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 چکیده
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 مقدمه

از  یاریتوجه بس یکاستراتژ یریتمد یر،اخ هایسال در

(. 16را به خود جلب کرده است ) یدولت هایسازمان یرانمد

 یل)تحل یاستراتژ یلاز تحل یکاستراتژ یریتمد فرایند

 مأموریت،استفاده از  با شود،می( آغاز یو خارج یداخل

 یسپس استراتژ شود،می یتو اهداف هدا اندازچشم

 شودمی یابیارز درنهایتشده و  سازیپیاده یافته،توسعه

موفق خواهند بود که  ییهاامروزه سازمان بنابراین،(؛ 13)

استفاده کنند. دانشمندان  یراهبرد یریتبتوانند از علم و مد

 یهارا از جنبه یکاستراتژ یزیربرنامه یتاهم یاریبس

 یهمبستگ یرو یاند و همگکرده یمختلف بررس

و عملکرد مطلوب توافق نظر دارند  یراهبرد زییربرنامه

 یکو جامع  یراهبرد هایبرنامهاستفاده از  رو،ازاین(. 18)

 ریزیبرنامه چراکه شود،محسوب می هاسازمانضرورت در 

 هاسازمانکه  دهدمیوضع موجود نشان  یلبا تحل یراهبرد

وضع مطلوب  یلو با تحل اندایستادهدر حال حاضر در کجا 

به کجا را دارند  یدنموضوع هستند که قصد رس ینا یانگرب

 شودمیقانع  یریتمد ریزیبرنامهنوع  ینو به کمک ا

کرده و سازمان را  یینتع یندهخود را در آ هایگیریجهت

 ۀنکت اما(؛ 10مجهز سازد ) یو تحوالت آت ییراتدر مقابل تغ

 ابزار مناسب برای اجرای نبوداست که  ینا توجه شایان

شکست  سبب هاسازماناستراتژیک در  ۀبرنام آمیزموفقیت

(. 9استراتژیک در سازمان شده است ) هایبرنامهبسیاری از 

فراوان در طی دو  هایپیمایش، بررسی و زمینه ینهم در

 هاشرکتدرصد  80 تا 60که  دهندمیگذشته نشان  ۀده

 کهدرحالی کنند؛نمیبه اهداف استراتژیک خود دست پیدا 

علت شکست  درصد 70بیش از  دهدمیمطالعات نشان 

 بنابرایننهفته است؛  آنها سازییجار ۀدر مرحل هااستراتژی

بد آن  سازییمشکل واقعی استراتژی بد نیست، بلکه جار

 شدهینتدو هایاستراتژی یبرای اجرا روازاین(. 12است )

ای و معیاره هاپروژهاجرایی،  هایبرنامهرا به  آنهاباید 

 پیبه این نکته  توانمی وصف این باکلیدی ترجمه کرد. 

عملیاتی  ۀو الی سازمان استراتژیک الیۀ بین که برد

وجود دارد. در اثر این شکاف  یشکاف عمیق هاسازمان

 گیریجهتروزمره از  هایگیریتصمیماقدامات عملیاتی و 

و در مسیری متفاوت و  شودمیاستراتژیک سازمان منفک 

 با استراتژیک الیۀ باید بنابراین. یابدمیمتضاد جریان  بعضاً

 .بخورد پیوند سازمان الیۀ اجرایی

. در پذیردمیصورت  یاستراتژ ۀنقش وسیلۀبه یوندپ این

میان تدوین استراتژی و اجرای آن را  ۀآنچه فاصل یقتحق

استراتژی است. نقشۀ استراتژی یک  ۀنقش کند،میپر 

کار برای تشریح،  ۀساختار منطقی و جامع و یک برنام

نامشهود برای رسیدن  هایداراییسازی همراستاسنجش و 

 راه بهترین که است این بربه عملکرد برتر است. اعتقاد 

 است؛ پایین به باال رویکرد از استفاده استراتژی نقشۀ ترسیم

 و تدوین فرایند ابتدا باید سازمان، رانمدی که معنا این به

 با و برسانند انجام به را سازمان استراتژیک برنامۀ طراحی

 کلیدی اهداف شده،ینتدو استراتژیک برنامۀ از استفاده

 دهند قرار شدهینتدو مناظر در و استخراج را( استراتژیک)

 (.1) کنند برقرار راآنها  بین معلولی و علّت روابط و

ها حائز ورزش در تمام دوران زندگی انسان ی،طرف از

اما چون مبنای تربیت جسمی و روحی در  ،اهمیت است

، باید اهمیت شودیجوانی گذاشته منو و کودکیسنین 

 بنابراین،(؛ 4بیشتری برای ورزش در این دوران قائل بود )

بر  یتوجهقابل یتیدر مدارس اثرات ترب بدنیتربیت آموزش 

آن  یو عمل ییاجرا یهاآموزان دارد و چنانچه برنامهدانش

در جهت رشد و  ییبسزا تأثیرانجام شود،  یاصول صورتبه

و  یهروح یتتقو ی،روان ی،اجتماع ی،ذهن ی،تکامل جسم

 در(. 5آموزان خواهد داشت )اخالق در دانش یریپذشکل

 شده گرفته نظر در هرمی ورزش توسعۀ برای مختلف منابع

 . اندکرده بندییمتقس متفاوتی یهاورزش را به گونه و است
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 هایمدلاز  یکی(، 2005و همکاران ) 1مدل مول

در  کهبه ورزش است  یمراتبسلسله یکردشده در روشناخته

 آموزشیآن سطوح ورزش جامعه به چهار سطح ورزش 

 تقسیم یاو حرفه یقهرمان یحی،و تفر ی(، همگانیتی)ترب

( و ی)آموزش یتیو ترب یمهرم، ورزش تعل ةقاعد. در شودیم

سطح  یشترینقرار دارد. ب ایحرفهدر رأس آن ورزش 

شدن به سمت  یکهرم است و با نزد ةشرکت مربوط به قاعد

کاسته  زشدر ور کنندگانشرکتهرم، از تعداد  رأس

سطح ورزش  در بندی،تقسیم این به توجه با. شودمی

 در ورزش علم و هایتراتژاس ی،ورزش هایمهارت یآموزش

 شوندیم تدریسها دانشگاه و مدارس رسمی یهادوره

 ینرا به ا ورزش یز( ن2008و همکاران ) 2یبوری(. ش15)

که در قاعده هرم و در سطح  اندکرده تقسیمچهار سطح 

 یو در سطح بعد یو مقدمات یگسترده، ورزش آموزش

 رأسقرار دارند؛ در سطح باال و  یو قهرمان یورزش همگان

تربیت  در واقع،(. 17وجود دارد ) ایحرفهورزش  یزهرم ن

 خصوصبهو  یتو ترب یماز تعل ینفکو ورزش جزء ال بدنی

درونداد در  یک عنوانبه تنهانه یو جوان یدر دوره نوجوان

 انمورد توجه اکثر متخصص یو پرورش یآموزش یستمس یک

 اینداز عوامل مهم فر یکیبلکه  است، بدنیتربیت و  یمتعل

 ۀسسؤبرونداد هر م یفیو ک یسطح کم یدر ارتقا یاتیعمل

 یاست که کشورها یلدل ینبه هم ،است یآموزش

 یبرا یجد گذارییهسرما توسعه در حالو  یافتهتوسعه

 ایندفر یندر ا بدنیتربیت و  یتو ترب یمتحقق اهداف تعل

آن  یو دستاوردها رکردهاسطح کا کنندیکرده و تالش م

که صرف  یزمان مدت امروزه حال، با اینارتقا دهند.  مرتباًرا 

اخیر  دهۀ سهدر  شودیجسمانی نوجوانان م هاییتفعال

است  یدر حال ینا ،(6کاهش یافته است ) یاطور عمدهبه

نفر( جمعیت کشور را  یلیونم 12) ششمیککه حدود 

                                                           

1. Mull 

2. Shilbury 

ر نظر گرفتن اینکه . ددهندیموزان تشکیل مآدانش 

جمعیت زیادی از کشور به علل گوناگون دچار فقر 

د پیامدهای منفی و مخربی را توانیند و این عامل ماحرکتی

 یشیاندچاره باره ینا که در طلبدیم ،همراه داشته باشدبه

 شود.

 یراخ هایسالموضوع، در  ینا یتتوجه به اهم با

 ۀبرنام سازیپیادهو  ینتدو منظوربه یمتعدد یقاتتحق

 وحدانیانجام گرفته است.  تربیتیورزش  ةدر حوز یراهبرد

 یافتنددست  یجهنت ینبه ا یقی( در تحق1396و همکاران )

و  بدنیتربیت  هایاستراتژی سازیپیادهو  ینکه تدو

 یابیدست یبرا و پرورش آموزشوزارت  یورزش هایفعالیت

م و فعال در سال یو سبک زندگ یبه توسعۀ سواد حرکت

، زمینه ین(. در هم8خواهد بود ) یدآموزان مفدانش

 ینتدو منظوربه یقی( در تحق1396) یعو شج میرزازاده

مشهد،  یدر دانشگاه فردوس یراهبرد توسعۀ ورزش دانشگاه

 11فرصت و  11ضعف،  12قوت،  12 ییبر شناساعالوه

دانشگاه را  ینورزش ا یکاستراتژ یگاهجا ید،تهد

 3برنت ورزشی کمیتۀ(. 7کردند ) ییکارانه شناسامحافظه

-2020 هایسال یخود برا یکاستراتژ ۀ( در برنام2016)

 25 تا 15جوانان  ینتوسعۀ ورزش ب هایی، استراتژ2016

 یاز کشورها هاییبخش ملاز اروپا )شا یهناح ینسال در ا

برنت قرار  اییدر یۀکه در حاش یهفنالند و روس ئد،نروژ، سو

 یو زمستان یتابستان هایبازی یدارند( را شامل سازمانده

تبادل  یشافزا یه،ناح یندر ا هاورزش یفیک یبرنت، ارتقا

تفاهم  یجادو ا یو داوران ورزش یرانمد یان،ورزشکاران، مرب

 اندکردهمنطقه عنوان  انساکن ینصدر بو سعه یفرهنگ

(11.) 

در توسعۀ  یراهبرد ریزیبرنامه یتتوجه به اهم با

 ینورزش، ضرورت توجه به ا از جملهمختلف  هایمقوله

3. Barents Sport Committee 
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و  کندمیجلوه  یضرور ازپیشبیش یزمهم در کشورمان ن

 ۀکشور در عرص یافتنتوسعه ن یلاز دال یکیبدون شک 

مقوله مهم و اعمال  ینمسئوالن به ا توجهیکمورزش، 

که  است یضرور بنابراین،(؛ 3است ) ایسلیقه یماتتصم

مختلف  یهاتبع آن استانکشور و به تربیتیورزش  یبرا

 چراکه ،شود ینتدو یکو نقشۀ استراتژ یراهبرد ۀبرنام یزن

 یسهولت در اجرا ساختن راهبردها ضمن کار این با

در  بدنیتربیت درس  یتتوسعه و تقو موجبات شده،ینتدو

 دربرنامه فوق یورزش هایفعالیت ارتقای ،آموزاندانش یانم

 ملی، درس برنامۀ بهبود یادین،چارچوب سند تحول بن

 ینۀزم و وپرورشآموزشوزارت  هایسیاست گسترش

سالم و فعال در  یو سبک زندگ یتوسعۀ سواد حرکت

نظر است که به یدر حال ین. اآورد فراهم را آموزاننشدا

در استان  تربیتیتوسعۀ ورزش  یراهبرد ۀبرنام رسدمی

حوزه از ورزش  ینتوسعۀ ا یکان و نقشۀ استراتژکردست

 تعاملاست که  ینا یقتحق یاصل سؤال رو،ازاین ندارد؛ وجود

استان  تربیتیورزش  توسعۀ یراهبردها و نقشۀ استراتژ

  است؟ چگونهکردستان 

 قیتحق روش

 که است یمایشیپ-توصیفیاز نوع  حاضر تحقیق روش

و با توجه به  یکاربرد یقاتهدف از نوع تحق یبر مبنا

. دارد قرار استراتژیک تحقیقات دستۀ در یقتحق یتماه

و  یناستان کردستان تدو یتیورزش ترب هایاستراتژی ابتدا

سطوح  یریتفس -یساختار مدلسازیاز  ادهسپس با استف

 یآمار ۀشد. جامع یمابعاد ترس یانارتباطات م ةمدل و نحو

 یورزش یریتمدهیأت علمی رشتۀ  عضایپژوهش شامل ا

 انو معاون یرکل، مدنفر( 7) استان کردستان هایدانشگاه

و معاون  نفر( 3) کل ورزش و جوانان استان کردستان ةادار

بودند.  نفر( 1) استان وپرورشآموزشو سالمت  بدنیتربیت 

از  پس. یرفتشمار صورت پذتمام صورتبه گیرینمونه

 یینعو ت یداتو تهد هافرصتنقاط قوت، ضعف،  یینتب

ورزش  هایاستراتژی استان، تربیتیموجود ورزش  یتوضع

 دلفی تکنیک از استفاده با استراتژی 9 شامل استان تربیتی

در  یک. سپس اهداف استراتژشد تبیین مرحله سه طی و

 یارو در اختشد  یمپرسشنامه تنظ صورتبه یسیماتر یجدول

قرار گرفت و از آنان درخواست شد  یقتحق ۀنمون

عالمت  ،دارد تأثیر j یبر استراتژ i یاستراتژ کهدرصورتی

V، کهدرصورتی j  برi دارد عالمت  تأثیرA، کهدرصورتی 

بر  اصالً کهدرصورتیو  Xعالمت  ،دوطرفه است تأثیر

انجام  از پس. کنندرا درج  Oعالمت  ،ندارند تأثیر یکدیگر

. شد حاصل 1 جدول ،سه مرحله یط یدلف روش باکار  ینا

اهداف، از روش  معلولی -یروابط عل یینتع یادامه برا در

استفاده شد. مدل ساختار  تفسیری -یساختار مدلسازی

 یتک صورتبهکه را شاخص  ینقادر است ارتباط ب یریتفس

 دیگر عبارتبه؛ کند یینتع ،اندوابسته یکدیگربه  یگروه یا

 یتعامل یادگیری یندفرا یک تفسیری -یساختار مدلسازی

از عناصر مختلف و مرتبط با  ایمجموعهاست که در آن 

 یجامع ساختاربند یستماتیکمدل س یکدر  یکدیگر

قضاوت  یراز ،است یریمدل تفس یک ISM. روش شوندمی

از عناصر باهم  یککدام کندمی یینتع کهگروه است  ینا

 یقاتبه تحق یتدارند. با عنا ایرابطهچه  ینکهرابطه دارند و ا

جهت  ،ISMمدل  شناسیروش ینو همچنمشابه 

دنبال  1 شکلمراحل  یمدل در نقشۀ استراتژ کارگیریبه

 .شودمی

 

 

 

 



 71                                                         استان کردستان یمورد ۀ: مطالعتربیتیورزش  ۀتوسع هایتعامل راهبرد تحلیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یدر نقشۀ استراتژ ISMمدل  کاربرد. 1 شکل

 

 قیتحق یهاافتهی و جینتا

پیش از ترسیم نقشۀ استراتژی، الزم بود که ابتدا اهداف 

استراتژیک ورزش تربیتی استان کردستان تدوین شود. 

ها یاستراتژ، ابتدا 1منظور، براساس مراحل جدول بدین

ش تدوین و سپس اقدام به تدوین نقشۀ استراتژیک ورز

 تربیتی استان شد.

 

 های ورزش تربیتی استان کردستانیاستراتژ. روش دستیابی به 1جدول 

 اقدامات مراحل

 یامرحله 3پروژه با تکنیک دلفی  راهبری شورایمصاحبۀ عمیق با  مرحلۀ اول

 آمدهدستبه SWOTانجام تحلیل عاملی تأییدی برای تأیید فهرست  مرحلۀ دوم

 (EFE( و ماتریس عوامل خارجی )IFEتدوین ماتریس عوامل داخلی ) مرحلۀ سوم

 EFEو  IFEترسیم موقعیت استراتژیک ورزش تربیتی استان کردستان با توجه به نتایج جداول  ۀ پنجممرحل

 SWOTمتناظر با فهرست  SO،WT،ST،WOراهبردهای تدوین  مرحلۀ ششم

 شناسایی اهداف استراتژیک
( برقراری ارتباط متنی بین اهداف i , j با )

 استفاده از نظرات نخبگان

 SSIMتشکیل ماتریس  RMتشکیل ماتریس 

 تعیین سطح اهداف

 CMاتریس تشکیل م

 

 ترسیم نقشه استراتژی بر اساس ارتباط و سطح تعیین شده در مرحله قبل 

آیا ارتباطات ترسیم شده 

منطقی است و سازگاری بین 

 آنها وجو دارد؟

 تصویت نقشه استراتژی

 

 بله 

 خیر

ی
ور

ضر
ت 

را
یی

تغ
ل 

ما
اع
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به موقعیت استراتژیک ورزش تربیتی پس از دستیابی 

 ترسیم استان کردستان و تدوین راهبردهای متناظر، جهت

 :گرفت انجام زیر شرح به مراحل استراتژی نقشۀ

 یک ساختاری تعامل ماتریس تشکیل منظوربه ابتدا

 اختیار در و تشکیل هاشاخص شامل نه در نه ماتریس

 اصول براساس اعضا. شد داده قرار راهبری شورای اعضای

 .کردند تکمیل را هاماتریس زیر

ارتباط میان این دو متغیر در  «iو  j» هر ازای به

 چارچوب بررسی زیر است.

 V :سطر هدف i  ستون هدفبرای رسیدن به j 

 کند.کمک می

 A :ستون هدف j سطر هدفرسیدن به  برای i 

 .کندمی کمک

 x :ستون اهداف j سطر  و i  برای رسیدن به

 همدیگر کمک خواهند کرد.

 O :ستون اهدافj   و سطر i .بدون ارتباط هستند 

 مشخص است. 2در جدول  1خودتعاملی ماتریس نتیجۀ

 

 (SSIM) یکاهداف استراتژ یخودتعامل یسماتر .2جدول 

ف
دی

ر
 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 استان کردستان یتیورزش ترب هایاستراتژی

 X V X V V V V X  استان تربیتی ورزش بهسازی ۀبرنام ارتقای 1
 یورزش یانو مرب بدنی تربیتمدرسان  هایمهارت یتعداد و ارتقا افزایش 2

 در استان

 
 O X X V O V O 

 V O O V X A    استان یاماکن ورزش یابینظام ارز سازیبهینهو  توسعه 3
 هایدانشگاهدر مدارس و  بدنی تربیتساعت درس  یفیو ک یکم ارتقای 4

 استان

 
   V X A X O 

 در ورزشی نوآموزان و دانشجویان آموزان،دانش مشارکت افزایش 5

 استان ورزشی المپیادهای

 
    X O X O 

 و دانشجویان آموزان،دانش بین در فعال زندگی و ورزش فرهنگ ارتقای 6

 استان در ورزشی نوآموزان

 
     A X O 

 V A        یاقتصاد جوییصرفهاستان با هدف  یاماکن ورزش ییکارا افزایش 7

 یورزش هایباشگاهو  هادانشگاهدختران در مدارس،  یتیورزش ترب توسعۀ 8

 استان

 
       A 

 ورزشی فضاهای و اماکن بهسازی در خصوصی بخش مشارکت افزایش 9

 استان

         

 

 باید ولیها یریپذدر دسترس یسبه ماتر یابیدست برای

شوند.  یلتبد یکبه صفر و  1 جدول در یادشده نمادهای

 V صورتبه SSIMدر ماتریس  i,j چنانچهمنظور ینبد

تبدیل به یک است  (i,j)باشد، بنابراین در ماتریس دستیابی 

در ماتریس  (i,j)شود. چنانچه به صفر تبدیل می (j,i)و 

SSIM صورتبه A  باشد در ماتریس دستیابی(i,j)  تبدیل

                                                           

1. Structural Self-Interaction Matrix 

 (j,i)شود. چنانچه تبدیل به یک می (j,i)شود و به صفر می

در ماتریس دستیابی به  (j,i)بنابراین  ،وارد شود x صورتبه

 صورتبه( i,jشود. چنانچه )نیز به یک تبدیل می j,iیک و 

O  وارد شود، بنابراینi,j  وj,i یۀشود. پس از تهصفر می 

آن  یدرون یسازگار یدبا یه،اول یریپذدسترس یسماتر

و هدف  2هدف  ییربه تغ 1نمونه اگر هدف  برایبرقرار شود؛ 
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هدف  ییربه تغ 1هدف  یدمنجر شود، با 3هدف  ییربه تغ 2

( *1) صورتبهسازگارشده  موارد ینجامنجر شود. در ا یزن 3

 (.3)جدول  است شده مشخص

 (RM) یهاول یریپذدسترس ةشداصالح ماتریس .3جدول 

ف
دی

ر
 

ت 9 8 7 6 5 4 3 2 1 استان کردستان یتیورزش ترب هایاستراتژی
در

ق
 

وذ
نف

 

 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 استان تربیتی ورزش بهسازی برنامۀ ارتقای 1

2 
 مربیان و بدنیتربیت  مدرسان هایمهارت یتعداد و ارتقا افزایش

 استان در ورزشی
1 1 0 1 1 1 0 1 0 6 

 4 0 1 1 0 0 1 1 0 0 استان یاماکن ورزش یابینظام ارز سازیبهینهو  توسعه 3

4 
در مدارس و  بدنیتربیت ساعت درس  یفیو ک یکم ارتقای

 استان هایدانشگاه
1 1 0 1 1 1 0 1 0 6 

5 
در  یو نوآموزان ورزش یاندانشجو آموزان،دانش مشارکت افزایش

 استان یورزش یادهایالمپ
0 1 0 0 1 1 0 1 0 4 

6 
 یانآموزان، دانشجودانش ینفعال در ب یزندگ و ورزش فرهنگ ارتقای

 در استان یو نوآموزان ورزش
0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 

 5 0 1 1 1 0 1 *1 0 0 یاقتصاد جوییصرفهاستان با هدف  یاماکن ورزش ییکارا افزایش 7

8 
 هایباشگاهو  هادانشگاه مدارس، در دختران تربیتی ورزش توسعۀ

 استان یورزش
0 0 1 1 1 1 0 1 0 5 

9 
 ورزشی فضاهای و اماکن بهسازی در خصوصی بخش مشارکت افزایش

 استان
1 0 1 0 0 0 1 1 1 5 

  2 9 4 7 6 7 5 4 4 وابستگی میزان 

 

از  یکهر  یوابستگ یزانقدرت نفوذ و م ،3 جدول در

 یارتقا»نمونه، قدرت نفوذ  برایاهداف محاسبه شده است. 

معنا  یناست؛ به ا 9 «استان یتیورزش ترب یبهساز ۀبرنام

 ،است 4آن  یوابستگ یزانو م گذاردمی تأثیرهدف  9که بر 

استان  یتیورزش ترب یبهساز ۀبرنام یهدف بر ارتقا 4 یعنی

داف استفاده اه بندیطبقهاعداد در  ین. اگذارندمی تأثیر

د گیرمک انجام  یکم یلتحل یداما قبل از آن با شوند،می

 (.2)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مک میک تحلیل ۀنتیج. 2 شکل
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هر  یرا برا نفوذ قدرتو  یوابستگ میزان یجۀنت 2 شکل

 عوامل اساس این بر. دهدمی)اهداف( نشان  عوامل از یک

 ۀدر منطق 9و  7، 3 عوامل نفوذی، منطقۀ در 2 و 1

و  وابسته منطقۀ در 8و  6، 5 واملع ،خودمختار )مستقل(

خودمختار شامل  واملهستند. ع یوندیپ ۀدر منطق 4عامل 

و  یفضع یو وابستگ نفوذقدرت  یهستند که دارا یعوامل

 یکم ول نفوذقدرت  یند. عوامل وابسته داراامتوسط

 یرهایمتغ معموالًعوامل  ین. اهستندباال  نسبتاً یوابستگ

 یتقدرت هدا یدارا یوندیهدف هستند. عوامل پ یا یجهنت

 یند که داراایعوامل یزن یو عوامل نفوذ یادز یو وابستگ یادز

 (.14) هستندکم  یوابستگ یول یاد،ز نفوذقدرت 

 آنها، یتسطح اهداف و اولو یینتع برایبعد  ۀمرحل در

 یینهر عامل تع یبرا نیازپیشو مجموعه  یابیدست ۀمجموع

 شاملهدف  هر یابیدست ۀ. مجموع(4شود )جدول می

 ۀو مجموع پذیرندمی تأثیر هدف ینکه از ا شودمی اهدافی

. یرگذارندتأث هدف ینکه بر ا شودمی اهدافی شامل نیازپیش

دست به یابیدست یسو تأثرها با استفاده از ماتر تأثیر ینا

هر  نیازپیشو  یابیمجموعه دست یینتع از. پس آیدمی

 تعیین هدفهر  یدو مجموعه برا ینعناصر مشترک ا هدف،

با  یابیبودن مجموعه دست یکسانو در صورت  شودمی

سطح باال در  عنوانبهمجموعه اشتراکات، آن هدف )اهداف( 

 یاثرگذار یهدف دارا یک(. هرچه 2) شودمینظر گرفته 

در سطح  ISMاهداف باشد، در مدل  یربر سا یتریشب

از  یاثرگذار ISMدر مدل  چراکه گیرد،میقرار  تریپایین

 ییمدل نها شدهیطراح هایالیه بهبه باالست. سطح ا  یینپا

سطوح  یدبا ،سطوح یردست آوردن سابه یشارهدارد. برا

 .شود تکرار فرایند و شده جدا تریساز ما یقبل

 

 (اول)سطح  اهداف سطح تعیین. 4 جدول

 سطح مشترک (ورودی) نیازپیش مجموعۀ (خروجی) دستیابی مجموعۀ اهداف

1 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9  1 ،2 ،4 ،9 1 ،2 ،4 ،9  

2 1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،8 1 ،2 ،4 ،5 1 ،2 ،4 ،5  

3 3 ،4 ،7 ،8 1 ،3 ،8 ،9 3 ،8  

4 1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،8 1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،8 1 ،2 ،4 ،6 ،8  

 اول سطح 8، 6، 5، 2 8، 6، 5، 4، 2، 1 8، 6، 5، 2 5

 اول سطح 8، 6، 5، 4 8، 7، 6، 5، 4، 2، 1 8، 6، 5، 4 6

7 3، 4 ،6 ،7 ،8 1 ،3 ،7 ،9 3 ،7  

 اول سطح 8، 6، 5، 4، 3 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 8، 6، 5، 4، 3 8

9 1 ،3 ،7 ،8 ،9 1 ،9 1 ،9  

 

 و دستیابی مجموعه که اهدافی 4 جدول براساس

 قرار اول سطح در باشند، یکسان آنها مشترک مجموعۀ

 باالترین و اول سطح در 8 و 6 ،5 اهداف روازاین. گیرندمی

 سطح( اهداف) هدف تعیین برای حال. گیرندمی قرار سطح

 جدول) شوندمی حذف 4 جدول از 8 و 6 ،5 اهداف دوم،

5.) 
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 (دوم)سطح  اهداف سطح تعیین. 5 جدول

 سطح مشترک (ی)ورود نیازپیش مجموعۀ (ی)خروج دستیابی مجموعۀ اهداف

1 1 ،2 ،3 ،4 ،7 ،9 1 ،2 ،4 ،9 1 ،2 ،4 ،9  

 دوم سطح 4، 2، 1 4، 2، 1 4، 2، 1 2

3 3 ،4 ،7 1 ،3، 9 3  

 دوم سطح 4، 2 ،1 7، 4، 3، 2، 1 4، 2، 1 4

7 3، 4 ،7 1 ،3، 7 ،9 3 ،7  

9 1 ،3 ،7، 9 1 ،9 1 ،9  

 

 و دستیابی مجموعۀ که اهدافی 5 جدول براساس

 قرار دوم سطح در باشند، یکسان آنها مشترک مجموعۀ

. گیرندمی ارقر دوم سطح در 4 و 2 اهداف روازاین. گیرندمی

 4 و 2 اهداف سوم، سطح( اهداف) هدف تعیین برای حال

 (.6 جدول) شوندمی حذف 5 جدول از

 و دستیابی مجموعۀ که اهدافی 6 جدول براساس

 قرار سوم سطح در باشند، یکسان آنها مشترک مجموعۀ

 حال. گیردمی قرار سوم سطح در 7 هدف روازاین. گیرندمی

 جدول از 7 هدف چهارم، سطح( اهداف) هدف تعیین برای

 (.7 جدول) شوندمی حذف 6

 

 (سوم)سطح  اهداف سطح تعیین. 6 جدول

 سطح مشترک (ی)ورود نیازپیش مجموعۀ (ی)خروج دستیابی مجموعۀ اهداف

1 1 ،3 ،7 ،9 1 ،9 1 ،9  

3 3، 7 1 ،3 ،9 3  

 سوم سطح 7، 3 9، 7، 3، 1 7، 3 7

9 1 ،3 ،7 ،9 1 ،9 1 ،9  

 

 (چهارم)سطح  اهداف سطح تعیین. 7 جدول

 سطح مشترک (ی)ورود نیازپیش مجموعۀ (ی)خروج دستیابی مجموعۀ اهداف

1 1 ،3 ،9 1 ،9 1 ،9  

 چهارم سطح 3 9، 3، 1 3 3

9 1 ،3 ،9 1 ،9 1 ،9  

 

 و دستیابی مجموعۀ که اهدافی 7 جدول براساس

 قرار چهارم سطح در باشند، یکسان آنها مشترک مجموعۀ

. گیردمی قرار چهارم سطح در 3 هدف روازاین. گیرندمی

 از 3 هدف پنجم، سطح( اهداف) هدف تعیین برای حال

 (.8 جدول) شوندمی حذف 7 جدول

 نهایی و پنجم سطح در 9 و 1 اهداف 8 جدول براساس

 .گیرندمی قرار استراتژی نقشۀ
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 سطح در 8 و 6 ،5 اهداف ،8 تا 4 جداول به توجه با

 سوم، سطح در 7 هدف دوم، سطح در 4 و 2 اهداف اول،

 پنجم سطح در نیز 9 و 1 اهداف و چهارم سطح در 3 هدف

 توسعۀ استراتژی نقشۀ نهایی مدل بنابراین گرفتند؛ قرار

 است سطح 5 دارای کردستان استان تربیتی ورزش

 (.3 شکل)

 

 (چهارم)سطح  اهداف سطح تعیین. 8 جدول

 سطح مشترک (ی)ورود نیازپیش مجموعۀ (ی)خروج دستیابی مجموعۀ اهداف

 پنجم سطح 9، 1 9، 1 9، 1 1

 پنجم سطح 9، 1 9، 1 9، 1 9

 

 
 

 کردستان استان تربیتی ورزش توسعۀ استراتژی نقشۀ. 3 شکل

 

 یریگجهینت و بحث

توسعۀ  هایاستراتژی ییشناسا یق،تحق ینا هدف

 یانتعامل م یلو تحل بندیاولویتاستان و  یتیورزش ترب

 9 یق،تحق ۀبود. با توجه به نظر نمون هااستراتژی این

استان کردستان  یتیتوسعۀ ورزش ترب یبرا یاستراتژ

ی استراتژیک، ابتدا اقدام به هابرنامهدر تمامی شد.  ینتدو

یدات پیش تهدو  هافرصت، هاضعفشناسایی نقاط قوت، 

روی سازمان شده و سپس براساس جداول ماتریس عوامل 

داخلی و خارجی، اقدام به بررسی موقعیت استراتژیک 

و  SWOTسازمان شده و در نهایت، متناظر با تحلیل 

شود. یمموقعیت راهبردی سازمان، راهبردهای الزم تدوین 

 ینتدو نیز در( 1396) یعو شج همچنان که میرزازاده

مشهد،  یدر دانشگاه فردوس یهبرد توسعۀ ورزش دانشگاهرا

 11فرصت و  11ضعف،  12قوت،  12 ییبر شناساعالوه

دانشگاه را  ینورزش ا یکاستراتژ یگاهجا ید،تهد

  (.7کردند ) ییکارانه شناسامحافظه
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 ۀ( در برنام2016) برنت ورزشی کمیتۀ همچنین،

پس از انجام  ،2016-2020 هایسال یخود برا یکاستراتژ

تحلیل سوات و شناسایی موقعیت راهبردی ورزش این 

 25 تا 15جوانان  ینتوسعۀ ورزش ب هاییاستراتژ منطقه،

 هایبازی یاز اروپا را شامل سازمانده یهناح ینسال در ا

 یندر ا هاورزش یفیک یبرنت، ارتقا یو زمستان یتابستان

و داوران  رانیمد یان،تبادل ورزشکاران، مرب یشافزا یه،ناح

 انساکن ینصدر بۀ و سع یتفاهم فرهنگ یجادو ا یورزش

ها، باید یاستراتژپس از تدوین  (.11) اندکردهمنطقه عنوان 

نقشۀ استراتژیک نیز تهیه شود تا بتوان شکاف میان تدوین 

را برداشته و در نهایت، اجرای  آنهااستراتژی و نحوة اجرای 

رو، شده داشته باشیم. ازاینهای تدوینیاستراتژموفقی از 

و  آنها یانروابط م وتحلیلتجزیه منظوردر این تحقیق به

 -یساختار مدلسازیاز روش  شانساختاریمدل  ۀارائ

 هایوتحلیلتجزیهاستفاده شد. با توجه به  یریتفس

 «استان یتیورزش ترب یبهساز ۀبرنام یارتقا»گرفته، صورت

استان کردستان  یتیبر توسعۀ ورزش ترب تأثیر را یشترینب

 -یساختار مدلسازیبا استفاده از  حال،با این . گذاردمی

 بخش مشارکت افزایشمشخص شد که  یزن یریتفس

در  استان ورزشی فضاهای و اماکن بهسازی در خصوصی

 دلیلدارد.  ییباال یاستان اثرگذار یتیتوسعۀ ورزش ترب

 ییدر بهبود نها توانمیا ر یاستراتژ ینا یباال یاثرگذار

 سازیپیادهاستان که محل  سطح یاماکن ورزش ییکارا

. یافتو ورزش است،  بدنیتربیت  یو پرورش یاهداف آموزش

 یبسترها ترینمهماستاندارد از  یوجود اماکن ورزش در واقع

 ینو در صورت بهبود ا است استان یتیتوسعۀ ورزش ترب

پرتعداد آن بود.  یدو فوا یجشاهد نتا توانمیشک یبستر، ب

اماکن  یدولت در بهساز هایمحدودیتبا توجه به  حال

 یناز بهتر یکیرا  یمشارکت بخش خصوص توانمی ی،ورزش

 ین،بر اعالوهکرد.  یامر تلق ینبه ا یابیدست هایروش

 در نیز 2 یاستراتژ ،1 یاستراتژ جزبهنشان داد که  هایافته

 یشافزا» استراتژیکه  یمعنیندقرار دارد. ب ینفوذ ۀمنطق

 مربیان و بدنی تربیت مدرسان هایمهارت یتعداد و ارتقا

 یزانقدرت نفوذ باال و م دارای نیز« استان در ورزشی

 یزن یاستراتژ ینا خصوص دراندک است.  یوابستگ

متخصص و  یانسان یرویکرد که ن یانب توانمی یسادگبه

 وپرورش،آموزش یاردر اخت یمنبع سازمان ترینمهممد اکار

 یکردستان برا استانو ادارات ورزش و جوانان  هادانشگاه

استان هستند و در صورت  یندر ا یتیتوسعۀ ورزش ترب

به بهبود  توانمیافراد،  این هایمهارت یو ارتقا تأمین

 همچنین،بود.  ینبدر استان کردستان خوش یتیورزش ترب

در منطقه  8و  6، 5 هاییاستراتژنشان داد که  هایافته

قدرت نفوذ  هااستراتژی ینکه ا امعنینوابسته قرار دارند. بد

است.  یاداهداف ز یربه سا آنها یوابستگ یزاندارند و م یاندک

قرار  یکنقشۀ استراتژ یاهداف وابسته در سطوح باال

 یخوبرا به آنها یوابستگ تواندمی یزموضوع ن ینو ا گیرندمی

که  رسدمینظر به یزموضوع ن ینا خصوصکند. در  یهتوج

استان  یتینمود توسعۀ ورزش ترب ینوعبه هااستراتژی ینا

 دانش مشارکت یشافزا ةبا مشاهد چراکه ،خواهد بود

 المپیادهای در ورزشی نوآموزان و دانشجویان آموزان،

 بین در فعال زندگی و ورزش فرهنگ ی، ارتقاورزشی

و توسعۀ ورزش  ورزشی نوآموزان و دانشجویان آموزان،دانش

 یورزش هایباشگاهو  هادانشگاهدختران در مدارس،  یتیترب

استان ارتقا  یندر ا یتیکه ورزش ترب یافتدر توانمیاستان 

اهداف  ۀدر دست 4 ی، استراتژزمینه ینهم دراست.  یافته

 یزانقدرت نفوذ و م یاستراتژ ینقرار داشت. ا یوندیپ

ثبات  یمعنا که استراتژ یناست؛ به ا یادآن ز یوابستگ

 ییرکه در آن رخ دهد موجب تغ ییریندارد و هر تغ یچندان

. شودمیخود آن هدف  ینو همچن هااستراتژی یگردر د

 یمنابع انسان یتبه اهم توانمی یزن یجهنت ینا یرتفس یبرا

ورزش  یادارات متول یمنبع سازمان ترینمهم عنوانبه

 ینکاهش ا یا یشبا افزا شکیاستان اشاره کرد. ب یتیترب
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 هادانشگاهدر مدارس،  یتیورزش ترب یفیتو ک یتافراد، کم

 خواهند تغییر دستخوش نیز تاناس یورزش هایباشگاهو 

 .شد

توسعۀ  یاستراتژ نقشۀبود که  ینمالحظه ا قابل نتیجۀ

کارت  ی( با الگو3استان کردستان )شکل  یتیورزش ترب

اساس،  ینمنطبق است. بر ا یزمتوازن ن ییازامت

اماکن  یابینظام ارز سازیبهینهتوسعه و  هایاستراتژی

 بدنیتربیت ساعات درس  یفیو ک یکم یو ارتقا یورزش

 هایراتژیاست یادگیری،منظر رشد و  عنوانبه تواندمی

تعداد و  یشافزا و یتیورزش ترب یبهساز ۀبرنام یارتقا

 منظر یورزش یانمدرسان و مرب هایمهارت یارتقا

مشارکت بخش  یشافزا هایاستراتژی ی،داخل یندهایفرآ

و  یمنظر مال یاماکن ورزش ییکارا یشافزا و یخصوص

د قلمدا یرا متناظر با منظر مشتر 5سطح  هایاستراتژی

 کرد.

 ینتدو یانم ۀفاصل آنچهکه  گفت یدمجموع با در

است.  یشۀ استراتژنق کند،میآن را پر  یو اجرا یاستراتژ

 ۀبرنام یکو جامع و  یساختار منطق یک ینقشۀ استراتژ

 هایییدارا یسنجش و همراستاساز یح،تشر یکار برا

است.  ینهبه عملکرد به یدننامشهود سازمان جهت رس

 ۀکنندگان از برناماستفاده یامر موجب سردرگم ینهم

 یک کارگیریبهضمن  یقتحق ین. در اشودمی یکاستراتژ

 ینب یقو دق یارتباط منطق یینبر تبعالوه ین،روش نو

نقشۀ  یو طراح یمبه ترس شده،ینتدو هایاستراتژی

استان کردستان اقدام شد  یتیتوسعۀ ورزش ترب یاستراتژ

 هایاستراتژیترجمه  یبرا ینقشۀ راه تواندمیکه 

 یانمتول بنابراین،باشد؛  یاتیعمل هایبرنامهبه  شدهینتدو

 یناز ا یریگبهره با توانندمیاستان کردستان  یتیورزش ترب

 یاستان مبن یتیورزش ترب اندازچشمبه  یابینقشۀ راه، دست

و نوآموزان  یانآموزان، دانشجودانش یبر مشارکت حداکثر

فعال  یسبک زندگ یو ارتقا یتیورزش ترب هایفعالیتدر 

 .کنند تسهیلو سالم شهروندان 
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Abstract 
The aim of this study was to analyze the interaction of development strategies of 

educational sport (a case study of Kurdistan province). The research method was 

descriptive survey and applied in terms of objectives. The statistical population 

consisted of sport management professors of Kurdistan province universities, general 

director and deputies of the Kurdistan Sport and Youth general office, as well as the 

physical education and health deputy of Education Department in the province. 

Sample was selected by census sampling method. The educational sport strategies of 

Kurdistan province were determined by the Delphi method in three stages including 9 

goals. In a matrix table, a questionnaire was developed and distributed among the 

sample. Interpretive structural modeling was used to design a strategic plan. 

Interpretive structural model is an interactive learning process in which a set of 

different and related elements are structured in a comprehensive systematic model. 

The final model showed how the strategic goals were related at five levels. The design 

of this plan facilitates the implementation of strategies to achieve the development of 

educational sport in Kurdistan province. 
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