  نتایج تحقیق نشان داد عوامل مدیریتی بیشترین وزن و اولویت اول را به عنوان یک مانع      

دستجردي،  کریمینتایج تحقیق  و فدراسیون هاي ورزشی دارا است. وزارت ورزش و جوانانمدیریت راهبردي در 

 یتمدیر تیم ،ایران درمانی خدمات بخش هاي سازمان راهبردي در تصمیمات سازي پیاده موانعاز  نشان داد ،)1389(

 ممدوحی. ترا دارا اس سیزدهمرتبه  گیرندگان تصمیم تعهد ، عدمنهم رتبه ارشد مدیران پشتیبانی عدم، هفتمرتبه 

 نديب رتبه و بندي طبقه خودرو ایران شرکت براي را بازاریابی هاي ي استراتژ اجراي موانع ،)1387(سیدهاشمی، و

. است همیتا باالترین داراي مدیریتی موانع طبقه گانه، هشت بندي طبقه میان در که دهد می نشان نتایج. نمودند

 ارزیابی گزارش در ،)1388(ایران اسالمی جمهوري قایقرانی فدراسیون. را تایید می کندنتیجه تحقیق حاضر  امراین 

 ندو  بیان می ک کرده است اعالم مدیریتی، موانع ها، سازمان استراتژي را در اجراي یکی از موانع راهبردي، عملکرد

 مدیران از %25 تنها کنند ومی گفتگو و بحث استراتژي مورد در ماه در ساعت یک از کمتر مدیران از % 85

 فقدان دارد اعتقاد ،)2005( دیوید، آر فرد اند.ساخته مرتبط سازمان هاياستراتژي به را خود انگیزش هايسیستم

 ، انجامریزيبرنامه فرایند در مدیران تمامی کارگیريبه راهبردي، فقدان ریزيبرنامه فرایند از ارشد مدیران حمایت

 ریزيرنامهب انجام مدیران، بعضی سوي از منابع و تصمیمات مورد در کنترل کسب براي صرفاً راهبردي ریزيبرنامه

 یزيربرنامه اجراي موانع مدیریتی در مدیران از بعضی ويس از قانونی الزامات سازيبرآورده براي صرفاً راهبردي

 تعهد عدم ،استراتژي سازيپیاده در اساسی یکی از موانع دارند عقیده ،)2001( کاپالن، و نورتون راهبردي است.

 سیاست یا پایین به باال از مدیریت سبک را ها راهبرد اجراي موانع ،)2000( ، استات آیزن و بیر .ارشد است مدیریت

 و تحقیق جوانب می دانند. همه در رهبري ناکافی هاي مهارت و ناکافی ي ارشد، توسعه مدیریت ي مداخله عدم

 وثرم مدیریت در توانایی عدم داد، نشان استراتژي سازيپیاده  موانع بنديرتبه زمینه در ،)1980( گارتنر، - ارتون

 تحقیق ایجنت با ،موانع مدیریتی هاشاخص و ها مولفه از استفاده در حاضر پژوهش نتایج. است مانع باالترین تغییر

 بیر ،)2001( کاپالن، و نورتون ،)2005( دیوید، آر فرد ،)1387(سیدهاشمی، و ، ممدوحی)1389(دستجردي،  کریمی

عامل نتایج تحقیق حاضر نشان داد  .همخوانی دارد،) 1980( گارتنر، - ارتون و ، تحقیق)2000( ، استات آیزن و
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در مدیریت راهبردي بوده و داراي اولویت دوم  و تاثیرگذار ، یکی از موانع با اهمیت(مالی، انسانی) منابع تخصیص

 سازمان راهبردي در تصمیمات سازي پیاده موانعاز بین  ، نشان داد)1389(دستجردي،  نتایج تحقیق کریمی است.

 اجراي موانع ،)1387(سیدهاشمی، و ممدوحی  است. اولانسانی داراي رتبه  منابع ایران، درمانی خدمات بخش هاي

 در که هدد می نشان نتایج. نمودند بندي رتبه و بندي طبقه خودرو ایران شرکت براي را بازاریابی هاي ي استراتژ

 سالمیا جمهوري قایقرانی فدراسیون. است ششمرتبه  داراي "منابع" موانع طبقه گانه، هشت بندي طبقه میان

 هب مربوط موانع ها، سازمان در را استراتژي اجراي موانعیکی از  راهبردي، عملکرد ارزیابی گزارش در ،)1388(ایران

 .اندنکرده مرتبط هااستراتژي به را خود منابع و هابودجه ها سازمان از %60 دارندمی اظهار و اند کرده بیان "منابع"

 .تمنابع اس تخصیص عدم ،استراتژي سازيپیاده در اساسی موانع از یکی دارند عقیده ،)2001( کاپالن، و نورتون

 ع می داند.مناب نبود بریتانیا ارتباطات صنعت در را راهبردي تصمیمات شکست یکی دالیل ،)1984(  هام، ورن روي

، )1389(دستجردي،  کریمی پژوهش نتایج با ،منابع ها شاخص و ها مولفه از استفاده در حاضر پژوهش نتایج

 ،)2001( کاپالن، و )، نورتون1388ایران( اسالمی جمهوري قایقرانی فدراسیون ،)1387(سیدهاشمی  و ممدوحی

 انسانی، یکی از موانع با اهمیت نتایج تحقیق حاضر نشان داد عامل نیروي همخوانی دارد. )1984(  هام، ورن روي

 ، نشان داد)1389(دستجردي،  نتایج تحقیق کریمی اولویت سوم است.در مدیریت راهبردي  بوده و داراي و موثر 

منابع انسانی داراي رتبه ششم  ایران، درمانی خدمات بخش هاي سازمان راهبردي در تصمیمات سازي پیاده موانع

 هاي ي استراتژ اجراي موانع ،)1387(سیدهاشمی، و ممدوحیم است. چهاردهداراي رتبه راهبردها  با ناهمسوییو 

 بندي بقهط میان در که دهد می نشان نتایج. نمودند بندي رتبه و بندي طبقه خودرو ایران شرکت براي را بازاریابی

 ،)1388(ایران اسالمی جمهوري قایقرانی فدراسیون. است رتبه پنجم داراي نیروي انسانی موانع طبقه گانه، هشت

 انکارکنان بی به مربوط موانع ها، سازمان در را استراتژي اجراي یکی از موانع راهبردي، عملکرد ارزیابی گزارش در

 اعتقاد ،)2005( دیوید، آر فرد هستند. مطلع خود سازمان استراتژي از کارکنان از %5 تنها دارند می اظهار و اند کرده

وي انسانی موانع نیر یکی از راهبردي ریزيبرنامه مختلف مراحل در کلیدي کارمندان کارگیريبه توانایی فقدان دارد

 سازيپیاده در اساسی موانع از یکی دارند عقیده ،)2001( کاپالن، و نورتون راهبردي است. ریزيبرنامه اجراي در

 ها، شاخص و ها مولفه از استفاده در حاضر پژوهش نتایج .استها  استراتژي با کارکنان همسویی عدم ،استراتژي

 و نورتون ،)2005( دیوید، آر فرد ،)1387(سیدهاشمی، و ممدوحی ،)1389( دستجردي، کریمی پژوهش نتایج با

در  و تاثیرگذار نتایج تحقیق حاضر نشان داد موانع ادراکی، یکی از موانع با اهمیت همخوانی دارد. )2001( کاپالن،

 پیاده موانع نشان داد، )1389(دستجردي،  نتایج تحقیق کریمی مدیریت راهبردي  بوده و داراي اولویت چهارم است.

 انسانی داراي رتبه ششم است. منابع ایران، درمانی خدمات بخش هاي سازمان راهبردي در تصمیمات سازي

 و بندي طبقه خودرو ایران شرکت براي را بازاریابی هاي ي استراتژ اجراي موانع ،)1387(سیدهاشمی، و ممدوحی

 به چهارمرت داراي ادراکی موانع طبقه گانه، هشت بندي طبقه میان در که دهد می نشان نتایج. نمودند بندي رتبه

 رد ادراکیموانع  از سازمان، افراد و کارمندان به هابرنامه تفهیم در شکست دارد اعتقاد ،)2005( دیوید، آر فرد. است

 ریمیک پژوهش نتایج با ها، شاخص و ها مولفه از استفاده در حاضر پژوهش نتایج راهبردي است. ریزيبرنامه اجراي

نتایج تحقیق حاضر  ، همخوانی دارد.)2005( دیوید، آر فرد ،)1387(سیدهاشمی، و ، ممدوحی)1389( دستجردي،

تایج ندر مدیریت راهبردي  بوده و داراي اولویت پنجم است.  و موثر نشان داد موانع ارتباطی، یکی از موانع با اهمیت

 خدمات بخش هاي سازمان راهبردي در تصمیمات سازي پیاده موانع داد، نشان )1389(دستجردي،  تحقیق کریمی
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 ها راهبرد اجراي یکی از موانع ،)2000( ، استات آیزن و بیر م است.وسداراي رتبه  ضعیف ارتباطات ایران، درمانی

 هشپژو نتایج با ها، شاخص و ها مولفه از استفاده در حاضر پژوهش نتایج ضعیف می دانند. عمودي ارتباطات را

نتایج تحقیق حاضر نشان داد موانع اجرایی،  ، همخوانی دارد.)2000( ، استات آیزن و بیر ،)1389( دستجردي، کریمی

 مینتایج تحقیق کری در مدیریت راهبردي  بوده و داراي اولویت ششم است. و تاثیرگذار یکی از موانع با اهمیت

ایران،  درمانی خدمات بخش هاي سازمان راهبردي در تصمیمات سازي پیاده موانع ، نشان داد)1389(دستجردي، 

 ي استراتژ اجراي موانع ،)1387(سیدهاشمی، و ناکارآمد داراي رتبه هششم است. ممدوحی عملیاتی ریزي برنامه

 بقهط انمی در که دهد می نشان نتایج. نمودند بندي رتبه و بندي طبقه خودرو ایران شرکت براي را بازاریابی هاي

 موانع از یکی دارند عقیده ،)2001( کاپالن، و نورتون. است رتبه ششم داراي عملیاتی موانع طبقه گانه، هشت بندي

 شکست دالیل از یکی ،)1984(هام،  ورن روي .است استراتژي انتقال عدم استراتژي، سازيپیاده در اساسی

 می فمختل سطوح واحدهاي میان اطالعات انتقال در نارسایی بریتانیا ارتباطات صنعت در را راهبردي تصمیمات

 نامشخص هايسازي، مسئولیتپیاده در هدایت براي مدلی فقدان داد نشان ،)1980( گارتنر، - ارتون و تحقیق .داند

 سازيپیاده  عموان از قدرت یکی ساختار میل خالف بر ضعیف، کارکردن یا ناکافی اطالعاتی پاسخگو، مشارکت غیر و

 دستجردي، پژوهش کریمی نتایج با ها، شاخص و ها مولفه از استفاده در حاضر پژوهش نتایج  .است استراتژي

همخوانی دارد.  )1980( گارتنر، - ارتون و ،)2001( کاپالن، و نورتون ،)1387(سیدهاشمی، و ممدوحی ،)1389(

اي در مدیریت راهبردي  بوده و دار تاثیرگذار و اهمیتنتایج تحقیق حاضر نشان داد موانع راهبردي، یکی از موانع با 

 راهبردي در تصمیمات سازي پیاده موانع ، نشان داد)1389(دستجردي،  نتایج تحقیق کریمی اولویت هفتم است.

 و ممدوحی م است.سوداراي رتبه متعارض  هاي اولویت و اهداف ایران، درمانی خدمات بخش هاي سازمان

 يبند رتبه و بندي طبقه خودرو ایران شرکت براي را بازاریابی هاي ي استراتژ اجراي موانع ،)1387(سیدهاشمی،

. تاس رتبه پنجم داراي راهبردي موانع طبقه گانه، هشت بندي طبقه میان در که دهد می نشان نتایج. نمودند

 را استراتژي اجراي موانع راهبردي، عملکرد ارزیابی گزارش در ،)1388(ایران اسالمی جمهوري قایقرانی فدراسیون

 راهبرد اجراي یکی از موانع  ،)2000( ، استات آیزن و بیر .اند کرده بیانانداز  چشم به مربوط موانع ها، سازمان در

 استراتژي داد نشان ،)1980( گارتنر، - ارتون و تحقیق متعارض می دانند. هاي اولویت و غیرمشخص راهبرد را ها

 ها، اخصش و ها مولفه از استفاده در حاضر پژوهش نتایجاست.  استراتژي سازيپیاده  موانع از یکی مبهم یا ضعیف

 اسالمی جمهوري قایقرانی فدراسیون ،)1387(سیدهاشمی، و ممدوحی ،)1389( دستجردي، کریمی پژوهش نتایج با

نتایج تحقیق حاضر  ، همخوانی دارد.)1980( گارتنر، - ارتون و تحقیق  ،)2000( ، استات آیزن و )، بیر1388ایران(

تایج ن در مدیریت راهبردي  بوده و داراي اولویت هشتم است. و موثر نشان داد موانع ارزیابی، یکی از موانع با اهمیت

 خدمات بخش هاي سازمان راهبردي در تصمیمات سازي پیاده موانع ، نشان داد)1389(دستجردي،  تحقیق کریمی

 دارد اعتقاد ،)2005( دیوید، آر فرد شده داراي رتبه دهم است. اجرا راهبردي تصمیم ناپذیري ارزیابی ایران، درمانی

راهبردي  یزيربرنامه اجراي موانع ارزیابی در عملکرد از ارزیابی براي استانداردي عنوان به برنامه از استفاده در ناتوانی

، )1389(دستجردي،  تحقیق کریمی پژوهش نتایج با ها، شاخص و ها مولفه از استفاده در حاضر پژوهش نتایج است.

موانع مدیریت  ها شاخص و ها مولفه از استفاده در حاضر پژوهش تایجنهمخوانی دارد.  ،)2005( دیوید، آر فرد

 شملزر ،1993(  برومیلی و برایسون ،) 1984(  جویس و هربینیاك پژوهشپژوهش دیگر از جمله  نتایج با ،راهبردي

نتایج تحقیق  نیز همخوانی دارد. ) 2003(  دوبنی و)  1999(  روپر و اکوموس ،) 1998(  لورنج ،) 1994(  اولسن و
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در مدیریت راهبردي بوده و داراي اولویت نهم  تاثیرگذار و حاضر نشان داد موانع فرهنگی، یکی از موانع با اهمیت

 هاي سازمان راهبردي در تصمیمات سازي پیاده موانع ، نشان داد)1389(دستجردي،  نتایج تحقیق کریمیاست. 

 ،)1387(سیدهاشمی، و ناپذیرنده داراي رتبه یازده است. ممدوحی سازمانی ایران، فرهنگ درمانی خدمات بخش

 پژوهش نتایج. نمودند بندي رتبه و بندي طبقه خودرو ایران شرکت براي را بازاریابی هاي ي استراتژ اجراي موانع

 و ، ممدوحی)1389(دستجردي،  کریمیپژوهش  نتایج با هاي فرهنگی، شاخص و ها مولفه از استفاده در حاضر

  همخوانی دارد. )1387(سیدهاشمی،

راي ب یتوجیهآموزشی و  جلسات تشکیل ،آن موفقیت راهبردي ومدیریت  موانع رفعبه نظر می رسد براي      

 برنامه ریزي اهمیت و نقش شریحت ضرورت دارد. ورزشی، هاي فدراسیون و جوانان و ورزش وزارت مدیران عالی

. کند مکک راهبردي برنامه موفقیت به رفع موانع ومی تواند  ،آنان ایجاد تفکر استراتژیک و جلب حمایت راهبردي،

اهبردي ر برنامه ریزي به ارشد مدیران تعهد یافته و افزایش موضوع به نسبت مدیران آگاهی جلسات، تشکیل با

ی مدر برنامه ریزي استراتژیک جلوگیري مستقیم  و عدم درگیريواگذاري اجرا به زیردستان از  و می گردد تضمین

 میان جلسات مداوم برگزاري. دارد پی درنیز  را سازمانی موانع حذف کافی و سازمانی منابع تخصیص امر این گردد؛

 اییه تشکیل کمیته و راهبردي برنامه خطوط تعیین جهت ،راهبردي ریزي برنامه پروژه تیم مدیر با ارشد مدیران

 هولتس باعث ریزي، برنامه پروژهفرایند در  حضور جهت، سازمانی مختلف واحدهاي کلیدي کارشناسان از متشکل

 درگیر رنظ نقطه ازریزي  برنامه جامعیت و برنامه اجراي از ناشی تغییرات برابر در عدم مقاومت برنامه، سازي پیاده

 رنگ رپ باعث سازمان کلیدي مدیران از متشکل هایی تشکیل کمیته. گردد می سازمانی مختلف واحدهاي کردن

افراد  به الزم هاي آموزش جهت زمینه کردن فراهم با و گردد می راهبردي ریزي پروژه برنامه در آنان حضور کردن

 هپروژ تیم کردن موجب یکدست سازمان، داخلی فرایندهاي و ها عملیات درباره راهبردي ریزي برنامه در درگیر

و  وزارت ورزش و جوانانمرجع  باالترین توسط راهبردي برنامه رسمی ابالغ. شود می راهبردي ریزي برنامه

 مالی و منابع سازمانی اختصاص با و شده آنان تعهد کسب موجب واحدها، مدیران تمامی به فدراسیون هاي ورزشی

 لیمدیران الزم است منابع ما. گردد نمایان می کارکنان میان آن اهمیت و شده تسهیل پروژه اهداف پیشبرد کافی،

ا تدارك ر و وسایل، تجهیزات و تکنولوژي مورد نیاز تامین کردهبرنامه راهبردي  ارزیابی و اجرا تدوین، براي کافی را

 هاي هارتم و تجربه دانش،، آگاهی افزایش جهت انسانی نیروي براي توجیحی جلسات تشکیل چنین همببیند. 

 اجراي برنامه به آنان مقاومت میزان کاهشو همچنین  ها استراتژي با همسویی و ها استراتژي اجراي مورد در آنان

) هاتراتژياس وچشم انداز ، بیانیه ماموریت( مدیریت راهبرديمفاهیم و کارکنان باید با  مدیران .داشت خواهد پی در را

 وظیفه واحدهاي بین و عدم هماهنگی داخلی ضعیفو را درك کنند  برنامه ریزي استراتژیکضرورت آشنا شوند و 

 انکارکن به هاي سازمان را استراتژيضروري است  ارشد مدیران را بر طرف کنند. استراتژیک برنامه ریزي اي

 تحقق اعثب ایفا کنند تاریزي  برنامه پروژه کلیدي اعضاي عنوان به نظارتی نقشانتقال دهند و از سوي دیگر، 

جلب  باید براي پیگیري و اجراي استراتژي ها را اجرایی بخش مشارکت و گردند احتمالی حل تعارضات و اهداف

 ردهاحی کو موفقیت برنامه استراتژیک طرکار  شرفتیپ نیتضم يبراو ارزیابی نظارت  باید نظام ارشد مدیران .نمایند

  ی و اقدامات اصالحی را در صورت نیاز انجام دهند.ابیارز و بر اساس آن برنامه ها را گام به گام نظارت و

 و فدراسیون هاي وزارت ورزش و جوانانتصمیم گیرندگان  نتایج این تحقیق می تواند در اختیار مدیران و     

تدوین، اجرا و ارزیابی آن مورد استفاده موجود در مراحل و شناخت موانع  مناسبی ، تا به عنوان ابزارقرار گیردورزشی 
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 کیفیت مدیریت ارتقاء و بهبود از آن در جهت و شناسایی کرده را موجود ضعف و قوت نقاط موانع، قرار گرفته و

 ثريمؤ گام تواند می آنها رفع و کنترل جهت در تالش و موانع این از اطالع که است بدیهی بهره جویند.راهبردي 

   .باشد و فدراسیون هاي ورزشی کشور وزارت ورزش و جوانان در راهبردي تصمیمات موفق سازي پیاده در جهت
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