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 چكيده

روش تحقيق، توصيفي و از نوع . بودة ورزش قهرماني استان كردستان عهدف از تحقيق حاضر، طراحي و تدوين راهبرد توس
جامعة آماري تحقيق استادان تربيت بدني استان، مديران ادارات تربيت بدني و معاونان مديركل استان، . بودعات موردي مطال

علت  نفر بودند كه به32نمونة آماري تحقيق،  .ارشد مديريت ورزشي استان بودندمربيان تحصيلكرده و دانشجويان كارشناسي
اي و مرور ادبيات و آوري اطالعات از منابع كتابخانهبراي جمع. ار انتخاب شده بودندشمصورت كلمحدود بودن جامعة آماري، به

منظور چارچوب و راهنماي پس از تهية پرسشنامة بسته به. هاي باز و بسته استفاده شدپيشينة تحقيق، مصاحبه و پرسشنامه
.  تأييد شد88/0ه از آزمون آلفاي كرونباخ و با ضريب پژوهش روايي آن توسط استادان و متخصصان مربوطه و پايايي آن با استفاد

باتوجه به نمرة نهايي ماتريس . هاي تحقيق از آزمون فريدمن و بحث و تبادل نظر گروهي استفاده شدبراي تجزيه و تحليل يافته
رزشي قهرماني استان ، مشخص شد كه جايگاه راهبردي و)44/2(و ماتريس ارزيابي عوامل خارجي ) 29/2(ارزيابي عوامل داخلي 
ويژه در نظر گرفتن جايگاه راهبردي استان و بحث و هاي تحقيق و بهدر انتها با توجه به يافته.  قرار داردWTكردستان در منطقة 

 .نظر گروهي با خبرگان و مسئوالن استان، راهبردهاي الزم براي توسعة ورزش قهرماني استان تدوين شدتبادل

 
 هاي كليديواژه

 .رد، ورزش قهرماني، تجزيه و تحليل سواتراهب

                                                           
 Email : jabar_021@yahoo.com                                                                                 09126970140: تلفن :  نويسنده مسئول - 11
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 مقدمه

عنوان يكي از ضروريات يافته، توجه به دانش مديريت بههاي كشورهاي توسعهترين ويژگييكي از برجسته
رخدادهاي چند دهة گذشته همراه با نيازهاي جديد . بالمنازع پيشرفت، توسعه، رشد اقتصادي و اجتماعي است

-هاي متداول و غيرمنعطف، نميچنان خصوصيتي برخوردارند كه با تكية صِرف بر برنامهها از حادث در اين سال

نظران رو از سه دهة قبل توجه مديران اجرايي و صاحباز اين. توان با اين رخدادها و نيازها مقابله و همگامي كرد
است كه از طريق آن مديريت راهبردي، فرايندي ). 8(ريزي راهبردي جلب شده است به مديريت و برنامه

عالوه بر آن، مسير . كنندها محيط داخلي و خارجي خود را تحليل كرده و از آن شناخت كسب ميسازمان
-شده كمك ميكنند كه آنها را در رسيدن به اهداف تعيينگذاري و راهبردهايي را خلق ميراهبردي خود را پايه

 ). 7(كند 

-ريزي راهبردي را ابزار مديريتي توانمندي تعريف ميبرنامه) 1998 (2و فرد ديويد) 1995 (1فراي و استونر

شدة بينيصورت رقابتي، خود را با تغييرات پيششود تا آنها بهها طراحي ميكنند كه براي كمك به سازمان
 ). 16 و 15(محيط تطبيق دهند 

ازند، بهتر و باالتر از ديگر پردهايي كه به مديريت راهبردي ميدهد كه عملكرد سازمانتحقيقات نشان مي
هايي كه براي هاي ورزشي نيز حاكي از اين است كه سازمانبررسي عملكرد برخي از سازمان). 4(هاست سازمان

ريزي راهبردي استفاده كردند، در انجام مأموريت و دستيابي به اهداف خود از مديريتي قوي و مبتني بر برنامه
براي نمونه، كشور چين از . هاي چشمگيري دست يافتند قهرماني به موفقيتهاي مختلف از جمله ورزشفعاليت

 آتن و رتبة 2004 سيدني، رتبة دوم در المپيك 2000 آتالنتا به رتبة سوم در المپيك 1996رتبة چهارم المپيك 
ارم در المپيك هاي چهاستراليا نيز از رتبة هفتم در المپيك آتالنتا، به رتبه.  پكن دست يافت2008اول المپيك 

ترين و ريزي راهبردي وجود دارد، يكي از مهمهاي زيادي براي برنامهمدل ).3(ت يافت سسيدني و آتن د
 و تهديد، ابزار مهمي است كه ، ضعف، فرصتماتريس نقاط قوت.  استSWOT3ها، ماتريس ترين مدلكاربردي

. نند با استفاده از آن چهار نوع راهبرد ارائه دهندتواكنند و ميمديران به وسيلة آن اطالعات را مقايسه مي
                                                           
1 - Fry and Stoner 
2  - Fred R. David 
3 - Threats – opportunities- weakness – strengths (SWOT) Matrix 
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مقايسة عوامل اصلي داخلي و خارجي از . WT و راهبردهاي ST، راهبردهاي OW، راهبردهاي SOراهبردهاي 
در . هاي خوبي نياز داردتهية ماتريس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد است و به قضاوتي هاترين بخشمشكل

. برداري كندهاي خارجي بهرهكوشد از فرصتهاي داخلي مي سازمان با استفاده از قوت،SOاجراي راهبردهاي 
دهند سازمانشان در موقعيتي قرار گيرد تا بتوانند با استفاده از نقاط قوت داخلي از همة مديران ترجيح مي

به چنين موقعيتي از ها براي رسيدن طور معمول، سازمانبه. برداري كنندرويدادها و روندهاي خارجي بهره
.  استفاده كنندSOكنند تا به جايي برسند كه بتوانند از راهبردهاي  استفاده ميWT ,ST ,WOراهبردهاي 

هاي موجود در محيط خارج بكوشد آثار برداري از فرصت اين است كه سازمان با بهرهOWهدف از راهبردهاي 
هاي خود آثار كوشند با استفاده از قوت ميST راهبردهاي ها در اجرايسازمان. هاي داخلي را بهبود بخشدضعف

 را به اجرا WTهايي كه سازمان. ناشي از تهديدات موجود در محيط خارج را كاهش دهند يا آنها را از بين ببرند
هاي داخلي و پرهيز از تهديدات ناشي از محيط گيرند و هدف كاهش ضعفآورند، حالت تدافعي به خود ميدرمي
روست، در موضعي ضعيف سازماني كه ضعف داخلي دارد و با تهديداتي كه در محيط خارج روبه. جي استخار

تدريج هاي داخلي و تهديدهاي خارجي است تا بتواند بهدر واقع هدف چنين سازماني كاهش ضعف. قرار دارد
 SO و حتي راهبردهاي OW ,STهاي بهتر برساند، موقعيتي كه در آن بتواند از راهبردهاي خود را به موقعيت

انداز و بيان چشم. شودريزي راهبردي به آن توجه ميهاي برنامهاز موارد مهمي كه در بيشتر مدل. استفاده كند
-پيتر دراكر مي. انداز، دورنماي مطلوبي است كه هر سازماني قصد رسيدن به آنجا را داردچشم. مأموريت است

انداز ما چيست؟ خواهيم به كجا برسيم، مترادف اين پرسش است كه چشمگويد كه طرح اين پرسش كه ما مي
مأموريت سازمان جمله يا عبارتي است كه  به آن وسيله مقصود يك سازمان از مقصود سازمان مشابه متمايز 

گويد كه طرح اين پرسش كه فعاليت ما چيست، مترادف اين پرسش است كه مأموريت ما پيتر دراكر مي. شودمي
ن صورت ديانداز آن ب ولز، مأموريت و چشم1در برنامة راهبردي توسعة ورزش شهر كارفيلي). 6 و 1(ست؟ چي

 :بيان شده است

 خدمت در راستاي برآوردن نيازها و آمال افراد كارفيلي و ارتقاي عدالت زندگي از راه ورزش: مأموريت

                                                           
1  - Caerphily 
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اي سرگرمي، خواه براي سالمتي، خواه رسيدن به جايي كه هر كسي حق ورزش كردن، خواه بر: اندازچشم
 ).10(براي لذت بردن يا برنده شدن را داشته باشد و هر كسي بايد براي مشاركت در ورزش فرصت داشته باشد 

هاي مختلف و از جمله ورزش، ضرورت توجه به اين ريزي راهبردي در توسعة مقولهباتوجه به اهميت برنامه
-ترين داليل عقببر مسئوالن كشور واجب است و بدون شك يكي از مهممهم در كشور ما نيز بيش از پيش 

-هاي اخير گامهرچند در سال. توجهي مسئوالن به اين مقولة مهم استافتادگي كشورمان در عرصة ورزش، كم

شايد يك . شك كافي نيست و بايد بيشتر به اين مهم توجه شودهايي در اين راستا برداشته شده است كه بي
هاي مختلف كشور باشد كه با تحقق اين امر و توسعة ورزش ر مناسب، تدوين برنامة راهبردي براي استانراهكا
 . گمان ورزش كشور نيز به جايگاه مناسب خود نزديك خواهد شدها، بياستان

هاي مستعد كشور در زمينة ورزش و از جمله ورزش قهرماني، فاقد عنوان يكي از استاناستان كردستان به
به اين منظور در اين پژوهش سعي شده است كه . برنامة جامع و بلندمدت براي توسعة ورزش قهرماني است

ضمن بررسي محيط دروني و بيروني ادارة كل تربيت بدني استان كردستان در زمينة ورزش قهرماني، به اين 
 دستان چيست؟سؤال پاسخ داده شود كه راهبردهاي مطلوب براي توسعة ورزش قهرماني استان كر

 

 روش تحقيق

. روش تحقيق حاضر توصيفي و از نوع مطالعات موردي و از لحاظ هدف، از نوع تحقيقات كاربردي است
جامعة آماري اين تحقيق را استادان تربيت بدني مؤسسات آموزش عالي استان، مديران ادارات تربيت بدني و 

ارشد مديريت ورزشي  استان و دانشجويان كارشناسيمعاونان مديركل تربيت بدني استان، مربيان تحصيلكردة
-علت محدود بودن جامعة آماري به نفر بودند كه به32تعداد كل نمونة آماري تحقيق . استان تشكيل مي دادند

اي و مرور ادبيات و پيشينة تحقيق، آوري اطالعات ازمنابع كتابخانهبراي جمع. شمار انتخاب شده بودندصورت كل
به اين ترتيب كه ابتدا با مسئوالن ورزش استان كه براي محقق . هاي باز و بسته استفاده شدپرسشنامهمصاحبه و 

ترين نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد در زمينة در دسترس بودند، مصاحبة حضوري در راستاي تعيين مهم
هاي باز حاوي چهار سؤال ورزش قهرماني استان انجام شد و براي مسئوالني كه در دسترس نبودند، پرسشنامه
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محقق پس . كردند، ارسال شدكلي كه نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد را در زمينة ورزش قهرماني مشخص مي
هاي باز و همچنين مرور ادبيات و پيشينة تحقيق، اقدام به آوري اطالعات از طريق مصاحبه و پرسشنامهاز جمع

محتواي پرسشنامه حاوي چهار قسمت نقاط قوت، ضعف، . كرت كردارزشي لي تهية پرسشنامة بسته در طيف پنج
بايست هريك از اين موارد را هم در وضع موجود و هم در وضع مطلوب دهندگان ميتهديد و فرصت بود كه پاسخ

پس از تأييد روايي پرسشنامه توسط استادان و متخصصان و تأييد پايايي پرسشنامه از . كردندگذاري ميارزش
ها در ميان جامعة آماري تحقيق پخش و پس از ، اين پرسشنامه88/0زمون كرونباخ با ضريب پايايي طريق آ

 و آزمون فريدمن نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد ورزش قهرماني استان SPSSافزار گردآوري با استفاده از نرم
 .بندي شدهم در وضع موجود و هم در وضع مطلوب رتبه

 

 قيقهاي تحيافتهنتايج و 

انداز، مأموريت، اهداف و راهبردهاي مطلوب توسعة ورزش قهرماني استان، جلساتي با براي تدوين چشم
 .مسئوالن و خبرگان تربيت بدني استان تشكيل و اقدام به تدوين آنها شد

 انداز ادارة كل تربيت بدني استان كردستان در زمينة ورزش قهرمانيچشم

موقعيتي كه هر شخص با هر توان جسمي، ذهني، مالي و هر موقعيت فراهم كردن زمينه و : بخش كيفي
 .اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، فرصت عرضه و نمايش استعدادها و عاليق خود در هر رشتة ورزشي را داشته باشد

 تبديل شدن به يكي از پنج استان برتر كشور در ورزش قهرماني: بخش كمي

 كردستان در زمينة ورزش قهرمانيمأموريت ادارة كل تربيت بدني استان 

منظور م بهجيافته و منس-پرداختن به ورزش، برگزاري مسابقات سازمان براي تشويق و ترغيب نسل جوان
شان، اعزام قهرمانان استان به مسابقات شناسايي استعدادها و هدايت آنها در راستاي رسيدن به استعداد بالقوه

آوران استان، ارتقاي ورزش قهرماني با رعايت اصول اخالقي در ورزش و مدالملي، حمايت و تجليل از قهرمانان و 
 .ترويج ورزش قهرماني توأم با اصول پهلواني
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 هدف كلي ادارة كل تربيت بدني استان كردستان در زمينة ورزش قهرماني

 منظور حضور قدرتمند در ميادين ورزشي داخلي و خارجيتوسعه و تعميم ورزش قهرماني به •

 اف بلندمدت ادارة كل تربيت بدني استان كردستان در زمينة ورزش قهرمانياهد

 ؛ ساله هزار مربي در افق پنج3 مربي به 1677استان از ) مرد و زن(افزايش تعداد مربيان  •

 ؛  هزار داور در افق پنج ساله2 داور به 1093استان از ) مرد و زن(افزايش تعداد داوران  •

 درصد نسبت به وضع موجود در 15 كشور به ميزان يي مسابقات قهرمانهاافزايش تعداد ميزباني •
 ؛ افق پنج ساله

 درصد در افق پنج 15هاي قهرماني به ميزان افزايش مشاركت ورزشكاران استان در برنامة ورزش •
 ؛ ساله

 تيم در افق پنج 25به ) وضع موجود( تيم 14هاي برتر از هاي حاضر در ليگافزايش تعداد تيم •
 ؛هسال

 ؛ باشگاه در افق پنج ساله500 باشگاه به 260هاي ورزشي خصوصي استان از افزايش باشگاه •

 ؛ ساله5 مدال آسيايي در افق 10 مدال جهاني و 5كسب  •

 ؛  مترمربع در افق پنج ساله5/0 مترمربع به 23/0ارتقاي سرانة فضاهاي ورزشي استان از  •

ها و تهديدها براي تعيين جايگاه ها، فرصتها، ضعفقوتانداز، مأموريت، اهداف، پس از مشخص شدن چشم
و ماتريس ارزيابي عوامل خارجي ) 1جدول (راهبردي ورزش قهرماني استان، ماتريس ارزيابي عوامل داخلي 

ها و قوت(ترين عوامل داخلي براي تشكيل ماتريس ارزيابي عوامل داخلي، فهرستي از مهم. تشكيل شد) 2جدول (
هاي استان و همچنين در نظر گرفتن شكاف بين وضع ز بحث و تبادل نظر با مسئوالن و نخبهپس ا) هاضعف

سپس از چند تن از نخبگان بعد از توضيح و توجيه در مورد . موجود و وضع مطلوب در ماتريس قرار داده شد
در ( و رتبه بدهند اينكه وزن و رتبه در ماتريس ارزيابي به چه معني است، خواسته شد كه به اين عوامل وزن
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ا ضريب ميزان اهميت هر عامل را از نظر يماتريس ارزيابي عوامل داخلي و ماتريس ارزيابي عوامل خارجي وزن 
دهد و رتبه بيانگر ميزان اثربخشي راهبردهاي كنوني سازمان در نشان دادن واكنش به موفق بودن نشان مي

واكنش  : 3واكنش بسيار شديد؛  4: مينه چنين مفهومي دارد  در اين ز4 تا 1 هر يك از اعداد عامل مزبور است
در نهايت نمرة كلي ماتريس ارزيابي ). 7(واكنش ضعيف : 1واكنش كمتر از حد متوسط؛ : 2بيش از حد متوسط؛ 

 .هاي آن برتري دارندهاي استان بر قوتدهد ضعفدست آمد كه نشان مي به29/2عوامل داخلي 

دست آمدن نمرة نهايي ماتريس امل خارجي نيز همين مراحل انجام شد و بعد از بهبراي ماتريس ارزيابي عو
در مرحلة بعد، بعد از قرار دادن . هاي آن برتري داردديدهاي استان نيز بر فرصته، مشخص شد كه ت)44/2(

ه ، مشخص شد كSWOTنمرة نهايي ماتريس عوامل داخلي و نمرة نهايي ماتريس عوامل خارجي در ماتريس 
دست آوردن جايگاه بعداز به). 1شكل ( قرار دارد WTجايگاه راهبردي ورزش قهرماني استان در منطقة 

و همچنين تشكيل ) 2شكل ( و تطبيق اين جايگاه با مدل ديويد SWOTراهبردي استان كردستان در ماتريس 
 .، اقدام به تدوين راهبردها شد)3جدول (ماتريس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد 

 
  ماتريس ارزيابي عوامل داخلي ورزش قهرماني استان كردستان-1جدول 

  رتبه×وزن رتبه وزن قوت
 28/0 4 07/0 حضور در مسابقات قهرماني كشور با برگزاري مسابقات منسجم در استان.1
 24/0 4 06/0 هاي انفرادي و تيمينوجوانان و جوانان مستعد و نخبه در ورزش. 2
 21/0 3 07/0 هاي برتر كشور مختلف استان در ليگهايحضور تيم. 3
 18/0 3 06/0 هاي ورزشي خصوصي استان تعداد باشگاه. 4
 32/0 4 08/0 هاي قهرماني در استان فعال بودن پايگاه ورزش. 5
 15/0 3 05/0 استان) كليه مقاطع تحصيلي( تعداد معلمان ورزش .6
 18/0 3 06/0 باز وابسته به ادارة كلهاي ورزشي سرپوشيده و روتعداد مكان. 7

    ضعف
 10/0 2 05/0 توجه در ميزان استفاده از مشاوران علمي براي اتخاذ تصميمات.1
 06/0 1 06/0 مدت و بلندمدت در ورزش قهرماني استانريزي كوتاهبرنامه. 2
 07/0 1 07/0 نظام استعداديابي در ورزش قهرماني استان. 3
 06/0 1 06/0 )اختصاص يافته به ورزش قهرماني(بودجة ورزشي . 4
هاي منتخب استان براي شركت در توجه در تشكيل اردوهاي آمادگي تيم. 5

 10/0 2 05/0 مسابقات قهرمان كشور
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 نيروهاي انساني متخصص و كارامد ورزشي در سطح ادارة كل و ادارات .6
 10/0 2 05/0 هاي تابعهها و نمايندگيشهرستان

 08/0 2 04/0 جه به پرداخت دستمزد و بيمة مربيانتو. 7
 08/0 2 04/0  در استان2 و 1هاي مربيگري سطوح توجه در برگزاري كالس. 8
 07/0 1 07/0 تشكيل مدارس ورزش و جذب استعدادها در اين مدارس. 9

 06/0 1 06/0 هاي پايههاي استاني در رده برگزاري منظم ليگ10
 29/2  1 جمع

  ماتريس ارزيابي عوامل خارجي ورزش قهرماني استان كردستان-2جدول 

 وزن رتبه رتبه وزن قوت

 27/0 3 09/0 توان استان در زمينة جذب گردشگران ورزشي.1

 15/0 3 05/0 هاي برتر از بازيكنان غيربوميهاي استان، حاضر در ليگ تيمدهاستفا. 2

 28/0 4 07/0 آموختگان رشتة تربيت بدنيتعدد دانش. 3

 18/0 3 06/0 هاهاي ورزشي ديگر ادارات و سازماناستفاده از اماكن و مجموعه. 4

 32/0 4 08/0 ها هاي باز، درياچههاي به ارتفاع زياد، دشتي مانند كوهعوجود امكانات طبي. 5

 32/0 4 08/0  وجود طرح جامع ورزش كشور به عنوان يك برنامة راهبردي.6

 21/0 3 07/0 ز نظام استعداديابي كشورهاي موفق در زمينة ورزش قهرمانيالگوبرداري ا. 7
    تهديد

 12/0 2 06/0 نرخ بيكاري در ميان نيروهاي دانش آموختة رشتة تربيت بدني در استان.1
 08/0 1 08/0 هاي توليدي و اسپانسرنبود مؤسسات و شركت. 2
 12/0 2 06/0 باز شدن پاي سياست در حيطة ورزش. 3
 07/0 1 07/0 مشكالت اقتصادي جامعة استان. 4
 10/0 2 05/0 ...جدايي ورزشكاران از باشگاه به دليل مسائلي مانند سربازي، دانشگاه و . 5
 09/0 1 09/0  اعتبارات ورزشي استان.6
 08/0 2 04/0 آورانسطح تحصيالت قهرمانان و مدال. 7
 05/0 1 05/0 عيشتيدليل مشكالت اقتصادي و مترك ورزش به. 8

 44/2  1 جمع
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 SWOT موقعيت راهبردي ورزش قهرماني استان كردستان در ماتريس -1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )7( موقعيت راهبردي ورزش قهرماني استان كردستان در مدل ديويد -2شكل 

2.29 

2.44 

 قوت ضعف

١ 

2 

3 

3 124 

 تهديد

 فرصت

Ⅰ

Ⅵ

ⅨⅧ
Ⅶ

Ⅴ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅱ



 1390بهار ، 8  ورزشي، شمارة مديريتية  نشر                                                                                        

 

66

 ها و تهديدهاي ورزش قهرماني استان كردستانها، فرصتها، ضعف ماتريس قوت-3جدول 

 امل داخليعو
 عوامل خارجي

 ) S(ها قوت
1S : حضور در مسابقات قهرماني كشور با

 برگزاري مسابقات منسجم در استان
2S  : نوجوانان و جوانان مستعد و نخبه در

 هاي انفرادي و تيميورزش
3S :ان در ليگتهاي مختلف اسحضور تيم-

 هاي برتر كشور
4S :هاي ورزشي خصوصي تعداد باشگاه

 استان
5S:هاي قهرماني  فعال بودن پايگاه ورزش

 در استان
6S : كلية مقاطع (تعداد معلمان ورزش

 استان) تحصيلي
7S :هاي ورزشي سرپوشيده و تعداد مكان

 روباز وابسته به ادارة كل
 

 )W(ها ضعف
1W :      توجه در ميزان استفاده از مشاوران

 علمي براي اتخاذ تصميمات
2W :ندمـدت  مدت و بل  ريزي كوتاه برنامه

 در ورزش قهرماني استان
3W :  نظـــام اســـتعداديابي در ورزش

 قهرماني استان
4W :   يافتـه بـه    اختصاص(بودجه ورزشي

 )ورزش قهرماني
5W :      توجه در تشكيل اردوهاي آمـادگي

هاي منتخب استان بـراي شـركت در        تيم
 مسابقات قهرمان كشور

6W :      نيروهاي انساني متخصص و كارامـد
ــطح ادارة  ــي در س ــل و ادارات ورزش  ك

 هاي تابعهها و نمايندگيشهرستان
7W :        توجه به پرداخت دسـتمزد و بيمـة

 مربيان
8W : ــالس ــزاري ك ــه در برگ ــاي توج ه

 2 و 1مربيگري سطوح 
9W : ــدارس ورزش و جــذب تشــكيل م

 استعدادها در اين مدارس
10W :  هـاي اسـتاني    برگزاري منظم ليگ

 هاي پايهدر رده
 )O(ها فرصت

1O :تان در زمينة جذب گردشگر توان اس
 ورزشي

2O :هاي استان، حاضر در استفادة تيم
 هاي برتر از بازيكنان غيربوميليگ

3O  :آموختگان رشتة تربيت تعدد دانش
 بدني

4O  :هاي استفاده از اماكن و مجموعه
 هاورزشي ديگر ادارات و سازمان

5O  :هاي وجود امكانات طبيعي مانند كوه
 هاهاي باز، درياچه دشتبه ارتفاع زياد،

6O  :وجود طرح جامع ورزش كشور به-
 عنوان يك برنامة راهبردي

7O  : الگوبرداري از نظام استعداديابي
 كشورهاي موفق در زمينة ورزش قهرماني

 

  SOراهبردهاي 
ريزي براي برگزاري تالش و برنامه. 1

-هاي ورزشي و دعوت ديگر استانجشنواره
هاي طبيعي استان ها باتوجه به جاذبه

)O1,S7,S4,S3,S2( 
هاي ورزشي استان از كارگيري تيمبه. 2

ها اي ديگر استانبازيكنان غيربومي و حرفه
ها منظور انتقال دانش و مهارتبه
)O4,O2,S3( 

 WOراهبردهاي 
استفاده از نيروهاي متخصص، كارامد و .1

مرتبط در سطوح مختلف ادارات ورزشي 
 )W6,W1,O3(استان 

 تأسيس مدارس ورزشي و جذب .2
 ,W9(استعدادها در اين مدارس 

O5,O3( 
هاي هاي استاني رشتهبرگزاري ليگ. 3

هاي پايه ورزشي مختلف در رده
)W10,O4,O4,O3( 
افزايش تعداد مربيان و داوران و علمي . 4

هاي تربيت بدني و ورزش كردن فعاليت
)W8,O1,O6,O3( 

 ايجاد نظام استعداديابي مناسب. 5
توجه به الگوهاي موفق و مناسب با
)W3,O7( 

 
 )T(تهديدها 

1T :نرخ بيكاري در ميان نيروهاي دانش-
 آموختة رشتة تربيت بدني در استان

2T :هاي توليدي و مؤسسات و شركت
 اسپانسر

3T : باز شدن پاي سياست در حيطة
 ورزش

4T :مشكالت اقتصادي جامعة استان 
5T :به دليلجدايي ورزشكاران از باشگاه 

STراهبردهاي
آموختگان رشتة تربيت كارگيري دانشبه.1

هاي قهرماني استان و بدني در پايگاه ورزش
 )T1,S5,S4(هاي ورزشي خصوصي باشگاه

تمام و ارتقاي هاي نيمهتكميل پروژه. 2
 )T6,S3,S7(سرانة فضاهاي ورزشي 

ها و مؤسسات تعامل و رايزني با شركت. 3
هاي حاضر در ليگ برتر براي حمايت از تيم

و همچنين تشويق و ترغيب آنها براي خريد 

 WTراهبردهاي 
مدت ريزي كوتاهطراحي و تدوين برنامه.1

 و بلندمدت توسعة ورزش قهرماني
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 ...مسائلي مانند سربازي، دانشگاه و 
6T :اعتبارات ورزشي استان 
7T :سطح تحصيالت قهرمانان و مدال-

  استانآوران
8T :دليل مشكالت ترك ورزش به

 اقتصادي و معيشتي
 

 )T2,S3,S2(هاي برتر كشور امتياز ليگ
هاي بخش دولتي و جذب حمايتجلب و . 4

منظور توسعة ورزش قهرماني خصوصي به
)T4,T2,T8,T6,S7, S3,S2( 

 

 
 منظور توسعة ورزش قهرماني استان كردستانشده بهراهبردهاي تدوين

  SOراهبردهاي 

 طبيعي استان هايوجه به جاذبهها با تهاي ورزشي و دعوت ديگر استانريزي براي برگزاري جشنوارهامهتالش و برن. 1
)O1,S7,S4, S3,S2(؛ 

ها  مهارتمنظور انتقال دانش وها بهاي ديگر استانهاي ورزشي استان از بازيكنان غيربومي و حرفهكارگيري تيمبه. 2
)O4,O2,S3(؛ 

 OWراهبردهاي 

 ؛)W3, O7( موفق و مناسب نظام استعداديابي مناسب باتوجه به الگوهايايجاد .1

 ؛)W10,O4,O3(هاي پايه هاي ورزشي مختلف در ردههاي استاني رشتهبرگزاري ليگ. 2

 ؛)W6,W1.O3(طوح مختلف ادارات ورزشي استان استفاده از نيروهاي متخصص، كارامد و مرتبط در س. 3

 ؛)W8,O1,O6,O3(هاي تربيت بدني و ورزش فعاليتوران و علمي كردن افزايش تعداد مربيان و دا. 4

 . )W9,O5,O3(و جذب استعدادها در اين مدارس تأسيس مدارس ورزش . 5

 STراهبردهاي 

 خصوصي هاي ورزشيتان و باشگاههاي قهرماني اسآموختگان رشتة تربيت بدني در پايگاه ورزشكارگيري دانشبه .1
)T1,S5,S4( ؛ 

 ؛)T6,S3,S7( و ارتقاي سرانة فضاهاي ورزشي تمامهاي نيمهميل پروژهتك. 2
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هاي حاضر در ليگ برتر و همچنين تشويق و ترغيب آنها براي ها و مؤسسات براي حمايت از تيمتعامل و رايزني با شركت. 3
 ؛)T2,S3,S2(هاي برتر كشور ريد امتياز ليگخ

 ؛)T4,T2,T8,T6.S7,S3,S2 (منظور توسعة ورزش قهرماني بهصوصيهاي دولتي و خهاي بخشجلب و جذب حمايت. 4

 WTراهبردهاي 

 ؛مدت و بلندمدت توسعة ورزش قهرماني استانهاي كوتاهطراحي و تدوين برنامه .1

 

 گيريبحث و نتيجه

هاي ريزي راهبردي است كه سازمانهاي زيادي براي برنامهمطالعة پيشينة تحقيق حاكي از وجود مدل
طور كلي، باوجود تفاوت در تعداد و تقدم و تأخر مراحل به. كنندف بر حسب شرايط خود از آنها استفاده ميمختل
-هاي برنامهشالودة مدل. طور تقريبي از ساختار مشابه و يكساني برخوردارندها بهها، كلية مدلهاي مدلو گام

با انجام تجزيه و . شودوريت سازماني شروع ميانداز و مأماي است كه از تعيين چشمريزي راهبردي به گونه
اهدافي ) هاي داخليها و ضعفها و تهديدهاي خارجي و قوتبراي شناسايي فرصت(هاي خارجي و داخلي تحليل

شده را كنند، آنگاه راهبردهاي انتخابگيرند و بر اين اساس راهبردهايي را انتخاب ميبراي سازمان در نظر مي
 . آورند به اجرا درميبراي تحقق اهداف

هاي راهبردي زيادي كه در زمينة توسعة ورزش تدوين شده بودند، در راستاي تحقيق حاضر، اسناد و برنامه
 2، كاستلريج)11 (1هاي بولسوورهاي راهبردي توسعة ورزشتوان به برنامهترين اين موارد ميمرور شد كه از مهم

، )20 (8، نورفولك)12 (7، كارادون)10 (6، كارفيلي)19 (5دوي، م)18 (4، سوئد)22 (3، وايت هورس)13(

                                                           
1  - Bolsover 
2  - Castlereagh 
3  - While Horse 
4  - Sweden 
5  - Medway 
6  - Caerphily 
7  - Caradon 
8  - Norfolk 
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در . اشاره كرد) 21 (4و سند توسعة ورزش ولز) 9 (3، سند توسعة ورزش برنت)14 (2، المبريج)17 (1گويلفورد
گفته براي ارائه و تدوين برنامة راهبردي رعايت شده همة اين اسناد توسعه همان چارچوب و ساختار كلي پيش

انداز و انداز و مأموريت مطلوب و بعد اهداف و راهبردهاي مناسب با اين چشمبه اين صورت كه ابتدا چشم. است
 .مأموريت تدوين شده است

در تحقيق حاضر نيز اين رويكرد در نظر گرفته شده به اين صورت كه جلساتي با مسئوالن و خبرگان تربيت 
انداز و مأموريت ادارة كل تربيت بدني استان در زمينة شمبدني استان كردستان تشكيل و اقدام به تدوين چ

 .ورزش قهرماني شد و بعد از تجزيه و تحليل محيط داخلي و خارجي، اهداف بلندمدت و راهبردها تدوين شد

 قرار دارد، مسئوالن ورزش WTباتوجه به جايگاه راهبردي ورزش قهرماني استان كردستان كه در ناحية 
ها و تهديدهاي ورزش هاي خود را بر روي برطرف كردن ضعفارة كل تربيت بدني، بايد برنامهويژه اداستان، به

 كه اداره كل در زمينة ضعف هاي داخلي خود خيلي راحت تر مي تواند شايان ذكر است. قهرماني متمركز سازد
در مورد تهديدها .  دهدواكنش نشان دهد و برنامه هاي خود را بايد بيشتر بر روي برطرف كردن نقاط ضعف قرار

هاي ديگر كمك گرفت تا بتوان ها و ارگانباتوجه به اينكه ادارة كل كنترل زيادي بر آنها ندارد، بايد از دستگاه
 .تهديدهاي موجود را كاهش داد

دهد كه جايگاه راهبردي ورزش قهرماني استان كردستان ، نشان مي)1شكل   (SWOTنگاهي به ماتريس 
توان استنباط كرد كه اين براين اساس مي.  به مناطق ديگر ماتريس خيلي نزديك استSWOTدر ماتريس 

، بهتر )2شكل ( با مدل ديويد SWOTبا مقايسة ماتريس . ترين جايگاه ممكن در ماتريس نيستجايگاه ضعيف
بندي تقسيمتر تر و دقيق ناحية جزيي9 را به SWOTمدل ديويد ماتريس . توان اين موقعيت را درك كردمي

اي  كه موقعيت ميانه5براساس اين مدل، جايگاه راهبردي ورزش قهرماني استان كردستان در ناحية . كرده است
كند كه در دهد و پيشنهاد مي را در يك دسته قرار مي7 و 5، 3ديويد نواحي . گيرددر ماتريس دارد، قرار مي

تواند با  سازمان مي7در ناحية . حفظ و نگهداري استفاده كرد راهبردها، بايد از صورت قرار گرفتن در اين ناحيه

                                                           
1  - Guildford 
2  - Elm bridge 
3  - Brent 
4  - Wales 
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هاي خارجي، ، با استفاده از فرصت3هاي داخلي تهديدهاي خارجي را از بين ببرد و در ناحية استفاده از قوت
 كه جايگاه راهبردي ورزش قهرماني استان 5در ناحية .  دهد يا آنها را از بين ببردشهاي داخي را كاهضعف

ها و ها براي كاهش يا از بين بردن ضعفها و فرصتدستان است، سازمان اين قابليت را دارد كه از قوتكر
 راهبرد مربوط 9شده براي توسعة ورزش قهرماني استان كردستان، از دوازده راهبرد تدوين. تهديدها استفاده كند

-ها، تهديدها و ضعفها و فرصتتفاده از قوتتواند اسهايي كه ادارة كل ميناحيه.  استST و OWهاي به ناحيه

باتوجه به جايگاه راهبردي ورزش قهرماني استان كردستان در ماتريس . ها را كاهش دهد يا آنها را از بين ببرد
SWOTتوان نتيجه گرفت كه استان كردستان قابليت الزم براي رسيدن  و تطبيق اين جايگاه با مدل ديويد، مي
 .ر را داردهاي بهتبه موقعيت

ترين عوامل در ادامه پيشنهادهايي براي رشد و توسعة ورزش قهرماني استان كردستان كه برگرفته از مهم
 . است آورده شده استSWOTداخلي و خارجي در تحليل 

اي به استعداديابي و ورزش باتوجه به اينكه امروزه كشورهاي موفق در زمينة ورزش قهرماني، توجه ويژه* 
كنند و اين امر كه ن مستعدند، هدايت ميآهايي كه در رند و از همان خردسالي، كودكان را به رشتهمدارس دا

دهد، در كشور ما و در استان كردستان نيز بايد شالوده و زيربناي ورزش قهرماني را نظام استعداديابي تشكيل مي
نيز ) 5) (1381(و عليخاني ) 2) (1386(تندنويس و قاسمي . به استعداديابي و ورزش مدارس توجه بيشتري شود

 .انددر تحقيقات خود بر اين مهم تأكيد كرده

دو و (هاي پايه مورد مهم ديگري كه مسئوالن ورزش استان به آن توجه كافي ندارند، اهميت ورزش* 
رزش در توسعة ورزش قهرماني است و اين مورد نيز بايد مورد توجه مسئوالن و) ميداني، شنا و ژيمناستيك

هاي ورزشي نيز فراهم خواهد استان قرار گيرد كه با پيشرفت اين سه رشته، زيربناي رشد و توسعة ديگر رشته
 .شد

استان است كه مسئوالن استان بايد ورزش هاي مهم توجهي به ورزش بانوان، يكي ديگر از ضعفكم* 
ا و موانع توسعة ورزش بانوان استان انجام هباتوجه بيشتر به اين مهم، اقدامات الزم را در راستاي رفع كاستي

 .دهند

 :شودهمچنين توجه هر چه بيشتر به موارد زير به مسئوالن ورزش استان پيشنهاد مي
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 هاي مالي و معنوي از ورزشكاران نخبة استان و توجه هرچه بيشتر به آنهاحمايت*

 توجه هر چه بيشتر به پرداخت دستمزد و بيمة مربيان* 

هاي آبي با توجه به وجود المللي در رشتهستان براي برگزاري مسابقات كشوري و حتي بينميزباني ا* 
 درياچة زريوار مريوان

 آموختگان متعدد رشتة تربيت بدني در استانتوجه بيشتر به دانش* 

يت منظور جذب اسپانسرها و حاميان مالي در راستاي تقواستخدام بازاريابان ورزشي در سطح ادارة كل به* 
 ورزش قهرماني استان

ها اهميت سازي، در اين مورد كه خانوادهويژه راديو و تلويزيون در فرهنگها و بهكمك گرفتن از رسانه* 
 .بيشتري به ورزش بدهند
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