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چکیده
تحقیق حاضر با هدف تدوین استراتژیهای توسعهی ورزش محالت استان آذربایجانشرقی انجام شد.
روش تحقیق توصیفی بود .جامعه آماری این تحقیق را استادان تربیتبدنی مؤسسات آموزش عالی
استان ،مدیران ادارات ورزش و جوانان و معاونین مدیرکل ورزش و جوانان استان تشکیل میدادند .نمونه
آماری تحقیق به علت محدود بودن جامعه آماری به صورت کل شمار به تعداد  15نفر انتخاب شدند.
برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با روایی مورد قبول و با پایایی  5/41استفاده گردید.
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS-21و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شد .یافته ها نشان داد که بین
میانگین رتبههای عوامل در وضع موجود و مطلوب ،تفاوت معنیداری وجود دارد .عوامل ورزش محالت
در وضع موجود ،به ترتیب از زیاد به کم به ترتیب بصورت تهدیدها ،نقاط ضعف ،فرصت ها ،نقاط قوت و
در وضع مطلوب به ترتیب نقاط قوت ،فرصت ها ،نقاط ضعف ،تهدیدها می باشد .با توجه به جایگاه
استراتژیک ورزش محالت استان آذربایجان شرقی که در منطقه  SOقرار دارد ،مسئولین ورزش استان و
مخصوصاً اداره کل ورزش و جوانان باید برنامه های خود را در توسعه ورزش محالت بر روی نقاط قوت
داخلی از جمله تجربه کارشناسان خو د ،اعتبارات ورزش استان ،تجهیزات درونی و  ...متمرکز نمایند تا با
استفاده از نقاط قوت داخلی از فرصتهای خارجی بهرهبرداری نمایند.
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مقدمه
یکی از بخش های مهم در راستای گسترش ورزش و فعالیت بدنی در سطح جامعه،
ورزش همگانی است .شناخت هدف ها و انگیزه های مشارکت در ورزش همگانی ،مورد
توجه محققان قرارگرفته است .ورزش همگانی به خاطر عدم نیاز به اسباب و لوازم
پرهزینه و آسان بودن اجرای انفرادی آن مورد توجه اکثریت مردم می باشد .برنامه های
ورزشی همگانی میتوانند با هزینههای کم اجرا شوند و به نظر می رسد پرداختن به آنها
و تشویق مردم در این زمینه ،راه عاقالنهای جهت بهبود سالمت عمومی جامعه باشد (.)9
با توجه به تأکید دین مبین اسالم به سالمتی انسان ها و منویات مقام معظم رهبری و
سهل الوصول و ارزان بودن ورزش همگانی و اهمیت آن از نظر سالمت جسمی ،روانی و
اجتماعی ،در اسناد راهبردی توسعه ورزش کشور ،از آن به عنوان یکی از سیاستهای
اصولی نام برده شده است .بنابراین توجه به ورزش همگانی و برنامه ریزی برای توسعه و
گسترش آن از ضروریات است.

برنامه ریزی های راهبردی فرآیندی است در جهت

تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تالش های آن برای نیل به رسالت و اهداف
بلند مدت ،با توجه به امکانات و محدودیت های درونی و بیرونی هر سازمان .در این
فرآیند ،قوتها و ضعف های داخلی و فرصت ها و تهدید های بیرونی سازمان (تحلیل
 )SWOTشناسایی می شوند و با توجه به مأموریت سازمان ،اهداف بلندمدت برای آن
تدوین می گردد و برای دستیابی به این اهداف ،از بین گزینه های راهبردی اقدام به
انتخاب راهبردهایی می شود که با تکیه بر قوت ها و با بهره گیری از فرصت ها ،ضعف ها
از بین برود و از تهدیدها پرهیز شود تا در صورت اجرای صحیح باعث موفقیت سازمان
گردد (.)6
یکی از عمدهترین چالشهای دولتها در هزاره سوم تبدیل شده است .به طوری که منافع
کالن ورزش ،موجب ترغیب سیاست گذاران به توسعه آن در جهت کسب سود بیشتر
برای خود شده است ( .)61بنابراین همه سازمان ها ناگزیرند که عهده دار مدیریت راهبرد
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یا راهبردی شوند .گاهی راهبردها از موضع قدرت تعریف میشوند و زمانی برای فایق
آمدن بر مسایل بروز میکنند .بنابراین کسب توانایی رویارویی با موقعیت های خاص
ایجاب میکند که جهت گیری های راهبردی سازمانها و دلیل اهمیت آنها مورد مطالعه
قرار گیرد .به عالوه آشنایی با چگونگی اتخاذ تصمیم های راهبردی و روشها و فنونی که
میتواند در مؤثر واقع شدن آن تصمیمها نقش داشته باشد ضروری است .دقت در این
مالحظات نشان میدهد که در هر سازمان ،حوزه مسئولیتی وجود دارد که در حیطه هیچ
یک از مدیریتهای تخصصی قرار نمیگیرد و آن همان مدیریت استراتژیک است .برای
تعیین مسیر خود و تحقق هدف ها ،ایجاد فضای همراه با تعهد مشترک درباره برنامهها و
حرکت به سوی موفقیت الزم است (.)8
امروزه اهمیت ورزش و فعالیت بدنی بر هیچکس پوشیده نیست .بدون تردید ورزش در
دنیای معاصر به یک پدیده جهانی تبدیل شده است .در حقیقت امروزه انگیزهی مردم
دنیا از شرکت در فعالیت ورزشی رسیدن به درجات باال و دست یابی به شعار
المپیک(سریع تر ،باالتر و قوی تر) نیست ،بلکه کسب سالمتی ،تندرستی ،نشاط ،روابط
اجتماعی و دوری جستن از بیماری ها ،علل مهم شرکت در ورزش شده است .همچنین
مسابقه و برد و باخت ،کم ترین نقش را در تمایل آنان به ورزش ایفا می کند .تحقیقات
انجام شده در مورد اثر فعالیت های ورزشی بر سالمتی جسمی و روانی ،طول عمر،
شادابی ،گسترش روابط اجتماعی ،غنی سازی اوقات فراغت باعث شده تا مشارکت مردم
در ورزشها و به ویژه شرکت آن ها در انواع ورزش های همگانی در جهان افزایش یابد و
به همین دلیل است که امروز اغلب کشورهای پیشرفتهی جهان در برنامه ریزی ها و
سازماندهی ورزش همگانی کشور خود با دیگر کشورها رقابت می کنند و مرتباً در حال
ارایهی برنامه های خالق برای رشد این ورزش هستند .بدیهی است هر کشوری از این
موج فزاینده عقب بیافتد ،به هیچ وجه نمی تواند خالء ایجاد شده را پر نماید و نهایتاً
تفاوت ها در بهره وری از تأثیرات ورزش و فعالیت های حرکتی روشن و واضح خواهند
بود.
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با توجه به این که استان آذربایجان شرقی فاقد یک برنامه استراتژیک برای توسعه ورزش
همگانی به ویژه ورزش محالت که زیر بنای ورزش همگانی است ،می باشد ،برنامه ریزی
استراتژیک برای توسعه ورزش محالت این استان اهمیت زیادی دارد ،چرا که با توسعه
ورزش محالت این استان شاهد توسعه ورزش همگانی و به طبع آن بهبود و کیفیت
زندگی بهتر آحاد مردم و متعاقب آن پیشرفتهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی در این
استان خواهیم بود .در تحقیق حاضر محققق بر آن است تا مهم ترین قوتها ،ضعفها،
فرصتها و تهدیدهای ورزش محالت استان آذربایجان شرقی را شناسایی کرده و با توجه
به تحلیل این موارد راهبردهای مطلوب توسعه ورزش محالت این استان را تدوین نماید.
ورزش همگانی به خاطر عدم نیاز به اسباب و لوازم پرهزینه و آسان بودن اجرای انفرادی
آن مورد توجه اکثریت مردم می باشد .برنامه های ورزشی همگانی میتوانند با هزینههای
کم اجرا شوند و به نظر می رسد پرداختن به آنها و تشویق مردم در این زمینه ،راه
عاقالنهای جهت بهبود سالمت عمومی جامعه باشد (.)9
استراتژی عبارت است از ابزاری که سازمان یا شرکت می تواند بدان وسیله به هدف های
بلندمدت خود دست یابد ( .)5از نظر چندلر 1استراتژی به معنای تعیین هدف های
بلندمدت یک سازمان و گزینش مجموعة اقدامات و تخصیص منابع الزم برای دست یابی
به این هدف است ( .)8استراتژی نوعی برنامه است که مقصود یا منظور اصلی سازمان را
بر حسب خدمتی که به جامعه عرضه خواهد کرد معین میکند ( .)62استراتژی عبارت
است از برنامه جامع و کاملی که بر مبانی آن نیل به اهداف اساسی و سازمان تضمین می
شود ( .)8لوپز 6در سال  5568توسعه ورزش را نه فقط منحصر به یک رشته ورزشی نمی-
داند بلکه آن را ارتقای افراد در درون ورزش و بهبود توسعه و ارتقا برای خدمت رسانی بهتر
به تمام شهروندان می داند .توسعه ورزش همگانی به عنوان استراتژی اصلی ،وظیفه دولت
در جهت ارتقای سالمت جسمانی ،روانی و ایجاد نشاط و شادابی اجتماعی می باشد.)4( .
1- Chndler
1- Lopez
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تأکید بر تدوین و طراحی استراتژی های توسعه ورزش بانوان دارند ( .)9با توجه به نمره
نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی برای ورزش قهرمانی بانوان استان
آذربایجان شرقی جایگاه راهبردی ورزشی همگانی استان آذربایجان شرقی در منطقه
 WOقراردارد ( .)2توسعه ورزش همگانی در ادارات دولتی و ارائه امکانات ورزشی در
استراتژی STشامل ارائه مواد اولیه ورزشی که به راحتی در دسترس ورزشکار و با قیمت
مقرون به صرفه می باشد ،استراتژی  WOشامل افزایش از منابع و بودجه برای بهبود
برنامه های عمومی ورزش ،استراتژی  WTشامل استفاده از امکانات ورزشی مدرن و
دخالت مقامات ارشد در حمایت از ورزش های عمومی می باشد ( .)6مهمترین
راهبردهای توسعه ورزش همگانی ،ارتقای ورزش همگانی ،و تحرک در استان ،توسعه
کمی و کیفی دسترسی به فضا و امکانات ورزش همگانی ،تشویق و ترغیب مردم به
شرکت در ورزش همگانی می باشد( .)1کابوس معتقد است که استفاده آگاهانه از ورزش،
بازی و فعالیت بدنی می تواند به عنوان یک ابزار مناسب ،عملی و مؤثر در توسعه ورزش و
صلح عمل نماید .)66(.پنج زیر سیستم های مختلف ورزشی در توسعه ورزش نخبگان به
ترتیب عبارت از  :سازمان ،بودجه ،امکانات و تجهیزات ،سیاست ها و ساختار عمومی
بودند.)66(.

روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی است که به صورت مطالعه میدانی با بررسی
وضعیت موجود در حیطه مطالعات استراتژیک انجام شده است .جامعه آماری این تحقیق
شامل استادان تربیت بدنی مؤسسات آموزش عالی استان ،مدیران ادارات ورزش و جوانان
و معاونین مدیرکل ورزش و جوانان استان است ،در این تحقیق به علت اینکه تعداد افراد
جامعه محدود می باشد بنابراین نمونه برابر با جامعه بوده و تمامی افراد جامعه مورد نظر
را در بر می گیرد و نمونه کل شمار می باشد .با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق 15
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نفر بودند لذا تعداد نمونه نیز  15نفر می باشند .به منظور تحلیل کمّی اطالعات و
همچنین دستیابی دقیقتر به اطالعات در مورد تأیید چارچوب ،با توجه به تحقیقات و
مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی پرسشنامه ای در چهار بخش برای بررسی و شناسایی
نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید با استفاده از طیف لیکرت طراحی شد .به منظور تعیین
روایی محتوایی این پرسشنامه از  65تن از اساتید صاحب نظر با گرایش مدیریت ورزشی
نظرخواهی شد که برای تعیین اعتبار (روایی محتوایی) به هر یک از استادان فوق یک
نسخه از پرسشنامه تحقیق تقدیم گردید و از آنها درخواست شد که در موارد زیر نظرات و
پیشنهادات خود را ارائه دهند.
به منظور اندازه گیری قابلیت پایایی پرسشنامه ،تعداد  55نسخه از پرسشنامه بین نمونه
های مشابه نمونه های تحقیق توزیع و از آنان درخواست شد تا با صرف وقت کافی به
سئوال های پرسشنامه پاسخ دهند .پس از انجام محاسبات آماری و با استفاده از روش
آماری آلفای کرونباخ و نرم افزار  SPSS-21ضریب پایایی پرسشنامه محاسبه شد که
ضریب پایایی قابل قبولی  5.41گزارش گردید برای توصیف آماری در سطوح مختلف
ورزش در محالت استان آذربایجان شرقی از آمار توصیفی میانگین ،انحراف معیار،
واریانس ،چولگی ،کشیدگی ،مینیمم ،ماکزیمم ،فراوانی و درصد در قالب جداول و نمودار
استفاده شده است .در این تحقیق برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها از
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و برای اولویت بندی و رتبه بندی کردن نقاط ضعف،
قوت ،فرصت و تهدید ورزش محالت از آزمون فریدمن و نیز برای مشخص نمودن میزان
تفاوت ها از آزمون مجذور خی و تی تست استفاده شده است .تمامی تجزیه و تحلیلهای
آماری با استفاده از نرم افزار  SPSS-21و در سطح معنیداری  P<5/52انجام شد.
نتایج و یافته های تحقیق
تحقیق حاضر از طریق پرسشنامه هایی که در اختیار شرکت کنندگان قرار داده شده بود
به دو صورت توصیفی و استنباطی براساس اهداف اختصاصی در قالب جداول و نمودار و
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توضیحات مربوطه مورد تجزیه قرار گرفتند بطوری که تحلیلها در دو قسمت آمار
توصیفی و آمار استنباطی ارایه شده است .در قسمت آمار توصیفی ،توصیفی کلی از
متغیرهای تحقیق انجام گرفته و در قسمت آمار استنباطی ،ابتدا توزیع نمرات متغیرها
بررسی شده و پس از آن به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته میشود.
جدول  .6توزیع فراوانی جنسیت
فراوانی

درصد

درصد معتبر

جنسیت
مرد

06

22/9

22/9

زن

66

67/7

67/7

کل

12

655

655

جدول فوق نشان می دهد که از کل نمونه مورد بررسی ،بیشترین فراوانی مختص مردان
با  45/9درصد و کمترین فراوانی مختص زنان با  66/6درصد می باشد
جدول  .2نتایج آزمون  tتک نمونهای برای بررسی میزان وضع موجود ورزش محالت
مقدار آزمون = 9
میانگین
متغیر

تعداد میانگین

انحراف
معیار

t

درجه

سطح

آزادی معنیداری

اختالف
متغیر با
مقدار آزمون

نقاط ضعف وضع موجود

15

9/69

5/36

6/65

16

5/565

5/69

نقاط قوت وضع موجود

15

5/91

5/82

-65/38

16

5/555

-5/19

تهدیدها ی وضع موجود

15

9/46

5/86

68/85

16

5/555

5/46

فرصت ها ی وضع موجود

15

5/12

5/13

-9/35

16

5/555

-5/98

میانگین متغیر تهدیدها در وضع موجود برابر  9/46و سطح معنیداری آزمون 5/556
است .با توجه به اینکه سطح معنیداری کمتر از  5/52است فرض صفر رد میشود .از
طرفی چون میانگین بزرگتر از  9است نتیجه گرفته میشود که میزان تهدیدها در وضع
43

نشریه علمی -پژوهشی ،فصلنامه علوم ورزش ،سال هشتم ،شماره بیست و پنجم ،بهار 6931

موجود بطور معنیداری بیشتر از حد متوسط میباشد .میانگین متغیر فرصت ها در وضع
موجود برابر  5/12و سطح معنیداری آزمون  5/556است .با توجه به اینکه سطح
معنیداری کمتر از  5/52است فرض صفر رد میشود.
جدول .9نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی عوامل در وضع موجود
میانگین
تعداد میانگین
رتبه

متغیر
نقاط ضعف وضع موجود

15

9/69

5/16

نقاط قوت وضع موجود

15

5/91

6/15

تهدیدها وضع موجود

15

9/46

9/14

فرصت ها وضع موجود

15

5/12

5/65

مقدار خی
دو

درجه
آزادی

43/48

سطح
معنیداری
5/556

9

مقدار خیدو برابر  ،43/48درجه آزادی برابر  9و سطح معنیداری  5/556است .چون
سطح معنیداری کمتر از  5/52است نتیجه میگیریم که بین میانگین رتبههای عوامل
اختالف معنیداری وجود دارد.
جدول  :4نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی اهم نقاط ضعف در وضع موجود
متغیر

N

میانگین

اختصاص زمان بیشتر به کارهای غیر ضروری

15

9/24

69/34

عدم روشن بودن اولویت ها

15

9/98

65/41

15

9/96

65/21

15

9/51

65/81

15

9/59

65/81

15

9/63

65/98

عدم به روز بودن امکانات و زیر ساخت های ورزش
محالت استان
عدم توجه به ورزش روستائیان و محالت محروم شهرهای
استان
عدم توجه هیات های متعدد به ورزش همگانی در
محالت استان
عدم توجه به ورزش معلوالن درمحالت استان

35

میانگین
رتبه

X2

88/83

Df

sig
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مقدار خیدو برابر  ،88/83درجه آزادی برابر  56و سطح معنیداری  5/55است .چون
سطح معنیداری کوچکتر از  5/52است نتیجه میگیریم که بین میانگین رتبههای نقاط
ضعف در وضع موجود اختالف معنیداری وجود دارد .با این وجود نیز میتوان مؤلفهها را
بر حسب اهمیت بیان کرد .نقاط ضعف در وضع مطلوب به ترتیب از زیاد به کم بصورت
به صورت باال بیان گردیده است.
جدول : 0نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی اهم نقاط قوت در وضع موجود
متغیر

N

میانگین

ساخت و احداث ایستگاه های تندرستی در پارک ها و فضاهای

15

5/46

میانگین
رتبه
65/56

X2

df

Sig

12/85

62

/555

سبز
حضور جامعه جوان و نوجوان استان در ورزش محالت

15

5/66

3/49

برنامه ریزی برای فعالیت ورزشی در مساجد در اوقات فراغت و

15

5/13

3/29

تابستان
اختصاص ورزش صبح گاهی به عنوان یکی از برنامه های صدا و

15

5/16

3/99

سیما
فعالیت هیات های ورزش همگانی و قهرمانی در محالت استان در

15

5/19

3/95

مناسبتهای فرخنده
برگزاری برخی مسابقات همگانی در مناسبت های فرخنده در

15

5/22

3/61

محالت استان

مقدار خیدو برابر  ،12/85درجه آزادی برابر  62و سطح معنیداری  5/556است .چون
سطح معنیداری کمتر از  5/52است نتیجه میگیریم که بین میانگین رتبههای نقاط
قوت در وضع موجود اختالف معنیداری وجود دارد .نقاط قوت در وضع موجود به ترتیب
از زیاد به کم در جدول باال بیان گردید.
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جدول  .1نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی اهم تهدیدها در وضع موجود
میانگین

متغیر

N

میانگین

مشکالت اقتصادی مردم استان

15

8/59

3/55

عدم امکان فعالیت برای زنان در محیط های عمومی

15

8/69

4/15

15

8/54

4/15

قیمت تجهیزات و لوازم ورزشی موجود در استان

15

8/69

4/22

نرخ بیکاری در استان

15

8/59

4/95

فقر حرکتی و گرایش مردم به زندگی مرفه

15

9/34

4/52

کاهش اوقات فراغت مردم استان به دلیل مشکالت
معیشتی

رتبه

X2

12/42

Df

69

sig

/555

مقدار خیدو برابر  ،12/42درجه آزادی برابر  69و سطح معنیداری 5/556است .چون
سطح معنیداری کمتر از  5/52است نتیجه میگیریم که بین میانگین رتبههای تهدیدها
در وضع موجود اختالف معنیداری وجود دارد .تهدیدها در وضع موجود به ترتیب از زیاد
به کم در جدول فوق آورده شده است.
جدول  .7نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی اهم فرصتها در وضع موجود
متغیر

میانگین

N

میانگین

15

9/58

65/86

تاکید متخصصین تربیت بدنی به اهمیت ورزش در 15

9/59

65/55

مرگ و میر زودرس بر اثر عدم پرداختن به ورزش

رتبه

X2

Df

sig

68 33/52

/555

توسعه سالمتی و پیشرفت جامعه
تاکید پزشکان به نقش ورزش در سالمتی جامعه

15

5/32

3/56

تاکید تعالیم دینی به امر پرداختن به ورزش

15

5/34

3/66

وجود رسانه های جمعی و اینترنت برای اطالع رسانی

15

5/12

4/55

وجود فضاهای طبیعی مناسب در استان

15

5/14

4/61

مقدار خیدو برابر  ، 33/52درجه آزادی برابر  68و سطح معنیداری  5/556است .چون
سطح معنیداری کمتر از  5/52است نتیجه میگیریم که بین میانگین رتبههای فرصتها
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در وضع موجود اختالف معنیداری وجود دارد .فرصتها در وضع موجود به ترتیب از زیاد
به کم در جدول فوق آورده شده است.

شکل .6ماتریس استراتژیک عوامل توسعه ورزش محالت استان آذربایجان شرقی

یافته ها در شکل فوق نشان داد که اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی در
ماتریس SWOTتوسعه ورزش محالت استان آذربایجان شرقی در موقعیت  SOقرار دارد.
بحث و نتیجه گیری
نتایج بدست آمده مشخص کرد که میزان نقاط ضعف ورزش محالت در هر دو وضع
موجود و مطلوب در حد متوسط میباشد .این یافته با نتایج تحقیقات جاویدان( )6938و
شاهی ( )6938و صفانیا ( )6939همسو می باشد .این امر نشانگر آن است که نقاط ضعف
ورزش محالت با توجه به ویژگی های اجتماعی استان آذربایجان شرقی از یک وضعیت
قابل قبول و بهینه ای برخوردار می باشد .و درون دستگاه از کارآیی الزم در راستای
توسعه ورزش محالت بهره می برد .اگر چه تالش برای کاهش نقاط ضعف میتواند
وضعیت موجود را از آنچه که هست بهتر نماید لیکن در برنامه ریزی راهبردی به مراتب
می بایست نقطه تمرکز به سایر نقاط بیشتر از نقاط ضعف معطوف گردد.
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یافتهها نشان داد که میزان نقاط قوت در وضع موجود بطور معنیداری پایینتر از حد
متوسط بوده و در وضع مطلوب می بایست بطور معنیداری بیشتر از حد متوسط باشد.
این یافته با نتایج تحقیقات جاویدان( ،)6938شاهی ( ،)6938صفانیا ( )6939و کیم
( )5562همسو می باشد .این امر نشان از فاصله بسیار زیاد نقاط قوت در دو وضعیت
موجود و مطلوب را نشان می دهد که توجه بیشتر درون سازمانی بر افزایش نقاط قوت را
می طلبد .زیرا مشخص می نماید که سازمان در راستای توسعه ورزش محالت اثر بخشی
الزم را دارا نمی باشد.
برنامه ریزان و مدیران در برنامه های استراتژیک توسعه ورزش محالت توجه زیادی باید
به افزایش نقاط قوت نمایند .دو یافته فوق نشان از آن دارند که سیستم از درون در
راستای توسعه ورزش محالت بیمار نبوده اما قدرت و قوت کافی را نیز در این راستا
ندارد .شبیه انسانی می ماند که بیمار نبوده لیکن تاب فعالیت و تالش و کوشش را نیز
دارا نمی باشد .در راستای عوامل بیرونی نتایج نشان داد که میزان تهدیدها که بر دستگاه
وارد می شود در وضع موجود بطور معنیداری بیشتر از حد متوسط میباشد که می
بایست در وضع مطلوب بطور معنیداری پایینتر از حد متوسط باشد .این دو یافته هم
نشان داد فاصله زیادی بین وضع موجود با وضع مطلوب در رابطه با تهدیدها در توسعه
ورزش محالت استان آذربایجان شرقی وجود دارد و مسئولین امر باید سازمان را مهیا به
واکنش متقابل و تبدیل تهدید به فرصت نمایند .طبیعتاً سازمان باید از استحکام الزم
برخوردار بوده زیرا مدیران به مراتب با شرایط سختی روبرو هستند .در راستای عوامل
بیرونی ،یافته ها مشخص کرد که میزان فرصتها در وضع موجود بطور معنیداری پایینتر
از حد متوسط میباشد که در وضع مطلوب می بایست بطور معنیداری باالتر از حد
متوسط باشد .این امر نیز گویای فاصله زیاد بین وضع موجود با مطلوب در زمینه فرصت
های موجود در توسعه ورزش محالت استان آذربایجان شرقی می باشد.
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یافته ها نشان داد که اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی در ماتریس
 SWOTورزش محالت در موقعیت  SOقرار دارد .این یافته با یافته جاویدان (،)6938
شاهی ( )6938و غفرانی ( )6946همخوانی ندارد .دلیل عدم همخوانی دو یافته به جامعه
آماری آنها برمی گردد .در اجرای استراتژیهای  SOسازمان با استفاده از نقاط قوت
داخلی میکوشد از فرصتهای خارجی بهرهبرداری نماید .همه مدیران ترجیح میدهند
سازمانشان در موقعیتی قرار گیرد که بتوانند با استفاده از نقاط قوت داخلی از رویدادها و
روندهای خارجی بهرهبرداری نمایند .معموالً سازمانها برای رسیدن به چنین موقعیتی از
استراتژیهای  ST ،WOو  WTاستفاده میکنند تا بدانجا برسند که بتوانند از
استراتژیهای  SOاستفاده نمایند .هنگامی که یک سازمان دارای نقاط ضعف عمده می-
باشد ،میکوشد این نقاط ضعف را از بین ببرد یا آنها را به نقاط قوت تبدیل کند .هنگامی
که یک سازمان با تهدیدات عمده مواجه میشود ،میکوشد خود را از دست آنها رها سازد
و وضعیت را به گونهای در آورد که بتواند بیشتر توجه خود را به بهرهبرداری از فرصتها
معطوف نماید.
هدف از استراتژیهای  WOاین است که سازمان با بهرهبرداری از فرصتهای موجود در
محیط خارج بکوشد نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشد .گاهی در خارج از سازمان فرصت-
های بسیار مناسبی وجود دارد ،ولی سازمان به سبب داشتن ضعف داخلی نمیتواند از این
فرصتها ،بهرهبرداری نماید .یکی از راههای امکانپذیر برای اجرای استراتژی  WOاین
است که از سازمانی که دارای چنین توان یا شایستگی است ،تعامل نموده تا خود نیز به
این نوع فنآوری برسد .راه دیگر برای اجرای استراتژی  WOاین است که افراد واجد
شرایط را استخدام نمود تا در زمینه فنون مورد نظر به آنها آموزشهای الزم را بدهد.
سازمانها در اجرای استراتژیهای  STمیکوشند با استفاده از نقاط قوت خود اثرات ناشی
از تهدیدات موجود در محیط خارج را کاهش دهند یا آنها را از بین ببرند .الزم به ذکر
است که این بدان معنی نیست که یک سازمان قوی به ناگزیر در محیط خارجی با
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تهدیداتی رو به رو خواهد شد .همچنانکه در تدوین استراتژیها و پیشنهادات برخاسته از
تحقیق بر روی نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف بیشتر تأکید شده است .در مورد تهدیدها
با توجه به این که اداره کل خود کنترل زیادی بر آنها ندارد ،باید از دستگاه ها و ارگانهای
دیگر کمک گرفت تا بتوان تهدیدهای موجود را کاهش داد .از جمله تحقیقاتی که در
زمینه ورزش همگانی و برنامهریزی استراتژیک در داخل کشور انجام شده است ،می توان
به تحقیقات غفرانی ( ،)6946خسروی زاده ( ،)6946نصیرزاده ( )6946و سیفپناهی
( )6944برقی مقدم ( )6936اشاره کرد .شیوهی بکار گرفته شده در همه این تحقیقات
مشابه با تحقیق حاضر می باشد .مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیقات مشابه با توجه به
ماهیت تحقیق از نظر محقق غیرمنطقی میباشد ،چرا که همسو بودن یا نبودن نتایج این
تحقیق با تحقیقات مشابه با توجه به موردی بودن و خاص بودن این تحقیق که در مورد
استان آذربایجان شرقی با شرایط و ویژگی ها و جامعه خاص خود میباشد از نظر تحقیقی
و علمی تغییری در ماهیت و کیفیت تحقیق نخواهد گذاشت.
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