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  ورزشهاي فيزيولوژي و مديريت در  پژوهش
  1390بهار ، 5شمارة 

      17-33: ص ص 
  

  

  

  
  گلستاناستان  قهرمانيتدوين استراتژي توسعه ورزش  و يطراح

  
  

    محسن غفراني محسن غفراني 
  سيستان و بلوچستان استاديار دانشگاه 

  )1389/  09/  24: ، تاريخ تصويب   1389/  06/  15: تاريخ دريافت (
  

  

  چكيده

نمونه آماري اين پژوهش، . گلستان مي باشداستان  قهرمانيهدف از انجام اين پژوهش، طراحي وتدوين استراتژي توسعه ورزش 

نفر از اساتيد تربيت بدني موسسات آموزش عالي، مديران هيأت علمي تربيت بدني وزارت علوم تحقيقات و فنĤوري، مديران و 72

 .اند نقش داشته يهاي ورزشكه در زمينه فعاليتگلستان بودند مديران نهادهاي دولتي وخصوصي استان نيز  كارشناسان تربيت بدني و

پايائي آن از روش آلفاي  كه روائي آن توسط چند تن از اساتيد صاحب نظر واست ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته 

سوال رتبه بندي شده در زمينه بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت وتهديدهاي  46پرسشنامه مشتمل بر .تائيد شده بود) درصد91(كرونباخ 

و  ويلكاكسون يك نمونه اي، آزمون ، آزمون فريد من داده هاي پژوهش با استفاده از آمارتوصيفي. بود گلستاناستان  قهرمانيورزش 

با داشتن جمعيت  گلستانمي دهد، استان يافته هاي پژوهش نشان . تحليل قرار گرفت مورد تجزيه و SWOT تجزيه و تحليل 

درصد در بخش  006/0، كه نسبت آن در استان كمتر از هزار نفر مي باشد 59 حدود نفري، تعداد كل ورزشكاران رسمي استان 000/700/1

بي هريك از نتايج تحقيق پس از تجزيه و تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدها و تشكيل ماتريس ارزيا. ورزش قهرماني است

عوامل داخلي وخارجي ورزش قهرماني استان محرز شد كه اداره كل تربيت بدني استان گلستان مي بايست از استراتژي تدافعي در مورد 

  .ورزش قهرماني استفاده نمايد

  
  يديكل يواژه ها

  .برنامه استراتژيك ، ورزش قهرماني ، استراتژي

                                                           
  -  09153413092: تلفن: نويسنده مسئول                                                                                         Email : m.Ghofrani18@yahoo.com 
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  مقدمه 

گي حائز اهميت بطور كلي ورزش در تمام دوران زند
شود افراد مكان  است، ورزش عالوه بر آنكه موجب مي

مناسبي براي گذراندن اوقات فراغت خود داشته باشند در 
تامين سالمت جسمي و روحي آنان تاثير بسيار زيادي 

 بسياري از آثار نامطلوب محيط اجتماعي ، اقتصادي، ،دارد
ورزش  وراثت و نظاير آن با استفاده از وضع خانوادگي،

،  22(ميتواند كاهش يابد و يا حتي بطور كلي از ميان برود
دهنده روابط اجتماعي يا دليل  ورزش شكل).  1،  15،  17

  ).8( كسب نتايج در تمامي سطوح رقابتي مي شود
هاي استراتژيك يكي از  اجراي طرح از طرف ديگر

مي باشد ، تشكيالت تربيت بدني  ضرورتهاي هر تشكيالت
لذا نيازمند به  ،باشد اين قاعده مستثني نمي و ورزش از

 ، )12( باشد استراتژي براي رشد و توسعه تشكيالتي مي
دار مديريت  بنابراين همه سازمانها ناگزيرند كه عهده

گاهي راهبردها از موضع قدرت . راهبرد يا راهبردي شوند
  شوند و زماني براي فايق آمدن بر مسايل بروز تعريف مي

  ).2،  24( كنند مي
هاي بلند مدت  گيري هاي راهبردي بر جهت تصميم

د و موقعيتي خاص در آينده را از هم نسازمان اثر مي گذار
موقعيتي  ،به عبارتي. كند اكنون براي سازمان تعيين مي

كه سازمانها در حال حاضر در آن قرار دارند كم و بيش 
هايي است كه مديريت آنان چندين سال  نتيجه تصميم

  .)2( اند رفتهقبل گ
 :شامل موارد زير است هاي راهبردي ماهيت تصميم 

 فعاليتهاي راهبردي با قلمرو يا حيطه هاي  تصميم
  باشند مي سازمان مربوط 

 ها و  راهبرد با ايجاد هماهنگي ميان فعاليت
  هاي سازماني ارتباط دارد امكانات يا توانايي

 براي سازمان  ،هاي راهبردي از نظر منابع تصميم
 اي دارد يĤمدهاي عمدهپ

هـاي راهبـردي بـر     به احتمال قريب به يقـين تصـميم  
ــميم ــي   تص ــر م ــاتي اث ــاي عملي ــگذار ه ــواجي از ن   د و ام
  .اندازند هاي كوچكتر را به جريان مي تصميم

تـوان در چنـد    مي رويكردهاي توسعه ورزش ملي را
  : دسته قرار داد

در اين رويكرد تأكيد : 1ورزش مبتني بر جامعه -1
و رواج  ر اين است كه جامعه به سوي ورزش روي آوردب

ورزش در ميان جامعه داراي دستاوردهاي چند منظوره 
  . است

در اين رويكرد تالش : 2ورزش مبتني بر نخبگان -2
بر اين است كه بر توسعه و ارتقاي ورزش برگزيدگان و 
نخبگان تأكيد شود و در واقع توسعه در عرصه ورزش 

  . يژه داشته استقهرماني محوريت و
پس از دهه : 3توسعه ورزش به مثابه صنعت -3

و بهره گيري ورزش از رسانه هاي جمعي به ويژه  1950
در . قبال بي سابقه جامعه از ورزش شدستتلويزيون سبب ا

بخشي از جامعه در  4نتيجه ورزش به عنوان كسب و كار
اي از  كسب وكار ورزش نيازمند به مجموعه. رواج يافت

مات سازماني، حقوقي و اجرايي است كه در برخي از مالز
جوامع اين مالزمات فراهم و ورزش به يك صنعت تبديل 

  ). 14(شده است
توجه : توسعه ورزش به مثابه ابزار تربيت عامه -4

گسترده همگان از ورزش در جوامع پيشرفته صنعتي 
سبب شده است كه ورزش به مثابه تربيت عامه در سالهاي 

  .ار پرطرفدار باشداخير بسي
همواره تركيبي از چهار : رويكردهاي تركيبي - 5 

رويكرد باال در ميان ملل و مناطق مختلف جهان است از 
اين رو نياز است كه به موارد چهارگانه به عنوان نقطه هاي 

                                                           
1 - Community-based 
2 - Elite-based 
3 - Industry 
4 - Business 
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مرزي رويكردهاي توسعه تربيت بدني و ورزش نگريسته 
 ).14(شود

ه چشم اندازي هدف از تبيين استراتژي اين است ك 
را براي توسعه ارائه داد و اين كه استراتژي اولويتها، برنامه 

، 27(ها و حمايتهاي خاص را براي ما مشخص مي سازد
: توان بدين گونه تعريف نمود مديريت استراتژيك را مي ).9

هنر علم تدوين، اجرا و ارزيابي تصميماتي كه سازمان را 
خود دست يابد،  هاي بلند مدت قادر مي سازد به هدف

پس مراحل مديريت استراتژيك در برگيرنده سه مرحله 
تدوين استراتژيها، اجراي استراتژيها و ارزيابي : مي شود
مقصود از تدوين استراتژي اين ). 26، 34(ها  استراتژي

است كه مأموريت سازمان تعيين شود و عوامل محيطي 
را به هايي  خارجي كه سازمان را تهديد مي كنند و فرصت

وجود مي آورد شناسايي گردد و نقاط قوت و ضعف داخلي 
هاي  هاي بلند مدت و انتخاب استراتژي سازمان، هدف

 ).31، 32( خاص جهت ادامه فعاليت تعيين گردد

ريزي استراتژيك  برنامه) 2004(» 1ماچادو«به عقيده 
روش بسيار متداولي است كه سازمانها از آن براي پاسخ 

كنند  متغير داخلي و خارجي استفاده مي مناسب به شرايط
و ميزاني كه برنامه ريزي استراتژيك مورد استفاده قرار 

گيرد يك عامل پيشگيري كننده مهم از اعتبار و  مي
دانشمندان ،) 35(شود  موفقيت يك سازمان محسوب مي

بسياري روي همبستگي برنامه ريزي استراتژيك با عملكرد 
 كه برنامه معتقدند دارند و مطلوب سازمانها توافق نظر

، 33(منطقي مي باشد  ريزي استراتژيك فرايندي پويا و
28.(   

مينتزبرگ تعريف استراتژي را از پنج ديـدگاه  مطـرح   
  ساخت 

  استراتژي بعنوان طرح  -1
 استراتژي بعنوان نيرنگ -2

                                                           
1 - Machado 

 استراتژي بعنوان الگو -3

 استراتژي بعنوان موقعيت -4

 ).38( استراتژي بعنوان نگرش -5

، عنوان نمود از امكانات و تجهيزات موجود در فراهاني
پايگاههاي ورزش قهرماني كشور استفاده بهينه به عمل 
نمي آيد، ضمن اينكه امكانات و تجهيزات موجود مناسب 
توسعه نمي باشد، همچنين بين ميزان بهره برداري از 
پايگاهها ، امكانات و تجهيزات موجود با دانش و اطالعات 

  ). 18 (عني داري وجود نداردتخصصي ارتباط م
به تحقيق در زمينه دستيابي به ) 1374(اكبري آرمند 

علل ركود و عدم پيشرفت ورزش تنيس روي ميز در ايران 
پرداخته است ، بررسي نتايج مربوط به امكانات و تجهيزات 
نيز نشان داد كه اكثريت مراكز استانها فاقد كارگاه مربوطه 

تواند در توسعه اين رشته  ميهستند كه رفع اين كمبود 
) . 3( نقش موثري را ايفاء نمايد   

طالبيان نيا، عنوان نمود كه توسعه ورزش قهرماني نياز 
امير تاش ،توسعه ورزش  ).16(به توسعه رفتار اخالقي دارد

قهرماني را منوط به ارتقاء سطح تحصيالت و درجه 
  ).  5، 6( كارتهاي مربيگري، مربيان دانست

نشان داد كه رقابت اولين انگيزه شركت در  باقرپور
شود و پس ازآن  ورزش قهرماني ورزشكاران محسوب مي

هاي اين تحقيق نشان  ها قرار دارند، يافته ساير انگيزه
دهد كه با شناخت از انگيزه و داليل شركت افراد و  مي

 -هاي فردي و اقتصادي همچنين شناخت ساير ويژگي
ري و برنامه ريزي خوبي را با توان سياستگذا اجتماعي مي

توجه به شرايط فرهنگي و زيست بومي هر شهر و منطقه 
  ).7( اعالم كرد

بيانيه هاي مأموريت، سندي است كه يك سازمان را از 
ساير سازمانهاي مشابه متمايز مي نمايد مقصود از فرصتها 

ــارجي  ــدات خ ــادي،   : و تهدي ــدهاي اقتص ــدادها ورون روي
شناسي، محيطي، سياسي، قانوني،  اجتماعي، فرهنگي، بوم
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دولتي، فن آوري و رقابتي است كه مـي توانـد بـه ميـزان     
فرصتها  .زيادي در آينده به سازمان منفعت يا زيان برساند

و تهديدها به ميزان زيادي خارج از كنتـرل يـك سـازمان    
نقـاط   .اين رو از واژه خارجي اسـتفاده مـي كننـد    است، از

يتهاي قابل كنترل سازمان قـرار  قوت و ضعف، در زمره فعال
مي گيرد كه سازمانها آنها را به شـيوه اي بسـيار عـالي يـا     
بسيار ضعيف انجام مي دهند وهدفهاي بلنـد مـدت را بـه    
صورت نتيجه هاي خاصي كه سازمان مي كوشد در تأمين 

استراتژيها ابزاري  .مأموريت خود به دست آورد تعريف كرد
هدفهاي بلنـد  دان وسيله به هستند كه سازمان مي تواند ب

  ). 24، 25، 42(مدت خود دست يابند 
، كيلومتر مربـع  74/20473با مساحت  گلستاناستان 

سـت  بـوده ا  روبـرو 1386در سال درصد  9  با نرخ بيكاري 
 لذا با توجه به موقعيت خـاص جغرافيـايي منطقـه ،    ).13(

، جاذبـه هـاي طبيعـي ،     مـرزي بـودن   مهاجرپذير بودن ،
و باستاني ، تمايل سـرمايه گـذاران خـارجي بـه      توريستي

سرمايه گذاري ، ذخاير غنـي منـابع و انـرژي ، دسترسـي     
، استان به بازارهاي آسياي ميانه ، بازيهاي بومي و محلـي  

كمبود مربيان  و كمبود چشمگير اماكن ورزشي و تفريحي
، مي بايستي با ديدگاه خاصي اين منطقه را مـورد   ورزشي

ايـن اسـتان بـا    . تجزيـه وتحليـل قـرار داد    بحث، بررسي و
نفـر از    799/42نفري تنها  000/700/1داشتن جمعيتي 

نفـر از زنـان و تعـداد كـل ورزشـكاران        554/15مردان و 
ــتان   ــن اس ــمي اي ــد  353/58رس ــي باش ــر م ــه در  ،نف ك

 6مـدال بـين المللـي ،    9مدال كشـوري،  287، 1386سال
مـدال جهـاني    5مدال جهاني انفرادي و  27مدال آسيايي،

فر ازهـر  ن 6حدود  ،كهاند تيمي را ورزشكارن  كسب نموده
طرفـي بـا توجـه بـه      از). 13( هزار ورزشكار رسمي اسـت 

... شيوع انـواع بيماريهـاي قلبـي عروقـي، روانـي، چـاقي و      
  هـاي خـوني،   متوفيات مربـوط بـه بيمـاري    0/  0 1( آماري

 هـاي روانـي و اعصـاب    متوفيات مربوط بـه بيمـاري   05/0
 ).20(مي باشد تأسف بار )بوده

قطعاً نبود يـك اسـتراتژي توسـعه ورزشـي در سـطح      
مي تواند يكي از عوامل بسيار مهم   ي استان قهرمانورزش 

و تأثير گذار باشد، كه محقق را برآن داشـته تـا در جهـت    
بررسي اهميـت موضـوع بـه طراحـي و تبيـين اسـتراتژي       

  .ردازدبپ گلستاناني در استان قهرمتوسعه ورزش 
  

  روش تحقيق
روش  از نظر روش اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و

. باشد از نوع مطالعه موردي ميو ها توصيفي  گردآوري داده
، با كمك اطالعات الزم به وسيله پرسشنامه محقق ساخته

هياتهاي ورزشي استان ،نخبگان ورزش قهرماني استان و 
آن توسط كه روائي  كميته راهبردي استان تنظيم شده

پايائي آن از روش آلفاي  و چند تن از اساتيد صاحب نظر
 و تائيد شده بود، گردآوري گرديده،) درصد91( كرونباخ

از اساتيد تربيت بدني  نفر72نمونه آماري اين پژوهش، 
موسسات آموزش عالي، مديران هيأت علمي تربيت بدني 
وزارت علوم تحقيقات و فنĤوري، مديران و كارشناسان 

 بدني و مديران نهادهاي دولتي و خصوصي استان بيتتر
نقش داشته  يكه در زمينه فعاليتهاي ورزش گلستان بودند

.  1كه چگونگي توزيع افراد نمونه در جدول شماره . اند
   .آمده است

  گيري  روش نمونه
اي تصادفي بوده كه در آن محقق  نمونه گيري طبقه

ود كه مطمئن اي انتخاب نم را به گونه پژوهشينمونه 
شود، زير گروهها با همان نسبتي كه در جامعه وجود 

  . داشتند، در نمونه نيز حضور داشته باشند
  تعيين حجم نمونه 

  استفاده كوكران فرمول از براي تعيين حجم نمونه
  .شود مي 
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  تعيين حجم نمونه 
 استفاده كوكران فرمول از براي تعيين حجم نمونه

  مي شود 

   
)1()1(

)1(
2/

22
2/

2

ppzN
ppNzn










  

 

 : 0/0 0 7=بازه قابل تحمل از برآورد پارامتر مورد نظر                  
 p  :5/0=نسبت موفقيت در جامعه  

Z =96 /1         
=5 0  /0  

 N  :94= حجم جامعه  
  

فراواني نمونه آماري توزيع  -1جدول   

 درصد از كل نمونه  تعداد نمونه  تعداد كل جامعه  جامعه آماري

%25 1818 اعضاء هيات علمي  

% 8/63 46 68 مديران و كارشناسان تربيت بدني استان  

% 1/11 8 8  مديران نهادهاي دولتي و خصوصي استان  

%100 9472 جمع كل  

  

ژوهش براساس در اين مقاله تمامي مراحل انجام پ
 ).25(فرآيند جامع استراتژيك مدل ديويد ديده مي شود

 

 
فرآيند جامع استراتژيك مدل ديويد؛ شامل سه مرحله 
تدوين استراتژي، اجراء استراتژي و ارزيابي استراتژي مي 

ثبات (باشد، معيارهاي ارزيابي استراتژي شامل داخلي 
ري با عوامل سازگا(و خارجي ) رويه ها، امكان پذير بودن

و فعاليتهاي ارزيابي ) محيطي، داشتن مزيت رقابتي

استراتژي شامل بررسي عوامل داخلي وخارجي، ارزيابي 
  .عملكردها و اقدامات اصالحي است

  ها هاي تجزيه و تحليل دادهروش
روش هاي مهم تدوين استراتژي را مي توان در يك  

ي چهارچوب تصميم گيري سه مرحله اي گنجاند، روشها

 )25(فرايند جامع استراتژيك مدل ديويد–1شكل 
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ارائه شده در اين چهارچوب براي انواع سازمانها مناسب 
كند كه استراتژيها را ها كمك مي است و به استراتژيست

   .شناسايي، ارزيابي و گزينش كنند
مرحله اول كه تدوين استراتژي است، شامل ارزيابي 

  .مي باشد عوامل داخلي و ماتريس ارزيابي عوامل خارجي
خلي حاصل بررسي استراتژيك ماتريس ارزيابي عوامل دا

عوامل داخلي سازمان مي باشد كه اين ماتريس نقاط قوت 
درماتريس . ن مي كندعييو ضعف اساسي سازمان را ت

ارزيابي عوامل خارجي، عوامل اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي، بوم شناسي، محيطي، سياسي، دولتي و ساير 

هد كه اين عوامل بيروني سازمان را مورد ارزيابي قرار مي د
ين مي عيت ماتريس فرصتها و تهديدهاي اساسي سازمان را

  . ) 2، 10(كند
در مرحله دوم كه آن را مرحله مقايسه مي نامند به 
انواع استراتژيهاي امكان پذير توجه مي شود و بدين 
منظور بين عوامل داخلي و خارجي سازمان نوعي توازن و 

كه در مرحله دوم  تعادل برقرار مي شود روشها و ابزارهايي
  :       ، عبارتند از مورد استفاده قرار مي گيرند

اين : 1ماتريس نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهديد) 1 
ماتريس يكي از ابزارهاي مهمي است كه مديران بدان 

توانند با استفاده  كنند و مي مي وسيله اطالعات را مقايسه
 SO  ،WO ،STهاي استراتژي(از آن چهار نوع استراتژي 

  .را ارائه نمايند) WT و 
در اين بخش : 2ماتريس عوامل داخلي و خارجي) 2 

مشخص مي گردد كه سازمان بايستي از چه نوع 
ساخت، حفظ و نگهداري، برداشت يا  رشد و(استراتژيهايي 

  .استفاده نمايد) رها كردن 
از  ،در مرحله سوم كه آن را تصميم گيري مي نامند

ستفاده از نظرات خبرگان استفاده روش اولويت بندي با ا
  .) 2، 10( مي شود

                                                           
1 - SWOT matrix 
2 - Internal - External matrix 

  تحقيق يافته هاي نتايج و 
بررسي استراتژي  پس از مطالعه منابع مختلف و

 گلستاناستانهاي مختلف كشور و بررسي وضعيت استان 
 و ضعف توسط محقق و خبرگان استان بررسي نقاط قوت

ايسه از آزمون مق پس از تحليل پرسشنامه با استفاده شد و
مشخص  هاتهديد و هانقاط ضعف، قوت، فرصت،ميانگين 

  . شد
نتايج حاصل از آزمون فريدمن براي رتبه بندي نقاط 

، در ارائه گرديده است. 2در جدول شماره ضعف و قوت 
مقدار عددي احتمال مربوط به آزمون  بخش نقاط قوت

كوچكتر است،  05/0مي باشد كه از  000/0كاي دو برابر 
در سطح ) H0: 1=2=…=11( صفر فرض بنابراين

بنابراين مي توان گفت . شود رد مي% 95اطمينان 
در بخش  .هيچكدام از نقاط قوت رتبه هاي يكساني ندارند

مقدار عددي احتمال مربوط به آزمون كاي دو  نقاط ضعف
كوچكتر است، بنابراين  05/0مي باشد كه از  000/0برابر 

در سطح اطمينان ) H0: 1=2=…=14(فرض صفر 
مي توان گفت هيچكدام از  رد مي شود ، بنابراين% 95

 .نقاط ضعف رتبه هاي يكساني ندارند 

سپس نقاط قوت ورزش قهرماني استان گلستان 
الي  1نمره (مشخص و توسط خبرگان استان وزن دهي 

 استان ستعدادهاي بالقوهشد كه به ترتيب اولويت، ا) 10
 باالترين رتبه و ورزش هاي انفرادي علي الخصوص در

اثرات كميت منابع انساني متخصص در ادارات تربيت بدني 
استان حداقل رتبه را به خود اختصاص داد كه در جدول 

  .نشان داده شده است  7
  آزمون فريدمن مربوط به فرصتهاي ورزش قهرماني

آزمون مقادير رتبه هاي هـر متغيـر و در    3در جدول  
اره كاي دو و مقدار احتمال مربوط به آن ارائه آم  4جدول 

مقدار عددي احتمال مربوط به آزمون كـاي دو  . شده است
كوچكتر است ، بنابراين  05/0مي باشد كه از  000/0برابر 
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در سطح اطمينـان  ) H0: 1=2=…=10(فرض صفر 
ــت   % 95 ــوان گف ــي ت ــابراين م ــود ، بن ــي ش رد م

رزش رتبه هـاي يكسـاني   هيچكدام از فرصتهاي و
 .ندارند

 معني داري آزمون فريدمن در نقاط قوت و ضعف ورزش قهرماني - 2جدول 

  )نقاط ضعف( مقادير محاسبه شده  )نقاط قوت(مقادير محاسبه شده  هاي آماري شاخص
 N(  52 52(تعداد 

Chi( 662/98786/74(آماره كاي دو   
 df( 10 13(درجه آزادي 

Sig( 000/0000/0(مقدار احتمال   
 

 رتبه بندي فرصتها -3جدول شماره 
  

  
  
  

 2K آمارة  -4جدول 

 N( 52(تعداد 
  Chi( 144/111(آماره كاي دو 
  df( 9(درجه آزادي 

  Sig( 000/0(مقدار احتمال 

 
 آزمون فريدمن مربوط به تهديدهاي ورزش قهرماني

آزمون مقادير رتبه هاي هـر متغيـر و در    5 در جدول 

آماره كاي دو و مقدار احتمال مربوط بـه آن ارائـه    6دولج
مقدار عددي احتمال مربوط به آزمون كـاي دو  . شده است

كوچكتر است ، بنابراين  05/0مي باشد كه از  000/0برابر 
در ســطح اطمينــان ) H0: 1=2=…=11(فــرض صــفر 

رد مي شود ، بنابراين مـي تـوان گفـت هيچكـدام از     % 95
 .ديدهاي ورزش رتبه هاي يكساني ندارندته

 

 ميانگين رتبه سواالت مربوط به فرصتهاي ورزش قهرماني استان گلستان  رتبه
 02/8 عالقمندي مردم استان به ورزشكاران و قهرمانان را در چه سطحي ارزيابي مي كنيد 1
 49/5 را در چه سطحي ارزيابي مي كنيدكاهش تصدي گري دولت و واگذاري امور ورزشي به بخش خصوصي 5
 47/7 تاكيد تعاليم ديني به امر پرداختن به ورزش را در چه سطحي ارزيابي مي كنيد 2
قوانين و مقررات حمايتي و تقويت كننده در بخش تربيت بدني و ورزش استان در برنامه چهارم توسعه كشور  4

 را در چه سطحي ارزيابي مي كنيد
78/5 

ي استان به درياي خزر جهت برقراري مراودات ورزشي با كشورهاي حاشيه درياي خزر را در چه دسترس 10
 سطحي ارزيابي مي كنيد

95/3 

 86/5 تاكيد و نظارت مسئولين عالي استان بر توسعه ورزش قهرماني را در چه سطحي ارزيابي مي كنيد 3
 74/4 استان را در چه سطحي ارزيابي مي كنيدرشد روزافزون فناوري اطالعات و ارتباطات ورزش قهرماني 7
 86/4 تعدد رسانه هاي ورزشي استان را در چه سطحي ارزيابي مي كنيد 6
مـرز مـشترك زميني استـان گلستان با كشور تركمنستان را جهت برقراري مراودات ورزشي را در چه  9

 سطحي ارزيابي مي كنيد
32/4 

 52/4 مواد مخدر استان را در چه سطحي ارزيابي مي كنيداعتبارات ورزشي مركز مبارزه با 8
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  رتبه بندي تهديدها - 5جدول 
 ميانگين رتبه سواالت مربوط به تهديد هاي ورزش قهرماني استان گلستان  رتبه

 55/4 اثرات سياسي شدن حيطه هاي ورزشي استان را در ورزش قهرماني را در چه سطحي ارزيابي مي كنيد 11

 23/6 جهيزات و لوازم ورزشي موجود در استان را در چه سطحي ارزيابي مي كنيداثرات افزايش قيمت ت 12

 04/6 اثرات زندگي ماشيني و غير فعال مردم استان در ورزش قهرماني را در چه سطحي ارزيابي مي كنيد 13

 06/5 يابي مي كنيداثرات افزايش آمار معتادان به مواد مخدر استان را در بخش ورزش قهرماني را در چه سطحي ارز 14

 91/6 اثرات افزايش روزافزون هزينه هاي شركت در مسابقات ورزش قهرماني را در چه سطحي ارزيابي مي كنيد 15

 69/6 اثرات افزايش نرخ بيكاري استان را در ورزش قهرماني را در چه سطحي ارزيابي مي كنيد 16

17 
ده استان را در بخش ورزش قهرماني را در چه سطحي اثرات افزايش هزينه هاي نگهداري سالن هاي سرپوشي

 ارزيابي مي كنيد
77/6 

18 
اثرات افزايش آمار جوانان و نوجوانان بيكار استان كه به انجام كارهاي غير قانوني و پر درآمد مي پردازند در 

 ورزش قهرماني را در چه سطحي ارزيابي مي كنيد
54/5 

19 
ي سرمايشي و گرمايشي اماكن ورزشي استان در ورزش قهرماني را در چه اثرات افزايش هزينه هاي سيستمها

 سطحي ارزيابي مي كنيد
13/6 

20 
اثرات تغيير ساختار شهرها و بالطبع تخريب اماكن روباز شهرهاي استان را در بخش ورزش قهرماني را در چه 

 سطحي ارزيابي مي كنيد
97/5 

 12/6 اني استان را در چه سطحي ارزيابي مي كنيداثرات افزايش مهاجرت فعاالن ورزش قهرم 21

 
  2K آمارة -  6جدول

 N( 52(تعداد
 Chi( 321/33(آماره كاي دو
 df( 10(درجه آزادي
 Sig( 000/0(مقدار احتمال

  

  رتبه بندي نقاط قوت - 7جدول 

ميانگين  سواالت مربوط به نقاط قوت ورزش قهرماني استان گلستان رتبه
 رتبه

دادهاي بالقوه ورزش استان علي الخصوص در ورزشهاي انفرادي استع 1  45/8  

33/6 حضور ورزشكاران رشته هاي انفرادي استان در مسابقات ملي 5  

91/7 اثرات برگزاري كالسهاي مربيگري و داوري در استان بر روي ورزش قهرماني  2  

87/4 اثرات كميت معلمان ورزشي استان در بخش ورزش قهرماني 7  

47/6 توانمندي تخصصي و فني مربيان سطح باالي استان به منظور فعاليت در ورزش قهرماني 4  

18/5 نقش شرايط جوي مطلوب استان در برگزاري فعاليتهاي ورزشي قهرماني  6  

76/4 اثرات كميت منابع انساني متخصص در ادارات تربيت بدني استان بر روي ورزش قهرماني  10  

مي و محلي استانورزشهاي بو 3  73/6  

83/4 ميزباني استان جهت برگزاري مسابقات قهرماني كشور 8  

65/5 معيارهاي اولويت بندي رشته هاي ورزشي قهرماني استان 5  

82/4 امكانات پايگاه ورزش قهرماني استان 9  
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همچنين نقاط ضعف ورزش قهرماني استان گلستان 
دي و وزن دهي محرز نيز مشخص گرديد و پس از  رتبه بن

كاربري ورزشي از اماكن و  شد كه باالترين رتبه مربوط به
فضاهاي ورزشي موجود در استان، وكمترين رتبه مربوط 

ميانگين . به فعاليت مراكز استعداد يابي استان مي باشد
رتبه هايي آزمون فريدمن در بررسي نقاط ضعف ورزش 

  .آمده است 8قهرماني در جدول 

  به بندي نقاط ضعفرت - 8جدول 

 ميانگين رتبه سواالت مربوط به نقاط ضعف ورزش قهرماني استان گلستان رتبه

 12/7 حضور نيروهاي متخصص در پايگاه ورزش قهرماني استان 9

 58/8 حضور ورزشكاران رشته هاي تيمي استان در مسابقات ملي 5

 65/8 كميت منابع مالي هياتهاي ورزشي استان 4

 45/7 يزي كوتاه مدت و بلند مدت را در ورزش قهرماني استانبرنامه ر 7

 05/6 توجه مسئولين استان به ورزش مدارس به عنوان پايه ورزش قهرماني 13

 27/9 كاربري ورزشي از اماكن و فضاهاي ورزشي موجود در استان 1

 89/8 كيفيت كار باشگاههاي ورزشي استان 2

 73/7 ستان در مورد ترويج و آموزش ورزش قهرمانيبرنامه هاي راديو و تلويزيون ا 6

 88/8 تعامل و هماهنگي بين ادارات استان در برگزاري مسابقات قهرماني 3

 59/6 مشاركت بخشهاي خصوصي استان در ورزش قهرماني 11

 35/7 كميت فضاهاي اختصاصي براي ورزش قهرماني استان 8

 07/6 وضعيت مالي ورزشكاران نخبه استان 12

 35/5 فعاليت مراكز استعداديابي استان 14

 03/7 كميت و كيفيت اماكن ورزشي استان مجهز به سيستم سرمايشي و گرمايشي 10

  

  گلستانورزش قهرماني استان  ماتريس عوامل داخلي وخارجي

در اين بخش بايد مشخص شود كـه اداره كـل تربيـت    
رشد (يي بدني استان گلستان بايستي از چه نوع استراتژيها

وساخت، حفظ و نگهداري، برداشت يا رها كردن و تدافعي 
       ST-WO-WT-SOكه به ترتيب مربوط به باكس هاي

عوامــل ( فرصــتها وتهديــدهاي .اســتفاده نمايــد) مــي باشــد

مشـخص  . 9ورزش قهرماني استان، در جدول شماره ) خارجي
گرديد و پس از رتبه بندي معلـوم شـد كـه بـاالترين رتبـه در      

عالقمندي مردم استان به ورزشكاران  خش فرصتها، مربوط بهب
و قهرمانان بود، همچنـين در بخـش تهديـدها بـاالترين رتبـه      

  . موقعيت جغرافيايي استان بودمربوط به 

محقق با استفاده از ماتريس ارزيابي عوامل خارجي و 
تواند اقدام به داخلي ورزش قهرماني استان گلستان مي

  .ارزشيابي استراتژيها نمايد
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  ماتريس ارزيابي عوامل خارجي ورزش قهرماني استان گلستان. 9جدول 

  
در ماتريس ارزيابي عوامل خارجي، صرف نظر از تعداد 
عواملي كه موجب فرصت يا تهديد اداره كل تربيت بدني 

نمره نهايي ماتريس  باتوجه به اينكهشود، استان گلستان مي
است ، )  82/1( بزرگتر از نمره رقابتي )  5/2( عوامل داخلي 

از فرصتهاي موجود به  سازمانرفت كه مي توان نتيجه گ پس
و بيشتر تحت تاثير تهديدهاي  . خوبي استفاده نكرده است
همچنين، ماتريس ارزيابي عوامل .موجود قرار گرفته است

داخلي ورزش قهرماني، حاصل بررسي استراتژيك عوامل 

اين ماتريس نقاط قوت و ضعف اصلي . باشدداخلي سازمان مي
نمايد كه مان را تدوين و ارزيابي مياي سازواحدهاي وظيفه

  .مشخص شده است 10نتايج در جدول شماره 
 
 
 
 
 

  امتياز وزني  امتياز وزن خارجيمهمعوامل  رديف
  فرصتها

دم استان به ورزشكاران و قهرمانانعالقمندي مر 1  08/0  3 24/0  

08/0 كاهش تصدي گري دولت و واگذاري امور ورزشي به بخش خصوصي  2  1 08/0  

3 
قوانين و مقررات حمايتي و تقويت كننده در بخش تربيت بدني و ورزش استان در برنامه 

07/0 چهارم توسعه كشور   2 14/0  

07/0 تعدد رسانه هاي ورزشي كشور  4  2 21/0  

06/0 رشد روزافزون فناوري اطالعات و ارتباطات ورزش قهرماني كشور و جهان  5  2 12/0  

05/0 تاكيد تعاليم ديني به امر پرداختن به ورزش  6  3 15/0  
  تهديدها

07/0 سياسي شدن حيطه هاي ورزشي استان  در ورزش قهرماني 1  1 07/0  

مسابقات ورزش قهرماني افزايش روزافزون هزينه هاي شركت در 2  06/0  2 12/0  

ورزش قهرماني  در افزايش نرخ بيكاري استان 3  07/0  1 07/0  

 موقعيت جغرافيايي استان  4
08/0  

2 
16/0  

 افزايش هزينه هاي نگهداري سالن هاي سرپوشيده استان  در بخش ورزش قهرماني  5
06/0  

2 
12/0  

ود در استانافزايش قيميت تجهيزات و لوازم ورزشي موج 6  
06/0  

2 
12/0  

7 
افزايش هزينه هاي سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي اماكن ورزشي استان در ورزش 

05/0 قهرماني   
2 

1/0  

07/0 تغيير ساختار شهرها و بالطبع تخريب اماكن روباز شهرهاي استان در بخش ورزش قهرماني  8  1 07/0  

07/0 افزايش مهاجرت فعاالن ورزش قهرماني استان  9  1 07/0  
82/1 - 1  جمع  
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  ماتريس ارزيابي عوامل داخلي ورزش قهرماني استان گلستان  -10جدول 

يف
مهم داخلي عوامل رد  امتياز وزني امتياز وزن 

ها قوت  

انفراديباال بودن استعدادهاي بالقوه ورزش استان علي الخصوص در ورزشهاي1  06/0  3 18/0  

 حضور ورزشكاران رشته هاي انفرادي استان در مسابقات ملي2
05/0  3 15/0  

 برگزاري كالسهاي مربيگري و داوري در استان جهت ورزش قهرماني3
06/0  3 18/0  

4
 توانمندي تخصصي و فني مربيان سطح باالي استان به منظور فعاليت در ورزش قهرماني

05/0  2 10/0  

استان  در ورزشهاي بومي و محليعالقه به 5  05/0  3 15/0  

هاضعف

استان در بخش ورزش قهرماني) در تمام مقاطع تحصيلي(كميت معلمان ورزشي1  05/0  2 10/0  

06/0 ميزباني جهت برگزاري مسابقات قهرماني كشور2  2 12/0  

برگزاري فعاليتهاي ورزش قهرماني استان در) عدم نياز به اماكن سرپوشيده(شرايط جوي مطلوب 3  04/0  1 04/0  

05/0 امكانات پايگاه ورزش قهرماني استان4  1 05/0  

04/0 حضور نيروهاي متخصص در پايگاه ورزش قهرماني استان 5  1 04/0  

06/0 كميت منابع مالي هياتهاي ورزشي استان 6  2 12/0  

قهرماني استان برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت را در ورزش 7  06/0  1 06/0  

04/0 توجه مسئولين استان به ورزش مدارس به عنوان پايه ورزش قهرماني 8  2 08/0  

05/0 كيفيت كار باشگاههاي ورزشي استان  9  1 05/0  

04/0 برنامه هاي راديو و تلويزيون استان را در مورد ترويج و آموزش ورزش قهرماني  10  1 04/0  

نگي بين ادارات استان در برگزاري مسابقات قهرماني تعامل و هماه 11  05/0  2 10/0  

05/0 مشاركت بخشهاي خصوصي استان را در ورزش قهرماني  12  1 05/0  

04/0 وضعيت مالي ورزشكاران نخبه استان  13  1 04/0  

04/0 فعاليت مراكز استعداديابي استان  14  1 04/0  

رماني استانكميت فضاهاي اختصاصي براي ورزش قه 15  05/0  1 05/0  
74/1 - 1جمع  

 
در ماتريس ارزيابي عوامل خـارجي، صـرف نظـر از تعـداد     
عواملي كه موجب فرصت يا تهديد اداره كل تربيت بدني استان 

بزرگتر از نمـره   IFE=  2/ 5به اينكه  باتوجهشود، گلستان مي
EFE  )82/1  (از سازمانمي توان نتيجه گرفت كه  است پس 

 
 

 
و بيشـتر  . نقاط قوت موجود به خوبي استفاده نكرده اسـت 

  . تحت تاثير نقاط ضعف  موجود قرار گرفته است
 عوامل داخليهاي  با توجه به اينكه در تعيين ماتريس 

، آنهـا را نـه بـه عنـوان واكـنش و معيـار       عوامل خارجيو 
 عملكرد بلكه با هدف استفاده در تعيين موقعيت و تعيين 
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ايم در اين مرحله ضمن ترسيم  ظيم نمودهاستراتژي تن
بــه تعيــين موقعيــت  عوامــل داخلــي و خــارجيمــاتريس 

  .)2شكل (پردازيم  مي

  

  
  ماتريس عوامل داخلي و خارجي – 2شكل 

در منطقه تدافعي  WTبا توجه به اينكه موقعيت 
قرار ) طالقي نمره نهائي ماتريس عوامل داخلي وخارجي (

ورزش  را در تدافعي  ت استراتژيبايس مي است لذا  گرفته
با استفاده از نقاط  . قهرماني استان گلستان بكار گرفت

ها و تهديدهاي ورزش قهرماني ضعف، نقاط قوت، فرصت

، )كه در جداول قبل به آنها اشاره شد(استان گلستان 
محقق اطالعات را مقايسه كرده و با استفاده از آن چهار 

 ، استراتژيSOهاي استراتژي: نوع استراتژي را ارائه نمود
، كه در  WTهاي  استراتژي ،STهاي ، استراتژيWOهاي

 .مشخص شده است  11جدول شماره 

  ماتريس نقاط ضعف، قوت، فرصت وتهديدهاي ورزش قهرماني استان گلستان - 11جدول

  SWOTماتريس 

  
S- نقاط قوت  

باال بودن اسـتعدادهاي بـالقوه ورزش    -
شـهاي  استان علـي الخصـوص در ورز  

 انفرادي 

حضور ورزشكاران رشته هاي انفـرادي   -
 استان در مسابقات ملي 

برگزاري كالسهاي مربيگـري و داوري   -
 در استان جهت ورزش قهرماني 

توانمنــدي تخصصــي و فنــي مربيــان  -
سطح باالي استان به منظور فعاليت در 

 ورزش قهرماني 

عالقه به ورزشهاي بـومي و محلـي در    -
 استان 

 

 
W- نقاط ضعف  

اسـتان در بخـش   ) در تمام مقـاطع تحصـيلي  (كميت معلمان ورزشي -
 ورزش قهرماني

 ميزباني جهت برگزاري مسابقات قهرماني كشور -

اسـتان در  ) عدم نيـاز بـه امـاكن سرپوشـيده    (شرايط جوي مطلوب  -
 برگزاري فعاليتهاي ورزش قهرماني

 امكانات پايگاه ورزش قهرماني استان -

 ورزش قهرماني استان حضور نيروهاي متخصص در پايگاه  -

 كميت منابع مالي هياتهاي ورزشي استان  -

 برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت را در ورزش قهرماني استان  -

 توجه مسئولين استان به ورزش مدارس به عنوان پايه ورزش قهرماني  -

 كيفيت كار باشگاههاي ورزشي استان  -

رويج و آموزش ورزش برنامه هاي راديو و تلويزيون استان را در مورد ت -
 قهرماني 

 تعامل و هماهنگي بين ادارات استان در برگزاري مسابقات قهرماني  -

 مشاركت بخشهاي خصوصي استان را در ورزش قهرماني  -

 وضعيت مالي ورزشكاران نخبه استان  -

 فعاليت مراكز استعداديابي استان  -

  كميت فضاهاي اختصاصي براي ورزش قهرماني استان -
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O - اه فرصت  

عالقمندي مردم استان بـه ورزشـكاران و    -
 قهرمانان

كاهش تصدي گري دولت و واگذاري امـور   -
 ورزشي به بخش خصوصي 

قوانين و مقررات حمايتي و تقويت كننـده   -
در بخش تربيت بـدني و ورزش اسـتان در   

 برنامه چهارم توسعه كشور 
 تعدد رسانه هاي ورزشي كشور  -
ــات و    - ــاوري اطالع ــزون فن ــد روزاف رش

 باطات ورزش قهرماني كشور و جهان ارت
تاكيد تعاليم ديني بـه امـر پـرداختن بـه      -

   ورزش

 
 )نوع استراتژي تهاجمي (SOهاي راهبرد

  منافع به دستيابي براي قوت نقاط از ستفادها 
  ها فرصت در نهفته

  
 )كارانه  نوع استراتژي محافظه(  WOهاي راهبر

 از نهفتـه  منافع از استفاده با ضعف نقاط رفع -
  ها فرصت

  تهديدها-
اثرات سياسي شدن حيطه هـاي ورزشـي    -

 استان را در ورزش قهرماني
اثرات افزايش روزافزون هزينه هاي شركت  -

 در مسابقات ورزش قهرماني
 اثرات افزايش نرخ بيكاري استان در ورزش -

 قهرماني 
 موقعيت جغرافيايي استان  -
اثرات افزايش هزينه هاي نگهداري سـالن   -

ده استان را در بخـش ورزش  هاي سرپوشي
 قهرماني 

افزايش قيميت تجهيزات و لوازم ورزشـي   -
 موجود در استان

اثرات افزايش هزينـه هـاي سيسـتمهاي     -
سرمايشــي و گرمايشــي امــاكن ورزشــي 

 استان در ورزش قهرماني 
اثـرات تغييــر سـاختار شــهرها و بــالطبع    -

تخريب اماكن روباز شهرهاي اسـتان را در  
 بخش ورزش قهرماني 

اثــرات افــزايش مهــاجرت فعــاالن ورزش  -
  قهرماني استان

 
  

 )نوع استراتژي رقابتي (  STهاي راهبرد
  از اجتناب رايب قوت نقاط از استفاده -

  تهديدها

  
  

 )نوع استراتژي تدافعي ( WTهاي راهبرد
 از اجتنـاب  و ضـعف  نقـاط  رساندن حداقل به 

  ها تهديد

 

مطرح شـدن   :  چشم انداز ورزش قهرماني استان گلستان
استان گلستان به يكي از استانهاي برتـر كشـور در زمينـه    

هـاي   يابي ورزشكاران استان به تيم ورزشهاي قهرماني و راه
  .ملي و كسب بيشترين مدالهاي ملي و بين المللي

 
  گلستانمأموريت ورزش قهرماني استان 

ارتقاء هرچه بيشتر ورزش قهرماني استان گلستان با  -
خالقي در ورزش و ترويج ورزش رعايت اصول ا

  .قهرماني توأم با اصول پهلواني
   گلستاناهداف بلند مدت ورزش قهرماني استان  

افزايش معلمان ورزش در تمام مقاطع تحصيلي و رشد  -
 درصدي ساالنه 10

 افزايش امكانات پايگاه ورزش قهرماني استان -

دعوت از مربيان و نيروهاي متخصص در پايگاه ورزش  -
 استان قهرماني

 افزايش منابع مالي هيأتهاي ورزشي استان -

 افزايش فضاي اختصاصي براي ورزش قهرماني -

و مدالهاي ) مدال10(كسب مدالهاي جهاني -
 ساله20در چشم انداز) مدال20(آسيايي

جذب ورزشكاران بيشتردر زمينه ورزش قهرماني به  -
ساله 20درصد نسبت به وضع موجود در افق 10ميزان 

  .)و زن ورزشكاران مرد(
سياست هاي اجرايي ورزش قهرماني استان  -

  گلستان

برگزاري مسابقات با كشورهاي همسايه، توسعه و  -
ترويج ورزش قهرماني، ايجاد باشگاههاي ورزشي زير 
نظر متخصصين، استفاده از معلمان خبره ورزشي به 
عنوان استعداد يابان ورزشي، افزايش سرمايه گذاري 
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يش كيفيت كارباشگاههاي روي ورزشهاي انفرادي،افزا
ورزشي، افزايش اماكن ورزشي ،  حمايت از ورزشكاران 
نخبه استان، جذب حاميان مالي براي سرمايه گذاري 
در بخش ورزشي، استفاده از افراد متخصص در 
پايگاههاي ورزش قهرماني، برگزاري مسابقات مدارس 
بصورت منظم، برگزاري مسابقات در ردهاي سني 

 .اماكن ورزشي رايگانمختلف، ايجاد 

 

 بحث ونتيجه گيري

يكي از برجسته ترين ويژگي كشورهاي توسعه يافته، 
توجه به دانش مديريت به عنوان يكي از ضروريات 

رشد اقتصادي و اجتماعي ، توسعه، بالمنازع پيشرفت
آنچه به عنوان اصلي ترين كاركرد  كه در اين ميان.است

بحث است  هركشورمورد) در سطوح مختلف( مديريت
همانا برنامه ريزي و تالش براي نيل به هدف هاي پيش 

رخدادهاي چند دهه گذشته همراه . بيني شده در آن است
با نيازهاي جديد حادث در اين سالها از آنچنان 
خصوصيتي برخوردارند كه با تكيه صرف بر برنامه هاي 
متداول و غير منعطف نمي توان با اين رخدادها و نيازها 

پژوهشها نشان مي دهد كه در حال . ه و همگامي كردمقابل
حاضر در ايران نظام استعداديابي مدوني وجود ندارد  و 
نهاد و مسئول اين مهم در ورزش مشخص نيست ، تنها 
معيار استعداديابي نتايج مسابقات و جشنواره هاي ورزشي 
است كه آن هم به دليل اندك بودن مسابقات، به ويژه در 

اه ها وهمچنين  فقدان معيارهاي معين سطح آموزشگ
براي انتخاب افراد مستعد و كارشناسان مجرب 

از اين رو از سه ). 17(استعداديابي بسيار كم رنگ است 
دهه قبل توجه مديران اجرايي و صاحبنظران به سمت 
برنامه ريزي بلند مدت و به ويژه برنامه ريزي استراتژيك 

كه مهمترين آن انها بنابراين همه سازم .جلب شده است

ناگزيرند كه اداره كل تربيت بدني استان گلستان است، 
 .عهده دار مديريت راهبرد يا راهبردي شوند

با داشتن د با داشتن جمعيتي در حدوگلستان استان  
نفر از مردان و   799/42نفري تنها  000/700/1جمعيتي 

نفر از زنان و تعداد كل ورزشكاران رسمي اين   554/15
 287، 1386كه در سال ،نفر مي باشد 353/58استان 

 27مدال آسيايي، 6مدال بين المللي ، 9مدال كشوري،
مدال جهاني تيمي را ورزشكارن   5مدال جهاني انفرادي و 

فر ازهر هزار ورزشكار رسمي ن 6حدود  ،كهاند كسب نموده
  . است

همچنين كليه سازمانهاي مرتبط با ورزش قهرماني 
مترين آن اداره كل تربيت بدني استان استان كه مه

گلستان مي باشد، براي توسعه ورزش قهرماني داراي 
ولي در اكثر استانهاي كشور ).  1، 13(راهبردي نمي باشند

از جمله استانهاي، ايالم، خراسان جنوبي و سمنان 
اند، همچنين تحقيقات  نموده استراتژي هايي را تدوين

هرماني  صورت گرفته است داخلي فراواني در بعد ورزش ق
)14 .(  

 
پژوهشهاي خارجي زيادي در زمينه تدوين اسـتراتژي  

استراتژي حفـظ و  (توسعه ورزش و تربيت بدني در استراليا
، ) اســتراتژي رشــد وتوســعه برابــر(، انگلســتان)نگهــداري 

، ايالـت  )اسـتراتژي رشـد وتوسـعه    (منطقه برنـت بريتانيـا  
ذب وحفـظ رهبـران   جـ (، كانـادا )استراتژي توسـعه  (ميدي

ومديران موثرو تدوين برنامه هاي بلند مدت ،كوتـاه مـدت    
بهبـود وجهـه و   (، مالزي ) براي جمع آوري كمكهاي مالي

افزايش آگاهي عموم از انجمن المپيك ، حركت به سـمت  
سازماني پويا، خودكفا و مستقل،توسعه منابع مالي، مصرف 

د و صحيح و معقـول درآمـدها از طريـق شـناخت علمكـر     
پاسخگويي، بهبـود سـاختار سـازماني و عملكـرد، حركـت      

اي تـر، بكـارگيري    بسوي اعمال مديريت تخصصي و حرفه
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نيروي انساني شايسته و ايجاد سيسـتم پيشـرفت مـداوم،    
اســتفاده بيشــتر از نيروهــاي داوطلــب، ارتبــاط بيشــتر بــا 
فدراسيونهاي ورزشي و ارائه خدمات به آنها،بهبود و ارتقاي 

ــدامات، نقشــها و  جايگــاه  ــين المللي،روشــن ســاختن اق ب
ــترش ورزش      ــي، گس ــات دولت ــراي مؤسس ــئوليتها ب مس

، ايـاالت متحـده آمريكـا    )جوانان،تربيت و پرورش مربيـان  
همچنـين در  . انجام شـده اسـت  ) استراتژي توسعه (وسوئد

كشورهاي كانادا، انگلستان، آمريكا، تدوين مقايسه تطبيقي 
ــ  ــوان ش ــوب كشــتي عن ــه اســتراتژي وضــعيت مطل ده، ك

كشورهاي كانادا، انگلستان، آمريكا از نوع، اسـتراتژي رشـد   
، 39،  40، 41(است كه با تحقيق حاضر غير هم سو اسـت 

36  ،30                                                      . (  
درنتيجه گيري از نتايج ايـن پـژوهش، بـا اسـتفاده از      

خبرگان تربيت بدني اسـتان  جلسات متعدد با مسئولين و 
گلستان، چشم انـداز و مأموريـت اداره كـل تربيـت بـدني      

  :                     استان و نيز اهداف بلند مدت آن به شرح زير تعيين شد
مهمترين راهبردهاي اولويت بندي شده استان 

  گلستان
الگوهاي  ايجاد نظام استعداديابي مناسب با توجه به -

 موفق و مناسب

گذاري  سرمايه يش مشاركت بخش خصوصي درافزا -
 روي بخش ورزش

ايجاد فرهنگ ورزش و رعايت اصول اخالقي در  -
 ورزش

  .و ورزشكارانهاي ورزشي  تقويت بنيه مالي هيأت -
  SO،WO ،STنتايج اين پژوهش دراستراتژيهاي 

در زمينه ورزش قهرماني با تحقيقات؛ بدري  WTو
، )1384( اش، اميرت)1386( ، گودرزي) 1385(آذرين
، ) 2004(، مايك گرين )1382(، يوسفي )1382(رضوي

همخواني ) 1999( ، استفان مورو) 2000(هاولز ، اس 
، 23، 29،  37(داشته و به نتايج مشابهي دست يافته است 

مي توان عنوان : نتيجه گيري ) . 4، 5، 8، 9، 11، 19، 21
نمود ، با توجه به نمره كسب شده از ماتريس عوامل 

اخلي و خارجي ، مي بايست استراتژي تدافعي را در د
  .  ورزش قهرماني استان گلستان به كار گرفت 

در نهايت پيشنهاد مي شود، پژوهشي در مورد 
هاي ورزش قهرماني استان چگونگي اجراي استراتژي

همچنين ساختار ورزش قهرماني . گلستان انجام شود
و ساختار بهينه استان گلستان مورد ارزيابي قرار گرفته  

عالوه بر اين پيشنهاد مي شود، . براي آن  ارائه شود
هايي در خصوص چگونگي جذب حاميان مالي پژوهش

براي سرمايه گذاري در بخش ورزش قهرماني استان 
گلستان انجام شود و همچنين فرايند استعداديابي ورزش 

  .قهرماني در استان نيز تهيه و تدوين گردد
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