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چكيده
یكی از دغدغههای اصلی استراتژیستها و مدیران عالی سازمانها ،پیادهسازی مؤثر
استراتژیهای تدوینشده است .بهگونهای که بیگر ( )3003بیان میکند 30 ،درصد استراتژیهای
تدوینشده در زمان معین خود پیادهسازی نمیشوند .در نظام ورزش ایران نیز وضعیت به همین
منوال است .در دههی گذشته ،برنامههای استراتژیك متعددی در سطح ورزش کشور تدوین
شدهاست ،ولی مطالعهی وضع موجود ،حاکی از عدم اجرای کامل و دستیابی به اهداف و نتایج
مورد انتظار آنهاست .در پژوهش حاضر با کاربرد یك مطالعهی کیفی و به روش گرندد تئوری به
شناسایی موانع پیشروی پیادهسازی مؤثر استراتژیها در نظام ورزش ایران پرداختهشد .به این
منظور ،پس از مطالعهی مبانی نظری و پیشینهی موضوع ،به مصاحبههای کیفی با صاحبنظران
( )n=28پرداختهشد .یافتههای حاصل از مصاحبههای کیفی بهصورت کدبندی باز ،محوری و
انتخابی مورد تحلیل متنی قرار گرفتند .نتایج حاکی از شناسایی  31مانع اصلی در برابر
پیادهسازی استراتژیها در نظام ورزش ایران بود .این موانع در قالب  1مؤلفه با عناوین  .3موانع
زیربنایی ( 6مانع) .3 ،موانع مرحلهی تدوین استراتژیها ( 6مانع) .2 ،موانع مرحلهی انتقال
استراتژیها به عمل ( 2مانع) ،و  .1موانع مرحلهی اجرای استراتژیها ( 7مانع) دستهبندی شدند.
بدیهی است بهمنظور اجرای بهینهی برنامههای استراتژیك در نظام ورزش ایران ،باید در مرحلهی
اول موانع موجود را از پیش رو برداشت .بنابراین موانع شناساییشده در پژوهش حاضر میتواند به
تدوینکنندگان و مدیران عالی ورزش ایران قبل ،در حین و بعد از تدوین برنامههای استراتژیك
کمك شایانی داشتهباشد.
كليد واژگان :مدیریت استراتژیك ،پیادهسازی استراتژی ،نظام ورزش ایران ،موانع و مشكالت

 نویسندۀ مسئول

Email: Mhpeymanfar@gmail.com
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مقدمه

امروزه تحوالت محيطي و لزوم همگامي با اين تحوالت موجب شدهاست كه حركت به سمت
شيوههای نوين مديريت ،از جمله مديريت استراتژيك 1به عنوان شرطي برای بقای سازمانها
مطرح شود .در مديريت استراتژيك ،سازمانها برای اينکه بتوانند پايدار و بهطور مستمر به
رقابت بپردازند ( )1،1و همچنين به منظور دستيابي به اهداف و تحقق مأموريت سازماني خود
نياز دارند تا استراتژیهايي برای خود تنظيم كنند ( .)3آنچه تحول و پيشرفت را رقم ميزند،
توسعهی مبتني بر استراتژی است ( .)4به همين دليل ،در هزارهی سوم سازمانهای ورزشي
همانند ساير سازمانها و نهاد های اجتماعي و اقتصادی برای بقا و كسب موفقيت در عرصهی
رقابت ملي و بينالمللي به سازمانهايي استراتژیمحور تبديل شده و برای دستيابي به اين
موفقيتها ،رو به برنامهريزی استراتژيك آوردهاند .اما در اين ميان ،نکتهی مهم اين است كه اگر
استراتژیها بهطور مؤثر و موفقيتآميز اجرا نشوند ،هيچ منفعتي را برای سازمان خود بهدنبال
نخواهند داشت (.)1،1،1
پيادهسازی استراتژی 1نيازمند توجه به مجموعهای از فعاليتها و انتخابهايي است كه برای
اجرای طرح استراتژيك الزم و ضروری است .اما چيزی كه امروزه شاهد آن هستيم ،اين است
كه عليرغم اهميت فرايند اجرا در مديريت استراتژيك ،بهعلت تمركز بيشتر بر فرايند تدوين
استراتژی ،3به آن كمتر توجه ميشود .كاتر و پاكو )1212( 4بيان ميدارند كه يکي از
دغدغههای اصلي مديريت استرات ژيك در ربع پاياني قرن بيستم ،پرداختن و توجه مناسب به
موضوع اجرای استراتژیها بودهاست ( .)1در اين رابطه ،بيگر در سال  1221بيان كرد كه
02درصد استراتژیهای تدوينشده در زمان مشخص و از پيشتعيينشده اجرا نميشوند و به
اهداف و نتايج مورد انتظار خود نميرسند ( .)6همچنين سپي كولند )1226( 1در مطالعهای با
هدف مشابه به اين نتيجه دست يافت كه 02درصد سازمانها و شركتها ،استراتژیهای
مناسبي تدوين كردهاند ،اما تنها 14درصد آنها در اجرای آن موفق بودهاند ( .)0ساير بررسيها و
پيمايشهای انجامشده در طي دو دههی گذشته نيز بيانگر آنند كه  62تا 02درصد از سازمانها
به اهداف استراتژيك خود دست پيدا نميكنند (.)7
بديهي است كه سازمانهای ورزشي نيز از اين مقوله مستثني نيستند .هماكنون سازمانهای
1. Strategic Management
2. Implementation Strategy
3. Strategy Formulation
4. Cater&pucko
5. Speculand
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ورزشي كشورمان مانند سازمان تربيتبدني ،كميته ملي المپيك ،فدراسيونهای ورزشي ،ادارات
تربيت بدني و ساير وزارتخانهها به تدوين برنامههای استراتژيك خويش مبادرت كردهاند .ليکن
مطالعات نشان دادهاند كه تعداد قابل توجهي از اين سازمانها در اجرای استراتژیهای
تدوينشدهی خود موفق بودهاند ( .)0بهعنوان نمونه ،طرح جامع ورزش كشور ،سند ملي است
كه با بهرهگيری از نظرات  722نفر از متخصصان ،كارشناسان و دستاندركاران ورزش و با صرف
 46222نفرساعت و  14ماه كار مداوم تدوين شد و دارای افق زماني  12ساله بود كه
ميتوانست تحول اساسي در ورزش كشور ايجاد كند .اما عليرغم هزينههای هنگفت ،اين طرح
در اجرا با موانع فراواني روبرو شد و سرانجام نتوانست جامهی عمل بپوشد .همچنين پس از
تدوين سند راهبردی توسعهی تربيتبدني و ورزش ،برنامههای استراتژيك مختلفي در سطح
نظام ورزش كشور تدوين شد .در اين ميان مي توان به نظام جامع حقوقي تربيت بدني و ورزش
كشور ( ،)1303برنامهريزی راهبردی فدراسيون قايقراني و اسکي روی آب ( ،)1307برنامهريزی
راهبردی فدراسيون تکواندو ( ،)1307برنامهريزی استراتژيك پژوهشهای تربيتبدني و علوم
ورزشي ( ،)1307نظام جامع توسعهی ورزش قهرماني جمهوری اسالمي ايران ( ،)1307نظام
جامع ورزش حرفهای ( ،)1307برنامهريزی استراتژيك كميته ملي المپيك ( ،)1307تدوين
اهداف كالن ،سياستها و راهکارهای اجرايي توسعهی ورزش دانشجويي در قالب برنامه چهارم
توسعهی كشور ( ،)1300برنامه راهبردی فدراسيون كشتي ( ،)1300برنامهی راهبردی توسعهی
واليبال ( )1300اشاره كرد .بررسي وضعيت موجود و نظرات مديران و صاحبنظران سازمانهای
مذكور حاكي از آن است كه تعداد كمي از استراتژیهای تدوينشده در اين برنامهها،
پيادهسازی شدهاند.
در اين ميان ،آنچه اهميت دارد شناسايي موانع پيادهسازی برنامههای استراتژيك است؛ چراكه
اگر يك سازمان نتواند اين موانع را شناسايي و سپس از پيش رو بردارد ،نميتواند مراحل
اساسي اجرای برنامههای خود را طي كند .عالوه بر آن ،عدم اجرای استراتژیها آثار سوئي نيز
برای سازمانهای ورزشي كشور بهدنبال خواهد داشت .ازجمله آثار سوء ميتوان ازدستدادن
بخشي از پول و زمان سازمان ،ايجاد سابقه و زمينهی منفي در سازمان به علت ناكامي در اجرا،
افت روحي كاركنان و پرخاشگر شدن آنها و همچنين ازدستدادن اعتماد به مديريت و ايجاد
يك سازمان بيانعطاف را نام برد ( .)12عالوه بر آن ،اجرای ضعيف استراتژی چرخهی بعدی
برنامهريزی را مختل خواهدكرد (.)1
نظر به اهميت موضوع ،مطالعات مختلفي به شناخت موانع پيش روی اجرای استراتژیها
پرداختهاند .هرچند پژوهشگران و نظريهپردازان در حوزهی مديريت استراتژيك بر عوامل تقريباً
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مشابهي جهت پيادهسازی موفقيتآميز استراتژیها تأكيد دارند ( ،)11،13اما در مقابل بررسي
نتايج پژوهشهای انجامشده در مورد موانع اجرای آنها حاكي از چيز ديگری است.
بهعنوان نمونه ،سالم القمدی 11 ،)1000(1مانع در برابر پيادهسازی استراتژیها شناسايي كرد
و بيان نمود كه 72درصد از شركتهای حاضر در مطالعهی وی حداقل با شش مانع به شرح زير
در اجرای استراتژیهای خود روبرو بودهاند .1 :اجرای استراتژی بيشتر از زماني كه به آن
اختصاص دادهميشود ،به زمان نياز دارد .1 ،روبروشدن با مشکالتي كه قبالً شناسايي نشدهاند،
 .3وظايف و فعاليتهای كليدی برای اجرا ،بهطور واضح تعريف نشدهاند .4 ،فعاليتها و
هماهنگيها بهطور كافي مؤثر نيستند .1 ،فعاليتهای رقابتي مجريان را از اجرا باز ميدارند.6 ،
1
سيستم اطالعات برای نظارت بر اجرا كافي نيست ( .)14همچنين هانسن ،بويد و كريدر
( )1000در يك مطالعهی موردی ،به مشکالت و موانع ذكرشده در فوق ،ناكامي در تطبيق با
تغييرات محيطي ،انحراف از اهداف اصلي و فقدان اعتماد برای رسيدن به موفقيت را به آن
اضافه نمودند (.)11
يکي از ديگر موانع كه برخي محققان به آن اشاره كردهاند ،موضوع همکاری و مشاركت كاركنان
در تدوين برنامههای استراتژيك است .از اين رو ،كاپالن و نورتن )1221( 3بيان ميكنند كه
زماني پيادهسازی استراتژیها در سازمانها تضمين ميشود كه كاركنان در فرايند تدوين
مشاركت داشتهباشند و بتوانند خود را با استراتژیها همسو سازند .به اعتقاد آنها ،موانع اساسي
در سر راه پيادهسازی استراتژیها شامل  4دستهی موانع عدم همسويي كاركنان با استراتژیها،
موانع تخص يص نيافتن منابع ،موانع مربوط به عدم انتقال استراتژی و موانع مربوط به عدم تعهد
مديريت است ( .)16در مطالعهای وسيعتر ،بير و ايزنستات )1222( 4نشان دادند كه اغلب
سازمانها با شش مانع در برابر اجرای استراتژیهای خود روبرو هستند .آنها از اين موانع تحت
عنوان قاتالن مرموز استراتژیها نام بردهاند .اين شش مانع شامل سبك مديريت از باال به پايين،
استراتژی غيرواضح و تعارض اولويتها ،تيم مديريت ارشد نامؤثر ،ضعف ارتباطات عمودی،
ضعف هماهنگي بين امور و بخشها ،فقدان مهارت كافي و عدم توسعهی مناسب رهبری در
سطوح پايين بودند ( .)17دلي سي )1221( 1شش قاتل استراتژی را كه توسط بير و ايزنستات
بيان شدهبود مورد بررسي و بازنگری قرار داده و  4مانع  .1مديريت ارشد نامؤثر  .1سبك
1. AL-Ghamdi
2. Hansen, Boyd & Kryder
3. Kaplan & norton
4. Beer & Eisenstat
5. Delisi
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مديريت ارشد از باال به پايين  .3استراتژیهای مبهم و نامشخص و ناسازگار بودن اولويتها و .4
هماهنگي ضعيف در بين خطوط اجرايي سازمان را معرفي كرد (.)10
محققان متعدد ديگری نيز هر يك بهنوعي به موضوع موانع پيادهسازی مؤثر استراتژیها
پرداختهاند كه از آن جمله ميتوان محققاني چون تان ،)1224(1رحيمنيا ،كاستکا و
شارپ )1221(1هريبينياک )1221( 3هريبينياک ( )1226اميری ( ،)1301اميرنژاد ()1307
سول و اسپينوسا )1227( 4كاتر و پاكو ( )1212را نام برد (.)1،10-11
جمعبندی نتايج تحقيقات مختلف بيانگر آن است كه هريك از پژوهشگران و صاحبنظران،
عوامل گوناگوني را برای عدم پيادهسازی برنامههای استراتژيك در پژوهشهای خود عنوان
كردهاند .برخي از اين عوامل در بسياری از تحقيقات مشابه و برخي ديگر متفاوت است؛ ولي آن
چه اهميت دارد ،اين است كه اين موانع ممکن است تحت تأثير شرايط و فرهنگهای مختلف
قرار گيرد .همچنين اولويت بندی اين موانع از نظامي به نظام ديگر و حتي از سازماني به سازمان
ديگر متفاوت خواهد بود .لذا انگيزهی اصلي پژوهشگران حاضر بر اين بود تا با مطالعهای كيفي
به شناخت موانع پيش روی اجرای برنامههای استراتژيك در نظا م ورزش ايران پرداخته و به اين
سؤال اساسي پاسخ دهند كه چرا استراتژیهای تدوينشده در نظام ورزش ايران با شکست
مواجه ميشوند؟
روش شناسی

بهمنظور دستيابي به هدف پژوهش ،از روش پژوهش كيفي استفاده شد .پژوهش كيفي برای درک
و تبيين پديدههای اجتماعي از دادههای حاصله از مصاحبهها ،مستندات ،مشاهدههای مشاركتي و
 ...استفاده ميكند ( .)16اين نوع پژوهش بر معنايي كه افراد ذیربط (شركتكنندگان در فرايند
اجرای پژوهش) از پديدهی مورد مطالعه در ذهن دارند ،تأكيد دارد (.)17
راهبرد پژوهش كيفي ،خود شامل روشهای مختلفي است كه در اين پژوهش ،روش نظريه
برخواسته از دادهها (گرندد تئوری) 1مد نظر قرارگرفت .نظريهی حاصل از اجرای چنين روش
پژوهشي ،يك نظريهی فرايندی است ( )17كه با استفاده از شيوههای منظم گردآوری دادهها،
به تشخيص مقولهها ،مضمونها و برقراری رابطه ميان مقولهها پرداخته ميشود .فرآيند اجرای

1. Tan
2. Rahimnia, Castca & Sharp
3. Hrebiniak
4. Sull & Spinosa
5. Grounded Theory
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پژوهش حاضر به شرح زير بود.
در اين پژوهش در ابتدا به مطالعهی مباني نظری و پيشينهی پژوهش پرداختهشد .نتايج
مطالعات اوليه ،منجر به جمعآوری دستهبندیها و موانع مختلفي شد كه در مباني نظری و
پيشينهی تحقيق به آنها اشاره شدهبود .اين مطالب كمك شاياني به پژوهشگران در تدوين يك
راهنمای مصاحبه داشت .در ادامه ،به مصاحبههای باز و نيمهباز با صاحبنظران پرداختهشد .اين
جامعه شامل نمايندگان مجلس شورای اسالمي ،مديران عالي ورزش كشور و همچنين اساتيد
دانشگاه بود .نمونهگيری افراد مورد مصاحبه بهصورت هدفمند بود .به اين صورت كه تالش
پژوهشگران بر اين بود تا افرادی انتخاب و مورد مصاحبه قرار گيرند كه به نحوی در اجرا،
تدوين يا تصويب استراتژیهای نظام ورزش كشور نقش داشتهاند .انجام  10مصاحبهی كيفي با
 14نفر از جامعهی آماری فوق ،كه به روش نمونهگيری نظری انتخاب شده بودند ،پژوهش را به
اشباع نظری 1رساند ( 4نفر به دليل نياز مجدداً مورد مصاحبه قرار گرفتند) .در اين ميان 1 ،نفر
از نمايندگان مجلس شورای اسالمي 11 ،نفر از اساتيد دانشگاهها و  7نفر از مديران عالي
(كنوني و اسبق) ورزش كشور مورد مصاحبه قرار گرفتند .تحليلهای همزمان با مصاحبه كه
بهصورت كدگذاری باز ،1محوری 3و انتخابي 4انجام شد ،تيم پژوهش را به سمت فرايندی نو در
پيادهسازی استراتژیها هدايت كرد.
الزم به ذكر است كه كدگذاری باز نخستين مرحلهی كدگذاری محسوب ميشود .در كدگذاری
باز ،پژوهشگر با ذهني باز به نامگذاری مفاهيم ميپردازد .اين مرحله باز ناميده ميشود ،چراكه
پژوهشگر بدون هيچ محدوديتي به نامگذاری مفاهيم ميپردازد .در اين مرحله ،پژوهشگران با
مرور دادهها تالش كردند كه مفاهيم مستتر در دادهها را بازشناسن د و مقولههای اصلي و فرعي
را مشخص كنند .در مرحلهی بعد كه كدگذاری محوری ناميده ميشود ،فرايند اختصاص كد به
مفاهيم موجود در داده از حالت كامالً باز خارج ميشود و شکلي گزيده به خود ميگيرد .به بيان
ديگر ،كدگذاری باز به بروز محورهای مشتركي در مجموعهی دادهی گردآوریشده منجر
ميشود كه اين محورها به مرحلهی بعدی كدگذاری ،جهتگيریهای تازهای ميبخشد .در اين
مرحله ،پژوهشگران مقولههای اصلي كدگذاری باز را انتخاب كردند و آنها را در مركز فرايند
مورد بررسي قرار دادند .سپس ساير مقولهها را به آن مرتبط ساختند.
1. Theoretical Saturation
2. Open Coding
3. Axial Coding
4. Selective Coding
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در آخرين مرحله از كدگذاری ،به دليل اينکه اجزای اصلي نظريه و يا فرايند پيشنهادی خود را
نشان ميدهد ،پژوهشگر بر اساس اين اجزای نوظهور در كار كدگذاری گزيدهتر عمل ميكند .از
اينرو ،اين مرحله را انتخابي مينامند .وظيفهی بعدی پژوهشگر ،دستهبندی و مقايسهی مفاهيم
استخراجشده از عمق دادهها است .در اين مرحله ،نظرات و مفاهيم در طبقههای يکسان قرار
گرفتند و در نهايت موانع پيادهسازی مؤثر استراتژیها در نظام ورزش ايران شناسايي شدند.
نتايج

پس از بررسي ادبيات و پيشينهی مرتبط با موضوع پژوهش ،موانع موجود شناسايي و در قالب
 1مؤلفهی موانع برنامه ريزی (تدوين و انتقال استراتژی) ،موانع فرهنگ سازماني ،موانع منابع
سازماني (انساني ،مالي و فيزيکي) ،موانع ساختار و ارتباطات سازماني و موانع مديريت سازمان
دستهبندی شد (شکل.)1

شكل .3دستهبندی موانع پیادهسازی استراتژیها بر اساس ادبیات موضوع

مطالعات كتابخانهای و بررسي عميق پيشينهی پژوهش به پژوهشگران كمك كرد تا جهت
شناسايي موانع موجود در پيادهسازی استراتژیهای نظام ورزش كشور با ديد وسيعتری به
مصاحبه با صاحبنظران بپردازند .مصاحبههای كيفي انجامشده ،تيم پژوهش را به سمت فرايند
جديدی از موانع پيادهسازی استراتژیها سوق داد .كدبندیهای باز ،محوری و انتخابي و تحليل
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نهايي مصاحبهها منجر به شناسايي  14گويه در قالب  4مؤلفه شد (شکل 1و جداول 1الي .)4
همانگونه كه مالحظه ميشود ،موانع پيش روی اجرای استراتژیها در نظام ورزش ايران در
قالب  4دستهی موانع زيربنايي ،موانع مرحلهی تدوين استراتژیها ،موانع مرحلهی انتقال
استراتژیها به عمل و موانع مرحلهی اجرای استراتژیها قرار گرفت:
بازخور
د
موانع مرحله تدوين
استراتژیها

موانع مرحله انتقال استراتژی ها
به عمل

موانعععع مرحلعععه اجعععرای
استراتژیها

موانع زيربنايي
شكل  .3مؤلفههای اصلی موانع پیادهسازی مؤثر استراتژیها در نظام ورزش ایران

در ادامه به معرفي مؤلفهها و موانع هر يك از آنها موانع شناسايي شده در نظام ورزش كشور به
تفکيك مؤلفههای فوق پرداخته شدهاست.
 -3موانع زیربنایی
جدول  1بيانگر موانع زيربنايي شناساييشده جهت پيادهسازی مؤثر استراتژیها در نظام ورزش
كشور است .همانگونه كه مالحظه ميشود 6 ،مانع در قالب اين مؤلفه شناسايي شدهاند.
جدول  .3موانع زیربنایی پیش روی پیادهسازی استراتژیها در نظام ورزش ایران
ردیف

موانع زیربنایی

1
1
3
4
1
6

ضعف فرهنگ برنامهمحوری در مديران و نظام ورزش ايران
ثبات اندک مديريت در سازمانهای ورزشي
كمبود اسناد باالدستي و الزامات قانوني برای اجرای برنامههای استراتژيك در ورزش
شايستهساالری اندک در تعيين مديران ورزشي
عدم اطمينان كافي از تخصيص و تأمين اعتبار بودجه دولتي در سازمانهای ورزشي
تغييرات در سياستهای كالن دولتي تأثيرگذار بر ورزش

-3موانع مرحلهی تدوین استراتژیها
جدول  1بيانگر موانع شناسايي شده در مرحلهی تدوين استراتژیها جهت پيادهسازی مؤثر آنها
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در نظام ورزش ايران است .همانگونه كه مالحظه ميشود 6 ،مانع در قالب اين مؤلفه شناسايي
شدهاند.
جدول  .3موانع پیادهسازی استراتژیها در نظام ورزش ایران در مرحلهی تدوین استراتژیها
ردیف

موانع مرحلهی تدوین استراتژیها

1
1
3
4
1

پايين بودن سطح دانش برخي تدوينكنندگان برنامههای استراتژيك
عدم تعامل كافي استراتژيستها با سازمانهای اجرايي (مديران و كاركنان)
عدم توجه به قابليت اجرايي برنامههای استراتژيك در هنگام تدوين (آرمانگرا بودن برنامهها)
عدم شناخت كافي تدوينكنندگان از سازمانها و نظام ورزش كشور
عدم توجه كافي به ذينفعان كليدی سازمان در هنگام تدوين
هماهنگ نبودن استراتژیهای سطح سازماني با اهداف ،چشم انداز و استراتژیهای كالن
نظام ورزش كشور

6

 -2موانع مرحلهی انتقال استراتژیها به عمل
جدول  3بيانگر موانع شناساييشده در مرحلهی انتقال استراتژیها به عمل جهت پيادهسازی
مؤثر آنها در نظام ورزش ايران است .همانگونه كه مالحظه ميشود 1 ،مانع در قالب اين مؤلفه
شناسايي شدهاند.
جدول  .2موانع پیادهسازی استراتژیها در نظام ورزش ایران در مرحلهی انتقال استراتژیها به عمل
ردیف

موانع مرحلهی انتقال استراتژیها به عمل

1
1
3
4
1

تعهد و اعتقاد اندک برخي مديران برای پيادهسازی استراتژیها
عدم تدوين برنامههای عملياتي ( )action planمتناظر با برنامههای استراتژيك
عدم تطابق ساختار سازمانهای ورزشي با استراتژیها
نظام مند (سيستماتيك) نبودن مديريت سازمانهای ورزشي كشور
عدم ترجمه برنامهها (استراتژيك و عملياتي) به شاخصها و اهداف كمي ساليانه

 -1موانع مرحلهی اجرای استراتژیها
جدول  4بيانگر موانع شناسايي شده در مرحلهی اجرای استراتژیها جهت پيادهسازی مؤثر آنها
در نظام ورزش ايران است .همانگونه كه مالحظه ميشود 7 ،مانع در قالب اين مؤلفه شناسايي
شدهاند.
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جدول .1موانع پیادهسازی استراتژیها در نظام ورزش ایران در مرحلهی اجرای استراتژیها
ردیف

موانع مرحلهی اجرای استراتژیها

1
1
3
4
1

دانش و مهارت اندک برخي مديران برای اجرای استراتژیها
فقدان سيستم ارزيابي مشخص به منظور نظارت بر حسن اجرای برنامههای استراتژيك
كمبود منابع انساني متخصص در سازمانهای ورزشي
تعارضات بين نيروهای صف و ستاد در سازمانهای ورزشي
بي توجهي به اجرای استراتژیها در بودجهبندی و تخصيص اعتبارات
عدم توجه كافي به پويا بودن فرآيند برنامهريزی استراتژيك و لزوم بازنگری در استراتژیهای
تدوينشده در حين اجرا
عدم تعامل مؤثر سازمانهای اجرايي با تدوينكنندگان برنامههای استراتژيك در هنگام اجرا

6
7

بحث و نتيجهگيري

پيادهسازی استراتژیها هميشه جزء مشکلترين بخش مديريت استراتژيك بودهاست .گواه اين
ادعا ،پژوهشهای متعددی است كه توسط پژوهشگران و صاحبنظران مديريت استراتژيك در
سرتاسر جهان انجام شدهاست ( .)7،10اينکه امروزه استراتژیها بهطور مطلوب پيادهسازی و
اجرا نميشوند ،صاحبنظران اين حوزه را بر آن داشتهاست تا به شناسايي موانع آن بپردازند.
مطالعهی حاضر نيز با همين هدف در نظام ورزش ايران انجام شد .در حقيقت ،پژوهشگران به
دنبال پاسخ به اين سؤال بودند كه استراتژیهای تدوينشده در نظام ورزش كشور در اجرا با
چه موانع و مشکالتي روبرو هستند؟ كدگذاریهای باز ،محوری و انتخابي يافتهها ،منجر به
ارائهی مؤلفههای اصلي موانع پيادهسازی استراتژیها در نظام ورزش ايران شد .فرايندی كه
شامل چهار دستهی موانع زير بنايي ،موانع مرحلهی تدوين استراتژیها ،موانع مرحلهی انتقال
استراتژیها به عمل و موانع مرحلهی اجرای استراتژیها بود .در ادامه به تفکيك هر يك از
مؤلفههای شناساييشده به بحث و بررسي و نتيجه گيری پرداخته شدهاست.
موانع زيربنايي :صاحبنظران بر اين باورند كه هيچ برنامهی تحولي و توسعهای بدون
فراهمآمدن زمينهها و بسترهای مورد نياز محقق نخواهد شد ()11؛ يعني برای آنکه استراتژی
محقق شود ،بايد سازمان و محيط پذيرش اجرای استراتژی را داشتهباشد .سؤالي كه در اين جا
برای مديران عالي سازمان بايد مطرح شود ،اين است كه آيا ساختار ،فرهنگ سازماني،
سيستمها ،فرايندها و ذينفعان سازمان اجازهی اجرای چنين استراتژیهايي را ميدهند؟ اين
موضوع را ميتوان تحت اجراپذيربودن استراتژی نامگذاری كرد .عدم تناسب استراتژیها با ابعاد
زمينهی 1سازمان ،چالش اجراپذيری استراتژی را پيشروی مديران قرار ميدهد .لذا پيادهسازی
1. Context
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استراتژی ها در نظام ورزش ايران نيز نيازمند شرايط و محيطي است تا سازمانها و نهادهای
مختلف بتوانند در راستای تحقق اهداف و چشمانداز خود قدم بردارند.
در اين مطالعه ،موانع زيربنايي ،از ديدگاه صاحبنظران بهعنوان يکي از مؤلفههای اصلي عدم
پيادهسازی مؤثر استراتژیها در نظام ورزش ايران تعيين شد.
در اين زمينه ،اميری ( )1301در بررسي موانع و چالشهای اساسي در تحقق و پيادهسازی سند
چشمانداز كشور ،يکي از چهار مؤلفه اصلي خود را موانع زمينهای (محيطي) عنوان ميكند.
موانعي كه قبل از هر اقدامي ،نه تنها در زمينهی پيادهسازی مؤثر استراتژیها ،حتي در زمينهی
مديريت استراتژيك بايد به آن توجه شود ( .)11دانس ) 1221( 1نيز چنين عنوان كرد كه
بخشي از موانع پيادهسازی استراتژیها در سازمانها ،مربوط به موانع و مشکالت بيروني است
كه به سازمان تحميل ميشود ( .)10يك نگاه اجمالي به موانع زيربنايي شناساييشده
(جدول )1نشان ميدهد كه اين موانع عمدتاً از جنس موانع بيروني هستند؛ يعني موانعي كه
كمتر تحت كنترل مديران و سازمانهای ورزشي ميباشند .در اين زمينه ،پژوهشهای هانسن و
همکاران ( ،)1000آلتونن و آيکاوالکو ،)1221( 1تان ( ،)1224كومار و همکاران )1226( 3نشان
مي دهد عوامل محيطي متغير و غير قابل كنترل جزء موانع كليدی پيادهسازی استراتژیها
هستند (.)11،10،32،31
همچنين همانگونه كه مالحظه شد ،در مطالعهی حاضر  6مانع بهعنوان موانع زيربنايي
مورد شناسايي قرار گرفت .موانعي كه با موانع شناساييشده در پژوهشهای دلي سي (،)1221
تان ( ،)1224مانکينز و استيل ،)1221( 4هريبينياک ( ،)1221برانن ،)1221( 1رحيمنيا و
همکاران ( ،)1221كريمي و همکاران ( ) 1300و كاتر و پاكو ( )1212همراستا است
(.)1،10-11،31،33،31
نگاه اجمالي به موانع ذكرشده نشان ميدهد متغيرهای اين معيار فضا و بافتي را به وجود
ميآورند كه سازمان در آن فعاليت ميكند .لذا جهت برطرف كر دن آنها عزم و همت ملي را
ميطلبد؛ چراكه اين موانع ريشه در فرهنگ و سيستم جاری كشور دارند .از سوی ديگر ،هر

1 . Downse
2 . Aaltonen & Ikavalko
3 . Kumar et al
4 . Mankias & Steel
5 . Brannen
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چند از ميان برداشتن موانع محيطي از حيطهی عملکرد مديران ورزشي خارج است ،ولي در
نظر گرفتن اين موانع در مراحل مختلف تدوين و اجرا توسط مديران ورزشي ،ميتواند به آنها در
آسيبپذيری كمتر از موانع محيطي كمك كند.
به هر حال در سطح كالن ورزش كشور ،شناخت موانع زيربنايي و همچنين ارائهی راهکارهای
مناسب برای از سر راه برداشتن آنها از ضروريات است .در غير اين صورت ،هرچه در اين راه
جلوتر برويم ،راه را كجتر رفتهايم.
موانع مرحلهی تدوين استراتژیها :متخصصين مديريت استراتژيك ،تدوين استراتژی را بهعنوان
توسعهی يك برنامهی بلندمدت با نگاه به قوتها و ضعفهای سازمان برای مديريت مؤثر بر
فرصتها و تهديدهای محيطي تعريف ميكنند ( .)10مرحلهی تدوين استراتژی نقطهی شروعي
برای اجرای استراتژی است؛ لذا پس از فراهمكردن عوامل زمينهای و زيربنايي برای مديريت
استراتژيك ( به شرح موانع زيربنايي در فوق) اولين قدم ،تدوين استراتژی مناسب ،كارا و
اثربخش است تا به اين صورت بتوان با در دست داشتن آن بهعنوان نقشهی راه ،به سوی
چشمانداز و اهداف آرماني قدم برداشت .در اين زمينه ،روتان )1000(1بيان ميكند كه همهی
جنبههای مرحلهی طرحريزی و تدوين برنامههای استراتژيك ،برای اجرای آن از اهميت
بهسزايي برخوردارند؛ چراكه در حين اجرا ديگر زماني برای انجام آنها نيست ( .)36در اين
پژوهش ،يکي از مؤلفههای اصلي موانع پيادهسازی استراتژیها در نظام ورزش ايران ،موانع
مرحلهی تدوين استراتژیها تعيين شد .چراكه عقيده بر اين است كه يك بخشي از موانع در
خود برنامهها است .در اين زمينه ،تان ( ،)1224مانکينز و استيل ( ،)1221رحيمنيا و همکاران
( ،)1221هريبينياک ( )1226و كاتر و پاكو ( )1212مانع تدوين استراتژیها را يکي از موانع
اصلي پيادهسازی استراتژیها بيان داشتند (.)1،10،12،11،31
 6مانع شناساييشده در مرحلهی تدوين شامل مواردی است كه در هنگام تدوين برنامههای
استراتژيك ،مانع از تدوين يك برنامهی واضح و روشنشده و باعث ميشوند تا اين برنامهها در
مرحلهی اجرا و پيادهسازی با شکست مواجه شوند .پژوهشگراني همچون بيار و ايزنستات
( ،)1222دليسي ( ،)1221مانکينز و استيل ( ،)1221رحيمنيا و همکاران ( ،)1221هريبينياک
( ،)1226سول و اسپينوسا ( ) 1227و كاتر و پاكو ( )1212در پژوهشهای خود به گويههای
شناساييشده در اين بخش از پژوهش بهعنوان موانع پيادهسازی استراتژیها اشاره داشتهاند
( .)1،17،10،12،11،13،31پيشنهاد اصلي به تدوينكنندگان و نيز مديران عالي سازمانهای
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ورزشي كشور ،اين است كه از ابتدا توجه ويژهای به موانع مرحلهی تدوين استراتژیها
داشتهباشند .چراكه بعد از تدوين استراتژیها ،زمان زيادی برای بازنگری آنها وجود ندارد.
موانع مرحلهی انتقال استراتژیها به عمل :ترجمهی استراتژی يا انتقال استراتژی به عمل،
بيانيههای سطح باالی استراتژيك را به اهداف ،سنجهها ،اهداف كمي ،اقدامات ابتکاری و
بودجههايي تبديل مي كند كه راهنمای اقدامات سازمان بوده و سازمان را برای اجرای اثربخش
استراتژی همسو ميكند ( .)7برخي صاحبنظران مديريت استراتژيك مرحلهی انتقال
استراتژی ها به عمل (ترجمه استراتژی) را درون مرحله اجرا ديدهاند .اما به نظر ميرسد كه با
توجه به اهميت و نقش بهسزای اين مرحله در فرايند مديريت استراتژيك ،شايستگي آن را
داشتهباشد كه بهعنوان يك فرايند و مرحلهی كامالً مستقل در مديريت استراتژيك تعريف شود.
در اين پژوهش نيز ،موانع مرحلهی انتقال استراتژیها به عمل بهعنوان يکي از مؤلفههای اصلي
مورد شناسايي قرار گرفت .مرحلهای كه در آن سازمانها جهتگيری استراتژيك خود را تعيين
كرده و با تبيين نقشهی استراتژی ،ساختاری را جهت يکپارچهساختن استراتژیها و اقدامات
عملياتي واحدهای مختلف سازمان طراحي ميكنند .در اين زمينه ،كاپالن و نورتون ()1221
نيز يکي از چهار مؤلفهی اصلي موانع اجرای استراتژیها را موانع مربوط به عدم انتقال
استراتژیها برشمردند (.)16
بديهي است برای جاریسازی استراتژیها الزم است آنها به برنامههای اجرايي ،پروژهها و
معيارهای كليدی ترجمه شوند .برخي صاحبنظران معتقدند كه علل اجرانشدن استراتژیها
بيشتر ريشه در عملياتي نشدن استراتژیها دارد .از اين منظر ،اعتقاد بر اين است كه بين اليهی
استراتژيك (راهبردی) و اليهی عملياتي (مديريتي) سازمانها شکاف عميق وجود دارد .در اثر
اين شکاف ،اقدامات عملي و تصميم گيریهای روزمره از مسير استراتژیها جدا شده و در
مسير متفاوت و بعضاً متضاد جريان مييابد .بنا به نظر صاحبنظران مورد مصاحبه در مطالعهی
حاضر نيز يکي از مهمترين علل عدم پيادهسازی استراتژیهای نظام ورزش كشور اين است كه
پس از تدوين برنامههای استراتژيك ،هيچ اقدامي برای عملياتيكردن آن صورت نميگيرد.
بهطوری كه به نظر ميرسد كه بين اليههای استراتژيك و اليهی عملياتي سازمانهای ورزشي
شکاف عميقي وجود دارد .در اين زمينه ،نتايج پژوهش امير نژاد ( )1307نيز با نتايج مطالعهی
حاضر همخواني دارد .وی بيان ميكند كه عدم انتقال طرح جامع ورزش كشور به برنامههای
عملياتي يکي از موانع عدم اجرای آن بودهاست ( .)14پژوهشهای افرادی همچون دلي سي
( ،)1221آلتونن و آكاوالکو ( ،)1221تان ( ،)1224رحيمنيا و همکاران ( ،)1221هريبينياک
( )1221و كاتر و پاكو ( ) 1212نيز هر يك به نوعي از اين يافتهی مطالعهی حاضر حمايت
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كردهاند (.)1 ،10-10،11
به هر حال ،نظر به اهميت موانع مرحلهی انتقال استراتژیها به عمل ضروری است كه مديران
عالي سازمانهای ورزشي با برطرف كردن موانع مذكور ،گامي در جهت اجراييشدن هر چه
بيشتر استراتژیهای تدوينشده برای سازمان خود بردارند.
موانع مرحلهی اجرای استراتژیها :مرحلهی اجرای استراتژی ،مرحلهای است كه قبل از آن
استراتژی تدوينشده تبديل به برنامههای عملياتي شده ،شاخصها و اهداف كمي ساليانه تعيين
و سازمان آمادهی اجرا شدهاست .برخي معتقدند كه جاریسازی استراتژی تحولي اساسي و يك
دگرگوني به تمام معنا است؛ بهطوری كه اجرای استراتژيك را مديريت دگرگونيها ميدانند.
پيشنهاد مشخص اين گروه اين است كه جاریسازی استراتژی ،از زاويهی مديريت تحوالت
اساسي و بنيادی نگريسته شود و از مدلهای مديريت تغيير 1برای جاریسازی استراتژی
استفاده شود .بنابراين حتي اگر عوامل زيربنايي فراهم ،استراتژیهای مناسب تدوين و همچنين
اليهی استراتژيك با اليهی اجرايي سازمان پيوند زدهشود ،اما همزمان نتوان دگرگونيهای
استراتژيك را مديريت كرد ،باز هم نميتوان استراتژیها را بهطور مؤثر اجرا نمود .اينجاست كه
موانعي بروز ميكند تا از پيادهسازی مؤثر استراتژیها جلوگيری كند .اين موانع تحت عنوان
موانع مرحلهی اجرای استراتژیها نام گرفتند .اين مرحله ،مرحلهای است كه سرنوشت
سازمانها را رقم خواهد زد؛ چراكه مديران و كاركنان سازمانها بايد ذهن روشني نسبت به
سطح تغيير استراتژيکي كه قرار است اجرا شود ،يافته باشند و در خود زمينهای برای درک
عوامل موجود در سازمان كه باعث تسهيل يا كندی اجرای استراتژی ميشوند ،ايجاد كنند .با
نگاه به موانع شناساييشده در اين مرحله (جدول ،)7ميتوان اينگونه اذعان كرد كه برطرف
كردن آنها در اجرای مؤثر استراتژیهای نظام ورزش كشور گامي اساسي خواهدبود .در اين
زمينه ،پژوهشهای القمدی ( ،)1000كاپالن و نورتون ( ،)1221رحيم نيا و همکاران (،)1221
كومار و همکاران ( ،)1226هريبينياک ( ،)1226كريمي و همکاران ( )1300و كاتر و پاكو
( ،)1212موانع و گويههای شناساييشده در اين مؤلفه را تأييد ميكند
(.)1،7،14،12،11،32،31
در جهان امروز كه پيشرفت و ارتقای ورزش مستلزم گرايش به رويکردهای علمي ،فراگير،
پيوسته و سيستمي است و دوران رويکردهای سليقهای ،موردی و مقطعي و تصادفي سپری
شدهاست ،ضروری است تا توجه بيشتری نسبت به پيادهسازی برنامه های استراتژيك داشت .لذا
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اميد است كه نظام ورزش كشور موانع مطرحشدهی فوق (شکل  )1و جداول(  )1-4را مدنظر
قرار داده و با يك رويکرد علمي و سيستمي و همچنين با عزم و همت ملي در تمامي زمينههای
علمي و اجرايي ،برای رفع آنها گامي اساسي جهت پيادهسازی هرچه مؤثرتر برنامههای
استراتژيك بردارد تا به اين وسيله ،بيش از پيش شاهد شکوفايي ورزش كشور باشيم .اين
ميتواند گامي مؤثر باشد برای رسيدن به چشمانداز جمهوری اسالمي ايران در افق 1424
هجری خورشيدی.
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Abstract
One of the main concerns of the strategists and top managers of
organizations is effective implementation of formulated strategies.
According to Byger`s (2001) statements 90 percent of strategies do not
implemented timely. Iran sport system also has the same status. a number of
strategic plan at the sport level in country formulated in recent decade, but
The studies of current status suggest the lack of complete implementation,
achievement their goals and expected results.
these research used a qualitative study and Grounded Theory to identify
barriers to effective implementation strategies in iran sport system. To this
and, this research performed of qualitative interviews with experts (n = 28),
after study of literature and the subject background.
qualitative interviews findings as open coding, axial and selective text were
analyzed. The results identified 24 major barriers to the implementation
strategies of the sport in Iran. The titles of these barriers in the form of four
components: Infrastructural barriers (6obstacles), The barriers of strategies
formulation stage (6 obstacles). The barriers of strategies transition stage (5
obstacles) The barriers of strategies implementation stage (7 obstacles) were
classified.
clearly, in order to optimize the implementation of strategic programs in Iran
at first, these barriers must be eliminated. So that identified barriers in this
research can be useful for top manager and strategists of iran`s sport system
before, during and after the formulation of strategic plans.
Keywords: Strategic management, strategy implementation, Iranian sport
system, barriers and problems.
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