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 ایران های ورزشی ها و فدراسیون سازمان های راهبردی در سازی برنامه طراحی مکانیزم مؤثر پیاده
 

  2رحسین منظمی میا  –  1شمس الدین رضایی

 تیریگروه مد، اری. استاد2 رانیا الم،یا الم،یدانشگاه ادانشکدة علوم انسانی،  ،یورزش علوم بدنی و تربیت  گروه، اری. استاد1

 رانیتهران، ا ،ییرجا دیشه ریدب تیدانشگاه ترب بدنی و علوم ورزشی، دانشکدة تربیت  ،یورزش

 (1398/  07/  30 ، تاریخ تصویب :   1397/ 07/  08)تاریخ دریافت :  
 

 

 چکیده

 اهداف سازد به می را قادر ها سازمان که است ای چندگانه ای وظیفه تصمیمات ارزیابی و سازی پیاده تدوین، هنر و علم راهبردی مدیریت

 های ورزشی ایران ها و فدراسیون های راهبردیِ سازمان سازی برنامه مکانیزم مؤثر پیاده طراحی پژوهش، این از هدف .یابند دست خود

 گردآوری روش .است شده استفاده تحقیق روش عنوان بنیاد به روش نظریۀ داده از و بوده کیفی رویکردی دارای پژوهش است. این

پژوهش  این روایی .است بحث مورد موضوع از آگاه نخبگان از نفر 28با  باز و عمیق های مصاحبه و باالدستی اسناد مطالعۀ ،ها داده

 %87 نتایج یموضوع روش توافق درون از استفاده با نیز شد. پایایی تأییدو  بررسی متخصص استادان سپس و شوندگان مصاحبه توسط

نتایج  .است شده استفاده انتخابی و محوری باز، کدگذاری سه مرحلۀ طی در مداوم مقایسۀ از روش ها داده تحلیل برای .آمد دست به

منابع انسانی، عوامل بیرونی، عوامل فضای سازمانی، عوامل عوامل توسعۀ های راهبردی تابعی از  سازی برنامه نشان داد که پیاده تحقیق

ها و  سازمانسازی است.  و استقرار مکانیزم پیاده عوامل آموزش، عوامل اصالح فرهنگی، عوامل اصالح ساختاری و فرایندی مدیریتی،

 بین فاصلۀ و کرده منتقل عملیات مرحلۀ به را راهبردی یها برنامه توانند مکانیزم می این گام به گام سازی پیاده ورزشی با های فدراسیون

 کنند. تکمیل را عملیات و تدوین

 

  های کلیدی واژه

 .بنیاد برنامۀ عملیاتی، توسعۀ منابع انسانی، تحقیقات کیفی، مدیریت استراتژیک، نظریۀ داده
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 مقدمه

 و است و تحول تغییر حال در پیوسته امروز نیاید

 و حتی ها برنامه و ها طرح تا شده سبب موضوع همین

 نباشند. تنها برخوردار الزم از ثبات ها، سازمان و ساختارها

 اهداف و پیشبرد در طراحی تواند می که تفکر از چارچوبی

 است، راهبردی تفکر شود، واقع مؤثر و مفید سازمان یک

 براساس را خود بلندمدت اهداف سازمانی که هر زیرا

 پدیدة یک کند، می تعریف هایش آرمان و اندازها چشم

 و انسانی طبیعی، ابعاد از ای مجموعه شامل و چندوجهی

 های ها و فدراسیون (. سازمان8است ) پیچیده اجتماعی

 مراتب با ورزشی از این قاعده مستثنا نیستند و به

 ند که برایا تر مواجه هایی پویاتر و متالطم محیط

 های بیشتری برخورد گیری با مشکالت و سختی تصمیم

 های شوند. در هزارة سوم سازمان میکنند و مواجه  می

 ترین متولیان ورزش هر کشوری، باید عنوان مهم ورزشی به

 های اجتماعی و ها و نهادهای سایر حوزه همانند سازمان

 اقتصادی برای بقا و کسب موفقیت بیشتر در عرصة رقابت

 هایی المللی نیازمند تبدیل شدن به سازمان ملی و بین

 ند.راهبردمحور

 ترین عوامل عة صنعت ورزش هر کشوری از مهمتوس   

 شود و توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می

 تواند به های راهبردی توسعه، بستری است که می برنامه

 ریزی راهبردی تحقق این اهداف کمک کند. برنامه

ها و اقداماتی  ها، فعالیت دربرگیرندة مبانی نظری، روش

وتحلیل محیطی،  ریق تجزیهکه برای توسعه از ط است

هایی  سازی )اجرا( و ارزیابی برنامه تدوین، پیاده تهیه و

وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب انجام  مبتنی بر

وتحلیل محیطی،  براین اساس تجزیه(. 11) پذیرد می

 هم به های بخش راهبردها ارزیابیِ و سازی پیاده تدوین،

 که هستند راهبردی ریزی برنامه جامع الگوی وابستة

مرحلة  شد. خواهد ها اثربخشی سازمان آنها موجب ترکیب

 نظران بسیاری صاحب و محققان سازی توسط پیاده

 و است. پیرس تفسیر شده صورت نظری تعریف و به

1رابینسون
بررسی  بخش دو در را سازی ( پیاده2005) 

 نامند می استراتژی کردن عملیاتی را اول کنند: بخش می

 و شود می اطالق کارکردی های استراتژی تدوین به که

 در واقع که نامند می استراتژی کردن نهادینه را دوم بخش

 مانند مسائلی به و و اجراست سازی برای پیاده بسترسازی

 (.2پردازد ) می ها و پاداش رهبری ساختار، فرهنگ، تغییر

 تقسیم بخش دو به را سازی پیاده (2001) 2ویلن و هانگر

دومِ  بخش و اقدام برای سازماندهی بخش اولکنند:  می

فرهنگ  مدیریت و رهبری را استراتژی سازیِ پیاده

 به سازی استراتژی پیاده از بخشی آنها دیدگاه دانند. از می

 در بخش این که شود می مربوط اقدام برای سازماندهی

 رابینسون و پیرس دیدگاه با مطابق بسترسازی با واقع

 را سازی عوامل پیاده (2001) 3اُکوموس .(7مطابقت دارد )

 کند: می  تقسیم دسته چهار به

 تدوین به مربوط عوامل شامل استراتژیک: محتوای .1

 استراتژی؛ و توسعة

 و داخلی حوزة دو به استراتژیک که زمینة و متن .2

 شود؛ می خارجی تقسیم

 ریزی برنامه سازمان شامل فرایند: کلیة عملیات .3

 و ارتباطات مدیریت افراد، منابع، تخصیص عملیاتی،

 کنترل؛

 و اجرا فرایند از حاصل نتایج شامل برونداد .4

 .(16سازی ) پیاده

 مراتب به آنها سازی پیاده و راهبردها اجرای مرحلة   

 باید است، زیرا راهبردی برنامة مرحلة تدوین از دشوارتر

 کنند تبدیل عمل به را راهبردها های گیری جهت و ها ایده

 تأکید ها استراتژی تدوین به ای که اندازه به مدیران چون و

                                                           

1. Pearce & Robinson 

2. Hanger & Violin 
3. Okamus 
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 کنند، نمی کافی توجه آنها سازی به پیاده کنند، می توجه و

 اجرایی و مانند می باقی کاغذ روی راهبردها از بسیاری

 دهد می نشان مختلف شوند. همچنین نتایج مطالعات نمی

 سازی مرحلة پیاده به شده تدوین های برنامه از بسیاری که

 به جامع دید و فقدان مکانیزم مؤثر آنکه یا اند نرسیده

 آنها ماندن راکد موجب راهبردی، های برنامه شدن اجرایی

 ترین (. این موضوع از مهم3، 6، 14، 17، 20شده است )

های ورزشی نیز است.  ها و فدراسیون های سازمان دغدغه

 هایی که با صرف تراتژیهای راهبردی و اس بسیار برنامه چه

 هزینه، تالش و زحمت فراوان تدوین و طراحی شدند، اما

 اند یا در رویارویی با موانع گاه پیاده و اجرایی نشده هیچ

 اند. نمونة بارز این موضوع طرح فرصت تحقق پیدا نکرده

 این طرح( است. 1382جامع تربیت بدنی و ورزش کشور )

 700گیری از نظرهای  بهرهنخستین سند ملی است که با 

 اندرکاران ورزش و با نفر از متخصصان، کارشناسان و دست

 ماه کار مداوم تدوین شد و 14نفر ساعت و  46000صرف 

 تحول اساسی ستتوان و می بودساله  20دارای افق زمانی 

گاه فرصت  د؛ اما هیچوجود آور در ورزش کشور به

ها و  این طرح هایی دیگر از نیافت. نمونه سازی پیاده

 بدنی تربیت حقوقی جامع شامل نظام های راهبردی برنامه

فدراسیون  راهبردی ریزی برنامه (،1383) کشور ورزش و

 راهبردی ریزی برنامه (،1387آب ) روی اسکی و قایقرانی

استراتژیک  ریزی برنامه (،1387) تکواندو فدراسیون

 نظام (،1387) ورزشی علوم و بدنی تربیت های پژوهش

 نظام (،1387ایران ) ا. ج. قهرمانی ورزش توسعة جامع

 استراتژیک ریزی برنامه (،1387ای ) حرفه ورزش جامع

 فدراسیون راهبردی (، برنامة1387المپیک ) ملی کمیتة

(، 1388والیبال ) توسعة راهبردی برنامة (،1388کشتی )

 ةبرنام، (1393)ی ساحل بالیوالفدراسیون  یراهبرد ةبرنام

استان  نیو معلول جانبازان های ورزش أتیه یهبردرا

فوتبال استان  ةتوسع یراهبرد ةبرنام(، 1395) همدان

 یها برنامه و سرفصل یراهبرد ةبرنام( و 1396) گلستان

 یاعضا وندیخاص و پ مارانیورزش ب ونیفدراس یاتیعمل

 دهد می مطالعة وضعیت آنها نشان ( است که1397) ج.ا.ا

 سازی پیاده در آنها از توجهی درخور شمار که

 آن اجرای عدم از یا اند نبوده موفق خویش های استراتژی

 (.1برند ) می رنج

 ( نیز2005) 1( و آلیو2006نتایج تحقیق اسپکوالند )

 آنها مورد نه شده، تدوین راهبرد ده هر از که دهد می نشان

 اند و سازی نرسیده پیاده مرحلة به یا مواجه شده شکست با

 در موفقیت درصد 30تا  10بین  تحقیقات از دیگر برخی

 (.9، 18دهند ) می نشان را راهبردی های برنامه سازی پیاده

 درصد 90( اظهار کردند که 1385غفاریان و عمادزاده )

 های بزرگ دنیا در دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت

درصد آنها در  30خود ناکام هستند که در این میان 

سازی  درصد آنها در مرحلة پیاده 70تدوین و  مرحلة

تنها  که دادند ( نشان1998)2ستی و اند. لدرر بوده ناموفق

 مرحلة به بررسی مورد راهبردی های برنامه درصد 24

 سازی پیاده مرحلة به یا مابقی و سازی رسیده پیاده

اند  شده متوقف کوتاه مدتی از پس نکهیا یا اند نرسیده

(15.)  

 عامل چهار» عنوان با ( در تحقیقی2005) 3هربیناک 

 اظهار« راهبردی تصمیمات سازی برای پیاده کلیدی

 راهبردی های برنامه از درصد  70 از بیش که دارد می

 شکست مواجه سازی با و پیاده اجرا در عمالً ها سازمان

 ( فقدان برنامة عملیاتی و1395(. معصومی )13شوند ) می

ترین دلیل عدم موفقیت  را مهمسازی  مدل مناسب پیاده

( عنوان کرد 2017) 4اجرای راهبردها عنوان کرد. باروتو در

 ها مستلزم های راهبردی در سازمان سازی برنامه پیاده که

های رسمیِ تدوین برنامه و ایجاد فضای  توسعة روش
                                                           

1. Speculand & Allio 

2. Lederer & Sethi 

3. Hrebiniak 

4. Boroto 
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است. ایشان فقدان دانش در خصوص محیط را  رقابتی

ها عنوان  سازی استراتژی پیادهعلت شکست در  ترین مهم

( نیز توجه بیشتر به مشارکت 2018(. الرا )10) کند می

سازی راهبردها را  برای موفقیت بیشتر در پیاده نفعان ذی

1(. گتز14داند ) می ضروری
 ( نیز2018و اریک ) (2011) 

 تدوین برای که ای اندازه به ها سازمان مدیران که معتقدند

 سازی پیاده برای کنند، صرف می یانرژ و وقت استراتژی

 2سوزان و ماری لویس .(11، 12ورزند ) نمی اهتمام آنها

های  شدة بخش های تدوین همراستایی استراتژی (2018)

سازمان، مشارکت مدیریت، تعهد و اعتماد و  مختلف

سازی راهبردها  را عوامل مؤثر در پیاده مدیریت تغییر

( بر 1396و همکاران )منصوری  شاه (.20کنند ) عنوان می

سازی راهبردها تأکید  پیاده نقش مدیریت دانش در

( باور ضعیف 1396) (. نظری و همکاران5کنند ) می

و همسو نبودن  مدیران عالی، ضعف در تخصیص منابع

سازی  پیاده ترین موانع راهبردها با اهداف را مهم

عنوان کردند  های بخش ورزش استان اصفهان استراتژی

ترین موانع  مهم (1393شورینی و محضری ) یلی(. خل6)

دستة  های استراتژیک را به چهار سازی برنامه پیاده

منابع  های های ساختاری و فرهنگی، محدودیت محدودیت

و  های سیستمی و مدیریتی انسانی و مالی، محدودیت

 (. الهی و3کردند )  ریزی تقسیم های برنامه محدودیت

 های سازی برنامه موانع پیادهترین  ( مهم1392همکاران )

راهبردی در نظام ورزش کشور را تعهد و اعتقاد کم 

ساالری در  ها، عدم شایسته سازی استراتژی به پیاده مدیران

های عملیاتی مناسب و  مدیران، عدم تدوین برنامه انتخاب

محوری مدیران ورزشی عنوان کردند  فرهنگی برنامه ضعف

سازی  در عدم پیاده دیگری که همچنین مسئلة (.1)

 دروس ها مؤثر است، تأکید همة سازمان راهبردها در

 توجه و ریزی برنامه و تدوین راهبردی بر مدیریت های دوره

                                                           

1 . Getz 

2. Susan & Marie Louise 

 رسمی در توجه فقدان .هاست برنامه سازی پیاده به ناکافی

 فقدان به شک بی سازی پیاده مقولة به آموزشی های دوره

 دنیای در مسئله این به صحیح نسبت درک و فهم توجه،

 دانشگاهی های در کتاب .(13(شد  خواهد منجر واقعی

 سازی استراتژی پیاده به مربوط های فصل در مدیریت،

 و شده بسنده خصوص این در هایی توصیه به اغلب

 یبر رو کاملی پوشش این زمینه معدود های مکانیزم

کنند.  نمی ارائه استراتژی سازی پیاده با مرتبط موضوعات

 بین راهبردی خألیی های برنامه تدوین از پس بنابراین

 که آید می وجود به عملیات و راهبردی های برنامه تدوین

 تدوین بین واسطة که است مکانیزمی شناسایی نیازمند

مسئلة  رو نیازاآنها باشد؛  و عملیات سازمان های استراتژی

 بتواند که است سازی مؤثرِ پیاده مکانیزم فقدان این تحقیق

 شدن پیاده زمینة و پُر کند را عملیات و تدوین خأل بین

 سازد. فراهم را ها برنامه

 

 تحقیق روش

 رویکرد تحقیق حاضر از نوع کیفی است که با روش

 انجام گرفته است. روش گراندد تئوری یک 3گراندد تئوری

وسیلة آن با استفاده از  شیوة پژوهش کیفی است که به

یابد. روش گراندد  ای تکوین می نظریه، ها دادهدسته  یک

به سه شیوه اجرا  بنیاد معموالً یا نظریة داده تئوری

سیستماتیک، شیوة نوخاسته و شیوة  شود: شیوة می

از روش سیستماتیک که به  سازاگرا. در این تحقیق

شود، برای  می نسبت داده 4استراوس و کوربین

 استفاده شده است. ها دادهوتحلیل  تجزیه

 سیستماتیک خود دارای سه مرحلة اصلی روش

کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی 

جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة افراد  است.

                                                           

3 . Grounded Theory 

4. Strauss   & Corbin 
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مدیران )شامل  زمینة مدیریت راهبردی متخصص در

جوانان، استادان مدیریت ورزشی و  ادارات ورزش و

رجاع )ابرفی  هستند که به روش گلوله استادان مدیریت(

 اطالعاتآوری  روش جمعاند.  انتخاب شده 1ی(ا رهیزنج

ای، مطالعة اسناد باالدستی )قانون  مطالعات کتابخانه

، برنامة چهارم و پنجم توسعه، سند راهبردی اا جاساسی 

های مصوب  نامه ها و آیین ورزش کشور، اساسنامه

ة کشور( و سال ستیبانداز  های ورزشی و سند چشم سازمان

نفر  28مصاحبة عمیق و باز است. در این مطالعه با 

مصاحبه شد که از مصاحبة نوزدهم به بعد، تکرار در 

وچهارم  دریافتی مشاهده شد و از مصاحبة بیست اطالعات

تکراری و به اشباع نظری رسیده بود؛  ها کامالً به بعد داده

ند انجام ادامه یافت. فرای 28اما برای اطمینان تا مصاحبة 

ها به این نحو بود که ابتدا سؤاالت کلی و معدودی  مصاحبه

های اصلی مدل  عنوان پژوهش و همچنین مؤلفه با توجه به

عنوان راهنمای شروع  پارادایمی استراوس و کوربین به

ی باز و تفسیرگرایانه ها پاسخها طراحی شد که  مصاحبه

ادامة شوندگان روند  و مصاحبه ها نمونهداشت و پاسخ 

کرد. کلیة مکالمات روی نوار  ها را هدایت می مصاحبه

صوتی ضبط و سپس بالفاصله کلمه به کلمه روی کاغذ 

، ها مصاحبهوتحلیل شد. کسب اجازة ضبط  پیاده و تجزیه

رضایت آگاهانه، حفظ گمنامی، محرمانه بودن اطالعات و 

مدنظر بوده است.  ها مصاحبهتعهدات اخالقی در همة 

دقیقه با انحراف  52متوسط  طور به ها مصاحبه مدت زمان

دقیقه بود و تا رسیدن به غنای الزم و تکراری  7معیار 

یافت. همة  ادامه می 2شدن و در اصطالح اشباع نظری

ها توسط خود محقق انجام شده و نفر اول  مصاحبه

صورت  ها استاد راهنما بوده و نفرات بعدی به مصاحبه

شدند.  ی معرفی و انتخاب میای توسط فرد قبل زنجیره

محیط پژوهش، متناسب با پژوهش کیفی، محیط واقعی و 
                                                           

1. Snow Ball 

2. Data Saturation 

طبیعی بوده است. مراحل کدگذاری در گراندد تئوری 

و  4، کدگذاری محوری3کدگذاری باز گام سهشامل 

 است: 5کدگذاری انتخابی

 باز یل: کدگذاروگام ا

بالفاصله بعد از  ادیبن داده یةمرحله از روش نظر نیا

باز عبارت  ی. مراحل کدگذاردگیر یمصاحبه انجام م نیاول

 :است از

به  دیمرحله پژوهشگر با نی: در ایو کدگذار لیتحل. 1

توجه کند. ممکن است از درون  دادهایهمة رو یکدگذار

 .استخراج شود یادیز یمتن کدها ایمصاحبه  کی

براساس  میمرحله خود مفاه نیها: در ا کشف طبقه. 2

 نیکه به ا شوند یم یبند ارتباط با موضوعات مشابه طبقه

که به  ینی. عناوشود ی( گفته میساز )تمی ساز کار طبقه

است  یمیاز مفاه تر یانتزاع ،میده یها اختصاص م طبقه

ها قدرت  . طبقهدهند یم لیآن طبقه را تشک ةکه مجموع

ر محور را ب میمفاه توانند یم رایز، نددار زیادی یهوممف

 خود جمع کنند. 

ها،  تر کردن طبقه منظور روشن ها: به طبقه فیتوص. 3

 .شود یم انیآنها ب اتیخصوص یدر گام بعد

باز که شامل دو قسمت است:  یجدول کدگذار .4

ها و جدول  از مصاحبه یاستخراج یةاول یجدول کدها

 یةثانو یهمراه کدها به میشده از مفاه استخراج یها طبقه

 .آنها

 یمحور یکدگذار دوم: گام

دوم کدگذاری که به آن کدگذاری محوری  ةمرحل

عنوان طبقة  ها را به ر یکی از طبقهشود، پژوهشگ گفته می

محوری  تحت عنوان پدیده رامحوری انتخاب کرده و آن 

در مرکز فرایند مورد کاوش قرار داده و ارتباط سایر 

ها با  کند. ارتباط سایر طبقه ها را با آن مشخص می طبقه

                                                           

3. Open Coding   

4. Axial Coding 

5. Selective Coding 
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تواند تحقق داشته باشد  طبقة محوری در پنج عنوان می

(19.) 

گیری پدیده  شکل موجب شرایط علّی: این شرایط .1 

 شوند.  محوری می یا طبقه

: بیانگر رفتارها و تعامالت هدفداری راهبردها .2

بستر حاکم  گر و شرایط مداخله ریتأثهستند که تحت 

 .شوند حاصل می

 ریبستر حاکم: به شرایط خاصی که بر راهبردها تأث .3

شود و تمییز آنها از شرایط علّی  گذارند، بستر گفته می می

بسیار مرتبط را ذیل  یرهایمشکل است. گاهی اوقات متغ

شرایط علّی و متغیرهایی با ارتباط کمتر را ذیل بستر 

 کنند. بندی می حاکم طبقه

گر: شرایطی هستند که راهبردها از  رایط مداخلهش .4

ای از متغیرهای  شوند. این شرایط را مجموعه آنها متأثر می

 دهند.  میانجی و واسط تشکیل می

ها بیانگر نتایجی هستند که  پیامدها: برخی از طبقه .5

آیند. این روش کدگذاری  وجود می در اثر اتخاذ راهبردها به

کدگذاری محوری « مدل پارادایم»که در اصطالح به آن 

شود، توسط استراوس و کوربین ارائه شده است  گفته می

 (.1)شکل 

 

 
 . مدل پارادایمی کدگذاری محوری1شکل 

 

 ی(نشی)گزی انتخاب یگام سوم: کدگذار

 کیستماتیطور منظم و س به یاصل ةانتخاب مقول روند

به روابط و پر کردن  دنها، اعتبار بخشی مقوله ریآن با سا

 به اصالح و گسترش دارند ازیکه ن یبا مقوالت یخال یجاها

(4) 

 تحقیق(  1)قابلیت اعتماد ها دادهروایی و پایایی 

روایی پاسخ به این پرسش است که آیا چیزی که 

پژوهشگر در حال مشاهده و بررسی آن است، همان 

ی آن ریگ اندازهچیزی است که او در حال سنجیدن و 

ی ها افتهروایی، یاست؟ در این پژوهش برای بررسی 

ارائه و متن نظریه  کنندگان مشارکتپژوهش را برای 

توسط آنها مطالعه و نظرهای آنها اعمال شده است. پایایی 

                                                           

1. Trustworthiness 

ی پژوهش اشاره دارد. یکی ها افتهبه گسترة تکرارپذیری ی

 موضوعی درون توافق های نشان دادن پایایی، روش از راه

 توافق شرو با مصاحبه پایایی محاسبة برای .است

 دانشجوی یک کدگذار )ارزیاب(، از دو موضوعی درون

همکار  عنوان به تا شد درخواست دکتری آمار مقطع

 وها  آموزش کند؛ مشارکت پژوهش در پژوهش )کدگذار(

ایشان  به ها مصاحبه کدگذاری منظور به الزم یها کیتکن

 در که کدهایی ها، مصاحبه از کدام هر در. شد داده انتقال

 کدهای و «توافق» عنوان با هستند، مشابه دو نفر همنظر 

 سپس .شوند یم مشخص «توافق عدم» عنوان با رمشابهیغ

 را مصاحبه سه تعداد پژوهش، همکار این همراه به محقق

 عنوان به که موضوعی  درون درصد توافق و کرد کدگذاری

 فرمول از استفاده با رود، میکار  به تحلیل پایایی شاخص
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 محاسبه شد:زیر 

 

 

آمده  1ها در جدول  نتایج حاصل از این کدگذاری

 .است

 

 

 دو کدگذار نیب ییایپا یبررس جینتا .1جدول 

 پایایی بازآزمون )درصد( تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل داده ها عنوان مصاحبه ردیف

 %94 9 41 87 چهارم 1

 %82 8 27 66 سیزدهم  2

 %85 11 23 54 بیستم 3

 %87 28 91 207 کل

 

تعداد کل  دهد، ینشان م 1همانطور که در جدول 

)محقق و فرد  شده توسط هر دو نفر ثبت یکدها

 نیا نی، تعداد کل توافقات ب207کننده( برابر  یهمکار

 28کدها  نیا نی، و تعداد کل عدم توافقات ب91کدها 

دو کدگذار با استفاده از فرمول ذکرشده  نیب ییای. پااست

اعتماد  تیقابل نیبنابرا است،% باالتر 60% است که از 87

 .است دأییت مورد ها یکدگذار

 

 های تحقیق نتایج و یافته

 وندگانش مصاحبه یفرد عوامل

 

 وندگانش تخصص مصاحبه تیوضع یفراوان عیتوز .2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی تخصص
 42/21 6 مدیران ادارات ورزش و جوانان

 14/32 9 استادان مدیریت

 28/39 11 استادان مدیریت ورزشی

 17/07 2 سایر

 100 28 جمع

 

ها مطالعة اسناد  داده یپژوهش، منبع اصل نیدر ا

 که یطور بوده است؛ بهعمیق و باز  ةو مصاحب باالدستی

اند  بوده یفیو توص یصورت اکتشاف به های ابتدایی مصاحبه

های  پس از انجام هر مصاحبه، کدگذاری داده جیتدر و به

 ةسیروش مقا ةلیوس و به دش ها انجام می از مصاحبه حاصل

 داریکدگذاری باز پد قها کدهای نظری از طری داده یدائم

مصاحبه و  28های  منوال کدگذاری نیو به هم دش یم

 تیمحدود لیدل ه. در ادامه بفتانجام گر باالدستیاسناد 

، مصاحبه کیمتن قسمتی از انتشار و تعداد صفحه، فقط 

کدگذاری باز آنها، طبقات محوری و مدل به معرض  ةنحو

  .گذاشته شده است شینما

 گام اول : کدگذاری باز

جدول  :ها نمونه از مصاحبه کی یۀاول ی( کدگذارالف

 ها آمده است. کدگذاری اولیه مصاحبهای از نحوة  نمونه 3

 ةدر مرحل مقوالت: یده ثانویه و شکل یب( کدگذار

علت تعداد فراوان آنها( به کدهای  )به هیبعد، کدهای اول

 یشوند. چند کد ثانویه به یک کد مفهوم ثانویه تبدیل می
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 .است آمدهکدگذاری باز از نتایج  یقسمت کوچک 4جدول  شود. در تبدیل می

 ها مصاحبهای از کدگذاری اولیۀ  . نمونه3جدول 

: سید نصراهلل سجادی؛ استاد تمام مدیریت ورزشی و عضو هیأت علمی دانشکدة تربیت بدنی و M1قسمتی از مصاحبه 

 علوم ورزشی دانشگاه تهران
 استخراج کدهای اولیه)خام( متن مصاحبه

در وزارت ورزش و  معاونت توسعۀ ورزش همگانیتشکیالتی نوین تحت عناوین »

سازی و  های ورزشی برای پیاده در فدراسیون های ورزش همگانی کمیتهجوانان و 

های راهبردی در حیطة ورزش همگانی الزم و پیشنهاد  اجرایی کردن برنامه

 «.شود می

در  تشکیل ساختاری جدیدهای ورزش  سازی راهبردهای همة بخش برای پیاده»

 «.رسد رت ورزش و جوانان الزم به نظر میوزا

تواند گام مهمی در  در باالترین سطوح ورزش کشور می هماهنگیو  افزایی هم»

 «.اجرایی و عملیاتی کردن راهبردهای تدوین شده باشد

های ورزشی بر عملکرد و  سازمان چابکیهای راهبردی و  برنامه پذیری انعطاف»

 «.تأثیر مثبتی داردهای راهبردی  سازی برنامه پیاده

واقعی  سازی افزایش خصوصیی و دولت شبهو  های دولتی کاهش حمایت»

 «.شده کمک کند سازی راهبردهای تدوین تواند به پیاده می

ریزی  مدیران عالی بخش ورزش عنصری مهم در رابطه با برنامه رهبرینقش  »

 «.سازی آنهاست راهبردی و پیاده

همگانی در تشکیل معاونت توسعة ورزش  -

 وزارت ورزش و جوانان

 های ورزش همگانی تشکیل کمیته -

تشکیل ساختار جدید در وزارت ورزش و  -

 جوانان

 

ها و سطوح  افزایی و هماهنگی همة بخش هم -

 های ورزشی  سازمان

های راهبردی و چابکی  پذیری برنامه انعطاف -

 های ورزشی سازمان

و  یدولت شبههای دولتی و  کاهش حمایت -

 سازی واقعی افزایش خصوصی

 رهبری مدیران عالی بخش ورزش  - 

 (M1قسمتی از کدگذاری اولیۀ مصاحبه )

  شده سازی و اجرای راهبردهای تدوین های تخصصی برای پیاده ها و کمیته .تشکیل بخش1

 های پیگیری  . تشکیل کمیته2

 های مختلف ورزشی .شکیل ساختارهای جدید در سازمان3 

 افزایی و هماهنگی در باالترین سطوح ورزش کشور هم. 4

 های راهبردی منعطف  . تدوین برنامه5

 های ورزشی . افزایش چابکی سازمان6

 وپاگیر  های دولت و حذف قوانین دست . کاهش دخالت7

 ی ردولتیغ های در ورزش و سلب رقابت بخش ها دولتی وجود شبه. 8

 های ورزشی سازمان های مهبه اساسنا یاسیس رانیمد توجهی یب. 9

 سازی راهبردها های مؤثر پیاده .ضرورت وجود مدل و طراحی مکانیزم10

 مند و تخصصی  های قانون با ارزیابی یقو نفع یذ های مخالفت گروه.11

 سازی راهبردها عدم پیاده ةنیدر زم مدیران کالنسکوت .12

 های ورزشی مدیریت سازمانوجود مراکز قدرت مختلف در .13

 ها ه ارزیابب حیصح دهی عدم گزارش.14

 ی به نظارت، کنترل و ارزیابی دقیق توجه یب. 15

 شده های ورزشی از راهبردهای تدوین های مختلف سازمان مدیران بخش کسانیعدم درک .16

 سازی برای انتقال راهبردها از مرحلة تدوین به مرحلة عملیات .بسترسازی و مقدمه17

 سازی در پیاده .مشارکت مدیران ارشد18

 .نهادینه کردن تعهد و اعتماد سازمانی19

 

 

 مقوالت یده و شکل هیثانو یکدگذار. 4جدول 
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کدهای  مقوالت

 مفهومی

 فراوانی کدهای ثانویه

ی
رای

اج
د 

عه
و ت

د 
ما

عت
ش ا

زای
اف

 

ایجاد 

هماهنگی 

بخشی و  درون

حذف 

 کاری موازی

 تدوین مشارکتی -

 حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد -

 های مربوطه نامه پایبندی به قوانین و آیین -

 ( در باالترین سطوح مدیریت ورزش کشورSynergyافزایی ) هماهنگی و هم -

 استفاده از افراد کارآفرین و خالق -

 

 

8           

حذف 

تعارضات بین 

نیروهای صف 

 و ستاد

 ناآگاهی یا درک نادرست از وظایف محوله -

 دقیق های ارزیابی فقدان سیستم -

 های راهبردی های متفاوت و نامناسب برنامه وتحلیل تجزیه -

 وجود منابع انسانی ناتوان و غیرمتخصص -

 های عادالنه طراحی مکانیزم پرداخت -

 کنندگان و نیروهای عملیاتی های فکری بین تدوین در اولویت تفاوتتعارض و -

 

 

12 

 

ص
اخ

 ش
ن

یی
تع

 
ن

را
دی

ب م
خا

انت
ی 

ها
 

مند  نظام

ساختن 

مدیریت 

 ورزش کشور

 سازی راهبردها ها در تدوین و پیاده عدم اجماع سیاسیون و ورزشی -

 ها ایجاد حس استثمار بخش ورزش توسط دولتی -

 ی قانونی خألهاوجود  -

 و... یتیریمد ،یاقتصاد ،یو متخصص حقوق یاستفاده از مشاوران قو -

 ورزشیهای  ها و فدراسیون مکفی نبودن بودجة پژوهش سازمان -

 های ورزش کشور ایجاد سند راهبردی برای همة بخش -

 سازی فقدان الگویی مناسب، اثربخش و نوین برای پیاده -

 گرا بودن راهبردها آرمان -

 

 

 

 

14 

مدیریت 

تعارض، تغییر 

 و تحول

 انداز های راهبردی با چشم ارتباط نامناسب برنامه -

 های موجود در برابر تغییر  تعدیل مقاومت -

 وجود مراکز قدرت بسیار در بخش ورزش کشور -

 های استراتژیک ( متناسب با برنامهAction Planهای عملیاتی ) تدوین برنامه -

 ی تفکر فردیجا بهتفکر سیستمی  -

 سازی سازی برای پیاده ی و مقدمهبسترساز -

 ابهام نقش -

 معیارهای کلیدیها و  های عملیاتی، پروژه ها به برنامه عدم ترجمة استراتژی -

 های دوطرفه های ارتباطی مبتنی بر تعامل بازسازی کانال -

 

 

 

 

9 

 

مدیریت 

سیاسی 

 ورزش کشور

 ها سازمانها و  ونیفدراسداخلی  های به اساسنامه یاسیس رانیمد توجهی یب -

 تفاوت در معنا و ادبیات مدیران به دلیل عدم تخصص مدیریت ورزشی -

 به بخش ورزشنگاه امنیتی و سیاسی  -

ها برای مثبت جلوه  های مدیران کالن، ظاهرسازی و کتمان واقعیت بستان بده -

 دادن وضعیت موجود

 دانش مدیریتی پایین مدیران سیاسی -

 های سیاسی در انتخاب مدیران و در نتیجه تزلزل اطمینان عمومی رانت -

 

 

 

13 

 مقوالت یده و شکل هیثانو یکدگذار. 4جدول ادامۀ 
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 مقوالت
کدهای 

 مفهومی
 فراوانی کدهای ثانویه

ک
چاب

و 
یا 

پو
ف، 

عط
من

ی 
ار

خت
سا

د 
جا

ای
 

توسعۀ منابع 

 انسانی

 تخصصی کردن مدیریت منابع انسانی  -

 اصالح ساختار بوروکراسی معیوب حاکم -

 های مؤثر و نوین  های سنتی و استفاده از مکانیزم منسوخ کردن برنامه - 

 ها و توجه به پاداش وپاگیر حذف قوانین دست - 

 های عالی نقش رهبری مدیریت -

 ارتقای کیفیت خدمات -

 های مدیریتی با عمل همراستا کردن دوره -

 

 

 

8 

ارتقای نظام 

ارزشیابی و 

 کنترل

  یاسیاز مالحظات س زیپره -

 های ارزیاب قوی و متخصص تشکیل کمیته -

 و غیرمالی بخش ورزش کشور یمال اتامور یساز شفاف -

 ها ها در همه بخش محور بودن همه فعالیت برنامه -

 های راهبردی تطابق ساختارها با برنامه -

 ( کارآمدMISهای اطالعاتی ) ایجاد سیستم -

 

 

 

8 

فرهنگ کار 

 تیمی

 از سوی نیروهای عملیاتی و مدیران ارشد win-winداشتن نگاه  -

 اعتقاد و اعتماد به نیروهای عملیاتی  -

 ی کار فردیجا بههای گروهی و تیمی  گیری تصمیم -

 های اخالقی مشترک تأکید بر ارزش -

 

6 

 

 

ج( شکل دهی طبقات اصلی : پس از تعیین مقوالت، 

 5مرحلة ساخت طبقات کلی نظریه است که درجدول 

 ارائه شده است.

 هینظر یطبقات اصل یده شکل .5جدول 

 مقوالت طبقات اصلی

توسعۀ منابع 

 انسانی

 ی و اجراساز ادهیپمناسب  یالگونبود مکانیزم و  -

 یساز ادهیکارکنان در پ یتواننا -

 شده نیتدو یماندن راهبردها جهینت یب -

 ها سازمان زیناچ ییو کارا یاثربخش -

 عوامل بیرونی

 تغییرات جمعیتی و عدم اطمینان محیطی -

 های مختلف متولی ورزش کشور هماهنگی بین سازمانایجاد  -

 های کالن دولتی تأثیرگذار بر ورزش کشور تغییر در سیاست -

 المللی نیمسابقات ب یبرگزارتجربة  -

 های دولت کاهش حمایت و دخالت -

 فضای سازمانی

 افزایش اعتماد و تعهد اجرایی -

 های اطالعاتی ناقص  سیستمهای ارزیابی سیستماتیک و جراحی  طراحی مکانیزم -

 گیری و اجرا ها در مراحل حساس تصمیم دولتی ی شبهشیاند مصلحتوجود و  -

سازی برای تغییر سیستم ادارة ورزش  قانون اساسی مبنی بر خصوصی 44به اصل  توجه -

 کشور

 ایجاد هماهنگی و سینرژی بین نیروهای صف و ستاد -
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 هینظر یطبقات اصل یده شکل .5جدول ادامۀ 

 مقوالت طبقات اصلی

 های مدیریتی مکانیزم

 مند نمودن مدیریت ورزش کشور های انتخاب مدیران و نظام تعیین شاخص -

 ساالری در انتخاب مدیران شایسته -

 مدیریت تعهدمدار و تخصصی -

 های سیاسی در انتخاب مدیران ثبات مدیریت و حذف رانت -

 و در نتیجه حذف نگاه امنیتی به ورزش کشور یدولت شبهی و نظام شبهحذف مدیران  -

های یک مدیر توسط  وجود تفکرهای راهبردی مختلف و در نتیجه عدم پذیرش برنامه -

 مدیر بعدی

 آموزش

 آموزش نیروهای عملیاتی قبل از اجرای راهبردها -

 دهید آموزشکنندگان و نیروهای عملیاتی ماهر و  استفاده از تدوین -

 های آموزشی و دروس مدیریتی سازی در دوره بیشتر به پیادهتوجه و تأکید  -

 های آموزش نامناسب اجبار در آموزش برای همة افراد و تغییر سیستم -

 سازی های کاربردی در زمینة پیاده توجه بیشتر به پژوهش -

 اصالح فرهنگ

 مداری  های دینی و تأکید بر اخالق حاکمیت ارزش -

 ری و ایجاد حس تعلق به سازمانمحو تشویق فرهنگ برنامه -

های فردگرایانه  گیری ی تصمیمجا به( Team Workingتأکید بر فرهنگ کار تیمی ) -

 و تفویض اختیار

 ایجاد فرهنگ بومی یکسان -

 مدار کمبود منابع انسانی اخالق -

اصالحات ساختاری و 

 فرایندی

 های ورزشی  طراحی مجدد فرایندهای امور داخلی سازمان -

 های ویژه ها و تشکیالتی نوین برای بخش ایجاد کمیته -

 ایجاد ساختاری منعطف، پویا و چابک -

 مدیریت تغییر، تحول و تعارض -

 یفن(، سیستمی، علمی و MBOمدیریت مشارکتی ) -

طراحی و استقرار 

 سازی مکانیزم پیاده

 ایجاد محیط و تفکر رقابتی  -

 راهبردها سازی درک ضرورت توجه بیشتر به پیاده -

 سازی نگرش مدیران ارشد و نیروهای عملیاتی همسان -

 سازی راهبردها الزامات قانونی برای پیاده -

 ها و راهبردها بندی پروژه اولویت -

 

 (2شکل  ) محوری یگام دوم: کدگذار

های  بین طبقه طةهدف از این مرحله برقراری راب

کدگذاری باز( است. این کار براساس  ة)در مرحل دشدهیتول

کند  پرداز کمک می د و به نظریهگیر مدل پارادایم انجام می

 یها سهولت انجام دهد. براساس داده تا فرایند نظریه را به

عوامل توسعة منابع انسانی، عوامل بیرونی،  آمده، دست به

عوامل فضای سازمانی، عوامل مدیریتی، عوامل آموزش، 

 فرهنگی، عوامل اصالح ساختاری و فرایندی عوامل اصالح

 لفة مؤثرؤم هشت عنوان سازی به و استقرار مکانیزم پیاده

ها و  های راهبردی سازمان سازی برنامه در پیاده

های ورزشی ایران شناسایی و استخراج شد  فدراسیون

 (.2)شکل 

پردازی )کدگذاری  نظریه ۀمرحل حیگام سوم: تشر

 (انتخابی

پردازی بنیادی،  گفته شد، هدف نظریه که گونه همان

تولید نظریه است نه توصیف صرف پدیده. برای تبدیل 

طور منظم به یکدیگر  ها باید به ها به نظریه، طبقه تحلیل

 ة)براساس نتایج دو مرحل مربوط شوند. کدگذاری انتخابی

پردازی است. به این  اصلی نظریهة قبلی کدگذاری( مرحل

مند به دیگر  را به شکل نظام محوری ةترتیب که طبق
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 تیها ربط داده و آن روابط را در چارچوب یک روا طبقه

کند که به بهبود و  هایی را اصالح می کرده و طبقهارائه 

های  در ادامه ارتباط گام (.4)توسعة بیشتری نیاز دارند 

 دوم و سوم کدگذاری آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 (=P: Propositionمفروضه)*

 

 سازی( )مدل پارادایمی پیاده میبراساس مدل پارادا یمحور یکدگذار .2 شکل

 

 گیری بحث و نتیجه

سازی  هدف این پژوهش طراحی مکانیزم مؤثر پیاده 

های ورزشی  ها و فدراسیون های راهبردی در سازمان برنامه

اسناد  ةآمده از مطالع دست به نتایجبراساس ایران بود. 

عوامل  آنها، یبند و مقوله قیعم یها و مصاحبه یباالدست

توسعة منابع انسانی، عوامل مدیریتی، عوامل اصالح 

و فرایندی، عوامل اصالح فرهنگی، عوامل ساختاری 

و استقرار آموزش، عوامل فضای سازمانی، عوامل بیرونی 

در  لفة مؤثرؤم هشت عنوان سازی به مکانیزم پیاده

های  ها و فدراسیون های راهبردی سازمان سازی برنامه پیاده

 ورزشی ایران شناسایی و استخراج شد. 

ی شرایط علّی موجب ایجاد و توسعة طبقة کلطور  به

شود. در این پژوهش طبقة توسعة  اصلی )محوری( می

عنوان  منابع انسانی که متشکل از چندین مقوله است، به

(، 2009نیا ) رحیم(. P1شرایط علّی انتخاب شد )

( مدیریت 1396( و نظری )1393شورینی ) خلیلی

در عدم ترین عامل  نامناسب منابع انسانی را مهم

های راهبردی عنوان کردند. ساپتارشی  سازی برنامه پیاده

( 1396( و رضایی )1393زاد ) (، بیک2018(، الرا )2017)

بر نقش منابع انسانی کارامد و کارکنان دانشی در 

طبقة  های راهبردی تأکید کردند. سازی برنامه پیاده

 محوری یا اصلی اساس و محور فرایند پژوهش است. با

 و شوندگان مصاحبه به مطالعات اسنادی و تأکیدتوجه 

ها  ها، مبحث مدیریت سازمان مصاحبه کدهای در آن تکرار

عنوان پدیدة اصلی این پژوهش  های ورزشی به و فدراسیون

( مدیران سیاسی، نظامی 1396رضایی )(. P2انتخاب شد )

 (P4) اصالح فرهنگ

گر:رایط مداخلهش  

 (P5) آموزش

 (P6) فضای سازمانی

 (P7) عوامل بیرونی

 بستر حاکم:

 

  :(P1)شرایط علی 

 توسعه منابع انسانی
 (:P2)اصلی  پدیدة 

 های مدیریتیمکانیزم

 

 :(P3) کنشها و تعامالت

 یفراینداصالحات ساختاری و 
 

 (:P8) پیامد

استقرار مکانیزم 
 سازیپیاده
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دولتی را از عوامل ناکامی صنعت فوتبال در  و شبه

( نبود 1395کند. دوستی ) ذکر می درآمدزایی پایدار

ترین مانع توسعة  ها را مهم مدیران متخصص در باشگاه

. الهی کند یمهای فوتبال استان مازندران معرفی  باشگاه

( بر 2018( و سوزان )1396(، نظری )1392)

طبقة ساالری در انتخاب مدیران تأکید کردند.  شایسته

طبقة اصلی شرایط علّی موجب اهمیت، ایجاد و توسعة 

شود؛ در واقع توسعة منابع انسانی مقدمه و بستر  می

ها و تعامالت  باشد. طبقه کنش موفقیت مدیران می

 که است هدفداری تعامالت و ها فعالیت بیانگر )راهبردها(

 و های مؤثر مدیریتی( محوری )مکانیزم طبقة به پاسخ در

 و )اصالح فرهنگ و آموزش( گر  مداخله شرایط تأثیر تحت

 ایجاد )فضای سازمانی و عوامل بیرونی( حاکم بستر

 راهبردی، های برنامه سازی پیاده نظریة در .(P3شود ) می

اجرای  همان که نتیجه یا به پیامد مقوله این

و  با اصالح ساختارها .شود می منجر راهبردهاست،

های  ها و فدراسیون سازمانحاکم در  فرایندهای سنتی

و جایگزینی آنها با ساختارهایی منعطف، پویا و  ورزشی

 جادیاها  در این سازمان یتحوالت اساس توان یمچابک، 

(، 1395خانی ) (، قره1396رضایی )AFC (2017 ،). کرد

( 1388( و الهی )1392(، نقدی )1395رضایی )

ای مورد  داری حرفه های دولت را در امور باشگاه دخالت

ها  ترین مانع توسعة باشگاه مهم نکوهش قرار داده و آن را

( برقراری عدم تعامل 1395عنوان کردند. دوستی )

بین صنعت فوتبال و مراکز دانشگاهی را یکی از  دوطرفه

. باروتو کند یمها معرفی  موانع ساختاری توسعة باشگاه

( 1396منصوری ) ( و شاه1393شورینی ) (، خلیلی2017)

کنند.  ساختارهای سنتی موجود را نکوهش می

های ساختاری و  ( محدودیت1393شورینی ) خلیلی

های راهبردی  سازی برنامه ترین موانع پیاده فرهنگی را مهم

 از ای مجموعه از متشکل گر مداخله شرایط خواند. می

 و ها بر کنش که هستند واسط و میانجی متغیرهای

 .گذارند می تأثیر تعامالت )اصالحات ساختاری و فرایندی(

 راهبردی های سازی برنامه مکانیزم پیاده در شرایط این

( و P4آموزش است ) های اصالح فرهنگ و طبقه شامل

(P5 .)( و 1391(، مظلومی )2005(، شاه )2018گتز )

جای  سازی به ( بر آموزش بیشتر پیاده2006ربینیاک )

( اصالح فرهنگ را از 2008تدوین تأکید دارند. کوالتر )

های ورزشی ذکر  باشگاه تیموفق عوامل مهم و مؤثر در

شود که دروس  ( متذکر می2005ربینیاک ) .کند می

آموزش مدیریت بر تدوین راهبردها تأکید دارند که 

( ضعف فرهنگ 1392بایستی اصالح شوند. الهی )

های راهبردی  محوری را مانع اجرایی شدن برنامه برنامه

ش های آموز ( نیز نظام2009نیا ) کند. رحیم ذکر می

 ها کنش بر که خاصی شرایط به داند. موجود را ناکارامد می

 این .شود می گفته گذارند، بستر می تأثیر تعامالت و

 متغیرهای و ها مقوله مفاهیم، از ای مجموعه را شرایط

 بسیار دهند. گاهی اوقات متغیرهای می تشکیل ای زمینه

 را کمتر ارتباط با متغیرهای و علّی شرایط ذیل را مرتبط

 فضای پژوهش، این در .کنند می تعریف ذیل بستر

اصالحات  بر حاکم( سازمانی و عوامل بیرونی )بستر

 تأثیر تعامالت و ها کنش عنوان به ساختاری و فرایندی

( توجه بیشتر به 2018الرا ) .(P7( و )P6گذارند ) می

نفعان و ایجاد فضای رقابتی را برای  مشارکت ذی

( بر ارزیابی 1393زاد ) داند. بیک سازی ضروری می پیاده

سازی وظایف قبل  عواملی محیط داخلی و بیرونی و شفاف

( و 2018ریزی راهبردی و اجرا تأکید دارد. الرا ) از برنامه

نفعان برای  ارکت ذیتوجه بیشتر به مش( 1396محمدی )

سازی راهبردها را ضروری  موفقیت بیشتر در پیاده

 در که هستند پیامدهایی بیانگر که هایی مقوله دانند. می

 پیامد را آیند می به وجود تعامالت و ها کنش اتخاذ اثر

 های برنامه شدن پیامد پیاده این نظریه، در .نامند می
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اپتارشی س(. P8شامل چندین مقوله است ) راهبردی

( 1395(، منصوری )2018(، الرا )2018(، سوزان )2017)

( نیاز به مدل، الگو و مکانیزمی مؤثر 1396منصوری ) و شاه

 دانند. های راهبردی الزم می سازی برنامه را برای پیاده

های راهبردی  سازی برنامه طور کلی در زمینة پیاده به  

رزشی ایران  ها و نهادهای و با رویکرد کیفی، در سازمان

اینکه بررسی  تر مهمهای محدودی وجود دارد.  پژوهش

های راهبردی با رویکرد گراندد تئوری  سازی برنامه پیاده

بر کمک به پیدا کردن مسئلة محوری،  تواند عالوه می

معنا  شناختی عمیق از شرایط موجود را فراهم کند؛ بدین

ای و  که با ایجاد چیدمانی از شرایط علّی، شرایط زمینه

های کنش و پیامدها حول مقولة  گر، استراتژی مداخله

جانبه از مسئلة  محوری، در ایجاد یک شناخت کامل و همه

موجود، به حل آن کمک خواهد کرد. این پژوهش با 

شناسانه و اکتشافی و براساس شرایط  رویکرد آسیب

وتحلیل اسناد  جود، از طریق مصاحبه و تجزیهای مو زمینه

های راهبردی در  سازی برنامه باالدستی به بررسی پیاده

های ورزشی پرداخته است. پس از  های و فدراسیون سازمان

 مؤثرهای  شناسایی مسئله و مقولة محوری )مکانیزم

مدیریتی(، شرایط علّی )توسعة منابع انسانی(، بستر حاکم 

گر  و عوامل بیرونی(، شرایط مداخله ) فضای سازمانی

ها و تعامالت )اصالحات  )اصالح فرهنگ و آموزش(، کنش

 مؤثرساختاری و فرایندی( و پیامدها )استقرار مکانیزم 

سازی(، آنها را در یک مدل پارادایمی تصویر نموده و  پیاده

 بررسی کرده است. 

ها و نتایج تحقیقات مختلف  در نتیجه اینکه بررسی  

های ورزشی در  ها و فدراسیون ان داد که سازماننش

اند؛  های خود موفقیت کمی داشته سازی استراتژی پیاده

ها به  ها در این سازمان سازی استراتژی پیاده که یطور به

چالشی اساسی مبدل شده است. این پژوهش با شناسایی 

ها  سازی استراتژی های مؤثر بر پیاده عوامل، عناصر و مؤلفه

های ورزشی با استفاده از دیدگاه  ها و فدراسیون زماندر سا

سازی  متخصصان، به توسعة مکانیزمی برای پیاده

نظر  پرداخته است. به ها سازمانها در این  استراتژی

رسد همسوسازی و همراستایی راهکارها با این مدل  می

 آمیز خواهد بود. عملیاتی، کاربردی و موفقیت
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Abstract  
Strategic management is the science and art of formulating, implementing and 

evaluating multiple task decisions that enables organizations to achieve their goals. 

The aim of this study was to design an effective mechanism to implement strategic 

plans in Iran sport organizations and federations. This study had a qualitative 

approach and the grounded theory was used as the research methodology. High level 

documents and deep and open interviews with 28 elites who were aware of this 

subject were used to collect data. The validity of this study was examined and 

approved by the interviewees and then expert professors. The reliability was %87 

which was obtained using the methodology of the interstitial agreement. For data 

analysis, the continuous comparison method in three stages: open, axial and selective 

coding was used. The results showed that the implementation of strategic plans was 

influenced by factors of human resources development, external factors, 

organizational environment factors, management factors, educational factors, cultural 

reform factors, structural and process reform factors, and implementation mechanism. 

Sport organizations and federations can transmit the strategic plans to the operational 

stage with the step-by-step implementation of this mechanism and complete the gap 

between formulating and operation. 

 

Keywords 
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