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 با یشرق آ. استان یقهرمان ورزش توسعه کیاستراتژ مدل یبررس حاضر، پژوهش از هدف
 تأیه اعضاء را پژوهش نیا يآمار ۀجامع .باشدیم BSC و SWOT روش از استفاده

 و جوانان و ورزش کل اداره کارکنان و رانیمد ش، آ. استان يهادانشگاه یبدنتیترب یعلم
 ينهادها و هاباشگاه یورزش رانیمد و مسئوالن ،یورزش يهاتأیه يساؤر استان، يشهرها

 که دهندیم لیتشک ،کنندیم تیفعال یقهرمان ورزش نهیزم در که استان یخصوص و یدولت
 جامعه با برابر يآمار نمونه ،يآمار جامعه بودن محدود به توجه با .باشندیم نفر 150حدود
 ابتدا ،باشدیم ختهیآم صورتبه پژوهش نیا يهاداده يگردآور روش شد. گرفته نظر در يآمار

 ورزش يدهایتهد و فرصت ،ضعف ،قوت نقاط ،ينظر اشباع روش و قیعم مصاحبه توسط
 آماده مصاحبه يهاافتهی اساس بر اينامهپرسش سپس شد. ییشناسا یشرق آ. استان یقهرمان

 محقق نامۀسشپر ها،داده يآورجمع ابزار گرفت. قرار وهشژپ يهانمونه اریاخت در و دهیگرد
 يآلفا روش با آن ییایپا و نظرصاحب استادان از تن چند توسط آن ییروا که است ساخته

 از ،پژوهش نیا اطالعات تحلیل تجزیه و يآمار روش در است. شده دیأیت درصد) 88( کرونباخ
 يهاداده واستفاده شد ها هیگو تیوضع نییتع يبرا يادوجمله آزمون و يانمونه تک t آزمون

 و هیتجز مورد دمنیفر آزمون و نیانگیم سۀیمقا آزمون ،یفیتوص آمار از استفاده اب پژوهش
استفاده  SWOT  روش از هاياستراتژ نیتدو و موجود وضع لیتحل يبرا گرفت. قرار لیتحل

 برنامه متوازن، يازیامت کارت روش به هاآن يبندتیاولو و هاياستراتژ نییتع از پس وشد 
 ادارة که داد نشان هاداده لیتحل و هیتجز جینتا .دیگرد نیتدو استان یقهرمان ورزش یاتیعمل
 و رشد راهبرد از دیبا و دارد قرار WO منطقه در یشرق جانیآذربا استان جوانان و ورزش کل

 آمدهدستبه مطلوب يهاياستراتژ نیهمچن .دینما استفاده یقهرمان ورزش مورد در توسعه
 شد نیتدو یاتیعمل صورتبه BSC يازیامت ارتک کیتکن از استفاده با و دیگرد يبندتیاولو

 و SWOT روش از استفاده با يکاربرد و یاتیعمل صورتبه کیاستراتژ مدل تینها در و
 یطراح یشرق جانیآذربا استان یقهرمان ورزش توسعه جهت متوازن يازیامت کارت کیتکن
 .دیگرد

  هاهواژکلید 
 ک،یاستراتژ مدل، BSC متوازن يازیامت کارت کیتکن ،یقهرمان ورزش

SWOT، یشرق جانیآذربا استان. 

This Paper aims to study  the development of a strategic 
model of athletic sport in East Azerbaijan province using 
the SWOT and BSC method. Statistical population of 
the research was faculty members of physical education 
universities of East Azerbaijan province, managers and 
employees of the General Directorate of Youth and 
Sports and cities, heads of sports bodies, authorities and 
sporting director, and public and private institutions in 
the field of sport activity they account for about 150 
persons. Due to the limited population, the sample was 
considered equal to the population. The method of 
collecting data for this study are combined, the first in-
depth interview and theoretical saturation, strengths, 
weaknesses, opportunities and threats championship. 
strategic province were identified. A questionnaire has 
been prepared on the basis of the findings in this study 
were interviewed. For construct validity, confirmatory 
factor analysis to determine the status of the items one 
sample t-test to analyze the situation and develop 
strategies from the SWOT method was used. After 
determining the strategies and prioritize them using the 
Balanced Scorecard, operational athletics program was 
developed province. Results of the analysis showed that 
the Department of Sport and Youth WO's East 
Azerbaijan province in the region and must use strategy 
and development of the sport of champions. 
Also achieved optimal strategies have been assessed 
using the Balanced Scorecard BSC technique was 
developed as operational And finally strategic as 
operational models using SWOT and Balanced 
Scorecard technique was designed to develope athletic 
sports in East Azerbaijan province. 
Keywords 
athletic sports, techniques Balanced Scorecard BSC, the 
strategic model, SWOT, East Azerbaijan Province. 
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 همقدم
ترین پدیده اجتماعی، جهانی در زنـدگی  ورزش به عنوان بزرگ

در ). 2008و همکـاران،   1ها نقش بسیار مهمی دارد (ایوناانسان
واقع ورزش از ملزومـات زنـدگی معاصـر گردیـده و بخشـی از      

غییـر و  ت ).2006، 2شود (بوچفرهنگ و هویت ملل محسوب می
و ورزش  بـدنی تربیتزندگی معاصر،  هايمقولهتحوالت جهانی 

بـه نظـر    ناپـذیر اجتنـاب که دوري از آن  را از ضروریاتی ساخته
تـرین  تـرین نیازهـا و اساسـی   امروزه ورزش از ضروري .رسدمی

کـه کمتـر کشـوري را    طـوري مسائل جوامع بشـري اسـت، بـه   
 ).1388(مهـرآیین،   توان یافت که فاقد سازمان ورزشی باشدمی

بـدنی و  امـروزي جایگـاه تربیـت    ۀدر بسیاري از جوامع پیشـرفت 
ورزش براي پیشبرد اهداف کالن هر کشور مشخص و بـدیهی  

بدنی را از سایر علـوم  ). آنچه علم تربیت1387است (نصیرزاده، 
سازد، خیـل عظـیم مخاطبـان آن در سراسـر     معاصر متمایز می

جملـه   هـاي متفـاوتی از  ه گونـه امروزه ورزش را بجهان است. 
اي ورزش پرورشی، همگانی و تفریحی، قهرمانی و ورزش حرفه

بـدنی و  توان در جوامع بشري مشاهده کـرد. توسـعه تربیـت   می
ساز تأمین و تربیت نیروي انسانی سالم و عنوان زمینه ورزش به

آید (سـند  هاي توسعه ملی به شمار میتندرست بخشی از برنامه
ناگزیرند که عهده دار ها سازمان ۀبنابراین هم ).1382 راهبردي،

دانشمندان بسـیاري اهمیـت   مدیریت راهبرد یا راهبردي شوند. 
هاي مختلف مورد بررسی قرار ریزي استراتژیک را از جنبهبرنامه

ریـزي اسـتراتژیک بـا    داده اند و همگی روي همبستگی برنامـه 
هـا  . بـه اعتقـاد آن  ها توافق نظر دارنـد عملکرد مطلوب سازمان

ریزي استراتژیک فرایندي پویا و منطقـی اسـت (غفرانـی    برنامه
1387.( 

هـاي یکپارچـه در   تصمیمات و فعالیـت  مدیریت استراتژیک
هاست؛ ثر، اجرا و کنترل نتایج آنؤهاي مجهت توسعه استراتژي

هاي مربـوط بـه بررسـی، ارزشـیابی و انتخـاب      بنابراین فعالیت
خاذ هرگونه تدابیر درون و برون سـازمانی بـراي   ها، اتاستراتژي

هاي انجام شده ژي و در نهایت کنترل فعالیتتاجراي این استرا
  .)2006، 3نامند (فرولیچ و کلیتکورا مدیریت استراتژیک می

و همـراه   يثابت و جـار  باید یکاستراتژ یزيربرنامه یندفرا
 یروهـاي موجود در ن ییراتبا تغ يسازگار يبرا یريپذبا انعطاف

 ينمـودن اسـتراتژ   یینتع یشاگر چه از پ باشد. یرونیب ی ودرون
اما صاحب  ،باشدیم یت آنموفق يشرط برا یشپ یکبه عنوان 

                                                                      
1. Ioana et al 

2. Buch  

3. Frolich & Klit Kou 

توجـه   یازمنـد ن یـت ، موفق يبرا هاياستراتژنظران معتقدند که 
 ياسـتراتژ  يو هـم اجـرا   ياسـتراتژ  ینتدو مقوله هم به یقدق

 ).2011 ،4(اینساست 
ریزي استراتژیک عبـارت اسـت از   واقع مدیریت و برنامه در

ها محیط داخلی و خارجی خود فرآیندي که از طریق آن سازمان
کننـد، عـالوه بـر آن    را تحلیل کرده و از آن شناخت کسب می

هـایی را  گذاري کـرده و اسـتراتژي  مسیر استراتژیک خود را پایه
اف تعیـین شـده   براي رسیدن به اهـد  ها راکنند که آنخلق می

گذارند، تمامی ایـن  ها را به اجرا میو آن استراتژي کمک نماید
اقدامات براي ارضاي اعضاي کلیـدي تشـکیالتی سـازمان کـه     

، 5(لئـو و همکـاران  رسـد  مـی شوند بـه انجـام   ذینفع نامیده می
ــه  ).2011 ــد برنام ــرش و    فرآین ــک نگ ــتراتژیک ی ــزي اس ری
کند، وط به آن را ارائه میوتحلیلی از سازمان و محیط مربتجزیه

دهد و عوامل کلیدي مؤثر بر شرایط فعلی سازمان را توضیح می
، 6انجمـن ورزشـی اسـترالیا   ( کنـد موفقیت آن را شناسـایی مـی  

االمکان تأکیـد زیـادي بـر    ریزي استراتژیک حتیبرنامه ).2013
روي ترکیب منافع اجتماعی و فردي، ترکیبی از حال و آینـده و  

امل بین فاکتورهاي فیزیکـی، محیطـی، اجتمـاعی و    توجه به تع
). هـر سـازمان نیازمنـد بـه     2011سیدالحسینی، ( اقتصادي دارد

خواهـد  که مـی هدفی اي است که از طریق آن بتواند یک نقشه
عالمت زده و نشان دهد که چطور بایـد بـه   دست یابد را  به آن

 آن برسد. 
 ریـزي و یـر کنـونی برنامـه   و متغ یچیـده پ یال،در جهان سـ 

و جوامـع   مدیرانبراي کمک به  مدیریت راهبردي، راهی است
است براي شـناخت و   یو مدل یعسر ییراتتغ با براي روبروشدن

 ضـعف  و نقـاط قـوت   ییمسائل مبتال به، شناسـا  ینترحل مهم
و تسـلط بـر   هـا  یتموقع ها واز فرصت ینهسازمان و استفاده به

را بــه خطــر  نموجودیــت ســازما کــه یــدهاییو تهدهــا ضــعف
کند تا از طریق آن سـازمان بـه   اندازند و مسیري را مهیا میمی

حال از گرایش براي تغییر، ترین اهداف خود برسد و درعینمهم
، 7به هنگام ورود رهبران جدید در سازمان جلوگیري کند (متیـو 

هـاي ورزشـی،   ). طی تحقیقات صورت گرفته در سـازمان 2005
هاي مالی و هایی در حوزهناها و چالشملی المپیک با تنگ ۀکمیت

بازاریابی، جایگاه حقوقی در ورزش کشور، تأثیر مسائل سیاسی، 
هاي ورزشی داخلی، بروز مسائل غیراخالقی و رقبا، فضاي رسانه

                                                                      
4. Ines 

5. Luo et al 

6. Australian Sports Commission 
7. Matthews 



 BSC 29و  SWOTبا استفاده از روش  یاستان آ.شرق یتوسعه ورزش قهرمان کیمدل استراتژ یبررس داریوش معرفت و همکاران: 

 

دوپینگ در برخی میادین ورزشی کشور، فقـدان نظـام شایسـته    
ســاالري در تعیــین مــدیران ورزشــی کشــور و وابســتگی      

اي ملی ورزشی مواجه اسـت کـه طـی آن، تـدوین     هفدراسیون
 ةراهبردي و انتخاب راهبردهاي مناسب به منظور اسـتفاد  ۀبرنام

هـا،  هـا و برطـرف سـاختن ضـعف    هـا، فرصـت  حداکثر از قـوت 
ها ها و کمک به کاهش آثار برخی از این تنگناها و چالشتهدید

 عنوان راهکـار پیشـنهاد شـده   هبر عملکرد کمیته ملی المپیک ب
هـاي  ). همچنین سازمان1388زاده و همکاران،  خسروي( است

ها و معضـالت بیشـتري   ورزشی در بسیاري از کشورها با چالش
اند تا بتواننـد  هاي خاص توسعه ورزش روبرو شدهدر ارائه برنامه

هاي دولتی را موارد مربوط به تعیین بودجه مالی یا سایر حمایت
هاي خاص ورزشـی و  رسیمشخص کنند. این شرایط نیاز به بر

کند. اخیـراً در  هاي توسعه ورزش را بیشتر میگیري برنامهشکل
شناخت این دسته از نیازهاي خاص مدیران ورزشی شـروع بـه   

ریــزي خــاص در ورزش کردنــد اســتفاده از فرآینــدهاي برنامــه
توان به انجمـن المپیـک   در این رابطه می ).2012، 8(سوتیریادو

) اشـاره کـرد کـه بـا     2013ورزشی استرالیا (مالزي و یا انجمن 
) بــه 1993 – 2003( اســتراتژیک خــود ۀاجــراي اولــین برنامــ

کـارگیري  هایی چون افـزایش اعتبـار و جایگـاه آن، بـه    موقعیت
منـدي از نیـروي انسـانی متخصـص،     آوري اطالعات، بهـره فن

بازسازي تسهیالت و امکانات، اصالح اساسنامه طبـق نیازهـاي   
ـ  مـالی، قـدردانی از ورزشـکاران، برگـزاري     ۀ ت بنیـ جدید، تقوی

 استو تأسیس آکادمی ملی المپیک نائل شده  کنفرانس سالیانه
بررسـی عوامـل   سـویی دیگـر،    ). از2007، 9اسکات کوك چی(

مــدیریت  و ریــزيبرنامــه ازبخــش مهمــی  بیرونــی ودرونــی 
فرآینـد   ازمتـأثر  سـازمانی   فراینـد هـر   چراکه استراتژیک است

از  ).1381 ویلـن،  و هـانگر ( محـیط بیرونـی اسـت    ن باتعامل آ
هـاي متـداول شناسـایی ایـن عوامـل اسـتفاده از تحلیـل        شیوه

SWOT   هـا و  هـا، فرصـت  هـا، ضـعف  است که معـرف قـوت
ها، برحسب نتایج داده SWOTتهدیدهاي سازمان است. مدل 
باشد کـه در  ریزي استراتژیک میآخرین مدل براي تأیید برنامه

هـا محسـوب   هـاي کیفـی، یکـی از مـؤثرترین مـدل     بین مدل
شود. از نقطه نظر این مدل، یک استراتژي درست و مناسب، می

 هاهاي بسیار زیاد و نقـاط ضـعف و تهدیـد   نقاط قوت و فرصت
، SWOT کند. در مرحله اجراییجزئی و محدودي را ایجاد می

اجتناب از نقاط ضعف و تهدیدات، الزم و ضروري بـوده و بایـد   

                                                                      
8. SotiriadoU 

9. Scott Kok Chi 

را تهدیدها عنوان پتانسیلی براي ایجاد قدرت و اط ضعف را بهنق
لطفـی،  ( هـا در نظـر بگیـرد   عنوان قدرتی براي ایجاد فرصتبه

1391.( 
باشد می BSCهاي مهم اجراي استراتژي، از جمله تکنیک
نتـایج   ها وارزیابی که توسط آن بر فعالیت و در نهایت کنترل و

بتوان عملکرد واقعی سازمان که  شودعملکرد سازمان انجام می
 ). 1389را با عملکرد مطلوب مقایسه کرد (هانگر جی، 

هـایی صـورت   هاي گذشته تالشدر ایران نیز در طی سال
 موفقیــت بـراي  را راه ورزش بــه علمـی  رویکــرد بـا  تــا گرفتـه 

سازند. با توجـه   المللی هموارتربین میادین در ایرانی ورزشکاران
هـاي  موضوع برنامه اسـتراتژیک، سـازمان  ت وضرورت به اهمی

ه برنامه جامع اسـتراتژیک توسـط   ورزشی متعددي اقدام به تهی
فدراسـیون کشـتی، گـودرزي     که از آن جملـه:  محققین نمودند

)، کمیتـه  1387)، فدراسیون تکواندو، خبیري وهمکاران (1386(
)، 1387)، فدراسیون قایقرانی (1387زاده (ملی المپیک، خسروي

ره کل تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوري، حمیـدي  ادا
)، ســازمان ورزش شـهرداري شــهر تهــران،  1387وهمکـاران، ( 

 بـا  و علمـی  مناسـب  راهکارهـاي  ارائه تا با باشند،، می)1387(
 ویـژه به کشور اندازهاي ورزشچشم متخصصین، ازنظر استفاده

 کنند. تعیین را قهرمانی بخش در
 جـامع  نظـام  تـوان بـه تـدوین   مـی  هـا تـالش  این جمله از

ــت ــدنیتربی ــال در ورزش و ب ــام و 1382 س ــامع نظ  ورزش ج
بـا ایـن حـال بـدون وجـود       کرد. اشاره 1388 سال در قهرمانی

ـ   هـاي راهبـردي متناسـب بـا برنامـه     برنامه ی، هـاي توسـعه ملّ
ـ  برنامه ی نیـز بـه سـرانجامی نخواهنـد رسـید. برنامـه       هـاي ملّ

اي توسعه ورزش قهرمـانی در هـر اسـتان    استراتژي مطلوب بر
هـا و الزامـات ادارات کـل ورزش و    تـرین چـالش  یکی از مهـم 

جوانان است. بنابراین با توجه به موارد مـذکور محقـق در ایـن    
ها ها و ضعفال است که قوتؤپژوهش به دنبال پاسخ به این س

در زمینه ورزش قهرمانی استان  هاها و تهدیدو همچنین فرصت
هاي آذربایجان شرقی کدامند؟ و با توجه به این موارد، استراتژي

مطلوب توسعه ورزش قهرمانی استان چیست و همچنین مـدل  
استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آذربایجان شـرقی بـه   

 باشد؟چگونه می SWOTروش 
 

 پژوهش روش
تحلیلـی، مـوردي    توصیفیروش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات 

است که با بررسی وضعیت موجـود اداره کـل ورزش و جوانـان    
استان آذربایجان شرقی در حیطه مطالعـات اسـتراتژیک انجـام    



 1397، بهار 4هاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال ششم، شمارة پژوهش 30

ــزار روششــده اســت.  هــاي ایــن تحقیــق گــردآوري داده و اب
باشد. ابتـدا توسـط مصـاحبه عمیـق و بـه      می آمیخته صورتبه

قوت و ضعف و فرصـت و   روش اشباع نظري به شناسایی نقاط
شـرقی خـواهیم پرداخـت.     هاي ورزش قهرمانی استان آ.تهدید

هاي مصاحبه آماده کـرده و  اي بر اساس یافتهنامهسپس پرسش
 هاي تحقیق قرار خواهدگرفت. در اختیار نمونه

در ایــن تحقیــق بــراي گــرداوري اطالعــات مــورد نیــاز از 
خبرگان و اهل فـن  مصاحبه با اي، مطالعات کتابخانههاي روش

تـرین نقـاط قـوت، ضـعف، فرصـت،      براي مشخص کردن مهم
تهدید و همچنین بحث و گفتگو با خبرگان و مسـئولین اسـتان   

هـا و  موریـت، اهـداف و اسـتراتژي   أبراي تدوین چشم انـداز، م 
صـورت پـنج ارزشـی لیکـرت بـراي      هنامه باز بهمچنین پرسش

ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و همچنـین  تعیین مهم
براي اولویت و رتبه بندي نقاط قوت، ضعف، فرصـت و تهدیـد   

هاي آماري تحقیـق پاسـخ داده   طراحی گردید، که توسط نمونه
 شد. 

ورزشـی و  بدنی و علومجامعه آماري این تحقیق را اساتید تربیت
آمـوزش   سسـات ؤهـا و م ت علمی تربیت بدنی دانشـگاه أاعضاء هی

عالی استان، مدیرکل و معاونان و تمامی کارکنـان اداره کـل ورزش   
هـاي  سا و معاونان ادارات ورزش و جوانـان شهرسـتان  ؤو جوانان، ر

هـاي مختلـف ورزشـی، مسـئوالن و     تأساي هیؤاستان آ. شرقی، ر
ها، مـدیران ورزشـی   مدیران تربیت بدنی و ورزش نهادها و سازمان

وصی استان که در زمینه ورزش قهرمـانی  هاي دولتی و خصباشگاه
نفـر بودنـد در ایـن     150کنند، تشکیل دادند کـه حـدودا   فعالیت می

تحقیق به علت محدود بودن تعداد افراد جامعه نمونه برابر با جامعـه  
 باشد.  در نظر گرفته شده و بنابرین نمونه کل شمار می
از نامه، از چند تـن  جهت تعیین روایی محتوایی این پرسش

اساتید صاحب نظر با گرایش مدیریت ورزشی نظرخـواهی شـد   
نامه نامه مورد تأیید قرار گرفت. قابلیت پایایی پرسشکه پرسش

روش آلفاي کرونباخ تعیـین شـد.    SPSSبا استفاده از نرم افزار 
 88نامـه ( هـاي حاصـل از پرسـش   که این مقدار بر اسـاس داده 

نامه مـورد  آن است که پرسش ةباشد. که نشان دهنددرصد) می
 استفاده از قابلیت پایایی الزم برخوردار می باشد.

در روش آماري و تجزیـه تحلیـل اطالعـات ایـن تحقیـق،      
ییـدي اسـتفاده   أاز تحلیل عاملی ت نامهپرسشبراي روایی سازه 

اي بـراي تعیـین وضـعیت    تک نمونـه  tشد. همچنین از آزمون 

 تحلیل وضع موجـود و اي بر SWOTروش سوات  از ها وگویه
ها و و پس از تعیین استراتژي استفاده گردیدها تدوین استراتژي

مـدل   BSCها، به روش کارت امتیازي متوازن بندي آناولویت
ــاربردي ورزش   یکاســتراتژ ــاتی و ک ــت برنامــه عملی و در نهای

 شرقی تدوین گردید.  قهرمانی استان آ.
 
 پژوهشهاي یافته
 64هـا زن و  درصـد از نمونـه   36نشان داد کـه   هاي توصیفییافته

درصد مرد بودند و بیشترین فراوانی مربوط به مـدرك لیسـانس بـا    
درصـد   1/6باشد در حالی که افراد با مدرك دکتـرا  درصد می 7/66

درصد داراي مدرك تحصیلی رشته تربیت بـدنی و   6/79باشند. می
راي مـدرك  درصـد دا  4/20باشـند، در حـالی کـه    علوم ورزشی می

تحصیلی غیر رشته تربیت بدنی و علـوم ورزشـی بودنـد. بیشـترین     
درصــد بــود، و  7/51فراوانــی مربــوط بــه کارشناســان ورزشــی بــا 

سـال   20الـی   11فراوانی مربوط به سابقه شغلی بیشترین همچنین 
هاي آمـاري و بـه دلیـل    پیش از انجام آزمونباشد. درصد می 53با 

هاي پارامتریـک  عدم استفاده از آزمون پیش فرضی جهت استفاده یا
 از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده گردید.  

-هاي این پژوهش در عوامل مرتبط با چشمبر اساس یافته
انداز ورزش قهرمانی استان آذربایجان شرقی در سطح معناداري 

01/0<p اساس عـدد مبنـا (در    ینبر همباشد. قابل پذیرش می
 یـازات پژوهش بـا توجـه بـه امت    ینکه در ا) اي آزمون دو جمله

مـورد   یـف در نظر گرفتـه شـد (ط   5/2در هر بخش نامهپرسش
 .))1(جدول  باشدمی یارزش 5استفاده در ابزار پژوهش 

هاي این پژوهش در عوامل مرتبط با بیانیـه  بر اساس یافته
موریت ورزش قهرمانی اسـتان آذربایجـان شـرقی در سـطح     أم

هاي تحت بررسی قابل پذیرش از دید نمونه p>01/0معناداري 
). در همین راسـتا نتـایج آزمـون فریـدمن در     2باشد (جدول می

موریـت در ورزش قهرمـانی   أخصوص معیارهاي بخش بیانیـه م 
و درجه آزادي  43/25اسکوار استان آذربایجان شرقی نیز با کاي

ر اولویت بیشـت  ةاین نتایج نشان دهند). p>01/0معنادار بود ( 3
 قهرمـانی  ورزشهـاي  زیرساخت ۀتوسع براي ریزيبرنامهمعیار 
 81/2در اولویت اول با میـانگین رتبـه    شرقی آذربایجان استان

 ). 3باشد (جدول می

 
 تحلیل چشم انداز ورزش قهرمانی استان آذربایجان شرقی  در ايدوجمله آزمون نتایج .1 جدول

 تعداد طبقه معیار
نسبت مشاهده 

 شده
 نسبت
 آزمون

میزان 
 معناداري

 نتیجه

 فرض صفر رد 5/2m≤ 0 0/0 5/0 001/0ورزشکاران سازمان  افزایش



 BSC 31و  SWOTبا استفاده از روش  یاستان آ.شرق یتوسعه ورزش قهرمان کیمدل استراتژ یبررس داریوش معرفت و همکاران: 

 

 5/2m> 147 1/0 یافته استان
افزایش ورزشکاران قهرمان 
 در سطح ملی و بین المللی

5/2m≤ 
5/2m> 

0 
147 

0/0 
1/0 

 فرض صفر رد 001/0 5/0

 

 ورزش قهرمانی استان آذربایجان شرقی  مأموریت ۀبیانی تحلیل در ايدوجمله آزمون نتایج .2 جدول

 تعداد طبقه معیارها
نسبت 

 مشاهده شده
 نسبت
 آزمون

میزان 
 معناداري

 نتیجه

ۀ ریزي براي توسعبرنامه
ورزش قهرمانی هاي زیرساخت

 استان آذربایجان شرقی

5/2m≤ 
5/2m> 

0 
147 

0/0 
1/0 

 رد فرض صفر 001/0 5/0

فرهنگ سازي و استعداد یابی براي 
ورزش قهرمانی استان آذربایجان 

 شرقی

5/2m≤ 
5/2m> 

0 
147 

0/0 
 رد فرض صفر 001/0 5/0 1/0

و  هاتأبین هیایجاد هماهنگی 
ورزش قهرمانی هاي مرتبط با باشگاه

 استان آذربایجان

5/2m≤ 
5/2m> 

0 
147 

0/0 
1/0 

 رد فرض صفر 001/0 5/0

 
 ورزش قهرمانی استان آذربایجان شرقی  موریتأم ۀبیانی هايمعیار تحلیل از حاصل فریدمن آزمون هايآماره .3 جدول

 میانگین رتبه میانگین معیار رتبه
 81/2 71/4 ورزش قهرمانی استان آذربایجان شرقیهاي زیرساخت ۀریزي براي توسعبرنامه 1
 49/2 66/4 آذربایجان شرقی ورزش قهرمانی استانفرهنگ سازي و استعدادیابی براي  2

3 
ورزش قهرمانی استان آذربایجان هاي مرتبط با ها و باشگاهتأبین هیایجاد هماهنگی 

 شرقی
52/4 41/2 

 
نقـاط  هاي این پژوهش در عوامل مـرتبط بـا   براساس یافته

در ســطح  ،ضــعف ورزش قهرمــانی اســتان آذربایجــان شــرقی
باشد. درهمین راسـتا نتـایج   پذیرش میقابل p>01/0معناداري 

ورزش  نقاط ضـعف فریدمن درخصوص معیارهاي بخش  آزمون
و  27/138اسـکوار  نیز با کـاي قهرمانی استان آذربایجان شرقی 

). این نتایج نشان دهنـدة  p>01/0معنادار بود ( 18آزادي  ۀدرج
 ایـن  در تعدادهااسـ  جذب و ورزش مدارس نبود «اولویت بیشتر 

 باشد.می 6/11با میانگین » مدارس
نقـاط  هاي این پژوهش در عوامل مرتبط بـا  بر اساس یافته

ــانی اســتان آذربایجــان شــرقی  ــوت ورزش قهرم در ســطح  ،ق
باشد. در همین راستا نتایج قابل پذیرش می p>01/0معناداري 

ــاط  ــدمن در خصــوص معیارهــاي نق ــون فری ــوت آزم ورزش  ق
و  98/158اسـکوار  ن آذربایجان شرقی نیز با کـاي قهرمانی استا

 ة). این نتایج نشان دهنـد p>01/0معنادار بود ( 14آزادي  ۀدرج
 به وابسته روباز و سرپوشیده ورزشی اماکن تعداد«اولویت بیشتر 

 باشد.می 6/9با میانگین رتبه » استان جوانان و ورزش کل اداره

هاي فرصتعوامل مرتبط با  پژوهشهاي ایناساس یافتهبر
در سـطح معنـاداري    ورزش قهرمانی استان آذربایجـان شـرقی  

01/0<p باشد. در همین راسـتا نتـایج آزمـون    قابل پذیرش می
ــاي ورزش    ــش راهبرده ــاي بخ ــوص معیاره ــدمن در خص فری

و  70/92اسـکوار  قهرمانی استان آذربایجان شرقی نیز بـا کـاي  
 ة). این نتایج نشان دهنـد p>01/0معنادار بود ( 13درجه آزادي 

 و رادیـو  مخصوصـاً  جمعـی، هـاي  رسـانه  کیدأت« اولویت بیشتر 
 باشد.می 9,0با میانگین » ورزش به پرداختن امر به تلویزیون

تهدیـد  بـا   عوامل مرتبطپژوهش در هاي ایناساس یافتهبر
در سـطح معنـاداري    ،ورزش قهرمانی استان آذربایجـان شـرقی  

01/0<p باشد. در همین راسـتا نتـایج آزمـون    رش میقابل پذی
تهدیـد ورزش قهرمـانی اسـتان    فریدمن در خصوص معیارهاي 

 16آزادي  ۀو درجـ  45/90اسـکوار  نیز با کايآذربایجان شرقی 
اولویـت بیشـتر    ة). این نتایج نشان دهنـد p>05/0معنادار بود (

 بـه  اسـتان  ورزشـی  هاي مختلفباشگاه از ورزشکاران جدایی«
بـا میـانگین رتبـه    » ....و دانشـگاه  سربازي، مانند مسائلی خاطر
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 باشد.می 03/10
هـا) شناسـایی   ها و ضعفپس از اینکه عوامل داخلی (قوت

دار در یک ستون ماتریس قرار گرفته و بـا  لویتوشدند، عوامل ا
هاي خـاص امتیازبنـدي شـدند تـا در     استفاده از ضرایب و رتبه
ورزش قهرمانی استان بردي برنامه راهنهایت مشخص شود که 

ریزي خواهد براي آن برنامهاي که میآذربایجان شرقی در آینده
هـاي بیشـتري   هاي بیشتري خواهد داشت یا با ضعفکند، قوت

ماتریس ارزیـابی عوامـل داخلـی را     ،4مواجه خواهد شد. جدول 
 دهد. نشان می

 ی عوامل داخلی ورزش قهرمانی استان آذربایجان شرقی ماتریس ارزیاب .4جدول 

 وزن) ×(رتبه  رتبه وزن هاقوت
 12/0 3 04/0 ناستا در هاي بومی و محلیورزش
 156/0 4 039/0 هاي انفرادي و تیمیرشتهنوجوانان و جوانان مستعد و نخبه در وجود 

 114/0 3 038/0 استانوجود قهرمانان مسابقات آسیایی والمپیکی دربین ورزشکاران 
 111/0 3 037/0 قهرمانی کشورمختلف ورزشی میزبانی استان جهت برگزاري مسابقات 

 108/0 3 036/0 هاي مختلف ورزشی در سطح استان در چند سال اخیرگسترش رشته
 108/0 3 036/0 هاي مختلف ورزشیرشته در کسب عناوین قهرمانی کشور

 099/0 3 033/0 در استان قهرمانیهاي پایگاه ورزشفعال بودن 
 132/0 4 033/0 ملی وحدر سطورزشی هاي مختلف حضور ورزشکاران رشته

 099/0 3 033/0 حضور در مسابقات قهرمانی کشور با برگزاري مسابقات منسجم در استان
 128/0 4 032/0 برتر کشورهاي در لیگ هاي مختلف ورزشی استانحضور تیم

 096/0 3 032/0 یه مقاطع تحصیلی) استانلورزش (کتربیت بدنی و د معلّمان اتعد
 09/0 3 03/0 استانورزشی هاي مختلف هاي خصوصی رشتهباشگاهتعداد 

 087/0 3 029/0 تعداد اماکن ورزشی سرپوشیده و روباز وابسته به اداره کل ورزش و جوانان استان
 081/0 3 027/0 هاي ورزشیي مختلف رشتهشناسایی استعدادهابراي و منظم برگزاري مسابقات سازمان یافته 

 075/0 3 025/0 ورزشی روباز در محالت استان ایجاد فضاها و اماکن
 وزن) ×(رتبه  رتبه وزن هاضعف

 062/0 2 031/0 نبود مدارس ورزش و جذب استعدادها در این مدارس
 062/0 2 031/0 ورزش و جوانان استان کل ورزشی به منابع مالی ادارهمختلف هاي تأوابستگی هی

 062/0 2 031/0 قهرمانی هايلین ورزشی استان به ورزش مدارس به عنوان پایه ورزشئومسکم توجه 
 06/0 2 030/0 استان در سطح قهرمانی ورزشکاران نخبه پایین وضعیت مالی

 058/0 2 029/0 ژیمناستیک) شنا، میدانی، و هاي پایه (دوبه ورزش عدم توجه
 029/0 1 029/0 هاي منتخب استان جهت شرکت در مسابقات کشوردر تشکیل اردوهاي آمادگی تیم عدم توجه

 058/0 2 029/0 ریزي کوتاه مدت و بلند مدت در ورزش قهرمانی استانبرنامهنبود 
 056/0 2 028/0 بودجه ورزشی (اختصاص یافته به ورزش قهرمانی)کم بودن 
 026/0 1 026/0 در استان 2و  1هاي داوري سطوح در برگزاري کالس عدم توجه
 026/0 1 026/0 هامد ورزشی در سطح اداره کل شهرستانآنیروهاي انسانی متخصص و کارکم بودن 

 052/0 2 026/0 استاندر اماکن ورزشی  پایین سرانه
 026/0 1 026/0 باال بودن هزینه شرکت در مسابقات قهرمانی

 025/0 1 025/0 ورزشی و اماکن مختلف تسهیالتپایین کیفیت 
 023/0 1 023/0 هاي مختلف ورزشیعدم توجه به پرداخت دستمزد و بیمه مربیان رشته

 023/0 1 023/0 هاي ورزشی جهت اصالح و بهبود مستمربه نظارت و ارزیابی فعالیت عدم توجه
 023/0 1 023/0 مختلف ورزشی هايدر میزان استفاده از مشاوران علمی براي اتّخاذ تصمیم عدم توجه

 044/0 2 022/0 فضاهاي اختصاصی براي ورزش قهرمانیکمبود 
 021/0 1 021/0 در استان 2و 1یگري سطوح بدر برگزاري کالس هاي مر عدم توجه

 021/0 1 021/0 آورهاي مدالنداشتن ورزشکاران نخبه در رشته
 36/2 - 1 جمع
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هــا و تهدیــدها) پــس از اینکــه عوامــل محیطــی (فرصــت
دار در یک ستون مـاتریس قـرار   لویتوشناسایی شدند، عوامل ا

هاي خاص امتیازبندي شدند گرفته و با استفاده از ضرایب و رتبه
تا در نهایت مشخص شود که ورزش قهرمانی استان آذربایجان 

ریـزي کنـد،   خواهـد بـراي آن برنامـه   اي که میشرقی در آینده
هاي بیشتري خواهد داشت یـا بـا تهدیـدهاي بیشـتري     فرصت

امـل خـارجی را   ماتریس ارزیابی عو ،5مواجه خواهد شد. جدول 
 دهد. نشان می

 
 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ورزش قهرمانی استان آذربایجان شرقی . 5جدول 

 وزن) ×(رتبه  رتبه وزن فرصت
 129/0 3 043/0 رادیو و تلویزیون به امر پرداختن به ورزش هاي جمعی، مخصوصاًکید رسانهأت

 164/0 4 041/0 هاي قهرمانیاستقبال جوانان نسبت به ورزشمندي و هعالق
 12/0 3 040/0 قوانین و مقرّرات حمایتی و تقویت کننده در بخش تربیت بدنی و ورزش استان

 114/0 3 038/0 هاي مختلف ورزشیمندي مردم استان به ورزشکاران و قهرمانان رشتهعالقه
 114/0 3 038/0 وزارت مسکن و شهرسازي در کشور به صورت رایگانتخصیص اراضی با کاربري ورزشی از سوي 

 148/0 4 037/0 ها و...هاي باز،دریاچهدشت ارتفاع زیاد، اهاي بوجود امکانات طبیعی از قبیل کوه
 111/0 3 037/0 کید تعالیم دینی به امر پرداختن به ورزشأت

 102/0 3 034/0 توانایی استان در زمینه جذب توریسم ورزشی
 136/0 4 034/0 همجواري با کشورها و همسایگان خارجی

 099/0 3 033/0 وجود طرح جامع ورزش کشور به عنوان یک برنامه استراتژیک
 099/0 3 033/0 ها و نهادهاهاي ورزشی دیگر ادارات و سازماناستفاده از اماکن و مجموعه

 128/0 4 032/0 ورزشیتعدد فارغ التّحصیالن رشته تربیت بدنی و علوم 
 093/0 3 031/0 هاي برتر از بازیکنان غیر بومیهاي مختلف ورزشی استان، حاضر در لیگاستفاده تیم

 087/0 3 029/0 واگذاري اماکن ورزشی به بخش خصوصی
 وزن) ×(رتبه  رتبه وزن تهدید

 033/0 1 033/0 ....و مانند سربازي، دانشگاههاي مختلف ورزشی استان به خاطر مسائلی جدایی ورزشکاران از باشگاه
 066/0 2 033/0 استان ۀمشکالت اقتصادي جامع

 064/0 2 032/0 کرده رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در استاننرخ باالي بیکاري درمیان نیروهاي تحصیل
 032/0 1 032/0 هاي برترهاي حاضر در لیگنقش بخش خصوصی در خرید امتیاز تیم

 062/0 2 031/0 ترك ورزش در بین مردم استان به دلیل مشکالت اقتصادي و معیشتی
 062/0 2 031/0 باالي تجهیزات و لوازم ورزشی ۀهزین

 062/0 2 031/0 تغییر مدیریت ستادي ورزش در سطح استان
 062/0 2 031/0 سطح پایین تحصیالت قهرمانان و مدال آوران استان

 062/0 2 031/0 گذاري بخش خصوصی در ورزشمالیاتی و تسهیالت بانکی براي سرمایههاي نبود معافیت
 06/0 2 030/0 سهم کم ورزش در سبد خانوار استان

 058/0 2 029/0 روي آوردن جوانان استان به کسب وکار به خاطر شرایط بد اقتصادي و دور بودن از ورزش
 054/0 2 027/0 آمار باالي جوانان و نوجوانان بیکار استان

 054/0 2 027/0 پایین بودن اعتبارات ورزشی استان
 027/0 1 027/0 ها از دوپینگ و عوارض ورزش قهرمانینگرانی خانواده

 052/0 2 026/0 ورزش ۀباز شدن پاي سیاست و ورود سیاست در حیط
 025/0 1 025/0 هاتوجه پایین مسئولین کشور به استان آ.شرقی در مقایسه با سایر استان

 048/0 2 024/0 هاهاي ورزش قهرمانی در رسانهنشان دادن آسیب
 53/2  1 جمع

 
ــانی اســتان  نمــره نهــایی مــاتریس ارزیــابی عوامــل داخلــی و خــارجی  مشــخص کــرد کــه جایگــاه راهبــرد ورزش قهرم
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). با توجه به 1قرار دارد (شکل  woآذربایجان شرقی در منطقه 
از  ایــن نتــایج بایســتی اذعــان کــرد کــه ایــن شــرایط حــاکی 

باشد. براي دسترسـی  هاي محافظه کارانه میکارگیري راهبردبه
به این حالت محقق با استفاده از دیدگاه جامعه تحت بررسـی و  

ارزشی به عوامل چهارگانـه (نقـاط قـوت و     5طیف پاسخگویی 
) اقدام بـه تـدوین   53/2تهدیدها ها و ، فرصت36/2نقاط ضعف 

ماتریس و طرح راهبرد ورزش قهرمانی استان آذربایجان شرقی 
نموده است. این حالت نشان از تمرکز بر راهبردهـاي محافظـه   

 کارانه در این زمینه دارد. 
 

 
 )IE( عوامل داخلی و خارجیماتریس . 1شکل 

اولویت بندي راهبردهاي ورزش قهرمانی استان  .6جدول 
 آذربایجان شرقی

 راهبرد اولویت
 تالش براي میزبانی رویدادهاي ملی و بین المللی اول

 دوم
سرمایه گذاري در توریسم ورزشی براي جذب منافع 

 مالی

 سوم
تفاهم نامه با بخش خصوصی و اداره مسکن و شهر 

 سازي براي ایجاد فضاهاي ورزشی

 چهارم
هاي هاي جمعی براي ترویج رشتهاستفاده از رسانه

 پر مدال
 

هــاي ورزش بنــدي اســتراتژيپــس از شناســایی و اولویــت
 BSCشرقی بر اساس مدل عملیـاتی  قهرمانی استان آذربایجان

 .تدوین شد 7برنامه عملیاتی استان بر اساس جدول 

 
 BSCشرقی براساس مدلعملیاتی ورزش قهرمانی استان آذربایجانبرنامه . 7جدول 

 سنجه هدف استراتژیک استراتژي
 هدف کمی

1394 1398 

تالش براي 
میزبانی 

رویدادهاي ملی 
 المللیو بین

 ايمیزبانی رویدادهاي ورزشی منطقهافزایش 
اي در رویدادهاي ورزشی منطقه میزبانی تعداد

 سال
22 40 

 20 12 ی در سالرویدادهاي ورزشی ملّ میزبانی تعداد یمیزبانی رویدادهاي ملّافزایش 

 المللیمیزبانی رویدادهاي بینافزایش 
المللی در رویدادهاي ورزشی بین میزبانی تعداد

 سال
4 8 

 1 0 تعداد رویدادهاي ورزشی نامه میزبانیتدوین نظام

گذاري در سرمایه
توریسم ورزشی 

منافع براي جذب 
 مالی

 12 6 هاي ورزشی در سالتعداد جشنواره هاي ورزشیافزایش برگزاري جشنواره
 12 3 هاي بومی و محلی در سالتعداد جشنواره هاي بومی و محلیافزایش برگزاري جشنواره

 1 - وجود کمیته گردشگري ورزشی تشکیل کمیته گردشگري ورزشی
هاي برنامههمکاري با بخش خصوصی در برگزاري 

 گردشی
 1 0 ورود بخش خصوصی در گردشگري ورزشی

هاي داراي پتانسیل گردشگري ورزشی در شناسایی مکان
 استان

هاي داراي پتانسیل وجود بولتن مکان
 1 0 گردشگري ورزشی در استان

نامه همکاري با سازمان میراث فرهنگی و انعقاد تفاهم
 گردشگري استان

 1 0 نامهوجود تفاهم

نامه با تفاهم
بخش خصوصی 
و اداره مسکن و 
شهرسازي براي 
ایجاد فضاهاي 

 میزان سرانه ورزشی سرپوشیده افزایش سرانه ورزشی سرپوشیده
14/0 

 مترمربع
30/0 

 مترمربع

 39/0 میزان سرانه ورزشی روباز افزایش سرانه ورزشی روباز
 مترمربع

50/0 
 مترمربع

 1 0 نامهوجود تفاهم شهرداري براي افزایش اماکن ورزشیانعقاد تفاهم نامه با 
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نامه با اداره مسکن براي افزایش اماکن انعقاد تفاهم ورزشی
 1 0 نامهوجود تفاهم ورزشی

نامه با بخش خصوصی براي افزایش اماکن انعقاد تفاهم
 10 0 نامهوجود تفاهم ورزشی

استفاده از 
هاي جمعی رسانه

براي ترویج 
پر هاي رشته

 مدال

 10 0 نامهوجود تفاهم انعقاد تفاهم نامه با صدا و سیماي استان
 1 0 وجود نشریه انتشار نشریه ورزشی استان

 5 0 تعداد برنامه هاي ورزشی دانش افزایی مشارکتیتهیه برنامه

 

 
 بحث و نتیجه گیري

یکی از ابزارهـاي   10ماتریس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید
مهمی اسـت کـه مـدیران بـدان وسـیله اطالعـات را مقایسـه        

توانند با استفاده از آن چهار نـوع اسـتراتژي ارائـه    کنند و میمی
هاي ، استراتژيWOهاي ، استراتژيSOهاي نمایند، استراتژي

ST هايو استراتژيWT.  مقایسه کردن عوامل اصلی داخلی و
هاي تهیـه مـاتریس نقـاط قـوت،     ترین بخشخارجی از مشکل

هاي خوبی نیـاز دارد.  ضعف، فرصت و تهدید است و به قضاوت
الزم به ذکر است که چیزي به نـام بهتـرین مجموعـه عوامـل     

سـازمان   SOهاي قابل مقایسه وجود ندارد. در اجراي استراتژي
هاي خـارجی  کوشد از فرصتقاط قوت داخلی میبا استفاده از ن

دهنـد سازمانشـان در   برداري نماید. همه مدیران ترجیح میبهره
موقعیتی قرار گیرد که بتوانند با استفاده از نقاط قـوت داخلـی از   

بــرداري نماینــد. معمــوال رویــدادها و رونــدهاي خــارجی بهــره
هـاي  ژيها براي رسیدن بـه چنـین مـوقعیتی از اسـترات    سازمان
WO،ST  وWT کنند تا بدانجا برسند که بتواننـد  استفاده می

استفاده نمایند. هنگامی که یک سـازمان   SOهاي از استراتژي
کوشد این نقاط ضعف را از باشد، میداراي نقاط ضعف عمده می

بین ببرد یا آنها را به نقاط قوت تبدیل کند. هنگـامی کـه یـک    
کوشـد خـود را از   شود، مـی می عمده مواجه هاسازمان با تهدید

اي درآورد کـه بتوانـد   دست آنها رها سازد و وضعیت را به گونـه 
ها معطـوف نمایـد.   برداري از فرصتبیشتر توجه خود را به بهره

ــا   WOهــاي هــدف از اســتراتژي ــن اســت کــه ســازمان ب ای
هاي موجود در محیط خارج بکوشد نقـاط  برداري از فرصتبهره

د بخشــد. گــاهی در خــارج از ســازمان ضــعف داخلــی را بهبــو
هاي بسیار مناسبی وجود دارد، ولـی سـازمان بـه سـبب     فرصت

بـرداري  هـا، بهـره  تواند از این فرصـت داشتن ضعف داخلی نمی
 WOپذیر براي اجراي اسـتراتژي  هاي امکاننماید. یکی از راه

                                                                      
10. SWOT matrix  

این است که از سازمانی که داراي چنـین تـوان یـا شایسـتگی     
آوري برسـد. راه  موده تا خود نیز به این نـوع فـن  است، تعامل ن

ایـن اسـت کـه افـراد واجـد       WOدیگر براي اجراي استراتژي 
شرایط را استخدام نمود تا در زمینه فنـون مـورد نظـر بـه آنهـا      

هـاي  ها در اجراي اسـتراتژي هاي الزم را بدهد. سازمانآموزش
ST از  کوشند با استفاده از نقـاط قـوت خـود اثـرات ناشـی     می

موجود در محیط خارج را کاهش دهند یا آنها را از بین  هاتهدید
ببرند. الزم به ذکر است که این بـدان معنـی نیسـت کـه یـک      
سازمان قوي به ناگزیر در محـیط خـارجی بـا تهدیـد رو بـه رو      

را بـه اجـرا در    WTهاي هایی که استراتژيخواهد شد. سازمان
نـد و هـدف کـم کـردن     گیرآورند، حالت تدافعی به خود میمی

ناشی از محـیط خـارجی    هانقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدید
باشـد و بـا   است. سازمانی کـه داراي نقـاط ضـعف داخلـی مـی     

تهدیداتی در محیط خارج رو به رو است در موضعی ضعیف قرار 
هاي داخلـی و  دارد، در واقع هدف چنین سازمانی کاهش ضعف

ــ  ــد ب ــا بتوان ه تــدریج خــود را بــه تهدیــدهاي خــارجی اســت ت
ــت ــوقع  موقعی ــی م ــر، یعن ــاي بهت ــد از  یه ــه در آن بتوان تی ک

 SO هــايو مخصوصــاً اســتراتژي ST ,WOهــاي اســتراتژي
 استفاده کند، برساند. 
اسـتان   یورزش قهرمـان  یکاسـتراتژ  یگـاه با توجـه بـه جا  

ورزش استان و  ینقرار دارد، مسئول WOکه در منطقه  یرقشآ.
ــتان آ.شــرق  مخصوصــاً ــان اس ــل ورزش و جوان ــدبا یاداره ک  ی

 یشبرطرف کردن نقاط ضعف و افـزا  يهاي خود را بر روبرنامه
 یـادآوري متمرکـز کننـد، الزم بـه     یورزش قهرمان يهافرصت

 یهـاي داخلـ  ضعف يکه اداره کل ورزش و جوانان بر رو ستا
هـاي  تواند واکنش نشـان دهـد و برنامـه   تر میراحت یلیخود خ
بر طرف کردن نقاط ضعف قرار دهد،  يبر رو یشترب یدرا باخود 

 یشـتر نقاط ضـعف ب  يها بر روياستراتژ ینهمچنان که در تدو
کـل   دارههـا هـم ا  در مورد فرصت ینشده است. و همچن یدکأت

آنهـا   یشو افـزا  یـت در جهـت تقو  یـد ورزش و جوانان استان با
 یتمرکز نموده و از راهبرد رشد و توسعه در مورد ورزش قهرمان

 . یداستان استفاده نما
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و  یورزش قهرمــان ینــهکــه در زم هــاییپــژوهشجملــه  از
در داخـل کشـور انجـام شـده اسـت،       یکاسـتراتژ  یـزي ربرنامه

)، 1384تـاش ( یر)، ام1381(   یخانیعل هايپژوهشتوان به می
 یو قاسـم  یس)، تنـد نـو  1385( یـن رآذ ي)، بدر1384( يرضو

زاده  یر)، نصــ1387(   زاده ي)، خســرو1387( ی)، غفرانــ1386(
 یدرس یجهنت ینخود به ا یقدر تحق یخانی) اشاره کرد. عل1387(

که وجود آن  یوجود ندارد در حال یابین نظام استعدادیراکه در ا
خـود بـه امـر     یـق در تحق یـز تـاش ن یردانـد.، ام مـی  يرا ضرور
رســد کــه مــی یجـه نت یــنکنـد و بــه ا اشــاره مــی یابیاسـتعداد 
آمـوزش و پـرورش    ،یابیاسـتعداد  رام يبرا یگاهجا ینترمناسب

امـر   ینا یدهستند که با یکسان ینباشد و معلمان ورزش اولمی
اشـاره   یزحاضر ن یقتحق يهایافتهرا انجام دهند. همچنانکه در 

ورزش  ینـه در زم یان آ.شـرق اسـت  يهـا ضـعف  ینترشد از مهم
ورزش  ینمسـئول  یتـوجه کـم  یـابی، نبود نظام استعداد یقهرمان

باشد. با توجه مدارس و نبود مدارس ورزش می رزشاستان به و
اسـت کـه بـه آنهـا      يعوامل ضرور ینا تیو اهم یتبه حساس

 ینتـدو  هاييکه در استراتژاي داده شود، همچنانیژهو تیاهم
 مهم در نظر گرفته شده است.  ینا یقشده در تحق

-یامـر خصوصـ   یتخود به اهم یقدر تحق )،1384رضوي (
رسـد کـه   مـی  یجـه نت یـن کند و به ادر ورزش اشاره می يساز

شـود، در  در ورزش مـی  ییکـارا  یشباعث افـزا  يسازیخصوص
تواند می یاشاره شده است که بخش خصوص یزحاضر ن یقتحق

استان داشـته   یقهرمانو توسعه ورزش  یشرفتدر پ ینقش مهم
 یبه بخـش خصوصـ   یاماکن ورزش واگذاريباشد، همچنان که 

 یندادن بخش خصوصـ  یتاستان و اهم یشرويپ يهااز فرصت
نبـودن   یبرتـر و کـاف   یـگ هاي حاصـل در ل یمت یازامت یدبه خر

 يگـذار یهسـرما  يبـرا  یبـانک  یالتو تسه یاتیهاي مالیتمعاف
استان  یورزش قهرمان يرو یشپ يهایداز تهد یبخش خصوص

 باشد.می
 یدرسـ  یجـه نت ینخود به ا یقدر تحق)، 1385( ینآذر بدري

کشـور در منطقـه    یمناسـتیک ورزش ژ یمنابع انسـان  یگاهکه جا
استفاده کـرد، از جملـه    ییرتغ ياز استراتژ یدضعف قرار دارد و با

 یـق، دق یـزي ربرنامـه  يو یـق ارائه شـده در تحق  يهاياستراتژ
هـاي  هدور يبـا تجربـه، برگـزار    یانسان یرويو ن یانمرب یتترب

 يهـا يباشد، که بـا اسـتراتژ  می یانمرب یو ارتقاء علم یآموزش
 باشند. حاضر همسو می یقشده در تحق ینتدو

 ینتـر خـود مهـم   یقدر تحق)، 1386( یو قاسم یستند نو 
را ارتقـاي   یمناسـتیک ژ یورزش قهرمـان  یشـرفت هاي پراهکار

سطح دانش علمی و فنی مربیان، کنترل و نظـارت بـر فعالیـت    
علمـی و تخصصـی،    مربیان، اسـتعدادیابی نوآمـوزان بـه روش   

هـاي مخـتص ژیمناسـتیک، تجهیـز     سیسات و سـالن أافزایش ت

 یـابی تخصصی و کمـک آموزشـی ارز   مکاناتها به اکامل سالن
حاضـر همسـو    یـق هاي ارائه شده در تحقيکردند که با استراتژ

 باشند.می
کـه   یدرسـ  یجـه نت یـن خود به ا یقدر تحق)، 1387( غفرانی

و بلوچسـتان   یستاناستان س یورزش قهرمان یکاستراتژ یگاهجا
ورزش  یکاســتراژ یگــاهقــرار دارد، کــه بــا جا WTدر منطقــه 

 يو ینندارد، همچنـ  ییهمسو یشرق یجاناستان آذربا یقهرمان
اسـتان   یتوسـعه ورزش قهرمـان   يمناسـب بـرا   يهـا ياستراتژ

ــتانس ــتانو  یس ــعه ورزش    بلوچس ــتراتژي توس ــدوین اس را ت
قهرمانی، ایجاد نظام اسـتعدادیابی مناسـب بـا توجـه الگوهـاي      

-یهدر سرما یمشارکت بخش خصوص یشموفق و مناسب، افزا
بخــش ورزش، رونــق صــنایع ورزشــی و صــنعت  يرو يگــذار

لی ورزشـکاران  ورزش، ایجاد فرهنگ ورزش، تقویـت بنیـه مـا   
هـاي  يهاي ارائـه شـده بـا اسـتراتژ    ژيکرد، که استرات یابیارز

 دارد. ییحاضر همسو یقتحق
 یدرسـ  یجهنت ینخود به ا یقدر تحق)، 1387(زاده  خسروي

 یـران ا یاسالم يجمهور یکالمپ یمل یتهکم یکاستراتژ یگاهجا
ــا جا SOدر منطقــه  ورزش  یکاســتراتژ یگــاهقــرار دارد کــه ب

باشــد، امــا ناهمســو مــی یشــرق یجــاناســتان آذربا یقهرمــان
 ینهاي تدويبا استراتژ يو یقارائه شده در تحق يهاياستراتژ

 باشد.حاضر همسو می یقتحق درشده 
کـه   یدرسـ  یجهنت ینخود به ا یقدر تحق)، 1387(زاده نصیر

 SOاستان کرمان در منطقه  یورزش قهرمان یکاستراتژ یگاهجا
اسـتان   یورزش قهرمـان  یکاسـتراتژ  اهیگـ قرار دارد کـه بـا جا  

 يهاياستراتژ ینترمهم يباشد، وناهمسو می یشرق یجانآذربا
استان کرمان را تدوین استراتژي توسعه  یتوسعه ورزش قهرمان

ورزش قهرمانی، ایجاد نظام استعدادیابی مناسـب بـا توجـه بـه     
الگوهاي موفق و مناسب، نهادینـه کـردن ورزش مخصوصـاً در    

یل، تقویت بنیه مالی ورزشکاران، ایجـاد همـاهنگی   زمان تحص
هـا و سـایر   بدنی و تربیت بـدنی آموزشـگاه  بین اداره کل تربیت

ورزشـی،   امکانـات هاي دولتی جهت اسـتفاده بهینـه از   دستگاه
افـزایش تعــداد کارشناســان، مربیـان و داوران و علمــی کــردن   

بـراي  هاي تربیت بدنی و ورزش و ایجاد زمینه مناسـب  فعالیت
کـرد کـه بـا     یـان گـذاري بخـش خصوصـی ب   جذب و سـرمایه 

 یشـرق  یجـان استان آذربا یتوسعه ورزش قهرمان يهاياستراتژ
 باشند.همسو می

 توســعه ورزش کــه در یکهــاي اســتراتژهمــه برنامــه در
توسـعه   يانجام شده است از جملـه اسـتراتژ   یخارج يکشورها
بـورو،   یجرتوسـعه ورزش کاسـتل   يبولسوور، استراتژ يهاورزش
توسـعه ورزش   يکارادون، استراتژ يهاتوسعه ورزش ياستراتژ

توسـعه ورزش المبـریج،    يهـورس، اسـتراتژ   یـت منطقه دره وا



 BSC 37و  SWOTبا استفاده از روش  یاستان آ.شرق یتوسعه ورزش قهرمان کیمدل استراتژ یبررس داریوش معرفت و همکاران: 

 

توســعه ورزش مــدوي، اســتراتژي توســعه ورزشــی  ژياســترات
کارفیلی کانتی، سند توسعه ورزش شوراي برنت، سـند ورزشـی   

راتژي توسعه ولز، استراتژي توسعه ورزشی منطقه نورفولک، است
بورو و اسـتراتژي توسـعه ورزش سـوئد کـم و      یلفوردورزش گو

 یندر نظـر گرفتـه شـده اسـت، بـد      یچهار چوب کل یک یشب
شده و بعد  ینمطلوب تدو یتمورأانداز و مچشم ابتداصورت که 

 یـت مورأچشـم انـداز و م   ینمناسب با ا يهاياهداف و استراتژ
در نظر گرفتـه   یکردرو ینا یزحاضر ن یقشود. در تحقمی ینتدو

و خبرگـان   ینبـا مسـئول   یصورت که جلسات ینشده است، به ا
که  یشرق یجاناستان آذربا يهادانشگاه یدادارات ورزش و اسات

و اقـدام بـه    یلکننـد تشـک  می یتفعال یورزش قهرمان ینهدر زم
اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان    یتچشم انداز و مأمور ینتدو

 یلو تحل یهبعد از تجز ینشد و همچن یانورزش قهرم ینهدر زم
اهـداف بلنـد مـدت و     ینام بـه تـدو  داق یو خارج یداخل یطمح

 یندر او کاربردي  یاتیبرنامه عمل یت. در نهاگردیدها ياستراتژ
 .دیدگر ینتدو ینهزم

 
 منابع

 تبریز دانشگاه دانشجویان گرایش بررسی). 1384( هدایت آذرنیا، −
 .تبریز دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان ،همگانی ورزش به

 هـاي وشـاخص  موجـود  وضعیت«). 1384محمد (علی امیرتاش، −
. »کشور نخبه مربیان دیدگاه از مردان سالنی هندبال استعدادیابی

 .6 شماره ،ورزش و حرکتی علوم نشریه
 در ژیمناستیک ورزش وضعیت بررسی). 1385یعقوب ( آذرین، بدري −

 ورزش در انسـانی  منـابع  توسـعه  جـامع  نظام تدوین رویکرد با ایران
 تهران دانشگاه دکتري، رساله. کشور ژیمناستیک

مقایسه « ).1386( محمدهادي ،یقاسم و یدونفر ،یستندنو −
ورزشکاران، مربیان وصاحب نظران رشته ورزشی  دیدگاه

ژیمناستیک، در مورد راهکارهاي پیشرفت ورزش قهرمانی 
، 4ارهمش ،5 دوره ،زمستان ،المپیک هینشر »ژیمناستیک کشور

 .29-17 صا ص ،)40(پیاپی 
 اوقـات  گذران نحوه). 1380( سیروس ،چوبینه و مهرزاد ،حمیدي −

 بـر  کیـد أت بـا  آوريفن و تحقیقات علوم، وزارت کارکنان فراغت
 .ورزشی علوم و بدنیتربیت پژوهشکده ،ورزشی هايفعالیت

ــروي − ــفندیار زاده، خس ــه). 1387( اس ــی و مطالع ــه طراح  برنام
 رسـاله . ایـران  اسالمی جمهوري المپیک ملی کمیته استراتژیک

 .تهران دانشگاه ورزشی، علوم و بدنی تربیت دانشکده دکتري،
 مـدیریت  مبـانی ). 1384( ال تومـاس  ویلن،و  جی ،هانگر دیوید −

 دفتـر  داوود،؛ ایـزدي و  محمـد  سید ؛اعرابی ترجمه:  .استراتژیک
 .فرهنگیهاي پژوهش

 سیاسـت  بـا  کـارایی  افـزایش « ).1384( حسـین  محمد رضوي، −
 .23شماره، ،حرکت نشریه. »ورزش در سازي خصوصی

 کشـور  ورزش و بـدنی  تربیـت  توسـعه  جامع نظام راهبردي سند −
 .سامانه راد شرکت ،)1382(

 توسـعه  اسـتراتژي  تـدوین  و طراحـی ). 1387( محسـن  غفرانی، −
 رسـاله . بلوچسـتان  و سیسـتان  استان قهرمانی و همگانی ورزش

 .تهران دانشگاه بدنی، تربیت دانشکده دکتري،
 يبرنامه استراتژ نیتدو«). 1394کلهر، رستم ( و محمدعلی ،قره −

ــا یاســـالم يجمهـــور یاســـک ونیفدراســـ بـــه روش  رانیـ
 ،هاي کاربردي در مـدیریت ورزشـی  پژوهش، »SWOTیلیتحل

 .117-127): 14( 4 شماره
 و علـی  ،پارسـائیان  ،اسـتراتژیک  مدیریت). 1387( دیوید آر، فرد −

 .فرهنگیهاي پژوهش دفتر. محمد سید ،اعرابی
 همگـانی  ورزش راهبـردي  وضعیت بررسی .)1391( ایرج لطفی، −

 ،AHP و SWOT ترکیبـی  مـدل  از اسـتفاده  با کرمانشاه استان
 مازندران دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان

 گردشــگري صــنعت وضــعیت). 1387( محمدرضــا فــرد، معــین −
 دکتـري،  نامـه  پایـان . آن توسعه الگوي ارائه و ایران در ورزشی
 .خوارزمی دانشگاه

 و شناسـی  جامعـه  جدیـد  نظریـات . )1387( مهرآیین، محمدرضا −
 .شناسان جامعه انتشارات :تهران. ورزش

 اسـتراتژي  تـدوین  و طراحـی ). 1387( المهـدي  عبـد  نصیرزاده، −
 نامـه  پایـان . کرمـان  اسـتان  همگـانی  و قهرمانی ورزش توسعه

 .نور پیام دانشگاه ارشد، کارشناسی
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