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 چکیده
با توجه به تغییرات  .مدیریت استراتژیک یکی از موضوعات اساسی مدیریت امروز است 

محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم 
. شود میمسائل بیشتر از گذشته ملموس  گونه ایناجهه با جامع برای مو ای برنامهکار گیری هب

مدیریت استراتژیک ادارات ورزش و جوانان استان  های حوزهپژوهش حاضر به ارزیابی 
ن ادارات انفر از مدیران و معاون 22این پژوهش را  های آزمودنی. پردازد میآذربایجان غربی 

 ۀابزار گردآوری اطالعات پرسشنام. دهند میتشکیل  ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی
که بود « استراتژیک های حوزهتعیین نیاز به بهبود در »نام ه وس بیویک گلیج استاندارد

 .دست آمدبه% 13آن با آلفای کرونباخ  و پایاییروایی آن را تأیید کردند مدیریت  تاداناس
و  . برای تجزیهشدجرا پیمایشی ا صورت بهکه  استروش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی 

 t آزمون)و آمار استنباطی  از آمار توصیفی )انحراف معیار، میانگین، فراوانی( ها دادهتحلیل 

 های حوزهتحقق  ۀدرجپژوهش نشان داد  های یافته ( استفاده شده است.ای نمونهتک 
ن غربی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجا مدیریت استراتژیکمنابع فرهنگ، اطالعات، 

کرد که  گیری نتیجه توان میدر مجموع از پژوهش حاضر  .(>30/3p) در حد مطلوب قرار ندارند
مدیریت استراتژیک ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان منابع فرهنگ، اطالعات،  ۀحوز

 نیاز به بهبود ها حوزهداری دارند و این یغربی با میانگین جامعه از لحاظ آماری تفاوت معن
 .دارند

 ، استان آذربایجان غربیجوانان وادارات ورزش  : مدیریت استراتژیک،واژگان کلیدی

             Email: n_yadollahzade@yahoo.comمسئول                                                                      نویسنده* 
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 مقدمه

توانند از آن بهره  ینده میت در آیحصول موفق یبرا ها سازمانه ک ییزارهااب نیتر مهماز  یکی

مهم است که در جهان فرارقابتی قرن  قدر آنموضوع  نیا .است« 1یکت استراتژیریمد»رند یگ

می خدماتی بدون داشتن نگاه ویژه به آن موفقیت مستدا یها سازمان ژهیو به ،ها سازمان 11

با شرایط و  تواند ینمدر حال تغییر است و مدیریت سنتی  دائماًجهان (. 1) نخواهند داشت

محیط جدید سازگار شود. مدیریت برای انطباق با شرایط و محیط جدید باید استراتژی و 

مدیریت استراتژیک شناخته شده است.  عنوان بهاین است که  و سیاست خود را تغییر دهد

مروزه یکی اکه  استجدید  ۀدر دور پذیر انعطاف یک مدیریتی متنوع و موضوعمدیریت استراتژی

سیستماتیک و مهم  یو رویکردجذاب مدیریت توسعه  یها نهیزماز  از موضوعات مورد بحث و

مستمر آن را  یها تیموفقکه  دهد یمکه سازمان را در راهی قرار  استاز مدیریت عمومی 

 (.1) کند یمتضمین 

یریت استراتژیک روش منطقی، عینی و سیستماتیک برای اتخاذ تصمیمات بزرگ مدتعریفی در 

تنظیم  ای گونه بهاطالعات کمی و کیفی  شود یممدیریت سعی  نوع نیدر ا .ستهادر سازمان

 (.3) ربخش اتخاذ کردثتصمیمات ا نامطمئن هایدر موقعیتند که بتوان شو

خروجی  برای تولید حل مشخص و به هم پیوستهیندی دارای مراآعبارت است از فر ریزی برنامه

 ریزی برنامهاز  ای گونهاستراتژیک  ریزی برنامه منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات.

دارای  تواند یم. از آن جایی که استراتژی هاست یاستراتژاست که در آن هدف، تعریف و تدوین 

 باشد. مدت کوتاهیا  بلندمدت ریزی برنامه تواند یماستراتژیک  ریزی برنامهعمر کوتاه یا بلند باشد 

SWOTاستراتژیک مدل  ریزی برنامه مبنای
، ها ضعف، ها قوتبه معنی  که در لغت است 1

 مؤثریند شناسایی، بررسی و ارزیابی متغیرهای آهم فر که در اصطالح است و تهدیدات ها فرصت

یکی بررسی  شود:انجام میبررسی دو نوع  SWOT. در تحلیل استداخلی و محیطی  ۀو بالقو

داخلی سازمان است و امکان ارزیابی دقیق منابع و  یها ضعفو  ها قوت ۀدرونی که در برگیرند

                                                           
1.Strategic Management 

2.Strength, Weakness, Opportunity, Threat 
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 ریزی برنامه ینگر کلاز سوی دیگر  ؛کند یمسازمان را برای مدیریت فراهم  یها تیمحدود

 ییها سازمان درواقع(. 3) که به محیط بیرونی سازمان نیز توجه شود کند یماستراتژیک ایجاب 

سازمان خود  یبرامناسبی هستند که استراتژی  ییها سازمان اغلب جزءکه سود کمتری دارند 

و  ها فرصتاز  دائماً ،هستند گرا عملکه اهداف استراتژیک دارند  ییها سازمان. مدیران ندارند

 درازمدتود را به شکل و اهداف خ ها تیمسئول ،کنند یمبه نفع سازمان خود استفاده  ها تیموقع

 شده انتخابهمچنین راهبردهای  .کنند یماستراتژیک عمل  و منسجم یطرح صورت بهتدوین و 

کلیدی  یگفت مدیریت استراتژیک عامل توان یم، کنند یمموزون و هماهنگ اجرا  صورت بهرا 

 (.4) یابی به عملکرد سازمان استدر دست

 شناخت فرهنگ استراتژیکمنطقی و  ریزی برنامه شرط اولیه و الزم برای :در حوزۀ فرهنگ

. در واقع گذارد یم ریتأثسازمان  یها جنبه ۀبر همکه  استقوی  ایفرهنگ انگیزه .است سازمان

ورزشی از لحاظ کمیت و کیفیت توسعه فرهنگ سازمانی  یها سازماندر توسعه  یها راهیکی از 

ورزشی  یها سازمان یها تیفعال وسعۀکلیدی و گام مهم برای ت عواملیکی از ( و 5)است 

 .سازمان در گرو فرهنگ سازمانی آن است یها تیفعالموفقیت  .(6سازمانی است )فرهنگ 

ن را از حرکت یا آ آورد یمقدرت و توان اجتماعی است که سازمان را به حرکت در ، فرهنگ

 .دارد بازمی

یند مدیریت استراتژیک راه حل آفرداد ( نشان 1212لند و استرالیا )یپژوهشی در نیوز نتایج

و  ایدر استرالداد نشان  شده یآور جمع یها داده همچنین است. سازمان بسیاری از مشکالت

 یها تیاولوتدوین مدیریت استراتژیک و تصویب  برای حل مشکالت سازمان در پی لندینیوز

 (.7) استراتژیکی هستند

نشان داد  «ورزشی های هیئتاستراتژیکی  یها ییتوانا ۀتوسع»با عنوان  (1212) یپژوهش نتایج 

اصلی این بود  ۀیافت .استراتژیکی خود را توسعه دهند یها ییتوانا توانند یمورزشی  های هیئت

 (.8) مهمی در ارتباطات بین سازمانی دارد ریتأث ها هیئتدر استراتژیک مدیریت  که

 انداز چشمداد نشان  انجام شد 1آماتور بوکس در مصر در فدراسیون( که 1211نتایج پژوهشی ) 

تجزیه و تحلیلی از محیط عالوه، به. وجود ندارد استراتژیک یها برنامهروشنی از مدیریت و 

                                                           
1.Egyptian Amateur Boxing Federationl 
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انجام اداری و مالی  یها تیظرفشناسایی نقاط قوت و ضعف و  برای اقدامیو همچنین  سازمان

 ( که در1229) یپژوهش جنتای .(9)بگذارد  ریتأثسازمان  ۀیندآدر حال و  تواند نشده تا ب

آلبانیایی قوانین و  یها سازمان بیشتردر  ه استداد نشان انجام شدهآلبانیایی  یها شرکت

و انطباق  مدت یطوالنکه مزایای  شده دییتأرسمی  طور بهمدیریت استراتژیک  یها روش

عات فوق نشان همچنین در مطال .را به ارمغان آورده است المللی بینمداوم در بازارهای  تغییرات

خود را بشناسند  یها فرصتنقاط قوت و  ها سازمان شودمیداده شد مدیریت استراتژیک باعث 

 (.12) و سعی در به حداقل رساندن نقاط ضعف و تهدیدهای خود باشند

 ۀددهندینومعروف شده  انفورماتیکدوران جدید که به عصر اطالعات یا اطالعات:  ۀدر حوز 

که تا چندین سال قبل  1اطالعات فناوری. استاطالعات  یریکارگ بهنوین  یها وهیشجهانی نو با 

 ینیاز عنوان بهامروزه  ،بود ها سازماناستراتژیک مورد توجه  یسالح برتری رقابتی و عنوان به

اطالعات  یفنّاوربه  جیتدر بهمدرن  یها سازمانکلی بسیاری از  طور به(. 11) استمطرح  یرقابت

که منابع و  کند یمای را توصیف  ارچوب کلی و عمومیچاستراتژی اطالعات  .اند شدهوابسته 

اهداف خود دست  نیتر مهمسازمان به  تامدیریت شوند بر مبنای آن اطالعاتی باید  یها ندیآفر

 (.11یابد )

 ملی ورزش استرالیا ۀبرنام یکی از راهبردهای مهم سندداد  نشان ایاسترالژوهشی در پنتایج 

است  شده ینیب شیپاسترالیا  درازمدت ۀاست. در برنام روزآمدملی دقیق و  یها دادهی فراهم آور

شود. این کشور برای رفع  مجهز داده یآور جمع یها گروهملی ورزش به  یها سازمانیک از  هر

1مجازی اسپرت نت ورزشی از شبکۀ یها داده، پردازش و توزیع یآور جمعمشکالت مربوط به 
 

و واحدهای ورزشی  ها سازماناین شبکه ابزاری توانمند برای ارتباط بین . ردیگ یمبهره 1

 (.13) گوناگون است

مدیریتی است که  یگرایش ،یکژمنابع انسانی مدیریت استرات ۀحوزمنابع انسانی:  ۀدر حوز

مدیریت استراتژیک منابع  .داندمی اهداف و رسالت سازمانی یابی بهمنبعی برای دست انسان را

 تأکیدخود  های مأموریتبرای رسیدن به  ها آنکارکنان و توانایی  وری بهرهبه افزایش  انسانی

                                                                                                                                        
 

1. Information Technology 
2. Virtual Network Sports Net 
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و منبع مزیت رقابتی در سازمان داشتن سیستم مناسب جذب  ترین مهم ،. در حال حاضرکند می

 (.14) ت منابع انسانی سازمان استیمدیر

 کلیدی ایفا یع انسانی نقشمدیریت استراتژیک مناب المللی بین ورزشی های فعالیت ۀدرزمین 

 .شود میسازمان  های استراتژیسازمان ورزشی و  ۀری در توسعاثیرگذکه باعث تأ کند می

باعث  بلکه قش عملکرد منابع انسانی،باعث افزایش ن تنها نهورزشی  های فعالیتجهانی شدن 

شود  میسازمان سازی منابع در کل در حال توسعه برای یکپارچه های استراتژی افزایش توجه به

نشان  انجام شده( 1384و نظارت راهبردی ) ریزی برنامهمعاونت در پژوهشی که نتایج  .(15)

 ۀست و عمدنیراهبردی جامع  ۀبرنام ریزی دارای در زمینۀ برنامهبخش ورزش کشور دهد می

ه هم وجود نداشته است ک بندی بودجهولی ابزار مشخصی برای  ،است بندی بودجهآن بر  تأکید

نیروی  نبود، کمبود بودجه و اعتبارات مورد نیاز و ها طرحعلت آن را در عدم توجیه اقتصادی 

 (.116بیان کردمند )انسانی تربیت شده 

 دچار است ای عدیدهتنگناها و مشکالت  به ها بخشدیگر  مانند نیزسازمان تربیت بدنی و ورزش 

و  ها نقصرفع  منظور به .کنند مید روند رشد آن را کن دارد که شماری بی های محدودیتو 

مدیریت استراتژیک الزم و  های تکنیکو  ها روشپایدار استفاده از  توسعۀ رسیدن به اهداف

به عبارت دیگر  ؛ورزش در دست نیست ۀتصویر روشنی از آیند ،. در وضعیت فعلیاستضروری 

 دوچندانتراتژیک را مدیریت اس که اهمیت ی نداردراهبردی جامع ۀبخش ورزش در کشور برنام

ضعف  نقاط قوت و ها آنمطالعه و ارزیابی مدیریت استراتژیک و تجزیه و تحلیل دقیق . کند می

 های شاخصیابی به دست ۀرا در زمین ها برنامهبرنامه را مشخص  و میزان تحقق اهداف این 

آتی توسعه  های برنامهدر تدوین  ها بررسینتایج این  ،قطع طور به کند. می تعیین تربیت بدنی

در زمینۀ  و همچنین استکشوری در حال توسعه  ایرانراهگشا خواهد بود و با توجه به اینکه 

 انجام شده، کمیفعالیت پژوهشی مدیریت استراتژیک در بخش تربیت بدنی و برنامۀ توسعه 

به  یو ضرورالزم  ها برنامهکار بردن چنین روشی برای تسهیل در اجرای نیاز به شناخت و به

 .رسد مینظر 

 روش پژوهش

 ای توسعهبنیادی و  -را به تحقیقات کاربردی  ها آنتحقیقات علمی از نظر هدف  بندی تقسیمدر 

 ۀو برحسب نحو است ای توسعهاین تحقیق به لحاظ هدف تحقیق  .اند کرده بندی تقسیم
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 ۀ. جامعستاجرا شده اپیمایشی  صورت به است کهنیز توصیفی از نوع  ها داده آوری جمع

 است ن ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربیانفر از مدیران و معاون 47پژوهش حاضر 

 ۀ. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامشدآماری در نظر گرفته  ۀآماری برابر جامع ۀکه نمون

روایی که  بود« استراتژیک های حوزهتعیین نیاز به بهبود در »نام ه ب 1ویک گلیجیوس استاندارد

 شده است. تأیید% 81آن با آلفای کرونباخ  و پایاییمدیریت  تادانآن توسط اس

، بررسی (نامه پایانکتاب، مقاالت، ) ای کتابخانهمطالعات  قیاز طر قیاطالعات مربوط به تحق

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ساالنه سازمان مدیریت و  های گزارشاسناد و مدارک و 

و  و چهارمکالن سوم  ۀتوسع ۀاجرای برنام های سالربایجان غربی طی استان آذ ریزی برنامه

برای  ها دادهو تحلیل  تجزیه در است. شده آوری جمعپنجم استان  همچنین برنامۀ توسعۀ

از آمار  ها آناز آمار توصیفی )فراوانی، میانگین، انحراف معیار( و برای تحلیل  ها دادهتوصیف 

و همچنین از  (مستقل t، آزمون همبستگی اسپیرمن، آزمون ای نمونهتک  tاستنباطی )آزمون 

 شده است.استفاده  Excelو  spss16  افزار نرم

 نتایج

ق ین تحقیدر ا یجان غربیآذربا استان ورزش و جوانان ادارات نعاونامو  مدیران ازنفر  47 

ساس سن، بر ا ها آنع یو توز پژوهش های نمونه یاز مشخصات فرد یحضور داشتند که برخ

 طور بهشد که  یخدمت با استفاده از نمودار بررس بقۀالت و سایو سطح تحص یلیرشته تحص

 ده است.یخالصه ارائه گرد

ارائه شده است. نتایج  1 و 1 هاینتایج توصیفی متغیرهای شخصی پژوهش حاضر در جدول

است ل سا 52 -41ن یپژوهش ب های آزمودنیشتر یب سن دهد می نشان 1مندرج در جدول 

شتر یب .درنسال سن دا 32پژوهش کمتر از  های نمونهاز  درصد 3/4 و درصد( 6/41)

نیز نشان  1. ن جدول دارنددرصد(  6/76سانس )یل یلیپژوهش مدرک تحص های آزمودنی

، همچنین سابقه دارند سال 11 بیش از ها آزمودنی درصد 3/38خدمت،  ۀسابقاز نظر  دهد می

 ها آزمودنیدرصد  4/42 رشتۀ تحصیلی دهد مینشان  یلیتحص ۀتبر اساس رش هنمونع یتوز

 .است بدنی تربیت

                                                           
1.Vic Gilgeous 
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 تحصیالت سطح وبه تفکیک سن  فراوانی و درصد فراوانی افراد نمونه .1 جدول

 

 تحصیلی ۀخدمت و رشت ۀافراد نمونه به تفکیک سابق فراوانی درصد: فراوانی و 1جدول 

 ،سپس .استفاده شد ها دادهبودن  یعین طبییتعبرای رنوف یاسم - کولموگروفاز آزمون  ،ابتدا

با استفاده از  ،مدیریت استراتژیکفرهنگ، اطالعات و منابع  های حوزهاز ک یتحقق هر  ۀدرج

 شد. بررسی ای نمونهتک  tآزمون 

 

 

 

  سن سطح تحصیالت
 متغیر

 

 

 

 

و فوق لیسانس 

 باالتر

 

 لیسانس

 

فوق 

 دیپلم

 

 دیپلم

 

51- 

62 

 

41- 

52 

 

31- 

42 

 

 32کمتر از 

 سال

4 36 3 4 
8 

 

12 

 

17 

 
1 

 فراوانی

5/8  6/71  4/6  5/8  
2/17  

 

6/41  

 

1/36  

 
3/4  

درصد 

 فراوانی

  سابقه خدمت رشته تحصیلی

 متغیر
 

سایر 

ها رشته  

 

 

فنی 

 مهندسی

 

 

علوم 

 پایه
 

 

 مدیریت
 

 

تربیت 

 بدنی
 

 

11 

به  سال

 باال
 

 

12-

16 

 

15-

11 

 

12-

6 

 

کمتر از 

سال 5  

13 3 3 9 19 
18 

 

4 

 

11 

 

9 

 

5 

 

 فراوانی

4/17  4/6  7/6  1/19  4/42  
 

3/38  

5/8  

 

4/13  

 

1/19  

 

6/12  

 

درصد 

 فراوانی
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رنوفیاسم - کولموگروفج آزمون ینتا .3جدول   

رهایمتغ  اطالعات منابع فرهنگ 

Z  - گروفولموک 

رنوفیاسم  

65/2  89/2  82/2  

Sig 79/2  42/2  55/2  

 

صدم است و  25/2ش از یب یداررها سطح معنییمتغ یتمام در دهد مینشان  3 جدولنتایج  

.نرمال است ها دادهتوزیع  دهد میاین نشان   

مدیریت استراتژیکفرهنگ  ۀحوزمربوط به  یفیآمار توص های شاخص .4 جدول  

نیانگیم تعداد متغیر/ شاخص نیانگیانحراف از م یخطا انحراف استاندارد   

فرهنگ مدیریت استراتژیک ۀحوز  47 51/11  83/7  14/1  

 

 مدیریت استراتژیک فرهنگ ۀحوز ای نمونهتک  tج آزمون ینتا .5 جدول 

t 
 

یآزاد ۀدرج یداریمعن  نیانگیاختالف م  %95نان یسطح اطم  ن جامعهیانگیم   
پایین حد   حد باال 

17 

 
93/3-  46 222/2  49/4-  79/6-  19/1-  

 

ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی در  فرهنگ مدیریت استراتژیک ادارات ۀنتایج حوز

 جوانان وفرهنگ مدیریت استراتژیک در ادارات ورزش  ۀحوز دهد مینشان  5 و 4 هایجدول

داری یو با میانگین جامعه از لحاظ آماری تفاوت معن قرار ندارد یدر حد مطلوب یجان غربیآذربا

 ک نیاز به بهبود دارد.فرهنگ مدیریت استراتژی ۀدر نتیجه حوز ؛(>25/2P) دارد
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مدیریت استراتژیک اطالعات ۀحوزمربوط به  یفیآمار توص های شاخص .6 جدول  

نیانگیم تعداد متغیر/ شاخص نیانگیانحراف از م یخطا انحراف استاندارد   

طالعات مدیریت استراتژیکا ۀحوز  47 53/13  14/6  92/2  

 

 مدیریت استراتژیک اطالعات ۀحوز ای نمونهتک  tج آزمون ینتا .7 جدول

 

t 
 

یآزاد ۀدرج یداریمعن  نیانگیاختالف م  %95نان یسطح اطم  ن جامعهیانگیم   
پایین حد   حد باال 

32 
11/7-  46 222/2  47/6-  17/8-  66/4-  

 

اطالعات در ادارات  ۀحوز دهد میاطالعات مدیریت استراتژیک نشان  ۀحوز 7 و 6نتایج جدول 

قرار ندارد و با میانگین جامعه از لحاظ  یدر حد مطلوب یجان غربیباآذراستان  جوانان وورزش 

مدیریت استراتژیک نیاز به اطالعات  ۀحوزبنابراین (؛ >25/2P)داری دارد یآماری تفاوت معن

 بهبود دارد.

مدیریت استراتژیک منابع ۀحوز مربوط به یفیآمار توص های شاخص .8 جدول  

نیانگیم تعداد متغیر/ شاخص نیانگیانحراف از م یخطا انحراف استاندارد   

منابع مدیریت استراتژیک ۀحوز  47 57/11  78/5  84/2  

 

 منابع مدیریت استراتژیک ۀحوز ای نمونهتک  tج آزمون ینتا .9 جدول

  

t یآزاد ۀدرج یداریمعن  نیانگیاختالف م  %95نان یسطح اطم  ن جامعهیانگیم   
پایین حد   حد باال 

32 
81/8-  46 222/2  43/7-  11/9-  73/5-  
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منابع  ۀحوز دهد مینشان  9 و 8 هایمنابع مدیریت استراتژیک در جدول ۀحوز مربوط به نتایج

قرار ندارد  یدر حد مطلوب یجان غربیآذربااستان  جوانان ومدیریت استراتژیک در ادارات ورزش 

منابع  ۀدر نتیجه حوز (؛>25/2P) داری داردیو با میانگین جامعه از لحاظ آماری تفاوت معن

 مدیریت استراتژیک نیاز به بهبود دارد.

 گیری نتیجهبحث و 

 با و دارد ای عدیدهو مشکالت  تنگناها ها بخشمانند دیگر بخش تربیت بدنی و ورزش نیز 

 ها نقصرفع  منظور به .کنند میاست که روند رشد آن را کند روبرو  شماری بی های محدودیت

مدیریت استراتژیک الزم و  های تکنیکو  ها روشپایدار استفاده از  توسعۀاهداف رسیدن به برای 

خالق و نوآور عمل کند  شیوهایبه  دهد میمدیریت استراتژیک به سازمان امکان ضروری است. 

سازمان  شود میمدیریت باعث  ۀانفعالی عمل نکند. این شیو صورت بهخود  ۀآیند مورددر و 

درآید که اعمال نفوذ نماید و بدین گونه  ای گونه به هایش فعالیت د ودارای ابتکار عمل باش

مدیریت استراتژیک  استفاده از .درآوردسرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت نظارت 

اساسی در موفقیت  عامل هماهنگی در رسیدن به اهداف سازمان نقش کلیدی و عنوان به

 .سازمان دارد

 .به بار خواهد آورد بلندمدتکه نتایجی  شود میبه تصمیماتی منجر  یند مدیریت استراتژیکآفر

بنابراین  در پی داشته باشد؛ ناپذیری جبران های خسارت تواند مینادرست  استراتژیک تصمیمات

ط توجه به نقا ۀو تهدیدهای خارجی در سای ها فرصتمدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر 

 (.17) دارد تأکیدقوت سازمان 

فرهنگ سازمانی است و فرهنگ  ها سازمانامروزه یکی از متغیرهای اصلی در  اینکهبه  توجه با

 تواند مییکی از عواملی که  ،گیرد میرفتار کارکنان و محیط سازمان قرار  تأثیرسازمانی تحت 

 ،در واقع .استنوآورانه را در میان اعضای سازمان تحریک کند فرهنگ سازمان  رفتارهای

 شود میبرای نوآوری و یکی از عناصر اصلی برای استراتژی سازمان محسوب  ینگ محرکفره

(18.) 

 یارتقا اند از:عبارت پنجم توسعه ۀاهداف کلی بخش تربیت بدنی و ورزش کشور در برنام

 ۀتوسع نیتأم، یاجتماعی با ورزش همگان یها بیآسسالمت آحاد جامعه و تالش در رفع 
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جایگاه  یزندگی سالم از طریق ورزش، ارتقاۀاجتماعی با ترویج شیومسائل فرهنگی و رفاه 

 افزایشبا ورزش قهرمانی، تقویت نقش زنان و  المللی بینو  ای منطقه ۀورزش کشور در عرص

منافع مالی از طریق  نیتأمورزشی،  یها تیفعالو گسترش سطح مشارکت آنان در  ها فرصت

تربیت نیروی انسانی  منظور بهو پژوهش  آموزش گسترشمشارکت بخش خصوصی،  افزایش

 یها باشگاهاز طریق ساماندهی  ای حرفهورزش  توسعۀدر ورزش کشور،  وری بهره کیفی و ارتقای

ورزش کشور از طریق بهبود قانونی و نظارتی دولت،  یها تیحماتسهیالت و  ۀخصوصی با ارائ

وضعیت  عنوان بهو .... که  ردولتیغیو نهادهای دولتی و  ها سازمان، ها دستگاهمشارکت  افزایش

نشان توسعه در استان آذربایجان غربی  ۀبررسی اجمالی برنام .شوند یممطلوب در نظر گرفته 

نرخ رشد جمعیت کشور  با واست ضعیف و کند  دهد روند رشد بخش تربیت بدنی و ورزشمی

که این خود  اسبی نداردتن ها استانمشابه دیگر  یها بخشدر  اجراشده یها طرحو  ها تیفعالو 

 است.اول، دوم و سوم توسعه در این بخش در استان  ۀاهداف برنام موفق نشدن دهندۀنشان

طبیعی،  امکاناتداشتن  با وجود استان آذربایجان غربی در بخش تربیت بدنی و ورزشهمچنین 

برای  ها راتژیاستریت استراتژیک و استفاده از مدیدر جغرافیایی و نیروی انسانی مناسب هنوز 

 .دست نیاورده استجایگاه خود را بهرسیدن به اهداف توسعه 

جهان  ۀآیند اینکهبا توجه به  .استفرهنگ مدیریت استراتژیک ۀ ، حوزمورد بررسی ۀاولین حوز 

بازارهای نوظهور، عوامل محیطی نامطمئن، رواج  ۀدر قرن بیست و یکم، آکنده از رقابت، توسع

و  ها فرصتاز  یریگ بهرهشرط توفیق در این میدان  ،گسترش تجارت است برتر و یها یفنّاور

که فرهنگ سازمانی و  کند یمتمام این موارد ایجاب  .پیش روی است یها چالشرویارویی با 

برای  محیط خوب شناخته شود تا بتوان با انتخاب استراتژی مناسب در دنیای رقابت باقی ماند.

 ،در واقعباید فرهنگ آن سازمان تقویت شود.  سازمان هرد عملکر یها یاستراتژاثربخشی 

(. 19)سازمان ضروری است  بلندمدتهداف و ا ها یاستراتژاثربخشی  ۀیبر پاتقویت فرهنگ 

دولتی و  های سازماناستراتژیک در  ریزی برنامه های مدل با عنوان( 1227)پژوهش  نتایج

استراتژیک  ریزی داد برنامهنشان  یش کلمبیا(موردی در راگبی بریت ۀمطالع)ورزشی  غیرانتفاعی

 کنند. عمل واستراتژیک فکر  طور به کند میکمک  غیرانتفاعیورزشی دولتی و  های سازمانبه 

به رهبری سازمان، فرهنگ سازمان، پیچیدگی در سازمان استراتژیک  ریزی برنامهمدیریت و 

 (.12) تمدعاس این ربکه دلیلی  محیط سازمان و غیره بستگی دارد
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یابی به بررسی میزان دست» عنوان( با 1388همکاران ) حسینجانی وپژوهش  نتایجهمچنین  

در استان نشان داد «تربیت بدنی ۀاستان گیالن در زمین ۀسوم و چهارم توسع ۀاهداف سند برنام

ف % از اهدا71متوسط  طور به چهارم ۀابتدایی برنام های سال وسوم  ۀبرنام های سالطی  گیالن

 اما هنوز نقاط ضعف بسیاری وجود دارد ،ده استشمحقق در حوزۀ تربیت بدنی  شده ریزی برنامه

است که توسعه در کل چرخش  ناپذیرانکارامروزه دیگر این اصل  دهد میکه نیز نشان ( 11)

از عوامل  کدام هیچشاید استفاده از  .است غیرممکنیند بدون گسترش مبانی فرهنگی آفر

زیرا فرهنگ  ؛عوامل اجتماعی و روانی پیچیده و مبهم نباشد ۀتژیک به اندازمدیریت استرا

مدیریت استراتژیک  فرهنگ ۀحوزبه اطالعاتی که از  با توجهمبهم است.  ایهپدید یسازمان

ر د مدیریت استراتژیک از این حوزه ،دست آمدبه ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

-یبا میانگین جامعه از لحاظ آماری تفاوت معن ها یآزمودناز دیدگاه  و حد مطلوبی قرار ندارد

ورزش و جوانان این  اداراتمدیریت استراتژیک در  فرهنگۀ حوز ؛ بنابراین(>25/2P)داری دارد 

 استان نیاز به بهبود دارد.

ن ادارات ورزش و جوانان استاکه در است مدیریت استراتژیک  ۀدومین حوز اطالعات فنّاوری

و  رقابتی های مزیتمنابع تولید  ترین مهماز  اطالعات فنّاوری شد.آذربایجان غربی ارزیابی 

 . ازطالعات استعصر ا در ها سازماند مدیریت استراتژیک ینآفر گیری شکلبرای  بهترین عامل

 ،شوند یم تر پراکندهو در سطح جهان  غیرمتمرکزتر، تر پیچیده روز روزبه ها سازمانکه  آنجا

واقعیت این است که ما در عصر اطالعات  شود یمیوسته بر اهمیت سیستم اطالعات افزوده پ

 ،دارای مهارت الزم نباشند که از نظر سیستم اطالعاتی ییها سازمانکنیم؛ بنابراین زندگی می 

اطالعاتی قوی برای  هایوجود سیستم ،از سوی دیگر .از نظر رقابتی دچار ضعف خواهند بود

ممتاز دست  یها یستگیشادیگر هم به  یها نهیزمکه در  آورد یموجود ن امکان را بهسازمان ای

مدیریت  اطالعات فناوری ۀحوز رقابتی هایبا توجه به نقش فناوری اطالعات در محیط .یابد

و  توسعه و بلندمدتبرای موفقیت  ها سازمان .سزایی داردهنقش ب ها سازمان برای استراتژیک

 دارند.نیاز تکنولوژیکی  های قابلیتبه  ،محیط داخلی و خارجی تأثیراتجه به با تو ،حفظ خود

ای ربالقوه ب یراه حل ۀارائبه دنبال  حوزۀ مدیریت استراتژیک نویسندگان ،82 ۀده طول در

و  فناوری پیوند مدیریت استراتژیک بر ۀ. واژها بودندمدیریت، پیچیدگی و پویایی سازمان

 اطالعات های سیستماستراتژی  (.11تأکید دارد ) فناوریمدیریت  ۀمینمدیریت استراتژیک در ز

اطالعات در فناوری باید  اهداف استراتژیک سازمان در  های سیستم اوالً: دو ضرورت مهم دارد

 یمزیت عنوان بهفناوری اطالعات  های سیستم شده توسطارائه های فرصت ؛ ثانیاًنظر گرفته شوند
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این امر از  ،میبر یمبه سر  عصر اطالعاتبه اینکه امروزه در  با توجه (.13) رقابتی شناسایی شوند

ند جهانی شدن آی. به موازات فرشود یم حاصلاطالعات  یفنّاورروزافزون  یها یتوانمندافزایش 

واقع  درو  ابدی یماطالعات نیز گسترش  فنّاوریو از میان برداشته شدن مرزهای جغرافیایی 

 حوزۀ مربوط بهنتایج به  توجه با .شود یمتری برای جهانی شدن محسوب اطالعات بس فنّاوری

ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی از دیدگاه  مدیریت استراتژیک ،اطالعات

و این حوزه با میانگین جامعه از لحاظ آماری تفاوت  در حد مطلوبی قرار ندارد ها آزمودنی

 اطالعات مدیریت استراتژیک به بهبود ۀحوزگفت  توان میین بنابرا ؛(>25/2P)داری دارد یمعن

 دارد. نیاز

ورزش و جوانان استان آذربایجان  اداراتمدیریت استراتژیک که در  های حوزهسومین حوزه از 

 ترین مهممطالعات نشان داد مدیریت منابع انسانی  .استحوزه منابع انسانی  شدغربی ارزیابی 

انی ارتباط تنگاتنگی بین مدیریت استراتژیک منابع انس گفت توان می و استسازمان  هردارایی 

هماهنگی بین استراتژی منابع انسانی و  دوجوهمچنین  سازمان وجود دارد. اثربخشیو 

منابع ارزشمند ممکن است با به . دشو میعث بهبود عملکرد سازمان سازمان با های استراتژی

سازمانی،  یندهایآفر، ها شایستگی ،ها دارایی اعم ازن سازما های قابلیتتصویر کشیدن 

باعث  ها استراتژی کردن  پیادهبا  کند میسازمان، اطالعات و دانش سازمان را قادر  های ویژگی

مدیریت  های حوزهحوزه از  اینه نتایج، با توجه ب(. 14) یی و اثربخشی سازمان شودآبهبود کار

در حد مطلوب  ها آزمودنیبایجان غربی از دیدگاه استراتژیک ادارات ورزش و جوانان استان آذر

ورزش و جوانان این استان با میانگین  اداراتمنابع انسانی مدیریت استراتژیک ۀ حوز. قرار ندارد

نیاز به بهبود نیز حوزه  (؛ در نتیجه این>25/2P)داردداری یتفاوت معن یجامعه از لحاظ آمار

 دارد.

فرهنگ،  های حوزهورزش و جوانان استان آذربایجان غربی در کلی گفت ادارات  طور به توان می

با تدوین راهبرد کالن  تواند میمدیریت  .اطالعات و منابع انسانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند

 ۀآیند حال و یازهاین اساس بر است ملییورزش با س یمفهوم استراتژکه در واقع  ترکیب 

و  مدت میان در سه بخش اهداف بلندمدت، کالن بر مبنای راهبرد ،است بخش ورزش کشور

 یها حوزه ،جامع برای تحقق اهداف ایبرنامه با وها بپردازد و برنامهتدوین اهداف به  مدت کوتاه

 .انجام دهد ها آنو اقدامات الزم برای بهبود  کند مورد نظر را ارزیابی
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Abstract 

Strategic management is one of the most important subjects of today 
management. According to rapid changes of today environment and the fact 
that organizational decisions are becoming more and more complex, the 
need for use of a thorough and comprehensive plan to deal with such 
concerns is more tangible of any time before. Present study aims at 
evaluating the contexts of strategic management in West Azarbaijan 
province offices of sport and youth.The samples of the study are 47 
managers and their assistants of W.Azarbaijan youth and sport offices. The 
tool for collecting data is a standard questionnaire which is made by Vic 
Gilgeous (strategic concerns and capability impeders). The questionnaire 
validity is determined by some of management experts, and the reliability 
kronbach's α value is acceptable (α = 0.81). The method with which the 
study is done is descriptive and analytic. For data analyzing we use some 
parameters of descriptive and inferential statistics such as standard deviation, 
mean, frequency and some other like one sample t-test. The findings show 
that the degree of implementation of the culture, information and human 
resources contexts of strategic management in the offices of youth and sport 
of w.Azarbaijan, are not in an appropriate conditions (p < 0.05). We can 
conclude (according to the results of the study), that the culture, information 
and human resources contexts of strategic management in w.Azarbaijan 
offices of youth and sport, are significantly different with the society's; and 
these contexts need to be more improved and strengthened. 

KeyWords: Strategic management, Culture, Information and human 
resources 
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