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ت تربیت در معاون استراتژیک مدیریت موانع شناسایی حاضر، پژوهش از هدف

 می باشد. ایران بدنی و سالمت آموزش و پرورش

 مصاحبه و کیفی از نوع اطالعات گردآوري منظر از و کاربردي هدف نظر از

 مشاوران ن،مدیرا کلیه شامل پژوهش این می باشد. جامعه یافته ساختار نیمه

از  ند کهت بودستادي و معاونین استانها در معاونت تربیت بدنی و سالم حوزه

ط کتب مرتب تالیفنفر براساس تجارب کاري، مقاالت چاپ شده،  50میان آنها 

 روش ودند ششان که مرتبط با با پژوهش حاضر بودند انتخاب و حوزه اجرایی

 آمده دستب اطالعات تحلیل گیري نظري و به صورت هدفمند بود. براينمونه

 د. نتایجش استفاده محوري و انتخابی و کدگذاري باز روش از ها،مصاحبه در

 9کلی و  ولهمق 3 در این معاونت شامل استراتژیک مدیریت که موانع نشان داد

ي، موانع اختارنع سمولفه که عبارتند از ایدئولوژي سازمانی( موانع آموزشی، موا

وانع نی( مازماطراحی و برنامه ریزي و موانع اخالق حرفه اي)، عوامل برون س

عاتی، اطال وانعحقوقی و قانونی و موانع محیطی) و منابع سازمانی که شامل( م

موانع  یافتن هاي این پژوهشانسانی و موانع مالی) می باشند. و از ویژگیموانع 

 تفادها اسبهاست.  معاونت تربیت بدنی و سالمت جدید نسبت به سایر پژوهش

 ر اجراگیري مشارکتی دهاي رسانه ملی، جذب حامیان مالی، تصمیماز ظرفیت

   ري انجام دهد.ت موثمورد نظر اقداما  و نظارت مستمر می تواند در رفع موانع
  

  ها واژهکلید 

  مدیریت استراتژیک، معاونت تربیت بدنی و سالمت، موانع

The aim of this study was to identify the barriers to 
strategic management in the Deputy of Physical Education 

and Health of Education in Iran. 
In terms of practical purpose and in terms of data 
collection, it is qualitative and semi-structured interviews. 
The population of this study included all managers, staff 
advisors and provincial deputies in the deputy of physical 
education and health, from which 50 people were selected 
based on work experiences, published articles, authorship of 
related books and their executive areas that were related to 
the present study. And the sampling method was theoretical 

and purposeful. 
To analyze the information obtained in the interviews, 
open and centralized and selective coding methods were 
used.The results of the interviews indicated that strategic 
management barriers in the Deputy of Physical Education 
and Health of Education include 3 general categories and 9 
components that include organizational ideology 
(educational barriers, structural barriers, design and 
planning barriers and professional ethics barriers), external 
organizational factors (legal and regulatory barriers, and 
environmental barriers) and organizational resources that 
include (information barriers, human barriers, and financial 
barriers). And one of the features of this research is to find 
new obstacles compared to other researches. The Deputy 
Minister of Physical Education and Health can take 
effective measures to remove the desired obstacles by using 
the capacities of the national media, attracting financial 
sponsors, participatory decision-making in implementation 

and continuous monitoring. 
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  همقدم

غیر کنیم که تحوالت در آن شتابنده و ما در عصري زندگی می

قابل پیش بینی است. وضع موجود مدیریت در جامعه ما نشان 

هاي سازمان و دهد که بین تحوالت و پیچیدگیمی

 که همه فضایی چنین شان توازن وجود ندارد. درهايتوانایی

 سازمان خصوصاً ها، است سازمان تحول و حال تغییر در چیز

 با رویارویی و درونی تحوالت آماده دائماً باید آموزشی هاي

باشند. بنابراین آموزش و پرورش نیز از این قضیه  تغییرات

مستثنی نیست. و جهت بقا و رشد خود در این محیط متغیر، 

باشند و براي خروج از این ناگریز به پذیرش استراتژي می

چالش بایستی به فرایند مدیریت استراتژیک تکیه کنند. از اینرو 

گیري در مورد جهت گیري آینده مدیریت استراتژیک با تصمیم

تواند ها و اجراي این تصمیمات سر و کار دارد. و میسازمان

 وزارت سالمت و بدنیتربیت نقش بسزایی داشته باشد. معاونت

 سواد حرکتی، سواد توسعه متولی و مسئول پرورش و آموزش

بیش از  میان در اجتماعی هاي آسیب از پیشگیري بهداشتی و

و به نوعی .  است کشور سراسر در آموز انشد میلیون 5/12

 عهده به را جامعه افراد تندرستی و سالمت ارتقاي ترویج، نقش

 موتور همچون سالمت، توسعه فرایند در آنها واقع که در. دارند

 استراتژیک ریزانبرنامه و کنند. مدیران می عمل جامعه محرکه

 توانندمی سازمان هايموقعیت و شرایط به توجه با

 به و نموده اتخاذ خود سازمان براي را مناسب هاياستراتژي

 پیش از چه . اگر)1396و همکاران،  نظري(اجرا در آورند مرحله

موفقیت  براي شرط پیش یک عنوان به استراتژي نمودن تعیین

 براي که معتقدند نظران صاحب اما باشدمی سازمان ضروري

 تدوین به مقوله هم دقیق توجه نیازمند استراتژیها، موفقیت

است (گودرزي وهمکاران،  استراتژي اجراي هم و استراتژي

درصد از  80الی  60که  نمود بیان باید راستا این در ). 1394

 سازمانها به اهداف استراتژیک خود دست پیدا نخواهند کرد و 

 حوزه ). در1395شوند (امینی و اعرابی، می مواجه شکست با

 اجراي در اغلب کشور، نیز داخل در و ورزشی هايسازمان

 اغلب و نبوده است چشمگیر موفقیت، ها استراتژي و هابرنامه

 دست اندگرفته نظر در خود برنامه هاي در به آنچه سازمانها

 واقعیت این گواه .)1395کاظمی رضایی و همکاران،  (اندنیافته

ناظمی و مطالعات  )،1382کشور ( ورزش طرح جامع توانمی را

 و )  معصومی1394همکاران( و معصومی ،)2015همکاران(

 با که ) دانست1394) و (گودرزي و همکاران، 1395همکاران(

 به از رسیدن اما شده تدوین و طراحی توجهی قابل هايهزینه

 امر این علت موارد از بسیاري است. در بازمانده اجرا مرحله

نیست. چه بسا  آن در نهفته هايایده و استراتژي بودن ضعیف

 با سازيپیاده مرحله در بیشماري ارزشمند هايکه استراتژي

 اساسی هايچالش میشوند. اصوالً روبرو شکست و مشکل

 اجراي در تدوین مرحله از بیش استراتژیک مدیریت

از  .)1397بابایی و همکاران، خالقی( نهفته است هااستراتژي

 استراتژیک، مدیریت فرایند موانع مهمترین)2015، 1نظر (هري

 استراتژیک، ریزيبرنامه در مبهم ماموریت بیانیه و انداز چشم

 عدم حمایت استراتژیک، ریزيبرنامه در اهداف  نبودن مشخص

) 2010( 2بودند. و همچنین کاتر و پاکو منابع فقدان و فرهنگی

 و سیزده مورد از رایجترین موانع را در پنج گروه شامل: موانع

 تغییر، مدیریت مشکالت و موانع استراتژي، تدوین مشکالت

 مربوط مشکالت و موانع و فرهنگ سازمانی، مشکالت و موانع

بندي  تقسیم مشکالت رهبري و موانع و سازمانی ساختار به

  .)2010کاتر و پاکو، (نموده اند

پیاده  موانع شناسایی دارد اهمیت که آنچه میان این در

این موانع  نتواند سازمان یک اگر چرا که استراتژیهاست؛ سازي

 موفقیت طور به خود را استراتژیک هايبرنامه و شناسایی را

 این از جمله خواهد شد. مواجه زیادي سوء آرا با کند اجرا آمیز

 سازمان، زمان و پول از بخشی دادن دست از میتوان، سوء آرا

 اجرا، در ناکامی علت به در سازمان منفی زمینه و سابقه ایجاد

 دست از همچنین و آنها شدن پرخاشگر و کارکنان روحی افت

 نام انعطاف، بی سازمان یک ایجاد و به مدیریت اعتماد دادن

 بعدي استراتژي چرخه ضعیف اجراي آن بر عالوه برد که

 با ارتباط . در)1390فر، پیمان (میکند را مختل ریزيبرنامه

 از بعدي یک هر که گرفته صورت مطالعاتی حاضر، پژوهش

 این در قرار دادند. کنکاش مورد را حاضر پژوهش ابعاد

 ) در پژوهشی با عنوان موانع2019(3ارتباط،کاندیدو و سانتوس

استراتژي مهترین موانع را ساختار، مهارت  موفقیت عدم و اجرا

  انسانی و ارتباطات و ادراکات گزارش کردند. 

 موانع شناسایی دفبا ه )2019، 4در همین راستا (اسگدوم

کارمندان  با ارتباطات ناکارآمد موانع استراتژي استراتژي، اجراي

انسانی را شناسایی کردند.  عدم توسعه یافتگی منابع و

ریزي ) مهمترین موانع اجراي برنامه1398دست(نیک

هاي ورزشی منتخب ایران را موانع استراتژیک در فدراسیون

حقوقی بر شمرد. در ادامه  مدیریتی و موانع محیط سیاسی و 

 شناسایی ) پژوهشی را با هدف1397خنجري و همکاران(

 و ورزش ادارات در مدیریت استراتژیک اقدامات بر مؤثر عوامل

                                                                      
1 Herri 
2 Cater & Pucko 
3 Cândido & Santos 
4 Asgedom 
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 انسانی، که عوامل دادند نشان و انجام دادند. غرب ایران جوانان

 عوامل عنوان به سیاسی اقتصادي عوامل و محیطی، عوامل

عالوه بر این،  استراتژیک می باشند. یریتمد اقدامات بر مؤثر

 ) نیز پژوهشی با هدف1396رضایی و همکاران(کاظمی

 مدیریت اجراي و تدوین موانع بندياولویت و شناسایی

پرداخته  ایران غرب جوانان و ورزش کل ادارات در استراتژیک

ارتباطی را گزارش نمودند. در  و منابع  ریزي،برنامه و موانع

 اجرایی موانع تحلیل ) به1396راستا، نظري و همکاران(همین 

 در پرداختند. که ضعف اصفهان استان ورزش برنامۀراهبردي

 برنامۀ اجراي موانع مهمترین مالی را منابع و انسانی منابع

بر شمردند.  اصفهان استان جوانان و ورزش کل ادارة راهبردي

 موانع) در پژوهشی 1395همچنین، معصومی و همکاران(

 هايفدراسیون و جوانان و وزارت ورزش در راهبردي مدیریت

 ارتباطی، انسانی، نیروي منابع، تخصیص  عوامل ورزشی را

 راهبردي را گزارش نمودند. با توجه به این مطالب، امروزه

 پیاده سازي ورزشی و آموزشی، سازمانهاي دغدغه مهمترین

 زحمت فراوان و تالش هزینه، صرف با که است هاییاستراتژي

 توانندمی که دارند وجود موانعی میان این شود. و درمی تدوین

 آن به اگر بیاندازند. موانعی که مخاطره به را استراتژي موفقیت

 حادتر مدیران براي را اجرا فرایند پیچیدگی نشود، توجه

 اجرا موانع به توجهیبی . بدون شک)1390پیمانفر،(کندمی

 تدوین فرایند در تضعیف همچنین و ضعیف عملکرد به منجر

و پرورش به  آموزش شود. بنابراین، ورزشآینده می استراتژي

 و تواند به عنوان پایهمی کشور ورزشی حلقه عنوان بزرگترین

 پرورش و انتخاب براي بستر مناسبی و قهرمانی اساس ورزش

ها، سیاست ورزشی باشد. که در این راستا برخی استعدادهاي

 از و پراکنده صورت هاي مورد استفاده بهاستراتژي و مقررات

هستند و  انسجام فاقد و دارد وجود این سازمان در گسیخته هم

 و گسترش به دلیل همچنین میتوان این چنین بیان نمود که

 تکنولوژیکی، اقتصادي، تغییرات سازمانی، ساختار توسعه

بیرونی، و ضعف  متغیر و پرتالطم مجموع محیط در و اجتماعی

 رسانیزروبه هنوز شده، تدوین هاياستراتژي محیط داخلی، اکثر

 میان اند. و شکافنرسیده اجرا هم مرحله به اند ونشده نیز

سازمان همچنان  این عملیاتی در هاي برنامه و ها استراتژي

و تغییرات مدیریتی، عدم استفاده از نیروي انسانی  پابرجاست

 هاي رویه و ها سیاست در تغییر و متخصص و شایسته 

 تربیت آموزش و پرورش نیاز به بررسی دارد. و همچنین معاونت

 سالمت، و ورزشی خدمات دهنده ارائه عنوان به سالمت و بدنی

 و ارتقاي اجتماعی هاي آسیب از پیشگیري در مهمی نقش

دارد و عدم توجه به  آموزان دانش روانی و جسمی سالمت

آموزشی  اي، سیستمصحیح، رعایت اخالق حرفهریزي برنامه

تري بر بنیان این سازمان وارد خواهد مناسب مشکالت بنیادي

کرد. حال با توجه به اهمیت و ضرورت تحقیق سوال این است 

که چه موانعی پیش روي مدیریت استراتژیک در معاونت تربیت 

  بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش قرار دارد؟

  

  پژوهش یشناسروش

 جهتو با بوده و همچنین کاربردي هدف، نظر از حاضر پژوهش

 يگردآور براي است. راهبردي مطالعات حیطه موضوع در به

 این آماري جامعۀ است. شده اقدام کیفی صورت به هاداده

 ور،مشا دو وزیر، معاون راهبري، کلیه اعضاي شوراي پژوهش

برنامه  و طرح مسئول آموزي، دانش ورزش فدراسیون رئیس

ونان و معا کل مدیر معاونان و بدنی تربیت کل مدیر معاونت،

 50یان ماند. که از این  بوده تربیت بدنی و سالمت استان ها

 نفر براساس تجارب کاري، مقاالت چاپ شده، تالیف کتب

دند بو شان که مرتبط با با پژوهش حاضرمرتبط و حوزه اجرایی

 براي پژوهش نظري مبانی به توجه انتخاب شدند. با

نابراین استفاده گردید. ب نظري گیرينمونه روش از گیرينمونه

 ته، بررسیمصاحبه نیمه ساختار یاف طریق از نیاز مورد اطالعات

 تحلیل و گردآوري فرایند است. شده گردآوري گزارشات و اسناد

 ظرين اشباع به پژوهشگر که یافت ادامه ايمرحله تا هاداده

 فرادا از نفر 23 نظرات از گیريبهره با پژوهش این دررسید. 

م همصاحبه دیگر  4شونده به اشباع نظري رسید و  مصاحبه

یافته  آوريجمع فرآیند و براي رعایت حد اشباع انجام گرفت.

 مرحله 3 کدگذاري در است. مراحل ذکر رسید. قابل پایان به ها

 ذاريکدگ مرحله در گرفت. انجام اختصاصی) و ثانویه (اولیه،

 شد، داده عنوانی هامصاحبه نکات کلیدي همه به (باز)، اولیه

 کدهاي که شدند. آورده جداولی در عناوین این همه سپس

 حسط در کدگذاري یا جمله جمله به تحلیل اساس، بر اولیه

 گام شد. در انجام هامصاحبه اتمام از بعد پاراگراف، به پاراگراف

 لیلد به اولیه کدهاي مرحله این در ثانویه) (کدگذاري دوم

کد  چند سپس، شدند، تبدیل ثانویه کدهاي به آنها، فراوانی

 فرعی مقوالت نهایت در و مفهومی کد به تبدیل ثانویه

 در ،اختصاصی) (کدگذاري نهایی گام شدند. در ارائه و مشخص

 رشگست و بسط بر محوري کدگذاري در دهی ارتباط آن فرایند

عیین ت و تمرکز بر محوري کدگذاري گرفت. قرار طبقات از یکی

 التمقو سپس و دارد قرار اصلی ي مقوله عنوان به مقوله یک

 و شدند داده ارتباط آن به فرعی هايمقوله عنوان به دیگر

  شدند. مشخص و تأیید اصلی هايمقوله
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  پژوهش هاي یافته

موانع مدیریت  خصوص در اطالعات به دستیابی براي محقق

استراتژیک معاونت تربیت بدنی و سالمت اداره آموزش و 

 مسئله با آشنایی کامل نظران و خبرگان کهصاحب پرورش با

 در را آنها نگرشهاي تجارب و و نموده مصاحبه داشتند، پژوهش

 هایافته ايمرحله تحلیل خصوص در شد. جویا خصوص این

 در و شوند استخراج باز کدهاي تا شد ابتدا تالش که گفت باید

 بزرگتري قرار هايمقوله قالب در مفاهیم، آن بعدي يمرحله

 نیز شدهشناسایی مفاهیم که شد سعی مرحله این از بعد گرفتند.

 جزئیات که گردند بنديمفهومی طبقه بزرگ هايدسته قالب در

  است. شده داده نشان 1شماره  جدول در مرحله سه این

  

  

  ها کد باز، مفاهیم و مقوله .1جدول 

  کد باز ( واقعه)
 کد محوري مفاهیم

  ها)(مولفه

کدانتخابی 

  ها (ابعاد)مقوله

  وضعیت یادگیرنده بودن سازمان ها

ی
ش

وز
آم

ع 
وان

م
  

  

  وضعیت حاکمیت مدیریت دانش در سازمان

  هاي مدیریت همه سطوحوضعیت بازآموزي مستمر دوره

  وضعیت آموزش شیوه هاي استعداد یابی معلمان

  وضعیت آموزشهاي توانمندسازي در حوزه استراتژي برنامه

  توسط نیروي انسانی   SWOTوضعیت آموزش در توسعه قدرت تشخیص 

  استان ها  SWOTتوجه به بومی گزینی استراتژي ها با توجه به شرایط 

  تلفیق علم و تجربه در تدوین استراتژي

  نتیجه گرا بودن مسئولین

ي
ار

خت
سا

ع 
وان

م
  

  اعتقاد به چهارچوب هاي علمی در فرایند استراتژي

ی
مان

از
س

ي 
وژ

ول
دئ

ای
  

  وضعیت نگاه استراتژیک مسئولین به امر ورزش

  وضعیت زیرساختی، تجهیزاتی و امکاناتی(فضاي کافی)

  وضعیت استقالل کاري مناطق مختلف کشور

  میزان انعطاف پذیري مدیران

  اجرا و نظارت میزان هماهنگی در بخش تدوین

  وضعیت توجه به کیفیت کار

  توجه به ارزیابی مستمر برنامه هاي استراتژیک

  ثبات تصمیم گیري ها و نگاه استراتژیک به برنامه ها

 برنامه ریزاناشراف کامل به استراتژي و داشتن مهارت در برنامه ریزي 

ي
یز

 ر
مه

رنا
و ب

ی 
ح

را
ط

ع 
وان

م
  

 هاي استراتژیک با توجه به بازخورد هاي اخذ شدهوضعیت تدوین برنامه 

  استراتژي ها با اهداف چشم انداز و رسالت گی هماهنوضعیت 

  توجه به وضع موجود در نوشتن استراتژي

  )در نوشتن استراتژي و صدا و سیما ، ورزشوزارت بهداشت( وضعیت حضور متخصصان

  استراتژيتوجه به منافع ذینفعان هنگام تدوین 

  الویت اجرا نسبت به تدوین و ارزیابی

  وضعیت شناخت موانع داخلی و خارجی در زمان تدوین برنامه استراتژي

  توجه به قابلیت اجرایی بودن برنامه

  دارابودن وجدان کاري

ي
ه ا

رف
ح

ق 
ال

خ
ع ا

وان
م

  

  وضعیت کیفی اطالعات کسب شده از استان ها

  ارزشهاي محوريمیزان توجه به 

  تعهد سازمانی و الزام اخالقی مورد نیازدر راستاي استراتژي

  وضعیت اعتماد سازمانی

  رعایت سلسله مراتب سازمانی در اخذ پست هاي باال

  استفاده از افراد دلسوز و متعهد

  استفاده بهینه از امکانات توسط نیروي انسانی
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  کد باز ( واقعه)
 کد محوري مفاهیم

  ها)(مولفه

کدانتخابی 

  ها (ابعاد)مقوله

  میزان اطالعات حقوقی مدیران

ی
ون

قان
و 

ی 
وق

حق
ع 

وان
م

  

  

  وضعیت برنامه محور بودن متاثر از قانون به جاي فرد محور و سلیقه اي  بودن

  داشتن مکانزیم بازخورد دقیق در مراحل تدوین

  حاکمیت علمی و تخصصی در جذب و استخدام

  داشتن چک لیست مناسب و فرم و استاندارد کاري مناسب ارزیابی

  اولیاء از عملکرد و وظایف معلمان و مدیران مدارسوضعیت آگاهی 
  

ی
مان

از
س

ن 
رو

ل ب
ام

عو
  

  موانع قانونی اجرایی و اداري

  تاثیر عوامل سیاسی در انتصاب افراد در سازمان

ی
ط

حی
 م

ع
وان

م
  

  تغیرات زمان اجراي برنامه ها متاثر از عوامل سیاسی و اجتماعی

  متاثر از خصوصی سازي مدارسوضعیت کیفیت اجراي برنامه هاي ورزشی 

  (فرهنگ سازي ضعیف)قرار گرفتن تربیت بدنی در اولویت هاي آموزش و پرورش

  بهره گیري از خیرین در توسعه برنامه هاي ورزشی

  داشتن پایگاه داده مناسب و اطالعات دقیق از استان ها

ی
ات

الع
ط

ع ا
وان

م
  

ع
ناب

م
 

ی
مان

از
س

  

  وضعیت صحت و سوق داده ها

  وضعیت گزارش دهی

  وضعیت بازخورد عملیاتی شدن ارزیابی هاي انجام شده

  وضعیت آگاهی نیروي انسانی سازمان نسبت به استراتژي

  برنامه از ساختار آموزشی و ورزشیکنندگان دوین ت میزان آگاهی

  داشتن کارگروه خبره در فرایند استراتژي

  علی رغم تغییر مدیران ثبات نگاه استراتژیک به برنامه ها

ی
سان

 ان
ع

وان
م

  

  میزان عالقه مندي، اعتقاد و انگیزه کافی نیروي انسانی

  وضعیت نیروي انسانی متخصص

  بهره گیري از مدیران با تجربه کاري باال

  وضعیت تخصصی ارزیابان

  استراتژي فراینددر )فرهنگی  ،اقتصادي ،سیاسی( حضور متخصصینوضعیت 

  پراکندگی وگستردگی کاري کارشناسان تربیت بدنی مناطق

  مقاومت در برابر ارزیابی و تغییر

  در نظر گرفتن استعداد ها و توانایی ها و تخصصها

 داشتن اعتبارات مناسب در فدارسیون ورزش دانش آموزي

ع
وان

م
 

ی
مال

  

  توزیع مناسب اعتباراتوضعیت 

  اها جهت پیاده سازي برنامه هامکانات استان وضعیت

  وضعیت متاسب میزان بودجه با منابع انسانی

  منابع مالی تناسب زمانی تخصیص

  وضعیت توجه به منابع مالی بخش نظارت  و ارزیابی

  

 قابل مشاهده است، 1شماره  جدول در که همانطور

 بعد و شدههاي انجاممصاحبه دقیق تحلیل و تجزیه با محققان

را شناسایی کردند و  مؤلفه 9 شونده، مصاحبه افراد آراء کسب از

  نمودند. بنديتقسیم ترکلی دسته سه سپس آنرا به

  

  گیريبحث و نتیجه

 هاي خویشمحدودیت و امکانات آگاهی از ها باامروزه سازمان

 سایه تجهیز در مدت بلند هايرسالت و اهداف به نیل جهت

ریزي برنامه رویکرد فرآیندها، و هارویه وحدت و منابع

 این که تدوین تفکر این با اندنموده انتخاب را استراتژیک

 غافل این نکته از و برساند موفقیت به را آنها تواندمی هابرنامه

 اجراي تواندنمی استراتژیها موفقیت آمیز تدوین که اندمانده

. )1397خنجري و همکاران، (نماید تضمین را آنها آمیز موفقیت

بنابراین یکسري از موانع بر سر راه عملیاتی شدن این استراتژیها 
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ها در گرو برطرف کردن این وجود دارد که موفقیت این برنامه

باشد. از اینرو، این پژوهش به دنبال شناسایی ها میموانع و چالش

استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سالمت موانع مدیریت 

 به اشباع رسیدن و هاداده اساس تحلیل آموزش و پرورش بود. بر

شد که هر  تأیید و کلی موانع مدیریت شناسایی مقوله سه نظري،

کدام از این مقوله ها داراي یکسري مولفه بودند که عبارتند از: 

ع ساختاري، موانع الف) ایدئولوژي سازمانی( موانع آموزشی، موان

طراحی و برنامه ریزي و موانع اخالق حرفه اي)، ب)عوامل برون 

سازمانی( موانع حقوقی و قانونی و موانع محیطی) و ج) منابع 

سازمانی که شامل( موانع اطالعاتی، موانع انسانی و موانع مالی). 

ها و اعتقاد هایی است ایدئولوژي سازمانی در واقع سنت ها و باور

ک سازمان خاص را از سازمان هاي دیگر متمایز که ی

  ).2007 ،5مینتزبرگ(کندمی

انی، ی: یکی از مولفه هاي ایدئولوژي سازمموانع آموزش -1

ناسب منظور اجراي م آموزش کارکنان بهموانع آموزشی است. 

 يرورکار امري ض یک وظیفه یا کار و بهبود عملکرد در محیط

 ها وند و توسعه دانش، مهارتمآموزش اکتساب نظامد. باشمی

. در عصر حاضر )1394لطفی و همکاران،  ها است(نگرش

 وانتي دانش مفید و ارزش و جایگاه هر سازمان را اندوخته

 د بهاننیادگیري آن سازمان تعیین می کند و اگر سازمانی نتو

 طباقان طور مستمر خود را با شرایط پیچیده و تغییرات محیطی

سرایی و منتظرصومعه(شکست خواهند بوددهند، محکوم به 

. مدیریت دانش از نکات مهمی است که )1394همکاران، 

 ینکهاز اطمینان مصاحبه شوندگان به آن اشاره کرده اند یعنی ا

 کانمکارکنان وظایف خود را با فراهم کردن دانش صحیح در 

بیت دهند. و معاونت ترشکل مؤثر انجام  به و زمان صحیح

هاي ضمن ، کالساجراي آموزشمت بایست بدنی و سال

ا سازمان خود رو بهسازي نیروي انسانی  خدمت با کیفیت

ط، محی ی وبتوانند متناسب با تغییرات سازمان درپیش بگیرد. تا

 یندیفزابود خهایشان را ادامه داده و برکارایی بطور مؤثر فعالیت

ه رفتگسازي در بین نیروي انسانی انجام و به نوعی توانمند

شوندگان همچنین با توجه به نکات کلیدي که مصاحبه. باشد

 به بیان کردند در نگارش استراتژي هاي سازمان توجه

 ها وتق و ها شرایط ضعف به توجه با ها استراتژي گزینیبومی

ت. چرا تهدیدها در استان بسیار حائز اهمیت اس و ها فرصت و

را ي اجرار ساختاري بکه در بعضی از استان ها شرایط الزم و زی

  و عملیاتی سازي راهبرد وجود ندارد. 

علم و دانش و سیاست گذاري ها با تخصص و تجربه اگر 

                                                                      
5 Mintzberg 

نوعی هوشمندي  شودتلفیق  در نوشتن راهبرد کارشناسی

و موجب اتخاذ بهترین  استراتژیک در سازمان را ایجاد می کند

الب تصمیمات در حوزه استراتژیک خواهد شد. با توجه به مط

هري، (هاي ارائه شده نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش

 )1390و عزیزي و محمدي( )1395)، آصفی و اسدي(2015

آموزش یکی از همخوانی دارد. بنابراین میتوان بیان کرد که 

در انسانی  نیرويموثرترین عوامل در تغییر رفتار و ارتقاء مهارت 

ع ساختاري: یکی موان -2 است.معاونت تربیت بدنی و سالمت 

از مولفه هاي دیگر، موانع ساختاري در معاونت تربیت بدنی و 

ساختار سازمانی تعیین کننده سالمت آموزش و پرورش است. 

گیري و گیري نحوه گزارشنحوه ارتباطات جایگاه تصمیم

در نمودار سازمانی نمایان که سلسله مراتب اختیارات است 

ساختار سازمانی از طرفی  ).1394(بهاري و همکاران، شودمی

وسیله آن به اهداف خود  تواند بهاي است که مدیریت میوسیله

از فنون  عنوان یکیاینرو ساختار سازمانی به از .دست یابد

شود و اثرات ناپذیر تلقی می مدیریت و یک ضرورت اجتناب

داورپناه و هویدا، اعضاي سازمان دارد(نگرش و رفتار شگرفی بر 

بنابراین در معاونت تربیت بدنی و سالمت نگاه و ). 1397

نگرش استراتژیک مسئولین به امر ورزش باید در کل سازمان و 

زیر مجموعه هاي آن نمایان شود. به طوریکه تمام افراد 

بخصوص کسانی که در تدوین استراتژي نقش دارند، را درگیر 

اختی کنند. همچنین با توجه به اینکه همه استانها شرایط زیرس

ها نیاز به استقالل کاري می یکسان ندارد در اجراي استراتژي

تواند موجب خالقیت در کار و احساس مسئولیت فردي در بین 

افراد سازمان شود و در ساختار سازمانی اثرات مهمی دارد. و 

هرچقدر میزان انعطاف پذیري سازمان با رعایت کیفیت کاري و 

راتژي بیشتر باشد آن انجام درست وظایف، در اجراي است

سازمان به راحتی و با سرعت باالتر با تغییرات مهم و آنی 

محیطی خودش را وقف خواهد داد. در کنار این عوامل اگر 

نظارت هاي مستمر انجام بگیرد و از مسیر اصلی خارج نشود 

می توان گفت ساختار استراتژي سازمان مناسی می باشد. نتایج 

)، آصفی 2019کاندیدو و سانتوس، (هاياین پژوهش با پژوهش

کاتر و پاکو، () و 1394زاده میرکالیی(،  قاسم)1395و اسدي(

) 2006، 6اسچاپ( راستا، همین ) همسو می باشد. در2010

 با سازمانی ساختار نمودن سازگار که است نموده پیشنهاد

 اجراي کننده تضمین عنوان به تواندمی سازمان استراتژیهاي

  نماید.  عمل استراتژي

، مناسبفراهم نبودن ساختار  با توجه به این مطالب،

                                                                      
6 Schaap 
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حاصل  معاونت تربیت بدنی وسالمتخالقیت و نوآوري در 

کارکنان، بهره چندانی  برخورداري از بهترینحتی نخواهد شد و 

ساختار یکی از اجزاي مهم زیرا  .نخواهد داشت معاونتبراي 

درصورتیکه . و شودکارایی هر سازمان محسوب می کننده تعیین

تواند منجر به درستی طراحی نشود خود می ساختار سازمانی به

  .تفاوتی در کارکنان شودبروز بی

ز او برنامه ریزي: از جمله مواردي که  موانع طراحی -3

رت طرف اکثر مصاحبه شوندگان مورد تاکید قرار گرفت عبا

ه اشراف کامل بو ریزي داشتن مهارت در برنامهبودند از(

 اف چشماستراتژي ها با اهدگی هماهنریزان، برنامهاستراتژي 

 ضعیتدر نوشتن استراتژي، و ، حضور متخصصانانداز و رسالت

 اتژيسترشناخت موانع داخلی و خارجی در زمان تدوین برنامه ا

  و توجه به قابلیت اجرایی بودن برنامه). 

ریزي برنامهطراحی و در شرایط بسیار متحول امروزي 

بدیهی  تراتژیک براي موفقیت هرسازمان نقش اساسی دارد.اس

ریزي استراتژیک مناسب است هرسازمان که داراي توان برنامه

هرگاه استراتژي  در میدان عمل با موفقیت مواجه خواهد شد. باشد،

یا اشتباه آمیز باشد علی رغم موفقیت هاي موردي  سازمان غلط و

شانس زیادي براي بقا  قطعی،یا راندمان مناسب  درون سازمانی و

) در مطالعه خود نشان 2019، 7لیال فیلهو و همکاران(د.  پایدار ندار

 به دستیابی مانع که تکراري موانع و مشکالت از دادند که بسیاري

 غیرمستقیم یا مستقیم شوند،می ها دانشگاه در پایدار توسعه اهداف

  هستند. مرتبط ریزيبرنامه کمبودهاي با

یی با توجه به این مطالب نتایج پژوهش هاي کاظمی رضا

پور و همکاران )، عیدي2015هري(()، 1396و همکاران(

  باشد.) با پژوهش ما همسو می1394(

ع واننتایج این پژوهش مبین این است که عدم شناخت از م

 ربیتت تریزي در معاونداخلی و خارجی و عدم مهارت در برنامه

 جرايا در تدوین و موانع مهمترین اند ازتوبدنی و سالمت می

  باشد. استراتژیک مدیریت

 موثرترین و ترینمهم از یکی که است حالی در این

ارجی داخلی و خ محیط بررسی استراتژیک، ریزيبرنامه هايگام

ضعف،  و قوت نقاط بر شناسایی فرایند این است. سازمان

الیل یکی از ددارد. بنابراین  تاکید سازمان فرصت و تهدید

ر ی دضعف طراحی و تدوین استراتژي صرفاً حضور مدیران عال

اتی ملیریزي بوده  و کمتراز نظرات مدیران میانی و عبرنامه

  استفاده شده است.
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همچنین عدم حضور افراد متخصص سازمان هاي 

مرتبط(وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت و صدا و سیما) 

هاي سازمان دارد نیز از ازي برنامهسکه نقش مهمی در عملیاتی

 مسئله باشد. اینمشکالتی است که این معاونت با آن درگیر می

 هايخواسته و نیازها جمله از بسیاري مسائل تا میگردد موجب

 نهایت به در و شود گرفته نادیده ... و رقبا جایگاه ذینفعان،

  شود.  منجر استراتژي اجراي در ضعیف عملکرد یا و شکست

اي: از موانع دیگري که در مدیریت اخالق حرفه -4

شد با استراتژیک معاونت تربیت بدنی و سالمت بسیار مهم می

 از اي در سازمان است. بنابراین یکیمولفه اخالق حرفه

 چگونگی مختلف، سطوح در هاسازمان هايدغدغه ترینعمده

 متما شاغل در انسانی عوامل براي مناسب بسترهاي ایجاد

 در مسائل به کامل تعهد و مسئولیت حس با تا هاست فهحر

کم حا اخالقی اصول و بپردازند کار به خود، حرفه و جامعه

 قدر . هر)1396پور، کنند(شفیع رعایت را خود حرفه و برشغل

 وردم کارکنان و مدیران سوي از هاسازمان در ايحرفه اخالق

 هشد بینی پیش اهداف به نیل در سازمان قرار گیرد، توجه

  داشت. خواهد بیشتري توفیق

 و نهاد عنوان به پرورش و از انجایی که سازمان آموزش

 متولی اصلی آموزش اخالق و رفتار در بین جمعیت بزرگ

ر عنص به عنوان یک شود ومی در جامعه شناخته آموزيدانش

رود. بشمار می آینده انسانی منابع تربیت و پرورش در کلیدي

و  عهدتمانند ارزشهاي محوري، وجدان کاري،  توجه به مواردي

تواند به اعتماد سازمانی و رعایت سلسله مراتب سازمانی می

 کثرامیزان چشمگیري مشکالت اخالقی که امروزه گریبانگیر 

 ثنیها است و سازمان آموزش و پرورش هم از آن مستسازمان

ع نیست، را برطرف کرد و اخالق مداري سرلوحه کار مناب

ن ج ایتاینانی خود قرار دهند. با توجه به مطالب بیان شده انس

ان )، قهرم2019کاندیدو و سانتوس((پژوهش با پژوهش هاي 

 ) در یک راستا می1389)، کریمی دستجردي(1396تبریزي(

  باشد.

 يپیاده ساز که داشت، ) در پژوهش خود بیان1396سلیمی(

 کدر ی اخالقی کدهاي اعمال و ياحرفه اخالق توسعه فرآیند

  رد.دا دنبال به معنوي را و مادي مثبت نتایج ورزشی سازمان

این توجه  همه این مطالب گویاي این امر است که عدم

بـه اخـالق حرفـه اي و ضـعف در رعایـت اصول معاونت 

 و ذي نفعـان بیرونی، خوداخالقی در برخورد با نیروي انسانی 

ایجـاد کنـد و  نهاداین تواند مشکالتی را براي خـود می

د. عالوه سازمان و اقدامات آن را زیر سوال ببراین مشروعیت 
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این نهاد آموزشی و ورزشی  در ايحرفه اخالق بر این حاکمیت

ها را در معاونت تنش سازد به میزان قابل توجهیرا قادر می

 یاري اهداف، را بخش تحقق اثر در موفقیت و کاهش داده

 بستري داشتن لذا امروزه سازد؛ پاسخگو را سازمان و نماید

 مزیت یک عنواناي، به حرفه اخالق توسعه براي مناسب

  گردد. می در بیشبرد اهداف محسوب رقابتی

بیت تر از ابعاد دیگر موانع مدیریت استراتژیک در معاونت

ه ت کبدتی و سالمت آموزش و پرورش موانع برون سازمانی اس

ی ی) مو قانونی و مولفه محیطشامل مولفه هاي(مولفه حقوقی 

  باشد

صورت هاى اجتماعی، بهها به مثابه سیستمسازمانامروزه 

 .رار دارندقرونى ییک سرى عوامل درونى و ب تأثیرتحت مستمر

توان میسازمانى طبیعتى پویا و متغیر دارند. عوامل برونکه 

حول تهر سازمان منشاء هر نوع تغییر و  بیرونیعوامل گفت 

گون تحوالت گونا و اینها ناشی از آیند.حساب مىنى بهسازما

  می باشند.ها سیاسی، اجتماعی، اقتصادى و فنی، سازمان

ون و قانونی: اولین مولفه در موانع بر موانع حقوقی -5

مت سازمانی مدیریت استراتژیک معاونت تربیت بدنی و سال

  مولفه حقوقی و قانونی است.

رفت در تمام جوانبش، در در عصر حاضر که توسعه و پیش

شود. بنابراین، براي گرو قانون و تبعیت از مقررات حاصل می

برخورداري از سازمان متعالی و پیشرو، الزم است بیش از پیش 

فرد و همکاران، (داناییگریزي مبارزه شودبا معضل قانون

عوامل مهم  گرایی یکی ازپذیري و قانونقانون). 1389

اي است. با ها و نهادهاي هر جامعهمانپیشرفت و توسعۀ ساز

 عدم توجه بهبا  هر نهادي، کارمندانمدیران و  اگروجود این، 

شوند و قوانین و مقررات را نادیده شکنی قانون، مرتکب قانون

شک، سالمت سازمان به خطر افتاده، مسیر پیشرفت گیرند. بیب

بنابراین،  .گرددخواهد و دستیابی به اهداف آن، با مشکل مواجه 

براي برخورداري از سازمان متعالی و پیشرو، الزم است بیش از 

. در همین ارتیاط نتایج گریزي مبارزه شودپیش با معضل قانون

 و همکاران 8(ابیدات )،2018هاي صادقی و همکاران(پژوهش

 )، قاسمی1395( )، آصفی و اسدي1398( دست)، نیک2017(

  این پژوهش همخوانی دارد.) با نتایج 1390) و عزیزي(1395(

بل قید با توجه به مطالب گفته شده مدیران این معاونت با

ان ازماز هر چیز خود را به عنوان افرادي قانون محور در س

 واده دار شناسانده و مقررات را به عنوان سرلوحه کار خویش قر

  عاري از هرگونه تصمیم گیري هاي سلیقه اي باشند. 
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ونت بتواند از هرگونه بینظمی چه در عالوه بر این اگر معا

انتخاب و استخدام افراد، و استاندارد هاي کاري و چه در نظارت 

و ارزشیابی و عواملی که موجب خلل در برنامه ها در جهت 

بر پایه رسیدن به اهداف می شوند، بپرهیزد. همه افراد سازمان 

و  .خواهند کردمقررات و استانداردهاي رفتاري، مقبوالنه عمل 

   خواهند داد.در اکثر موارد خود را با رفتار درست تطبیق 

موانع محیطی: مولفه دیگر در حیطه برون سازمانی  -6

موانع مدیریت استراتژیک معاونت تربیت بدنی و سالمت بحث 

یکی از مراحل بسیار مهم مدیریت و برنامه موانع محیطی است. 

یرونی سازمان ریزي استراتژیک در هر سازمانی بررسی محیط ب

تهدیدات و  اینو پارامترهاي آن است، به عبارت دیگر 

که خواه ناخواه بر سازمان، تأثیر  هستند هاي محیطیفرصت

سازمان ها درخالء زندگی نمی کنند و ارتباط آن ها با  گذارند.

دهد. این دنیاي بیرون است که به آن ها موجودیت و هویت می

جامعه و فرهنگ آن، دولت و  توان کشور،دنیاي بیرون را می

قوانین آن، مشتریان و خواسته ها، نیاز ها و سالئق آن ها، 

. بنابراین سازمان براي بقاء، و غیره دانست تأمین کنندگان، رقبا

بایستی قدرت انطباق پذیري با محیط را دارا باشد. در غیر این 

صورت تداوم حیات خود را به خطر خواهد انداخت. خنجري و 

 اصلی وظایف از که یکی ) اظهار میدارند1397ران(همکا

است. با  آن خارجی محیط و بین سازمان مدیریت استراتژیست،

توجه به این مطالب و نتایج این پژوهش با پژوهشهاي گودرزي 

 )1389و کریمی دستجردي و همکاران( )1394و همکاران(

  مطابقت دارد.

برنامه ها در  تاثیر عوامل سیاسی در انتصاب افراد و اجراي

سازي و ضعف در سازمان، فرهنگ سازي ضعیف و خصوصی

 مورد محیطی ها در موانعجذب خیرین به عنوان مهمترین گویه

  اند.گرفته قرار شناسایی

کشور و معاونت  مسئوالن فراروي چالش بنابراین مهمترین

 آورسرعت سرسام تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش،

فرهنگی،  عوامل مانند باشد که عواملیمی محیطی تغییرات

عدم  یا موفقیت به که و فناوري اقتصادي سیاسی، اجتماعی،

گذارد را شامل می شود.  می اثر کشور یا سازمان یک موفقیت

موفقیت این  تواند رمزاز اینرو انطباق با محیط بیرونی می

  باشد. سازمان آموزشی و ورزشی

اتژیک در معاونت تربیت از ابعاد دیگر موانع مدیریت استر

بدتی و سالمت آموزش و پرورش موانع منابع سازمانی است که 

شامل مولفه هاي(مولفه موانع اطالعاتی، موانع انسانی و موانع 

 شامل سازمانی طور که روشن است، منابعمالی) می باشد. همان

 سازمانی، فرایندهاي و ویژگی ها،توانمندي ها،دارایی يهمه

 یک کنترل تحت که است چیزي هر و اطالعات و دانش
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 به رسیدن جهت در موارد این تمامی همچنین. است سازمان

 تصمیمات سازي پیاده سازمان، مدت بلند و کوتاه اهداف

 کسب بیشتر چه هر کارایی و اثربخشی به کمک و استراتژیک

  .است ها کار و

در موانع اطالعاتی: یکی از موانع بحث منابع سازمانی  -7

معاونت تربیت بدنی وسالمت، مولفه موانع اطالعاتی است. 

امروزه سرعت تصاعدي در فناوري و پیشرفت چشمگیر آن که 

اي هایی مثل اینترنت و شبکه هاي رایانهمیتوان در پدیده

مشاهده کرد از اهمیت باالیی برخوردارند. بنابراین سازمانها، به 

ادامه فعالیت در  خصوص معاونت تربیت بدنی و سالمت براي

دنیاي پیچیده و متغیر نیازمند کسب اطالعات صحیح و کافی 

در زمان مناسب هستند که بدون آن در دریاي عدم اطمینان 

تواند این عدم اطمینان ور خواهند شد و تنها چیزي که میغوطه

را کاهش دهد، اطالعات است. سایمون معتقد است در 

ها را تشکیل ر اصلی فعالیتگیري محوسازمانهاي اداري تصمیم

می دهد و محور اصلی تصمیم بر اطالعات استوار 

بدنی نیازمند ). از اینرو معاونت تریت1393یامچی، است(لطفی

هاي اطالعاتی مناسب و به روز به فناوري اطالعات و سیستم

هاي پژوهش ما با باشد. با توجه به این مطالب یافتهمی

آصفی و  )،2013(9، لیالهو)2019( توسکاندیدو و سان(هاي یافته

  باشد.) همسو می1391و محسنی( )1395اسدي(

ر ت دبنابراین داشتن پایگاه داده مناسب و اطالعات درس

 العهمه استانها، گزارش دهی و بازخورد صحیح از آن و اط

ونت در معا داشتن همه افراد سازمان از فرایندهاي استراتژي

ه ی بنجام کارها، سرعت پاسخگویموجب صرفه جویی در زمان ا

. و شد مشتریان و در نهایت افزایش سرعت انجام کارها خواهد

ست در توان بیان نمود که داشتن سیستم اطالعاتیاز طرفی می

ان ازمسموجب ارتباطات سریعتر و به دنبال آن موجب اثربخشی 

  خواهد گردید.

انی در هاي موانع سازمموانع انسانی: یکی دیگر از مولفه -8

 از بسیاري باشد. نتایجبدنی، موانع انسانی میمعاونت تربت

 توسعۀ و رشد در انسانی منابع اهمیت و نقش دربارة ها پژوهش

 دارد تأکید نکته این بر جوامع بشري، رشد در گاه و ها سازمان

 منابع توسعۀ به آنکه مگر یابد،نمی توسعه اي جامعه هیچ که

). از 1395(میرکمالی و همکاران،  پرداخته باشد خود انسانی

 سازمان، هر سرمایه مهمترین عنوان به اینرو نقش انسان

 زیربناي هر است. و به عبارتی سنگ منابع سایر از پررنگتر
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مدیریت  طوریکه،میدهد به تشکیل انسانی منابع را سازمان

 منظور به آن، از بهینه استفاده و ارزشمند سرمایه این کردن

 از یکی نوآوري و خالقیت پایدار، وريبه بهره دستیابی

 در .گیرد انجام سازمان هر در باید که است کارهایی مهمترین

 که است منابع انسانی این سازمانی، عوامل تمامی بین در واقع

کند. با عنایت به این مطالب می ایجاد سازمان یک در را تفاوت

 )، 2019اسگدوم((هاينتایج این پژوهش با پژوهش

)، 1395)،  آصفی و اسدي(1396تبریزي و همکاران(قهرمان

  ) همخوانی دارد.1395معصومی و همکاران(

توسعه  و رشد که است داده ) نشان2014( 10نانگ مطالعات

همبستگی  آن انسانی منابع توسعه و رشد با سازمان یک

 وجود گرو در یک سازمان بهروزي و دارد و موفقیت مستقیم

  ). 2014نانگ، (است کفایت با و شایسته انسانی ابعمن

ها، هر چقدر ها و نتایج دیگر پژوهشبا توجه به یافته

نار کدر  کاري باالمعاونت تربیت بدنی بتواند از افراد با تجربه

مند در مراحل مدیریت نیروي انسانی متخصص و عالقه

تر نزدیکتوان گفت که به اهدافش استراتژیک سود ببرد، می

روي نی شود مگر با ایجاد انگیزه درشده است و این حاصل نمی

بت رقا د در(مادي و معنوي). و براي اینکه معاونت بتوان انسانی

 وآورنو  ها موفق باشد باید خالقبا سایر معاونت ها و سازمان

ها و یها و توانایاز استعداد گیريباشد و الزمه این امر بهره

 انسانی خود و حتی بیرون از سازمان هاي نیرويتخصص

ه (متخصصان سیاسی، اقتصادي و فرهنگی) می باشد. و نکت

یل دل دیگر مقاومت نیروي انسان در برابر تغییر است که به

 رايب زیادي تالش و ترس از دست دادن جایگاه شغلی، تمایل

 این دهند. اغلبنمی نشان خود از ها استراتژي اجراي

 تژياسترا اجراي پیآمدهاي از آگاهی عدم لدلی به هامقاومت

 با توانبنابراین جهت برطرف کردن این مشکل می است.

ي اجرا مزایاي نمودن روشن و اموزشی سمینارهاي برگزاري

 هايمکانیزم از استفاده با نیروي انسانی براي استراتژي

 بین زا آنها در را ابهام و ترس احساس و این مقاومت انگیزشی

  نمود. تبدیل قوت به را ضعف نقطه این و برده

موانع مالی: آخرین مانع در مبحث منابع سازمانی معاونت  - 9

مالی یکی  شک، منابعتربیت بدنی و سالمت موانع مالی است. بی

سازمان  ،ترین الزاماتی است که در دنیاي اقتصادي امروزاز اساسی

 منابعهاي سازمان وابسته به ها با آن روبرو هستند. کلیه فعالیت

منابع مالی همچون خون در  توان گفتبه نوعی می باشندمالی می

                                                                      
1 0 Naong 
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و در صورتی که سازمان از نظر باشد. هاي بدنه سازمان میرگ

کل حیات سازمان به خطر  ،مالی با مشکلی مواجه شود منابع

براي انجام فعالیت ها و نیل به  یسازمان هر ،افتد. از این رومی

است. با توجه به این مطالب نتایج  نیازمند این منابعهداف خود به ا

)،  قهرمان 1396هاي نظري وهمکاران(پژوهش ما با پژوهش

) در یک 1394) و گودرزي و همکاران(1386تبریزي و همکاران(

هایی که در این مانع بوسیله مصاحبه باشد. مهمترین گویهراستا می

: اعتبارات کم و توزیع  نامناسب و شوندگان عنوان شد عبارتند از

زمانبدي نادرست آن، متناسب نبودن بودجه با منابع انسانی و 

  وضعیت نیازمندي استانها.

) نشان داد که در 1395نتایج پژوهش آصفی و اسدي(

صورت عدم تخصیص و کمبود منابع مالی و اعتبار کافی در 

شکست  هاي ورزشی تدوین و اجراي استراتژي بااکثر سازمان

) منابع مالی 2016( 11روبرو خواهد شد. در همین راستا چیوري

را از جمله عوامل اثر گذار بر اقدامات مدیریت استراتژیک 

   ).2016چیوري،  (داندمی

با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش به عنوان 

باشد، میزان بزرگترین سازمان از نظر پرسنل در کشور می

تی لیاآن کافی نبوده و بالطبع بر عم بودجه لحاظ شده براي

 شدن استراتژیک تاثیر منفی گذاشته است که نتایجش در

 معاونت تربیت بدنی و سالمت بیشتر قابل لمس است. به

ط رایها بدون در نظر گرفتن شکه بسیاري از استراتژي طوري

 ها دراند و فقط این برنامهها تدوین شدهزیرساختی استان

ز اها حالت اجرایی دارد در حالی که اکثر مرکزیت استان

با  ختیها به دلیل کمبود منابع سخت افزاري و زیرساشهرستان

مشکل روبرو هستند و این منجر به شکست استراتژي و 

» باحس«توان طرح ها خواهد شد که نمونه بارز آن را میبرنامه

  نام برد.

و  هادتوان گفت به دلیل دولتی بودن این ناز طرفی هم می

 تخصیص معموالً دولت، متغیر مالی هايسیاست به توجه با

 و گیردنمی صورت شده بینیپیش زمان در و اعتبارات بودجه

 کند یا و هابرنامه ها واستراتژي توقف به منجر موضوع همین

 به ممه این که گرددمی هااستراتژي نمودن محدود یا و نمودن

 استراتژیک هايبرنامه در شکست یا ضعف به خود منجر نوبه

  .شد خواهد

 یک انجام با حاضر پژوهش گردد کهپایان، تاکید می در

معاونت  در استراتژیک مدیریت موانع شناسایی به علمی رویکرد

 سه و است پرداخته تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش

                                                                      
1 1 Chiuri 

 موانع این از یک هر به ) مربوط9نه مولفه( همراه به بزرگ مانع

 کاربردي به توجه با محققکه  قرارگرفته است. شناسایی مورد

  بیان می دارد:و نتایج  پژوهش، این بودن

ها معاونت تربیت بدنی و سالمت تعامل نزدیکتري با رسانه - 1

به خصوص رسانه ملی داشته باشند تا به معرفی و نقش ورزش 

 هاي آن در سطح جامعه پردازد.دانش آموزي و فعالیت

براي رفع درصدي از مشکالت مالی استفاده  بهتر است -2

از خیرین و حامیان مالی و سرمایه گزاران خصوصی در ورزش 

آموزش و پرورش استفاده گردد. که براي ایجاد انگیزه بیشتر 

هاي عملیاتی زیر را پیشنهاد توان برنامهمی چنین گروه هایی

 اتیمالی معافیت از منديداد: برنامه تجلیل از خیرین، بهره

 بخش کرد هزینه یا گزاريسرمایه میزان با متناسب سالیانه

مالی  حامیان براي) برند( نام حق از سال، حمایت در خصوصی

 مالی. حامیان خیرین براي کارت اعطاي و

جهت طراحی و برنامه ریزي درست براي رسیدن به  -3

 نگاه و اطالعات آورياهداف سازمان رعایت این موارد(جمع

 و هاپتانسیل تمام با متناسب مسایل و تمام به سیستمی

موجود، بازخورد درست، توجه به منافع ذینفعان و  ظرفیتهاي

 ، ورزشوزارت بهداشتداخلی و بیرونی ( استفاده از متخصصان

 ) ضروریست.و صدا و سیما

وضعیت  بهبود راستاي در مثبت تغییرات جهت ایجاد -4

 گیري،تصمیم امر در نکارکنا استفاده ازمشارکت هاي کنونی

 عملکرد پرتالش، ارزیابی کارکنان از اي دوره تشکر و تقدیر

 بر پاداش پرداخت کار و ساز طراحی و شایستگی، بر مبتنی

 واقعی صورت گیرد. عملکرد اساس

 نظارت نیازمند به استانداردها، و اهداف به دستیابی -5

 با باید بنابراین مستمر و داشتن یک برنامه قانونمند است.

میزان  تعیین منظور به نظارتی هايکمیته و هاتیم تشکیل

نمود. همچنین اجراي یک  اقدام استانداردها با هابرنامه تطابق

تواند جهت شناسایی نظام پایش و ارزشیابی منسجم می

   انحرافات احتمالی و اقدامات اصالحی و بازخورد پیشنهاد شود.

ستادي(حتی استانی)در همه با حضور همه مدیران  -6

سطوح در جلسات تصمصم گیري اهداف استراتژیک سازمان، 

آنها را متعهد تر و ملزم به رعایت اخالق حرفه اي می کند. و 

  اعتماد آنها به سازمان بیشتر خواهد شد.

 به گیران تصمیم و مسؤوالن اهداف، تدوین براي -7

 توجه با و ایندنم توجه فرهنگی و قومی تنوع و نیازهاي مناطق

  گردد. تدوین ها آماده، برنامه عمل به هاينیازسنجی به
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