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  چكيده
ساله  هدف از اين پژوهش تدوين منظرها و نقشة راهبردي ادارة كل ورزش و جوانان استان اصفهان براي يك دورة زماني پنج

نفر از مديران عالي و مياني ورزش  150نمونة آماري . ودتحقيق حاضر از نوع كمي و كيفي ب. بود 1394لغايت  1390از سال 
ساخته، كه روايي آن را متخصصان  آوري اطالعات مورد نياز در بخش كمي از پرسشنامة محقق براي جمع. استان اصفهان بودند

كمي از ماتريس ارزيابي  وتحليل اطالعات مورد نياز در بخش براي تجزيه. تأييد كردند و در بخش كيفي نيز از مصاحبه استفاده شد
در بخش كيفي از روش . استفاده شد) QSPM(3كمي راهبرديريزي ماتريس برنامهو ) SPACE( 2موقعيت و اقدام راهبردي

هاي پژوهش نشان داد كه ادارة كل ورزش و جوانان پنج هدف بلندمدت و پنج راهبرد كالن    يافته. استقراي منطقي استفاده شد
. هاي ادارة كل براساس ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام راهبردي در موقعيت تهاجمي قرار گرفت وقعيت راهبردضمن اينكه م. دارد

شده قابليت اجراي راهبرد ادارة كل ورزش و جوانان  توان نتيجه گرفت كه منظرها، اهداف و نقشة راهبردي ترسيم در نهايت مي
  .استان اصفهان را دارد

  
  هاي كليدي واژه

  .ريزي ديويد، نقشة راهبردي ريزي راهبردي، مديريت راهبردي، مدل برنامه كل ورزش و جوانان اصفهان، برنامهادارة 
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   مقدمه
هاي  اي است و ارائة برنامه اجتماعي در هر جامعه _بدني بخش مهمي از توسعة اقتصادي  توسعة ورزش و تربيت

اي گسترده  هاي توسعة ورزش دايره دها و پيامددستاور. هاي مختلف آن اهميت خاصي دارد راهبردي در بخش
ها در عرصة  شود، بر اين مبنا كه پيروزي پيوستة ملت دارد و موجب رونق اقتصادي و شكوفايي اجتماعي مي

ها و  هاي ورزشي مانند بيشتر سازمان در هزارة سوم، سازمان). 4(هاي ورزشي، موضوعي اساسي است  رقابت
ي بقا و دوام در عرصة رقابت جهاني به سازماني راهبردمحور تبديل شدند، چراكه تفكر ها برا نهادهاي ديگر حوزه
هاي  كه بسياري از سازمان طوري به). 5(هاي زاينده و پاينده براي سازمان است  وجوي چرخه راهبردي، در جست

هاي  به موفقيتورزشي كشورهاي مختلف بر حسب مأموريت خود راهبرد الزم را تهيه كردند و با اجراي آن 
هاي ورزشي براي توفيق در مأموريت خود راهبرد  با حاكميت چنين تفكري، برخي از سازمان. خوبي دست يافتند

بر همين اساس پس از تدوين برنامة راهبردي كميتة ملي المپيك ايران سيزده . اند سازماني خود را تدوين كرده
با طراحي نقشة راهبردي كميتة ملي المپيك ). 2(ين شد راهبرد و يازده هدف بلندمدت براي اين كميته تدو

و  يطراحضمن اينكه با ). 6(هدف بلندمدت پيشنهاد داده شد  41جمهوري اسالمي ايران براي كميتة مذكور 
انداز كشتي در يك برنامة بلندمدت تدوين و مضامين راهبردي  چشم كشور ينظام جامع ورزش كشت نيتدو

هاي مزبور عالوه بر دارا بودن  اي سازمان با چنين انديشه). 9(راهبردي طراحي شد  كشتي ايران براساس نقشة
المللي نيز هستند و اميدوارند  هاي ملي و بين دنبال حضوري موفق در عرصه انداز شفاف، به برنامة راهبردي و چشم

   .شده، با حداقل انرژي و منابع دست يابند با اجراي اين راهبردها به اهداف تعيين
توان به فدراسيون ورزشي سپك تاكراي سنگاپور  هاي راهبردي ورزشي در كشورهاي مختلف مي در بين برنامه

هاي  گيري از رويكرد مديريت راهبردي، برنامة راهبردي خود را براي سال اشاره كرد كه فدراسيون مذكور با بهره
شده عالوه بر مديريت،  ازي راهبرد تدوينس اين فدراسيون درصدد است با پياده. ترسيم كرد 2013الي  2004

. المللي، سپك تاكرا را به ورزش ملي اين كشور تبديل كند هاي بين سازماندهي، بازاريابي و توسعة دامنة فعاليت
ومعلولي بين اهداف منظرهاي سهامداران، مشتريان،  در نقشة راهبردي اين فدراسيون ورزشي روابط علت

انگليس نيز با توجه به برگزاري  1انجمن داكوريوم ).14(ي و رشد برقرار شده است فرايندهاي داخلي و يادگير
منظور افزايش وفاداري  هاي المپيك در انگليس را به مندي از برگزاري بازي در لندن راهبرد بهره 2012المپيك 

                                                           
1. Decorum 
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شده از  تدوين منظور اجراي راهبرد تدوين كرد و به 2008 - 2011هاي  هاي ورزشي طي سال مردم به فعاليت
ضمن اينكه انجمن ). 12(هاي داخلي و رشد و يادگيري كارت متوازن بهره برد  چهار منظر مالي، مشتري، فرايند

هايي همچون افزايش اعتبار و  به موفقيت) 1993- 2003(المپيك مالزي با اجراي اولين برنامة راهبردي خود 
نيروي انساني متخصص، بازسازي تسهيالت و امكانات، اصالح  مندي از كارگيري فناوري اطالعات، بهره جايگاه، به

اساسنامه طبق نيازهاي جديد، تقويت بنية مالي، قدرداني از ورزشكاران، برگزاري كنفرانس ساليانه و تأسيس 
همچنين كشور استراليا با تهيه و اجراي راهبردهاي خود در بسياري از ). 13(آكادمي ملي المپيك نايل شد 

  ).11(هاي چشمگيري دست يافت    هاي المپيك به موفقيت المللي و بازي هاي بين ا از جمله حضور در رقابته فعاليت
هاي راهبردي موانعي وجود دارد كه از  دهند كه در مسير اجراي برنامه با اين حال، تحقيقات نشان مي

ي مديريت ارشد و تخصيص محدود توان به همسويي ضعيف كاركنان با راهبردها، تعهد ناكاف ترين آنها مي مهم
ترين علل عدم اجراي طرح جامع ورزش كشور نداشتن الگوي  بر اين اساس از مهم). 7(منابع مورد نياز اشاره كرد 

وجوي راهكاري مناسب بود تا بتوان راهبرد  رسد بايد در جست نظر مي رو به ازاين. سازي آن است اجرايي در پياده
  ).3(بديل كرد و دغدغة موجود را به حداقل كاهش داد ذهني را به راهبرد عيني ت

اند تا با  ها پيشنهاد كرده با توجه به آنچه عنوان شد، متخصصان علم مديريت ابزارهاي خاصي را به سازمان
هاي تدوين برنامة  يكي از مدل. كارگيري آنها بتوانند راهبرد سازماني خود را تدوين، اجرا و ارزيابي كنند به

در اين مدل پس از تدوين . است 1ريزي راهبردي فرد آر ديويد هاي مختلف، مدل برنامه براي سازمان راهبردي
وتحليل وضعيت موجود با توجه به ماتريس  هاي محوري با تجزيه انداز، مأموريت و بيانية مأموريت، ارزش چشم
هاي همراستا تجميع  سپس راهبردهاي مربوطه استخراج،  راهبرد )SWOT(2ها و تهديدها ها، فرصت ها، ضعف قوت

شده و با استفاده از ماتريس ارزيابي موقعيت داخلي و خارجي وضعيت محيط داخلي و خارجي سازمان مربوط 
موقعيت ) SPACE( 3سپس با استفاده از ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام راهبردي. شود وتحليل مي تجزيه
 كه روشي)QSPM(4كمي راهبرديريزي ماتريس برنامهاز آن با توجه به هاي سازمان مربوط ترسيم شده و بعد  راهبرد

                                                           
1. Fred R.David 
2. Strengths, Weakness, Opportunities, Threats  
3. Strategic Position & Action Evaluation Matrix 
4. Quantitative Strategic Planning Matrix  
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منظور حركت به سمت  شده به هاي استخراج ، راهبردبا مطلوبيت باالتر است راهبردتحليلي براي تشخيص 
  ).1(شوند  بندي مي وضعيت مطلوب اولويت

نامة راهبردي و تدوين نقشة راهبردي مندي از بر هاي بهره با استناد به موارد ذكرشده و با توجه به موفقيت
هاي مختلف پژوهش حاضر قصد دارد با جواب دادن به سؤاالتي همچون وضعيت موجود ورزش استان  حوزه

انداز يا وضعيت مطلوب ورزش استان اصفهان كجاست؟ اهداف كالن ورزش استان اصفهان  چگونه است؟ چشم
توان از وضعيت  جوانان چيست؟ با چه راهبردهايي ميچه مواردي است؟ نقشة راهبردي ادارة كل ورزش و 

موجود به سمت وضعيت مطلوب حركت كرد؟ با تدوين مناظر و نقشة راهبردي ادارة كل ورزش و جوانان استان 
هاي زير پاسخ دهد تا  هاي مديران و مسئوالن ورزشي استان را برطرف كند و به پرسش اصفهان بتواند دغدغه
 .ت وضعيت مطلوب هدايت كندورزش استان را به سم

  

  تحقيق  روش
منظور دستيابي به منظرهاي ادارة  به. تحقيق حاضر با توجه به ماهيت آن به دو شيوة كمي و كيفي انجام گرفت

هايي در اختيار  سپس اطالعات در قالب فرم. هاي مؤثر بر ورزش استان احصا شد كل ورزش و جوانان شاخصه
هاي شهودي شرايط ورزش استان در  تان قرار گرفت و ايشان براساس قضاوتمديران و كارشناسان ورزش اس

وتحليل  در اين بخش كيفي براي تجزيه. افزاري و مغزافزاري تشريح كردند افزاري، نرم هاي مختلف سخت شاخصه
اجرا و : بود صورت زير ها به فرايند تحليل داده. سازي استفاده شد منظور مفهوم ها از روش استقراي منطقي به داده

هاي مفهومي يكسان، تفسير مفاهيم برآمده از  بندي نظرها در گروه ها، كدگذاري نظرها، طبقه ويرايش مصاحبه
سپس محققان با مقايسة . گرفته هاي شهودي انجام گيري از قضاوت تحقيق، تركيب مفاهيم و در نهايت نتيجه

بندي نظر مديران و كارشناسان ماتريس  و جمعهاي مختلف احصاشده با استانداردهاي موجود كشور  شاخص
جامعه و نمونة آماري . ورزش استان را استخراج كردند) SWOT(ها و تهديدهاي  ها، فرصت ها، ضعف قوت

آوري  براي جمع. نفر از اعضاي مديران عالي، مياني و كارشناسان ورزش استان اصفهان بودند 150پژوهش حاضر 
. ساخته استفاده شد كه روايي آن را متخصصان تأييد كردند مي از پرسشنامة محققاطالعات مورد نياز در بخش ك

هاي ورزش استان استفاده  هاي كمي اثرگذار بر روند فرايندها و فعاليت از اين پرسشنامه براي احصاي شاخصه
خش كمي با شده در ب آوري اطالعات جمع. استفاده شد) هاي شهودي قضاوت(در بخش كيفي نيز از مصاحبه . شد
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هاي ورزش استان اصفهان از  موقعيت راهبرد) SPACE(گيري از ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام راهبردي  بهره
در اين روش قدرت خدمات و مزيت . طريق قدرت خدمات، مزيت رقابتي، ثبات محيطي و قدرت مالي تدوين شد

شده از ماتريس  ي و قدرت مالي استخراجدر محور افقي و ثبات محيط) SWOT(رقابتي برگرفته از ماتريس 
)SWOT (بندي راهبردهاي احصاشده براي ورزش استان از  محققان براي اولويت. گيرند در محور عمودي قرار مي

براساس اين ماتريس رتبه و وزن هر يك از . استفاده كردند) QSPM(كمي راهبرديريزي ماتريس برنامه
منظور تعيين روابط علي در  در نهايت نيز به. وتحليل شد ررسي و تجزيهشده ب راهبردها براساس اهداف تعيين

  .ها استفاده شد شده از مصاحبه آوري هاي جمع نقشة راهبردي از نظرهاي متخصصان و تحليل علمي داده

  
  ها يافته

قاي سطح ارت: انداز ورزش استان اصفهان در قالب پنج هدف كالن است كه عبارتند از تفسير چشم 1نتايج جدول 
امور (هاي اسالمي ايراني در جامعة ورزش  ، ترويج ارزش)خروجي ورزش همگاني(سالمتي و نشاط اجتماعي 

ها و كمك به  ، توسعة زيرساخت)خروجي ورزش قهرماني(، ارتقاي سهم استان در عزت و اقتدار ملي )فرهنگي
هبردي مذكور در صورت تحقق اين اهداف به اين معنا كه در پايان برش زماني پنج سال برنامة را. صنعت ورزش

  .انداز در نظر گرفته شده نيز محقق خواهد شد چشم
  

 اهداف كالن ادارة كل ورزش و جوانان استان اصفهان. 1جدول 

  ارتقاي سطح سالمتي و نشاط اجتماعي  1
  ورزش ةهاي اسالمي ايراني در جامعترويج ارزش 2
  يارتقاي سهم استان در عزت و اقتدار مل 3
 هازيرساختةتوسع 4
  كمك به صنعت ورزش در استان 5

 
ارتقاي سطح : انداز ورزش استان اصفهان در قالب پنج هدف كالن است كه عبارتند از تفسير چشم 1نتايج جدول 

امور (هاي اسالمي ايراني در جامعة ورزش  ، ترويج ارزش)خروجي ورزش همگاني(سالمتي و نشاط اجتماعي 
ها و كمك به  ، توسعة زيرساخت)خروجي ورزش قهرماني(اي سهم استان در عزت و اقتدار ملي ، ارتق)فرهنگي
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به اين معنا كه در پايان برش زماني پنج سال برنامة راهبردي مذكور در صورت تحقق اين اهداف . صنعت ورزش
  .انداز در نظر گرفته شده نيز محقق خواهد شد چشم

هاي ورزش استان براساس رتبه و وزن مؤثر براساس نظر مديران عالي، ها و تهديد ها، فرصت ها و ضعف قوت
آورده شده  3و  2هاي  گرفته در جدول هاي انجام بندي شد كه نتايج تحليل مياني و كارشناسان احصا و اولويت

هاي ستادي و  هاي مأموريتي شامل بخش پس از تحليل محيط دروني در حوزه 2با توجه به نتايج جدول . است
في ادارة كل ورزش و جوانان استان اصفهان در مجموع شش نقطه قوت و سيزده مورد ضعف براي اين اداره در ص

  .نظر گرفته شد
  هاي ادارة كل ورزش و جوانان استان اصفهان ها و ضعف قوت. 2جدول 

 ها ضعف ها قوت

1  
  

وجود تيم مديريتي با تفكر 
  راهبردي

 صص و متعهدكمبود كمي و كيفي نيروي انساني متخ 1

 توزيع نامناسب نيروي انساني موجود 2

 پايين بودن انگيزه در بين كاركنان 3

2  
انسجام تيمي تيم مديريت 

  ارشد
 آگاهي اندك كاركنان ازشرح وظايف 4

 نبود شاخص در توزيع اعتبارات 5

3  
تحول  ةتوجه ويژه به برنام
  اداري

نفوذ استان و  نهادهاي ذي ها و تعامل ناكافي ادارة كل با دستگاه 6
 هاي خبري رسانه

 انجام كار توجهي به فرايندهاي كم 7

  اعتقاد ساختار پويا  4
 هاي نوين ها و فناوري عدم استفادة بهينه از اطالعات، روش 8

 ويژه در بخش بانوان پايين بودن سرانه و توزيع نامناسب فضاي ورزشي به 9

5  
 و توان برگزاري رويدادهاي ملي

  الملليبين 
 نامناسب بودن تجهيزات و تأسيسات برخي از اماكن ورزشي 10

 كمبود فضاي اداري مناسب 11

6  
وجود اعتبارات مصوب دولتي و 

  درآمدهاي قانوني
 وري پايين بودن بهره 12

 تعامل ناكافي بين بخشي كارشناسان واحدهاي مختلف 13
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وتحليل در محيط بيروني ادارة كل ورزش و جوانان استان اصفهان و  پس از تجزيه 3با توجه به نتايج جدول 
مورد  15حاكم بر استان اصفهان در نهايت ... با در نظر گرفتن عوامل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و 

  .مورد تهديد براي اين اداره ترسيم شد 9فرصت و 
  تان اصفهانهاي ادارة كل ورزش و جوانان اس ها و تهديد فرصت. 3جدول 

 تهديدها فرصت ها
 1 تأكيد دين مبين اسالم به ورزش  1

  به  ن ديدگاه و شناخت غيرتخصصي برخي از مسئوال
 وجود  اصول و بندهاي قانوني در خصوص ورزش  2  ورزش ةهاي حوز   موريتأم

 2 متعدد و صنايع مادر در استانهايهوجود كارخان  3
  هبو اعتباري  محدوديت منابع انساني، امكاناتي

 ن ارشد كشور و استان از ورزشحمايت مسئوال  4  ها شهرستان ويژه در 
 جوان بودن جمعيت استان  5

3 
  هاي ورزشي بروز رفتارهاي غيرورزشي در محيط

خواهرخوانده براي شهر اصفهان درپانزدهداشتن   6
  هاي ديگر كشورها بين شهر

 4 ورزشةها به مقولرسانهةتوجه ويژ 7
 ها موريتأساختار اداري مصوب و متناسب با منبود

 وجود مراكز آموزشي متعدد  8

9 
اعتقاد به اثرگذارياستقبال عمومي مردم از ورزش و

 5  ورزش در سالمت جامعه

هاي متعدد  فعاليت بعضي از رشته اجرايمحدوديت 
  در بانوان

هاي گردشگري جهاني متعدد و تنوعوجود جاذبه  10
  هوايي در استانو آب

11 
ورزش همگاني و داشتنةفعاليت شهرداري در حوز

 6  اماكن ورزشي متعدد

  هاي استان پراكندگي جغرافياي شهرستان

       ها ووجود اماكن و فضاهاي ورزشي در ارگان  12
  هاي دولتي و بخش خصوصي سازمان

  ها نخبه در برخي از رشتهمهاجرت ورزشكاران  7 هاي ورزشي فعالتعدد باشگاه13
  ها در اولويت قرار نگرفتن ورزش در سبد خانواده  8 هاي فرهنگيهاي مذهبي و كانونتأمساجد، هي تعدد  14

 عنوان امر فرهنگي،مورد وثوق بودن ورزش به  15
  مديريت واحد ورزشي در استان نبود  9  اجتماعي
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خوبي فرايندها و  كند تا به ه مديران كمك ميهاي مهمي كه ب براساس مدل ديويد يكي از ماتريس
 IE( 1(ها مطابق دهند، ماتريس داخلي و خارجي  هاي سازمان را بنابر شرايط موجود جاري در سازمان فعاليت
  و ارزيابي ماتريس محيط خارجيIFE( 2( بندي دو ماتريس ارزيابي محيط داخلي اين ماتريس از جمع. است

 )EFE( 3 هاي محيط داخلي ادارة كل  ها و ضعف شده به قوت ا توجه به رتبه و وزن مؤثر دادهب. آيد دست مي به
ضمن اينكه رتبه و وزن مؤثر به . دست آمد به 52/2ورزش و جوانان استان اصفهان نمرة ماتريس محيط داخلي 

استخراج  73/2ها و تهديدهاي ورزش استان داده شد كه در نهايت نمرة ماتريس ارزيابي محيط خارجي  فرصت
در محيط حفظ و توسعة خدمات  قرار  1رو موقعيت ماتريس داخلي و خارجي ورزش استان طبق شكل  ازاين. شد

  .گرفت

  
  ادارة كل ورزش و جوانان استان اصفهان) IE(ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي. 1شكل 

                                                           
1. Internal and External Matrix 
2. Internal Factors Evaluation 
3. External factors Evaluation 
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ها،  ها، ضعف ه تحليلي كه از قوتوضعيت موجود ادارة كل ورزش و جوانان با توجه ب 1براساس تحليل شكل 
دست آمد، وضعيت آن در موقعيت توسعة خدمات است، به اين معني كه اين  ها و تهديدهاي اين اداره به فرصت

هاي خود  بايست نوع و نفوذ خدمات ورزشي خود در محيط داخلي و پيراموني را منطبق با مأموريت اداره مي
  .توسعه دهد

  ماتريس تعيين راهبردها. 4جدول 

  
راهبرد  172راهبردهاي ورزش استان براساس ماتريس تعيين راهبردها استخراج شد كه در نهايت از 

  .آمده است 5بندي اين راهبردها در جدول  تدوين شد كه اولويت 1شده پنج راهبرد كالن تدوين
. هستند راهبردهاي متعدد  داخلي و خارجي توضيح داده شد، مولد گزينه هايي كه براي تلفيق عواملروش

براي اين . سازمان برگزيده شود راهبردعنوان  ترين آنها انتخاب و به ها، مناسب اين گزينه بيناز  بايددر اين مرحله 
مي يا ك راهبرديريزي  جدول برنامه .طراحي شده است QSPMكمي يا  راهبرديريزي  كار جدول برنامه

QSPM  ميزان راهبرد مبناي تشخيص مطلوبيت. با مطلوبيت باالتر است راهبردتكنيكي تحليلي براي تشخيص ،
 ,SO(بر اين اساس براي هر يك از راهبردهاي چهارگانه  .پاسخگويي آن به عوامل مهم داخلي و خارجي است

WO, ST , WT (شود و در نهايت  داف در نظر گرفته ميهاي رسيدن به اه رتبه و وزن مؤثر در هموار كردن راه
 . شوند بندي مي آمده مرتب و اولويت دست نمرة هر يك از اين راهبردها محاسبه و راهبردها براساس نمرة به

هاي ادارة كل از راهبرد اول تا راهبرد پنجم مشخص شده  بندي راهبرد اولويت 5با توجه به نتايج جدول 
توانند اهداف  هاي ذكرشده مي آمده مديران ورزش استان با توجه به اتخاذ راهبرد دست با توجه به نتايج به. است

  .شده فراهم آورند انداز درنظرگرفته منظور تحقق چشم كالن ورزش استان را نشانه رفته و شرايط را به
                                                           

1. Grand Strategies 

 ******** O -ها فرصت T - تهديدات

  WOراهبردهاي 
 ها گيري از منافع فرصت با بهره ها رفع ضعف

  SOراهبردهاي 
 ها گيري از منافع فرصت براي بهره ها استفاده از قوت

 S -ها قوت

 WTراهبردهاي
و پرهيز از  ها به حداقل رساندن ضعف
 تهديدات

  STراهبردهاي 
 براي اجتناب از تهديدات ها استفاده از قوت

  W  -ها ضعف
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 )QSPM(هاي ادارة كل ورزش و جوانان استان اصفهان  بندي راهبرد اولويت. 5جدول 

 راهبرد  انعنو نمره اولويت

 هاي استان     استفاده از منابع و ظرفيت 997/2 اول

 گذاري ورزش استان كاربست مديريت واحد در سياست 993/2 دوم

 هاي انساني  منظور ارتقاي سرمايهتوجه ويژه به امر آموزش به 60/2  سوم

 نهادينه كردن برنامة تحول اداري   57/2 چهارم

 يزش منابع انسانيارتقاي سهم انگ 52/2 پنجم

  
هاي ورزش استان اصفهان از  موقعيت راهبرد) SPACE(ز ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام راهبردي 

در اين روش قدرت خدمات و مزيت . طريق قدرت خدمات، مزيت رقابتي، ثبات محيطي و قدرت مالي تدوين شد
شده از ماتريس  و قدرت مالي استخراج در محور افقي و ثبات محيطي) SWOT(رقابتي برگرفته از ماتريس 

)SWOT (گيرند در محور عمودي قرار مي.  
آمده براي قدرت خدمات، مزيت رقابتي، ثبات محيطي و قدرت مالي ورزش استان اصفهان به  دست نمرة به

  شرح زير است؛ 
محور                     مزيت رقابتي+ قدرت خدمات  = X محور     X = (- 20/2 )+ ( 83/4 )= ( 63/2 ) 

= Y محور      محور                                قدرت مالي +ثبات محيطي   Y = (4)+ (- 77/1 )= ( 23/2 ) 
  

هاي پيرامون  هاي ادارة كل ورزش و جوانان استان اصفهان و فرصت با توجه به قوت 2با توجه به نتايج شكل 
هايي  دست آمد، به اين معني كه اغلب راهبرد تهاجمي به هاي هاي آن در موقعيت راهبرد اين اداره موقعيت راهبرد

هاي تهاجمي خواهد بود كه ادارة كل با توجه  آيد، در قالب راهبرد دست مي به) SWOT(كه از تحليل ماتريس 
ها را در اختيار اهداف خود قرار دهد يا اينكه از  كند تا فرصت هاي پيراموني حمله مي هاي خود به فرصت به قوت
    . كند تا نقاط قوت خود را تقويت كند تا از ديگر رقبا پيشي بگيرد هاي پيرامون استفاده مي فرصت

  
 

 ا
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  ادارة كل ورزش و جوانان استان اصفهان) space(ماتريس ارزيابي موقعيت راهبردهاي . 2شكل 

  
  گيري بحث و نتيجه

شده است  ر عدم اجراي راهبردهاي تدوينهاي راهبردمحو هاي بزرگ سازمان   در اوايل هزارة سوم، يكي از دغدغه
ها به  ريزي راهبردي را براي برطرف كردن اين دغدغه ويژه مديريت راهبردي، برنامه علماي علم مديريت به). 1(

شده را از حالت  گيري از آن بتوانند راهبردهاي تدوين ها با بهره ها معرفي كردند تا سازمان حوزة مديريتي سازمان
و دانشمندان ديگر علم مديريت براي به تصوير  3، برايسون2، كاپالنو نورتون1ديويد. تبديل كنندذهني به عيني 

نفعان و كاركنان  كشيدن مراحل و فرايند اجراي راهبردهاي سازماني نقشة راهبردي را ابداع كردند تا مديران، ذي

                                                           
1. Dived 
2. Kaplan & Norton 
3. Bryson 
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شده، مسير  بين منظرها و اهداف تدوينومعلولي  مندي از آنها عالوه بر مشاهدة روابط علت ها با بهره سازمان
انداز و راهبرد اقدام  دستيابي به راهبرد سازماني را مشاهده كنند و در صورت انحراف از مسير منتهي به چشم

با توجه به اينكه براي تدوين نقشة راهبردي ابتدا بايد منظرها و اهداف سازمان تعيين . مقتضي را انجام دهند
هاي تحقيق نشان داد كه اهداف كالن ادارة كل ورزش و جوانان استان  يافته1نتايج جدول  رو براساس شود، ازاين

خروجي ( ارتقاي سطح سالمتي و نشاط اجتماعيشده شامل پنج هدف  انداز درنظرگرفته اصفهان با توجه به چشم
سهم استان در  رتقاي، ا)خروجي امور فرهنگي( ورزش ةهاي اسالمي ايراني در جامع ترويج ارزش، )ورزش همگاني

كمك به صنعت و ) خروجي امور زيربنايي( ها زيرساخت ةتوسع، )خروجي ورزش قهرماني( عزت و اقتدار ملي
كند كه راهبردهاي ادارة كل ورزش و جوانان  در واقع اين اهداف اين امكان را فراهم مي. است ورزش در استان

ها،  شوند و در ادامه اهداف بلندمدت و راهبردي، سنجه درستي تفسير شده به استان در قالب منظرهاي تدوين
  .شودشده مهيا  اهداف كمي، اهداف ساليانه و اقدامات اجرايي طراحي شود تا زمينة اجراي صحيح راهبردهاي تدوين

ريزي راهبردي ديويد ادارة كل ورزش و جوانان استان اصفهان با روي  مباني نظري مدل برنامه  با استناد به
به تفسير راهبردهاي اين اداره با ابزارهاي نوين مديريتي و تدوين اهداف گوناگون در منظرهاي مختلف  آوردن

هاي ورزشي ايجاد يگانگي و وحدت در مديريت ورزش  دهي به كاركنان و مديران ادارة كل و هيأت عالوه بر جهت
انداز و  هاي برخاسته از چشم ارچوبها با تعيين چ قهرماني و ورزش همگاني و ديگر امور منطبق بر مأموريت

شد و زمينة تبيين ابزارهاي مناسب  ها كه شايد در گذشته كمتر به آن توجه مي گيري راهبردها را در تصميم
  .گيري و كنترلي را فراهم آورده است اندازه

 خوبي فرايندها و كند تا به هاي مهمي كه به مديران كمك مي براساس مدل ديويد يكي از ماتريس
) IE(ها مطابق دهند، ماتريس داخلي و خارجي  هاي سازمان را براساس شرايط موجود جاري در سازمان فعاليت
و ارزيابي ماتريس محيط خارجي ) IFE(بندي دو ماتريس ارزيابي محيط داخلي  اين ماتريس از جمع. است

)EFE (هاي محيط داخلي ادارة كل  ضعف ها و با توجه به رتبه و وزن مؤثر داده شده به قوت. آيد دست مي به
دهد كه وضعيت  مي  اين عدد نشان. دست آمد به 52/2ورزش و جوانان استان اصفهان نمرة ماتريس محيط داخلي

بندي مؤثر  پس رتبه و وزن. محيط داخلي ادارة كل ورزش و جوانان استان اصفهان نزديك به نمرة متوسط است
استخراج شد، اين  73/2نهايت نمرة ماتريس ارزيابي محيط خارجي  ها و تهديدهاي ورزش استان در به فرصت
محيط  73/2مضمون راهبردي اينكه نمرة . دهندة مضامين راهبردي متفاوتي براي ورزش استان است نمره نشان
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ضمن اينكه . تر بودن محيط پيراموني ورزش استان است محيط داخلي بيانگر قوي 52/2خارجي نسبت به نمرة 
. دهندة وضعيت باالتر از متوسط نزديك به خوب محيط خارجي ورزش استان است م نشانمضمون دو

شود، موقعيت وضعيت موجود ادارة كل ورزش و جوانان در  استنباط مي 1طوركه از تفسير نتايج شكل  همان
ق بر ارائة رود، منطب كار مي هايي كه در اين وضعيت بيشتر به راهبرد. موقعيت توسعة خدمات قرار گرفته است

عنوان متولي اول ورزش  روزرساني خدمات ورزشي توسط ادارة كل ورزش و جوانان استان به خدمات نوين و به
عنوان يك پديدة اجتماعي چندوجهي كه در قالب  رسد با توجه به ماهيت ورزش به نظر مي به. استان است

يج اين بخش از پژوهش حاضر با وضعيت و نتا. شود، موقعيت مذكور مناسب اين اداره باشد خدماتي تلقي مي
  .راهبردهاي فدراسيون سپك تاكراي سنگاپور همسوست

ومعلولي بين  ومعلولي در نقشة راهبردي ورزش استان اصفهان عالوه بر ايجاد رابطة علت وجود رابطة علت
استان اصفهان ومعلولي بين اهداف گوناگون مناظر مختلف سند راهبردي ورزش  منظرهاي مختلف، روابط علت

با . حاكي از تصوير مناسبي از دستيابي ادارة كل ورزش و جوانان استان اصفهان به راهبردهاي اتخاذشده است
هاي انساني، دانش منابع انساني، عمليات مختلف كسب درآمدهاي دولتي و غيردولتي و  نگاهي اجمالي به سرمايه

اي در كشور همانند كميتة ملي المپيك ايران،  حرفه جايگاه مناسب ورزش استان در حوزة ورزش قهرماني و
سازي راهبرد سازماني خود موفق  فدراسيون سپك تاكرا سنگاپور اين سازمان با نقشة راهبردي مشابهي در پياده

ها  مندي از اين قابليت رسد ادارة كل ورزش و جوانان استان اصفهان نيز با بهره نظر مي رو به ازاين. عمل كردند
 .انداز خود موفق عمل كند اند در تحقق چشمتو مي

از آنجا كه محيط پيراموني ادارة كل ورزش و جوانان نسبت به محيط داخلي از برتري نسبي برخوردار است، 
) SO, WO(شده از ماتريس تعيين راهبردها رويكرد راهبردهاي تهاجمي و رقابتي  بيشتر راهبردهاي استخراج

ادارة كل ورزش و جوانان استان اصفهان از ) QSPM(هاي  بندي راهبرد اولويت 5ول با توجه به نتايج جد. دارند
هاي استان،  ترتيب عبارتند از استفاده از منابع و ظرفيت كه به. راهبرد اول تا راهبرد پنجم مشخص شده است

هاي  ي سرمايهمنظور ارتقا گذاري ورزش استان، توجه ويژه به امر آموزش به كاربست مديريت واحد در سياست
شايان ذكر است در بين . انساني، نهادينه كردن برنامة تحول اداري و ارتقاي سهم انگيزش منابع انساني

كارانه و  راهبردهاي اتخاذشده توسط ادارة كل ورزش و جوانان استان اصفهان راهبردهايي با رويكرد محافظه
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هاي بين شش تا ده  گانة اول قرار نگرفت و در رتبه هاي پنج نيز وجود داشت، ولي در اولويت) ST, WT(تدافعي 
 .هاي ورزش استان قرار گرفتند بندي راهبرد اولويت

شده در محيط پيراموني، استفاده از  شود، با توجه به پانزده فرصت شناسايي آنچه از اين نتايج استنباط مي
در رتبة بعدي كاربست مديريت واحد در . دترين راهبرد در نظر گرفته ش عنوان مهم هاي استان به منابع و ظرفيت

هاي چهارگانة ورزش تربيتي،  گذاري ورزش استان است كه اين راهبرد با توجه به تفكيك ورزش به حوزه سياست
تواند در كل ورزش استان  اي راهبرد مناسبي است كه مي ورزش همگاني، ورزش قهرماني و ورزش حرفه

توجه ويژه به . انداز ورزش استان شود افزايي منجر به محقق شدن چشم ن همافزايي ايجاد كند و در نهايت اي هم
شده براي  هاي درنظرگرفته هاي موجود در استان، از جمله راهبرد خيران ورزشكار نيز در قالب استفاده از پتانسيل

زش ادارة كل ورزش و جوانان استان اصفهان است تا به نوعي بخش خصوصي هم در محقق شدن اهداف ور
كننده در نظر گرفته  در محيط داخلي نيز دو راهبرد بسيار تعيين. استان سهم درخوري را به خود اختصاص دهند

كننده براي حمله به اهداف  شد تا به نوعي منابع انساني و فرايندهاي داخلي ادارة كل را مهياي جهشي خيره
مديران ورزش استان با توجه به اتخاذ  طور كلي به. انداز كند كالن ورزش استان در راستاي تحقق چشم

انداز  منظور تحقق چشم توانند اهداف كالن ورزش استان را نشانه بروند و شرايط را به هاي ذكرشده مي راهبرد
  .شده فراهم آورند درنظرگرفته

 طور كلي تدوين منظرها و اهداف ادارة كل ورزش و جوانان استان اصفهان زمينة مناسبي براي اجرايي به
آمده نيز از طريق اهداف بلندمدت و  دست كند و نقشة راهبردي به شدن راهبردهاي سند ورزش استان فراهم مي

وجود  هاي ورزشي تصوير روشني به ومعلولي، براي مديران و كاركنان ادارة كل ورزش و جوانان و هيأت روابط علت
ة كل ورزش و جوانان استان اصفهان با تفسير رو اتخاذ چنين رويكردي در اجراي راهبرد ادار ازاين. آورد مي

انداز به اهداف كالن، اهداف راهبردي، اهداف كمي، اهداف ساليانه و اقدامات اجرايي هر سال در حوزة  چشم
در نهايت تهية نقشة . رسد نظر مي نظير به ورزش همگاني، ورزش قهرماني، امور زيربنايي و حوزة فرهنگي كم

ها با  هاي بلندمدت و اجراي آنها و نيز كنترل همزمان اجراي برنامه فهان با تهية برنامهراهبردي ورزش استان اص
ها و همچنين حوزة  ها كنترلي هادي و تابع تفكرات نوين در حوزة ورزش همگاني، قهرماني و زيرساخت سنجه

شد،  حساس نياز ميهاي طوالني در ورزش كشور به آن ا از سوي ديگر چنين رويكردي كه از مدت. فرهنگي است
هاي نو در  اين گونه عمليات و فعاليت. هاي مناسبي سوق خواهد داد ورزش همگاني و ورزش قهرماني را به جايگاه
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هاي مأموريتي منطبق بر رسالت وزارت ورزش و جوانان زمينة موفقيت ورزش كشور  ويژه در حوزه ورزش كشور به
د اهداف و نقشة راهبردي ورزش كشور در قالب سندي جامع با شو بر اين اساس توصيه مي. آورد را فراهم مي

  .هاي كلي و قانون برنامة پنجم توسعة كشور تهيه شود توجه اسناد باالدستي از جمله سياست
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