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  چكيده
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ر دست داشتند، موانع شناسـايي و كدبنـدي شـد و در بخـش     هاي استراتژيك ورزش كشو برنامه
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  مقدمه
خـود را  ها، رقابت با رقيبان با شرايط قبلـي   ، ارتباطات و ابداع و نوآوريفناوريپيشرفت در 
ها را بـر آن داشـته    و سازمان) Dewit & Meyer, 2004(ها غير ممكن ساخته است  براي سازمان

هـاي نـوين مـديريت از جملـه مـديريت اسـتراتژيك قـدم         سمت شيوه  تا براي بقاي خود به
هـاي غيـر ورزشـي در معـرض تغييـر و       هاي ورزشي همانند سـازمان  امروزه سازمان. بردارند

زاده،  خسروي(جهاني قرار دارند و با مسائل ويژه خود دست به گريبانند  تحوالت محيطي و
هـاي ورزشـي بـا     گزارش كرده است كه سـازمان ) 1997(در اين رابطه كريماديس ). 1387

 و هاي افت، قوانين و مقررات دولتي محدود كننده، مشكالت مالي مشكالتي همچون دوره
ويـژه در بخـش خـدمات ورزشـي      به ،قرار گرفتن در محيط رقابتي ناشي از تغييرات محيطي

همچنين كشورهاي در حال توسعه به واسطه تحوالت جهاني با ). Kerimadis, 1997(مواجهند 
هـاي   هـاي دولتـي بـه بخـش ورزش، نداشـتن برنامـه       مسائلي همچون كاهش شـديد كمـك  

هـاي   ي بـراي جـذب مشـاركت ديگـران در سـازمان     دفراينـ منسجم، ضعف ارتباط و فقدان 
هـايي در رشـد و توسـعه     محـدوديت ايجـاد  اند كه ايـن موضـوع باعـث     ورزشي مواجه شده
ها را بر آن داشته است تـا در هـر    سازمان ،شدت تغيير و تحوالت كنوني. ورزش شده است

نسبت به آنچه  زمان نسبت به وقايع محيط خود آگاه باشند و در عين حال هوشياري خود را
هـاي ورزشـي بـراي     رو سـازمان  از ايـن ). 1389ديويد، (كنند گذرد نيز حفظ  پيرامونشان مي

بـه مـديريت    ،اينكه بتوانند در چنين محيطي دوام بياورند و به اهداف سازماني خـود برسـند  
مديريت استراتژيك، سازمان و محيط را كه از پويـايي خاصـي   . اند استراتژيك روي آورده

ردار هستند، در يك جهت و راستا قرار داده و توانايي سازمان را براي تجزيه و تحليل برخو
  ). Tan, 2004(دهد  ها و تهديدهاي پيش رو افزايش مي ها، فرصت ها، ضعف قوت

هـاي سـاير    هـا و نهـاد   هـاي ورزشـي كشـورمان هماننـد سـازمان      در هزاره سوم سازمان
و كســب موفقيــت در عرصــه رقابــت ملــي و  بــراي بقــا ،هــاي اجتمــاعي و اقتصــادي حــوزه
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دهـد   مطالعه وضعيت آنها نشان مي. اند هايي استراتژي محور تبديل شده المللي به سازمان بين
كه تعداد قابل توجهي از آنها در اجراي استراتژي خويش از موفقيـت چنـداني بـر خـوردار     

عنوان نمونـه طـرح    به). 1390حميدي و حميدي، (برند  و يا از عدم اجراي آن رنج مينبوده 
نفر از متخصصـان، كارشناسـان و    700گيري از نظرات  جامع ورزش كشور سند ملي با بهره

 1382ماه كـار مـداوم در سـال     14نفر ساعت و  46000اندركاران ورزش و با صرف  دست
شـد كـه    رو روبـه ايـن طـرح بـا موانـع فراوانـي       ،هاي هنگفت رغم هزينه اما علي ،تدوين شد

توان به نظام جامع حقوقي تربيت بـدني   در اين ميان مي. سرانجام نتوانست جامه عمل بپوشد
ريــزي راهبــردي فدراســيون قــايقراني و اســكي روي آب  ، برنامــه)1383(و ورزش كشــور 

ــه)1387( ــدو   ، برنام ــردي فدراســيون تكوان ــزي راهب ــه)1387(ري ــزي اســتراتژيك  ، برنام ري
... ، نظـام جـامع توسـعه ورزش قهرمـاني و    )1387(و علوم ورزشي  بدني هاي تربيت پژوهش

  . كرداشاره 
اي بـدون فـراهم آمـدن     نظران بر اين باورند كـه هـيچ برنامـة تحـولي و توسـعه      صاحب

هـاي   ها و بسـترهاي مـورد نيـاز محقـق نخواهـد شـد؛ لـذا اجـراي تصـميمات و برنامـه           زمينه
ها  و محيطي است كه بايد مهيا باشد تا سازمان راهبردي در نظام ورزش ايران نيازمند شرايط

محيطـي  . انداز خود قدم بردارند هاي مختلف بتوانند در راستاي تحقق اهداف و چشم و نهاد
گذارد، ولي كمتر تحـت كنتـرل    كه در برگيرنده عواملي است كه روي نظام ورزش اثر مي

  : توان چنين برشمرد را ميعواملي اين . استآن 
  ؛ ...ها، دين و زبان و ها و نگرش باورها، ارزش :فرهنگيعوامل  -
  ؛ ...آموزش و پرورش، نظام تعليم و تربيت و: عوامل اجتماعي -
گـذاري،   ركود اقتصادي، نرخ بيكاري، نرخ تـورم، نـرخ سـرمايه   : عوامل اقتصادي -

  ؛ ...رشد و
  ؛ ...دولت، احزاب، قوانين و مقررات و: عوامل سياسي -
هـاي خودكـار،    هاي توليد، تحقيـق و توسـعه، دسـتگاه    روش: عوامل تكنولوژيكي -

  هاي جديد؛  يفناور
  ؛ ...وضعيت جغرافيايي، آب و هوا و: محيطي عوامل زيست -

براي آنكه استراتژي محقق شود، بايد سـازمان و محـيط پـذيرش اجـراي اسـتراتژي را      
نفعـان سـازمان آيـا اجـازه      هـا و ذي  فراينـد ها،  ساختار، فرهنگ سازماني، سيستم. داشته باشد
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پـذير بـودن اسـتراتژي     تـوان تحـت اجـرا    دهند؟ اين ادعا را مي اجراي چنين استراتژي را مي
سازمان، چالش اجراپذيري اسـتراتژي  1ها با ابعاد زمينه عدم تناسب استراتژي. گذاري كرد نام

زش ايـران نيازمنـد   ها در نظام ور سازي استراتژي لذا پياده. دهد روي مديران قرار مي  را پيش
هاي مختلف بتوانند در راسـتاي تحقـق اهـداف و     ها و نهاد شرايط و محيطي است تا سازمان

  . انداز خود قدم بردارند چشم
، آلتـونن و  )2001(سي  ، دلي)1385(در اين زمينه پژوهشگران متعددي همچون اميري 

دادنـد عوامـل محيطـي     نشـان ) 2006(كومار و همكاران  و )2004(، تان )2002(آيكاوالكو 
لذا در اين پژوهش  .ها هستند سازي استرتژي متغير و غير قابل كنترل جزء موانع كليدي پياده

كوشــش شــده اســت تــا بــه ايــن ســؤال پرداختــه شــود كــه موانــع زيربنــايي در راه اجــراي  
هـاي راهبـردي نظـام ورزش كشـور كدامنـد و از چـه درجـه اهميتـي          هـا و برنامـه   استراتژي
  .ارندبرخورد

  شناسي پژوهش روش. 1
بدين منظور . راهبرد اجراي اين پژوهش، آميخته بود كه به روش آميخته اكتشافي انجام شد

مصــاحبه كيفــي بــا خبرگــان مــديريت  28در ابتــدا و در بخــش كيفــي پــژوهش، بــا انجــام 
هاي استراتژيك ورزش كشور دسـت   استراتژيك كه يه نحوي در تدوين و يا اجراي برنامه

بنـدي موانـع    تند، موانع شناسايي و كدبندي شد و در بخـش كمـي پـژوهش بـراي رتبـه     داش
بـدين منظـور بـا تهيـه     . اسـتفاده شـد  ) AHP(مراتبـي   سلسـله  فراينـد شناسايي شده از تكنيك 

بنـدي موانـع    دهـي و رتبـه   و تأييد روايـي آن، بـه وزن   AHPزوج مقياسي بر مبناي   پرسشنامه
همچنـين بـراي تأييـد پايـايي     . نظـران پرداختـه شـد    نظـر صـاحب  شناسايي شده با استفاده از 

  . مد نظر قرار گرفت) ≥ CR 1/0(ها نرخ سازگاري آنها  پرسشنامه

  هاي پژوهش يافته. 2
بـا   همزمـان هاي كيفي كـه   آوري شده از مصاحبه هاي جمع ها و داده پس از تحليل كدبندي

ها و تصميمات راهبـردي نظـام ورزش    ها انجام شد، موانع زيربنايي در اجراي برنامه مصاحبه
  . بيشتري داشتند شناسايي شدند تأكيدكشور كه ضريب 

                                                                                                                                                       
1. Context 
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 Expertافـزار   و بـا اسـتفاده از نـرم   ) AHP(ي مراتب سلسلهتحليل  فراينددر ادامه بر اساس 

Choice ساالري اندك در تعيين  بر اين اساس شايسته. دشمحاسبه ) ها گويه(، وزن زيرمعيارها
. اسـت  284/0اهميـت ايـن زيرمعيـار    . اسـت ترين عامـل در ايـن دسـته     مديران ورزشي مهم
در رتبـه دوم قـرار    219/0محوري در مديران و نظـام ورزش ايـران بـا     ضعف فرهنگ برنامه

  . دهد ها و رتبه آن را نشان مي اهميت زيرمعيارزير  جدول. دارد

  هاي بعد زيربنايي وزن و رتبه زيرمعيار .1جدول 

 رتبه وزن )گويه(زيرمعيار  كد

a1  هاي  كمبود اسناد باالدستي و الزامات قانوني براي اجراي برنامه
 استراتژيك در ورزش

091573/06 

a2  148827/04 هاي ورزشي ثبات اندك مديريت در سازمان 

a3  219771/02 نظام ورزش ايران محوري در مديران و ضعف فرهنگ برنامه 

a4   عدم اطمينان كافي از تخصيص و تأمين اعتبار بودجه دولتي در
 هاي ورزشيسازمان

096718/05 

a5  284826/01 ساالري اندك در تعيين مديران ورزشي شايسته 

a6  158285/03 هاي كالن دولتي تأثيرگذار بر ورزش تغييرات در سياست 

  گيري نتيجهبحث و . 3
پژوهشگران بر اين باورند كه يكي از داليل اصلي براي ضرورت مـديريت اسـتراتژيك در   

 & Cater(ها بوده است  ربع پاياني قرن بيستم، پرداختن و توجه مناسب براي اجراي استراتژي

Pucko, 2010 .(هاي متفاوتي وجود دارد  ها ديدگاه در مورد اجراي استراتژي)ي، ـلشكر بلوك
براي آنكه استراتژي محقق شود، بايد سازمان و محـيط   :برخي پژوهشگران معتقدند). 1390

ها و  فرايندها،  ساختار، فرهنگ سازماني، سيستمآيا . پذيرش اجراي استراتژي را داشته باشد
دهند؟ ادعـاي ايـن بخـش از محققـين را      استراتژي را مياين نفعان سازمان اجازه اجراي  ذي
هـا بـا ابعـاد     عدم تناسـب اسـتراتژي  . گذاري كرد پذير بودن استراتژي نام اجراتوان تحت  مي

در ايـن  . دهـد  روي مـديران قـرار مـي     سازمان، چالش اجراپـذيري اسـتراتژي را پـيش    زمينه
ها در نظام ورزش كشـور پرداختـه شـد؛     پژوهش كه به شناسايي موانع اجراپذيري استراتژي
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تـرين موانـع سـد راه     در تعيـين مـديران ورزشـي مهـم    ي انـدك  سـاالر  شايستهدهد  نشان مي
  . هاي راهبردي نظام ورزش كشور است ها و برنامه اجراپذير شدن استراتژي

. ها هستند، اما نه هر مـديري  ي سازي استراتژ بدون شك مديران ركن اصلي براي پياده
در گـرو   يك مدير خوب و شايسته به سازمان و جامعه خود وفادار است؛ پيشـرفت خـود را  

دانـد و اهـداف سـازمان را برتـر از اهـداف شخصـي دانسـته و         پيشرفت سازمان و جامعه مي
گـرا،   هـدف  ،مدير خـوب . نمايد گاه اهداف شخصي را جايگزين اهداف سازماني نمي هيچ

گراســت و بــراي رســيدن بــه اهــداف ســازماني در بلندمــدت، برنامــه  گرا و پيشــرفتفراينــد
اي  نامه را به گونهبر ،رغ از اينكه خود در آنجا خواهد ماند يا خيرو فاكرده استراتژيك تهيه 

و ) درون سازمان(محيط خرد . قابل اجرا باشد ،وجود وي يا بيو د كه با وجود كن تدوين مي
را بـه خـوبي   ...) محـيط پيرامـون سـازمان از جملـه رقبـا، مشـتريان، قـوانين و       (محيط كـالن  

كند و نقاط ضعف را رفع و نقاط قوت را  شخص ميرا م شناسد، نقاط قوت و ضعف آن مي
كند  ها و تهديدات فرا روي سازمان را به خوبي شناسايي مي ، فرصتكردهبه فرصت تبديل 

در امتـداد  كنـد   مـي كند و سـعي   ها را به ثروت تبديل مي و تهديدات را به فرصت و فرصت
هـاي مـدير شايسـته     ويژگـي برنامه و براي رسيدن به اهداف آن حركت كند، اينها بخشي از 

سـازي   عـالوه بـر آن پيـاده   . كـرد توان براي مديريت استراتژيك به آنهـا تكيـه    است كه مي
هـاي   ها در نظام ورزش كشور، نيازمند مديران شايسته و اليقي است كه با سـازمان  استراتژي

حــال بايــد ديــد كــدام يــك از مــديران ورزشــي مــا، داراي چنــين   . ورزشــي آشــنا باشــند
  و مبناي انتخاب آنها چه بوده است؟ هستند ياتي خصوص

امروزه منصوبات سياسي مديران، اثرات سوء خود را بـر بدنـه ورزش كشـور گذاشـته     
باعث شده است تـا  ... از تخصص الزم، نداشتن تفكر استراتژيك و يبرخوردارعدم . است

بـرده  د پـيش  مـدت خـو   هـاي كوتـاه   هـاي ورزشـي را بـا ديـد و برنامـه      اين مديران، سـازمان 
از . هاي تدوين شده خودداري كنند سازي استراتژي و به هر نحوي از پياده) 1390فر،  پيمان(

المللي به خروج سياسيون از ورزش و اعـالم اسـتقالل    بين يها سازمان تأكيدطرفي با وجود 
نيا و همكاران  در  رحيم. ها، اين معضل هنوز در كشور ما حل نشده است ها و فدراسيون نهاد

ها، در شاخص مديريت، عوامل سياسي وابسته به قـدرت   سازي استراتژي بررسي موانع پياده
لذا ضـروري اسـت   ). Rohimnia et al., 2005(نستند ها دا سازي استراتژي را يكي از موانع پياده

هـا و   تر نظام ورزش كشور از اين بحران خارج شود، با تعيـين معيـار   براي اينكه هرچه سريع
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  . كردهاي مناسب و همچنين سيستمي پايدار براي تعيين مديران شايسته اقدام  شاخص
تژي تدوين شده تبديل به استرا ،اي است كه قبل از آن مرحله اجراي استراتژي، مرحله

هـا و اهـداف كمـي سـاليانه تعيـين و سـازمان آمـادة اجـرا          هاي عملياتي شده، شاخص برنامه
تحولي اساسي و يك دگرگوني به تمام  ،سازي استراتژي برخي معتقدند كه جاري. شود مي

  . دانند ها مي كه اجراي استراتژيك را مديريت دگرگوني طوري به ،معناست
قلـم  آنچـه از  ميـان    اما در اين. زند ريزي حرف اول را در توسعه پايدار مي هامروز برنام

هـا را كنـار گذاشـته و بـه      اينكه در نظام ورزش ما مديران برنامـه . محوري است برنامه ،افتاده
حـاكي از مـانعي اسـت تحـت عنـوان       ،پردازنـد  هاي ورزشي مـي  شيوة خود به ادارة سازمان

مانعي كه از ديدگاه نخبگـان   ؛مديران و نظام ورزش ايران محوري در ضعف فرهنگ برنامه
  . در اولويت دوم موانع زيربنايي قرار گرفت ،مديريت استراتژيك ورزش كشور

ما از حرف تا عمل فاصـله  كه دهد  ها نظام ورزش كشور نشان مي ي نشدن استراتژ اجرا 
ده تـا فرهنـگ   حرف زدن و عمـل نكـردن در نظـام ورزش كشـور باعـث شـ      . زيادي داريم

اينكـه فرهنـگ   . محـوري قـرار داده و تـرويج دهـد     فردمحوري را در مقابل فرهنـگ برنامـه  
كه  شود، محسوب مي زنگ خطري براي آن جامعه ،محوري در يك جامعه حاكم باشد فرد

هـاي يـك    چه ضرري باالتر از آنكه پياده نشدن اسـتراتژي . شود در نظام ورزش ما ديده مي
دسـتيابي بـه اهـداف بلندمـدت خـود      از به هدر دادن منابع سازمان، آن را سازمان، عالوه بر 

  . دارد بازمي
هاي مشترك و مورد قبول  از مجموعه باورها، انتظارات و ارزش :فرهنگ عبارت است

از سويي برنامه محور بودن حـاكي از آن اسـت كـه برنامـه     . اعضاي يك سازمان و يا جامعه
محـور بـودن در نظـام     سـازي و تقويـت فرهنـگ برنامـه     ينـه لذا زم. خط قرمز هر كاري باشد

گـاه از ايـن خـط قرمـز      كند كه هـيچ  آوري مي ورزش كشور به مديران و حتي كاركنان ياد
  . انديشند يمانداز سازمان خود  ها تنها به چشم سازي استراتژي فراتر نرفته و با پياده

هـاي   توان در تعيين مديران نظام ورزش كشور پس از بررسي شاخص در اين زمينه مي
صورت هم در تعيين مديران شايسته قدم  بدين. هاي تخصصي خواست مربوط، از آنها برنامه

  . ايم محوري را در مديران و نظام ورزش كشور ترويج كرده ايم و هم فرهنگ برنامه برداشته
تغييرات در  :م شده با نخبگان مديريت ورزش كشور نشان دادهاي انجا تحليل مصاحبه

گذار بر ورزش و عـدم اطمينـان كـافي از تخصـيص و تـأمين      تأثيرهاي كالن دولتي  سياست
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هـا در   سـازي اسـتراتژي   روي پياده دو مانع پيش ،هاي ورزشي اعتبار بودجه دولتي در سازمان
اولويت سوم و پنجم موانع زيربنايي قـرار  موانعي كه به ترتيب در  ؛نظام ورزش ايران هستند

هـاي آن بـه    علـت وابسـتگي ورزش ايـران بـه دولـت و سياسـت       اين دو مانع كـه بـه  . گرفتند
هـاي   پـژوهش . پـذيري را از تغييـرات محيطـي دارنـد     تـأثير بيشترين  ،همديگر وابسته هستند

مار و همكـاران  كو و )2004(، تان )2002(، آلتونن و آيكاوالكو )1998(هانس و همكاران 
سـازي   عوامل محيطي متغير و غير قابل كنتـرل جـزء موانـع كليـدي پيـاده      :نشان داد) 2006(

  . ها هستند استراتژي
هاي ورزشي كه از ديـدگاه نخبگـان در اولويـت     مانع ثبات اندك مديريت در سازمان

ر ســازي مــؤث روي پيــادهقــرار گرفــت؛ يكــي از موانــع مهــم پــيش چهــارم موانــع زيربنــايي 
هـاي اسـتراتژيك و    مديران براي اينكه بتوانند برنامه. استها در نظام ورزش ايران  استراتژي

كنند، نيازمند حمايت از مراجع بـاالتر و همچنـين آسـودگي      بلندمدت سازمان خود را پياده
نيـا و   و رحيمـي ) 1389(هاي كريمي و همكاران  پژوهش. هستندخاطر از امنيت شغلي خود 

فقدان حمايت سازماني كافي از مديريت و كمبود امنيت شغلي  :نشان داد) 2005(همكاران 
همچنـين پـژوهش   . آينـد  ها به حساب مـي  سازي مؤثر استراتژي در بين مديران از موانع پياده

تغييـرات   :در بررسـي موانـع اجـراي طـرح جـامع ورزش كشـور نشـان داد       ) 1387(اميرنژاد 
ني از اولويت اول در عدم اجراي طرح جـامع ورزش  مديريتي در دولت و سازمان تربيت بد

  . استكشور 
هاي ثبات اندك مديران در نظام ورزش كشور كجاست و  در اين زمينه بايد ديد ريشه

هـاي ورزشـي    ترين مـديران بـراي سـازمان    حتي اگر شايسته. آنها بودساختن در پي برطرف 
ريتي برخـوردار نباشـند، قطعـاً در    اما از حمايت كافي و همچنين ثبـات مـدي   ،شوند  برگزيده

ثبـاتي و تغييـر    ات بـي تـأثير يكـي ديگـر از   . هـاي خـود موفـق نخواهنـد بـود      اجراي راهبـرد 
 خصوص منابع مـالي  هاي كالن دولت بر نظام ورزش كشور، عدم تخصيص منابع به سياست
مـانع عـدم اطمينـان كـافي از تخصـيص و       :نشـان داد ) AHP(ي مراتب سلسلههاي  تحليل. است

هاي ورزشـي در اولويـت پـنجم موانـع زيربنـايي قـرار        تأمين اعتبار بودجه دولتي در سازمان
  . دارد

هـاي آنهـا جهـت اجـراي      ها بايد از اينكه اعتبـارات و بودجـه   مديران و رهبران سازمان
ير ايـن صـورت آنهـا را در    چراكه در غ ،ها تأمين خواهد شد، اطمينان داشته باشند استراتژي
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ايـن سـردرگمي   . ها دچار سردرگمي خواهـد كـرد   سازي استراتژي مسير پر پيچ و خم پياده
هـاي   مـدت را بـه برنامـه    هـاي كوتـاه   اينكه مديران به اشتباه برنامـه   تواند دليلي باشد براي مي

  . استراتژيك ترجيح دهند
بـود اسـناد باالدسـتي و الزامـات     ديگر مانع شناسايي شده در بخش موانع زيربنايي، كم

قـرار  ) ششـم (هاي استراتژيك در ورزش بود كه در اولويت آخر  قانوني براي اجراي برنامه
يك سند باالدستي و فرادسـتي بسـيار كـالن در نظـام ورزش كشـور در رأس همـه       . گرفت

ريـزي راهبـردي، نظـام ورزش كشـور      در ادبيات مديريت استراتژيك و برنامـه . اسناد است
. انداز مهـم اسـت   ها هم داشتن اين چشم براي سازمان. انداز باشد يك چشمداراي   حتماً بايد

هـا،   ريزي استراتژيك بـراي اسـتخراج اسـتراتژي    انداز شايد گام اول برنامه داشتن يك چشم
طور كلـي هرگونـه تغييـرات سـاختاري در نظـام ورزش       ها و راهكارهاي بعدي و به سياست
  . است

وجود اسناد باالدستي در نظام ورزش كشور از هر زمان ديگري بيشـتر   امروز ضرورت
گذارد و مسير  چراكه اين اسناد باالدستي و فرادستي قطعاً در محتوا اثر مي ،شود احساس مي

هاي زيرمجموعه خود روشـن   ها و نهاد انداز سازمان را براي تعريف و بيان مأموريت و چشم
سـازي   ي اينكـه وجـود اسـناد باالدسـتي در بحـث پيـاده      يكـي از داليـل اصـلي بـرا    . كند مي

و آلتونن و ) 2001(دلي سي . استالزام قانوني آن براي اجراي  ،شود ها مطرح مي استراتژي
  . ها برشمردند سازي استراتژي نبود الزام كافي براي اجرا را از موانع پياده) 2002(آكاوالكو 

سـازي   هاي ورزشي تمـايلي بـراي پيـاده    شود كه مديران سازمان اگر امروز مشاهده مي
سـازي   هاي تدوين شده ندارند، بخشي از آن بدين علت است كـه الزامـي بـراي پيـاده     برنامه
صـورت بـاري بـه هـر جهـت پـيش        سـت كـه بـه   رو از ايـن . بيننـد  هاي استراتژيك نمي برنامه
خصـوص آنهـايي كـه     گـذاران ورزش كشـور، بـه    لذا ضروري است كـه سياسـت  . روند مي
جاي پرداختن به تدوين يك قانون نظامند براي ورزش، به پـرداختن بـه نتـايج و حواشـي      هب

پردازند، بـه فكـر باشـند و معضـل نبـود يـك سـند بـاال دسـتي           ورزش در صحن مجلس مي
بـدين صـورت ورزش   . سـازند  عنوان نقشه راه و همچنين الزامات اجرايـي آن را برطـرف   به

وط و نامشـخص رهـا نمـوده و قـدم بزرگـي را در راه      كشور را از سـردرگمي قـوانين نـامرب   
در نيز ) 2005(نيا و همكاران  رحيم. هاي استراتژيك ورزش كشور بردارند سازي برنامه پياده

هـاي اجرايـي و قـوانين     هـا را سياسـت   سـازي اسـتراتژي   پژوهش خـود يكـي از موانـع پيـاده    
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  . نامشخص ذكر كردند
فضـا و بـافتي را بـه     ،هاي اين معيـار  متغير :دهد مينگاه اجمالي به موانع ذكر شده نشان 

عـزم و همـت    ،آنهـا ساختن كند، لذا برطرف  آورند كه سازمان در آن فعاليت مي وجود مي
ماهيـت  . چراكه اين موانع ريشه در فرهنگ و سيستم جـاري كشـور دارنـد    ،طلبد ملي را مي

هاي مناسب براي  شناخت موانع زيربنايي و همچنين ارائه راهكار كه دهد اين موانع نشان مي
تـر   در غير اين صـورت هرچـه در ايـن راه جلـو     است،از سر راه برداشتن آنها از ضروريات 

  . ايم تر رفته برويم راه را كج
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