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 چکیده

بخش خصوصی در ورزش استان  گذاریسرمایه مشارکت راهبرد ارتقای ةارائ پژوهش حاضر،  از انجام هدف

روش . ودب کمیراهبردی ریزی ماتریس برنامهبا استفاده از ، ییاجرا یراهکارها ةارائ با یغرب یجانآذربا

 ةنامپرسش ازطریقا هداده بود.کمی و کيفی  هایو ترکيبی از روشتحليلی  -توصيفی پژوهش، 

 ، یورزش تیریمد یهارشتهدر متخصص  یدانشگاه دياساتجامعة آماری . شدند یآورساخته جمعپژوهشگر

عامل  رانیپرورش، مدوکل آموزش ارةاد یبدنت يمعاونت تربقسمت صنعت و معدن،  زمانعامل سا رانیمد

 یو کارشناسان ورزش نامعاون ران، یاستان، مد یورزش یهاو باشگاه  یشهردار یورزش یسازمان فرهنگ

صورت به  یريگ نمونه.  ندبود  یغرب  جانیاستان آذربا  یورزش  یهائتيجوانان و هوورزش  هایهرانظر در ادصاحب

ا ب اسوات ليوتحلهی. تجزندشد تحليلوتجزیه نامه پرسش 52 ، نهایتکه در انجام شد ایبرفی یا شبکهگلوله

تهدید شناسایی شدند  13فرصت و هفت  ضعف،  13قوت، هفت  انجام شد. شورای راهبردیاستفاده از روش 

ی در موقعيت حفظ غرب یجانمشارکت بخش خصوصی در ورزش استان آذرباموقعيت فعلی  و مشخص شد که

ی، غرب  یجانمشارکت بخش خصوصی در ورزش استان آذربا  توسعة  برای  ، در ادامهو پيشرفت واقع شده است.  

و  د شتدوین  ریزی استراتژیک کمیاتریس برنامهمبندی و سند راهبردی براساس ها، اولویت استراتژی

 . ندالزم ارائه شدکاربردی پيشنهادهای 

 

ریزی استراتژیک  ماتریس برنامه ، گذاری در ورزشبرنامة عملياتی، سرمایه بخش خصوصی، : کلیدی واژگان
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 مقدمه
بدنی گیری انجمن ملی تربیتشكلزمان    . ازکردندمدیریت میرا  و ورزش  بدنی  تربیت  مردم  ،در گذشته

 واسالمی پیروزی انقالببعد از  ایراناسالمیی جمهوری بدنسازمان تربیت  تا ،و پیشاهنگی ایران

 با. بسیار پررنگ شدورزش  ة، نقش دولت در حوز حاضردرحال وانانوجورزش وزارت  ،سرانجام

ترین ترین و مهمهای ورزشی که بزرگانواع سازمان  آمدنعرصه و پدیدشدن نقش دولت در این  پررنگ

نیز  بدنی و ورزشتربیت  ةدولتی در عرصحاکمیت نگرش ، دها نیز دولتی یا وابسته به دولت بودنآن 

ای عواقب ناخواسته ت نگرش دولتی حاکمی(. 85، 2013 ،، نیری، صفاری و دالری)امیری شدبیشتر 

توسعه تابع تغییرات و ؛ برای مثال، مدیران دولتی کشورهای درحالداشته باشدممكن است 

بگیر حقوق  گرا ومادی بیشترحاکمه هستند،  ح هیئتهای افراد بانفوذ سیاسی در سطجاییهجاب

ده ها سنجیکارایی آن هستند، مدت بیگانهمدت و کوتاهبا مدیریت استراتژیک و اهداف بلند، هستند

)رضوی    ها کامالً مشهود استبین آن، فقدان انگیزه دربنابراین  گیرد؛پاداشی به آن تعلق نمی  وشود  نمی

ها ارگان یرهمانند سا یزهای ورزشی دولتی نسازمان که ناگفته آشكار است (.54، 2016 ،ذبیحیو 

تر از نعملیاتی و عملكرد مالی پاییلحاظ کارایی  ازو د نکنگرا و انحصارگر عمل میصورت درون به

نبود رقابت ، منابع نگهداریعدم عملكرد، ، این امر باعث ناکارآمدی نتیجه؛ درسطح مطلوب قرار دارند

این موارد صنعت ورزش ایران را با مشكل مواجه   شود کهمی  استانداردیا کاهش خدمات  و  ذف  ح،  ثرمؤ

 هستند نیز دولتی ی ورزشیهاباشگاه در بعد دیگر، .(50، 2013 ،، عربی و فالحیسجادی) اندکرده

ها کمک که دولت به باشگاهامیهنگتا ،بنابراین؛ استدر راه درآمدزایی بهینه مانعی  همین امرکه 

نیز رغبتی برای  بخش خصوصی متعاقب آن، و روندزایی نمیسمت درآمدنیز بهها آن ،کندمی

گذاران ورزشی سرمایهدلیل است که بسیاری از  همینبه  .ذاری مستقیم در صنعت ورزش نداردگسرمایه

یند فرا ،واقعدر. (12، 2013 ،، فراهانی و گودرزی)علیدوست انددست رفتهاز در بخش خصوصی

 ی جهان برا   یاز کشورها  یاریها در بساست که دولت  یو حقوق  یمال  ی،یاجرا  یندیافر  ی،ازسی خصوص

 اشتباهی که رویمیان کنند و دراینمیاجرا آن را کشور  یانجام اصالحات در اقتصاد و نظام ادار

گذاشتن دولت و نقش آن در جامعه کنار سازیخصوصی کنند،تصور می گاهیست که ا این ،دهدمی

 کردنکمترشدن دخالت دولت و مشخص  ،نظر استآنچه از اجرای این سیاست مورد  کهحالیدر  ؛ستا

 سازی خصوصی ،واقعدر(. 52، 2013 ،، عربی و فالحی)سجادی میزان و مقاصد این دخالت است

 ؛ استبازار  طریق افزایش نقش نیروهایهای اقتصادی ازای برای بهبود عملكرد فعالیتوسیله 

 ،بابائیان، مرادی و حسینی)  از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود  درصد  50که حداقل  شرطی به

از اختیار را  ترل، مالكیت و مدیریت  نگوناگون، ک  هایدر سطوح و زمینه   سازی،خصوصی  .(576،  2014

، لتریتیب) کندبا هدف افزایش کارایی واگذار می د و به بخش خصوصیکنبخش دولتی خارج می
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یعنی  ؛سازیدرصورتی هدف اصلی خصوصی ،باید توجه داشت .(123، 0201 ،1برتولتی و کاکاوایو

خصوصی،  شدولتی به بخ هایه سسؤالكیت مبر واگذاری مکه عالوه شودارایی محقق میافزایش ک

و  زیربناییافزاری و امكانات و تسهیالت، منابع سختقانونی، مادی و معنوی، فرهنگی، حمایت 

 ،احمدی، امیرتاش و صفانیا) دنواگذار شو بایدنیز  یادشده هایه سسؤمدیریت و کنترل م ،نهایتدر

2018 ،37.)  

 بخش خصوصی به دالیل مزایای حاکم بر آن شامل ،متعدد داخلی و خارجی هایطبق نتایج پژوهش

مورد هزینه شفافیت در (،67، 2018 میرصافیان،پور و ، فتاح)افشاری عوامل مدیریتی و سازمانی قوی

 سرعت انجام پروژه  مداری ومشتری جدید،    هایفناوریورود    ،(6 ،2013  ،اهللتاری فتح)  و درآمد واقعی

 هایمحیط سایر با آن متمایز هایجاذبه  و ورزش  در گذاریسرمایه محیط تفاوت(،  43،  2005  ،طاهری)

 جذب(،  61  ،2015  ،2و الیبرگر  )شانک زنده و تبلیغاتی بزرگ  تابلوی مثابةبه  ورزش  اقتصادی، و صنعتی

جویی در مقیاس، رایی، صرفهگتخصص(، 263، 2014 ،3)کرامپتون سهام  فروش و هواداران  سرمایة

 ،4)کشوچ هاگیریپذیری و سرعت در تصمیمفاستفاده از تجربیات گذشته، ساختار عملكردگرا، انعطا

، برخورداری  ثرؤو سود متقابل، ساختارهای تخت و ماساس اعتماد  ابط بررو  ةتوانایی توسع،  (53  ،2016

به ایجاد  ،توانایی تخصیص منابع و مدیریت ریسک و ارتقای کیفیت رایبی عملكرد باز سیستم ارزیا

 ی؛ یعنسازی در تمام کشورهاانجامد. اهداف اصلی خصوصیثر و مثبت در اقتصاد میؤهای مافزاییهم

های ، کاهش انحصار دولتی، جذب سرمایههای اقتصادی، ایجاد محیط رقابتیبنگاهوری ارتقای بهره

ثر بسیار مؤ دنتوانمی ،ایجاد اقتصاد باز ،نهایتافزایش مشارکت مردم و در خارجی و افراد متخصص،

، پیشینه ادامةدر  ،دیگرازطرف .(49، 2013 ،و همكاران سجادی ؛13، 2001)نژادزاده،  دنعمل کن

اند که نبود و نشان داده  اندسازی در ورزش انجام گرفتهخصوصی   با محوریت موانع  یدیگر  هایپژوهش

 ، رضوی حسینی)سلطان  های مناسبحق پخش تلویزیونی و نبود زیرساخت نگرفتن از  ریزی، بهرهبرنامه

جذب   یبرا یندیابه بخش ورزش و نبود فر یدولت یهاید کمککاهش شد(، 17، 2017 ،سلیمی و

 یزان م نداشتنتناسب(، 285، 2004، 5)راجر  ی ورزشیهادر سازمان بخش خصوصیمشارکت 

، (96، 2004)رضوی،  ورزش یانو متقاض یتبا رشد جمع ورزش دولت در بخش گذارییهسرما

تشكیالت تخصصی در وزارت ن حمایتی تولید و توزیع، نبود قوانینبود مشكالت مالی و آموزشی، 

 بازار و  اطالعاتی  اقتصادی، موانع  (،102،  2015،  قدیری علمداری؛  631، 2013  ،)ناصح  جوانانوورزش 
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و  یفراهانسیاسی ) و تشویقی، و حمایتی اجتماعی، و فرهنگی حقوقی، و قانونی مدیریتی، سرمایه،

 ی، بخش خصوص گذارییهسرما یبرا ینبود ضمانت مال(، 1393 ،زادهیخسرو ؛53، 2015 ،علیدوست

یجاد ا یخاص برا یهانامهییننبود قانون و آ یاز،نمورد یزیكیف یزاتتجه یةو مشكل ته ی زمینگران

 مشكالت ها،ی نكردن شهرداری همكار ین،زم یواگذار رایخاص ب نامةییننبود آ ید،جد یهاباشگاه

امكانات  یاز، کمبودندمتخصص مور یانسان یرویکمبود ن ی،ها و مراکز ورزشباشگاه یصدور مجوز برا

بخش   یهاباشگاه  ادارة  مناسب  یهاو روش  یریتها، نبود مدباشگاه  یران مد  یخدمت براضمن   یآموزش

 ی،بانك یالتمورد تسهدر متناسب نبود قانون ی،از بخش خصوص یتیحما یهاهنبود برنام ی،خصوص

نكردن از یتحما  ی،و گمرک  یاتیمال  یهایافتن معافیتنصااختصبهره،  بلندمدت کم  یهااعطانشدن وام

جمله ورزش، از  یخدمات  یهابه بخش  ییاعطا  تسهیالت  سود  یادنرخ ز  ی،ورزش  یکاالها  یدکنندگانتول

کردن ینههز یمردم برا میلییمرتبط، ب یهاسازمان ینب الزم و نبود تعامل گیرییمتعدد مراکز تصم

 یرانة سختگ  ینو قوان  یماسمناسب در مطبوعات و صداو  سازیفرهنگ  و  اتیغضعف تبل  ی،در امور ورزش

 ، 2013 ،و همكاران یریام ؛2010 ،یباغ قره ؛6 ،2006 ،صفانیاو  ، امیرتاشی)احمد یدولت ینهادها

ترین مهم جملهاز ،(195، 2014 ،یگانهو  ، فراهانیکشاورز؛ 12 ،2013 ،و همكاران دوستیعل ؛85

 اند.شده یبه صنعت ورزش کشور معرف یو موانع ورود بخش خصوصها چالش

 گیرد، باید تر صورت  سازی بهتر و موفقخصوصی   اینكهبرای  مشخص است،    از مجموع پیشینة پژوهش

 ،یراز شوند؛ا بر اهداف استراتژیک فراهم سازی در سطح ملی با اتكهای محیطی خصوصینیازمندی

و پس   یستندن  شدنیارزیابیپیگیری و  نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابلدلیل  به  هابسیاری از طرح 

بدون  بایدشده شوند. اهداف تبیینیا از مسیر اصلی خود خارج میایستند از حرکت می یا یاز مدت

. اهداف استراتژیک شوندشده تعریف بندیکوششی هماهنگ و اولویت تعارض، تداخل منفی و در

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور شامل حذف  ةتوانند درجهت توسعسازی میخصوصی 

، اههای جاری شرکت ، کاهش هزینههافعالیت ةی، توسعیزاانحصار و گسترش رقابت، اشتغال

سازی خصوصیهای  های توسعه و اقدامبررسی قوانین و برنامه  .باشند یرهغ   دولت وة  شدن اندازکوچک 

دار جامع، هماهنگ، مكمل و جهتای ید آن است که دولت فاقد مجموعهؤمو مكمل آن در کشور 

حیای با او    سازی کشور استهای کالن خصوصیتژی ها( با اهداف و استراویژه بین نهادها و سازمانه)ب

در پیش ضرورت مشارکت مردم  ازمقام معظم رهبری، بیش  ةقانون اساسی درپی ابالغی  44مجدد اصل  

چهارم  ةتوسع ةدر موارد متعددی از بندهای برنامکه تاجایی شود؛میکشور مطرح  ةجانبمه ه ةتوسع

های زیرپوشش دولت به بخش خصوصی گنجانده شده است. در این کشور، لزوم واگذاری فعالیت

، )پاداششده است صنعت ورزش توجه در ژه یوهسازی در صنایع مختلف بخصوصیبه  ،برنامه

و فشارهای سیاسی و اجتماعی دلیل تالش دولت  به  ،همچنین  .(52،  2011،  خبیریو    حسینیسلطان
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ها از ، این شرکتوری سازمانیگاهی کاذب و بدون تأثیر مستقیم بر بهره حفظ اشتغالیا برای ایجاد 

دلیل کارکردن در فضای های دولتی به. شرکت )اصل پارکینسون(  برندداشتن نیروی کار اضافی رنج می

های هنگفت مالی این باعث زیانگزینند و های پایینی برای محصوالت خود برمیرقابتی قیمتغیر

کشور   1د تولید ناخالص داخلیدرصپنج تا شش موارد میزان این زیان به چنانكه در برخی  شود؛می

فشار زیر  شدتبهنظام بانكی کشور را    ،بعدی  ةدولت و در مرحل  ةبودج  ،اول  ةله در وهلئرسد. این مسمی

کنند که راهكار مناسب برای مقابله با شرایط اقتصادی بسیار اندیشمندان عنوان می قرار خواهد داد.

و مشارکت بخش خصوصی در ورزش  سازی، خصوصیاست دشواری که صنعت ورزش را احاطه کرده

و به مدد است ها تغییر کرده کشورهای جهان ساختار سنتی باشگاهدر بسیاری از  ،اساسبراین ؛است

 ،(. امروزه45، 4020 ،2اختنو  )میچیک است یافته نعت ورزش رونق زیادیص ،هاشدن باشگاهتجاری

ری از محصول ناخالص داخلی را صنعت ورزش بخش چشمگی ةدر کشورهای پیشرفته، ارزش افزود

 موفقکشورهای    ةتجربتفریح و سرگرمی دارد.  ،  ، اشتغالدهد و نقش مهمی در ایجاد درآمدیتشكیل م

ریزی دقیق انجام امهاساس برنسازی پس از مطالعات جامع و برصیحاکی از آن است که اگر خصو

، شودآن در حین و پس از آن نظارت ن، بسترهای الزم برای اجرای آن فراهم نشود و بر فرایند شودن

 ،3فالینفیل و )گروسكی خواهد داشت یپ لتی و بروز نارضایتی عمومی را درعدااجرای آن افزایش بی

2014 ،18.)  

 یلیمیب انیمنیاکنند که دریم دیدر صنعت ورزش کشور را تهد یسازیخصوص متعددی مسائل

 یهادر رشته  یگذارهیبه سرما شتریب شیو گرا هیپا یاهدر ورزش  یگذارهیبه سرما یبخش خصوص

و   خانوارسبد    یورزش  یهانهیبودن هززیناچ  ،یگذارهیو سرما  یبودن منابع مالیدرآمدزا، ناکاف  یحیتفر

، )کارگرهستند مواجه  یدج ییدهایبا تهد ،یورزش ةكپارچی تیرینبود مد لیدلبه یاتالف منابع مال

خود به یترینیشكل بارزتر و ع  دهایتهد نیا زین یقیتطب یاسهی(. با مقا13، 2011 ،علیزادهو  ظریفی

و  ایمزا یبررس»( با عنوان 2010)الیاسیو  جانی، حسینیصداقت پژوهشدر  کهصورتیبه ؛رندیگیم

مشخص شده است که سهم ورزش  «رانیا ةگانورزش سه در  هیسرما ذبو ج یسازیخصوص بیمعا

حاضر در کشور ما   تیدر آن دارد که در وضع  یگذارهیسرما  زانیبا م  میمستق  یارابطه  یدر اقتصاد مل

انگلستان و آلمان  ا،یتالیا یاندک است. در کشورها افتهیتوسعه  یبا کشورها سهیآن در مقا زانیم

درصد و  4/1درصد و  7/1درصد،  2 با برابر بیترتبه یناخالص داخل دینسبت اقتصاد ورزش به تول

 ،نیبنابرا ؛(128، 2010 ،و همكاران ی)صداقت صدم درصد گزارش شده است 38 برابر با رانیا یبرا

 
1. Gross Demostic Product (GDP) 

2. Michic & Oughton 

3. Grusky & Fiil-Flynn 
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گذاری به خدمات ورزشی، با میزان سرمایههای اقشار جامعه گویی به نیازمندیایجاد تعادل و پاسخ

حل منطقی و مفیدی که در بسیاری از کشورها و راه یستهای ساالنه میسر نبودجهبخش دولتی در 

 یردولتی و ترغیب و تشویق آنانهای غ گذاری بخشم سرمایهس، اجرای مكانیاست تجربه شده

نابسمان  تیوضع ،طرفیازها کاهش یابد. بار مالی دستگاهاست زمینه بوده است که منجر شده دراین

 یغرب جانیدر بخش ورزش استان آذربا یبخش خصوص نداشتنرغبتها و شرکت لیبودن تماو پایین

 کنند؛می انیپیش نماازش بخش خصوصی در ورزش استان را بی ةتوسعراهكارهای  ةنیز ضرورت ارائ

راهبردسنجی توسعه و ارتقای مشارکت بخش خصوصی در  تیحاضر ضرورت اهم پژوهش بنابراین،

اگر در  زیرا، ؛داندیتوجه م انیشاو  سودمند ،یادیبن کامالً یرا امر یغرب جانیورزش استان آذربا

 ت یموفق یبرا یبلندمدتمدت و کوتاه ةتوسع ةاگر برنامو  میدار شرفتیبه رشد و پ  دیورزش استان ام

نحو  هر ه. همچنین، بغافل شد دیوجه نباچیهبه یاز مشارکت بخش خصوص ،میورزش دار ةدر عرص

 آن، دنبالو تفحص و بهبا پژوهش  ،در ورزش یمشارکت بخش خصوص یارتقا یراستادر دیممكن با

از  کهاستان این در  برداشت. یو مستمر یمتماد یهاگام یو عمل ییاجرا هایاقدامدادن انجام

 اقتصاد آن را  یکشاورز ی خدمات وهابخش ،یبترتبهشود و یکشور محسوب م کشاورزی یهاقطب

دارد ن  هنوز جایگاه درخور توجهی یها بخش خصوصحوزه   یندر ا  رسد کهنظر می، بهدندهیم  یلتشك

 ی طور بارزه مسئله ب  ینا نیست. همچنین،ورزش مساعد  بهبخش  ینورود ا یالزم برا یو بسترها

ورزش استان و  ةدر عرص یبخش خصوص ةثر و سازندؤم یتنبود فعال یاو کمبود  شودمشاهده می

تنها صنعت نه ینکه ا انددر صنعت ورزش، باعث شده یو مردم یخصوص هایارگان  نكردنیهمكار

 یزنامطلوب ن یایندهآکه  رسدینظر مهبلكه ب ،نداشته باشد یرونده ایشپ  یرسید و شا یدکه باآنچنان 

صورت فعال مختلف به یهادر رشته  یورزش یهایمنداشتن ت یزدعا نا ینرو داشته باشد. شاهد ا یشپ 

علت است که بهورزشی  باوجود بودن استعدادهای نخبة ،یالمللینسطح ب یاو مستمر در کشور 

 20بیش از  رفتن  ازدست علت  توان  می  ،مثال  یبرا  ؛شونددر نطفه خفه میبودن از حمایت مالی  بهرهبی

 پژوهشدانست.  یبخش خصوص هاییترا نبود حمابازی استان شمشیر ملی در رشتةاستعداد برتر 

دنبال های قبلی بیشتر بهپژوهشکه    متفاوت استقبلی مرتبط    هایحاضر از این جهت از سایر پژوهش

های مختلف بخش خصوصی و نیز اثرها و نقشیا و معایب بخش ، مزابخش خصوصیمشارکت موانع 

قبلی  هایبا اینكه درراستای پژوهش ،حاضر مسئلة اصلی پژوهشاما  اند؛بوده خصوصی در ورزش

ضعف داخلی و فرصت نقاط  قوت وشناسایی نقاطدنبال  هب  تربسیار جامع  چهارجانبه و  صورتبهاما  است،  

که  بررسی کندتا  است آذربایجان غربی ورزش استانبخش خصوصی در مشارکت  و تهدید خارجی

 ند.داروجود این بخش  ةچه راهكارهایی برای توسع
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 شناسي پژوهش روش
. کاربردی است های، در زمرة پژوهشلحاظ هدفو به استتحلیلی  -توصیفیحاضر،  روش پژوهش

یافته ساختارهای نیمهکیفی )ازطریق اجرای مصاحبه روش ترتیب باجامع و بهبا ترکیبی این مطالعه 

 وتحلیلشورای راهبردی با تجزیه  هایافق درخصوص موارد مربوط به برنامة استراتژیک در جلسه و تو

کمی ماتریس گذاری ارزش های میدانی و ی دادهآورجمعبا ) کمی روش ، بابعد در مرحلة( و 1اسوات 

انجام شده است. اطالعات موردنیاز  (هااستراتژی بندی رتبه درخصوص  2کمی ریزی استراتژیکبرنامه

، البا هفت سؤ قوتقالب چهار بعد نقاطدرلفه زیرمؤ 40با ساخته نامة پژوهشگرطریق پرسشاز

 .آوری شدندجمع با هفت سؤالو فرصت  السؤ 13با  ، تهدیدالسؤ 13با  ضعفنقاط

سازمان صنعت و  ،یورزش تیریمد یهارشته در متخصص  یدانشگاه دیاسات پژوهشآماری  ةجامع

 ی شهردار  یورزش  ی، سازمان فرهنگاستان  پرورشوکل آموزش   ةرااد  یبدنتیمعدن، قسمت معاونت ترب

نظر در  متخصص، مجرب و صاحب  یو کارشناسان ورزش نامعاون ران،یاستان، مد یورزش یهاو باشگاه

 .ندبود 1397در سال  یغرب جانیاستان آذربا یورزش یهائتیو هاستان ورزش و جوانان  اترااد

درزمینة موضوع   نظرصاحبمتخصص و و با معرفی افراد  یاشبكه  ای یبرفصورت گلوله به یریگنمونه 

شورای راهبردی با  هایجلسه در  پژوهش،در قسمت کیفی . انجام شد هایافتهتكمیل  پژوهش برای

تحلیل سوات و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی   نفر متخصص درزمینة پژوهش روی موارد چهارگانة  12

 SWOTوتحلیل تجزیه  ،نتیجهدر الزم انجام شدند؛ هایاقدام پژوهش، و پایایی روایی نیزو  و خارجی

و  شد مشخص آماری نمونةیک از اعضای هریافته با ساختارمصاحبة نیمه با  ،در وضعیت موجود

رزش استان آذربایجان غربی موقعیت استراتژیک موجود مشارکت بخش خصوصی در و ،نهایتدر

دست آمد که در به 94/0 برابر با نامه با روش آلفای کرونباخپایایی پرسش ،ادامهدر . مشخص گردید

نامه از نظرهای پرسش 52نامة نهایی، با تهیة پرسشدر قسمت کمی، . قبول بودسطح باال و قابل

آمار توصیفی )متغیرهای  با استفاده از ارزشی لیكرت،گذاری در طیف پنجهای پژوهش، با ارزشنمونه 

دهی برای برآورد موقعیت استراتژیک و شناختی( و آمار استنباطی شامل وزن و رتبهجمعیت 

 وتحلیل شدند.تجزیه، کمی ریزی استراتژیکامههای نهایی با مدل ماتریس برنبندی استراتژی اولویت 

 
 

 

 

 
1. SWOT 
2. Quantitative Strategic Planning Matrix 
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 نتایج
ه بدرصد  نیشتریبدهد که نتایج نشان می پژوهش، هایوضعیت تحصیلی نمونه در قسمت 

مدرک  یافراد دارا است.  مربوط درصد( 23) یبه دکتردرصد  نیدرصد( و کمتر 44ارشد )یکارشناس

دهد نشان می در قسمت سوابق ورزشی، نتایج قرار دارند. یدر مراتب بعد زیدرصد( ن 33) یکارشناس

های ورزشی لیت در یكی از رشتهفعا سال سابقة 10هندگان بیش از ددرصد از پاسخ 90که حدود 

در قسمت سوابق مدیریتی  .های پژوهش حاضر استبودن نمونه ورزشی دهندةاند که نشانداشته 

درصد و  25سال با یک تا چهار  ةدرصد به طبق نیشتریبکه دهد نشان میهای پژوهش، نتایج نمونه 

های پژوهش نمونهاز  درصد    56  ،ی کلطوراست. بهمربوط  درصد    14سال با    12  تا  10درصد به    نیکمتر

 ها است.آن یورزش یتیریسوابق خوب مد دهندةاند که نشانداشته یتیریمد ةسال سابقتا نُه 

یافته با هرکدام از افراد ساختار نیمه مصاحبة کیفی با استفاده از روش، SWOT لیوتحلهیتجزابتدا 

و کنترل و نظران از صاحب یبار نظرخواهبا دو . نامة بازپاسخ انجام شدقالب پرسشدر ،نمونة پژوهش

 همسان  موارد با حذف ،شورای راهبردی در جلسة سپس، .نظر حاصل شدها، اجماعبندی پاسخجمع 

 قالبرد نهایی پژوهش ةنامپرسش ،پژوهش هاینمونهنامه توسط پرسش هایسؤالید و تأی و تكراری

 برای و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی  دیتهد 13فرصت و هفت ضعف،  13قوت، هفت 

 ؛شدند ییشناسا یغرب جانیورزش استان آذربا یسازیموجود خصوصاستراتژیک  تیشناخت وضع

مشارکت تعیین موقعیت فعلی استراتژیک برای  SWOTتحلیل وتجزیهکیفی  مرحلةابتدا از یعنی 

ماتریس  روش کمی ،بعد استفاده شد. در مرحلة یغرب جانیورزش استان آذربادر  یخصوصبخش 

استفاده با    های نهایی پژوهشی استراتژبندی  ها و رتبهبرای برآورد اولویت ریزی استراتژیک کمی  برنامه

نتایج های زیر که به شرح جدول کار برده شدبه ،شورای راهبردی هایاز نظرهای خبرگان در جلسه

تر فهمیدن شایان ذکر است که تحلیل سوات دراصل فرایندی کیفی است و برای راحت   .نددشمشخص  

ریزی استراتژیک  هماتریس برناممدل    در این پژوهش،  سازی نیاز است؛ بنابراین،آن به کمیو درک بهتر  

های نهایی ترین استراتژی مهمترتیب اولویت، بهو  شودمسئله ذکر میسازی این برای کمی کمی

 کند.را روشن می پژوهش
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 آذربایجان غربی ورزش استان یسازیخصوصماتریس ارزیابی عوامل داخلی نتایج کيفی  -1جدول 

 وزن × رتبه  رتبه  وزن قوت

 220/0 4 055/0 باالی بازگشت سرمایه در حمایت مالی ورزشی نسبت به سایر صنایعقدرت 

 252/0 4 063/0 های اجرایی استان از بخش خصوصیکل ورزش و دستگاه حمایت تام ادارة

 147/0 3 049/0 های ورزشیالمللی در برخی رشتهی و بینوجود برند قهرمانان و بازیكنان مل

 147/0 3 049/0 مناسب برای رشد ورزش استانهای وجود زیرساخت

 164/0 3 048/0 ورزش استان کرده و فعال در بدنةبرخورداری از منابع انسانی تحصیل

 135/0 3 045/0 کرده در رأس ورزش استاننام، مجرب و تحصیلمندی از برند خوشبهره 

 خصوصیبخش کردن ینگبرند یبا قدرت باال مستعد یاربس یهاوجود رشته

رور شمشیر بازی با پتنیس روی میز، بوکس، کبدی و رشتة قهرمان )والیبال، هاکی،

  اول ملی( بازیكن رتبة 20

052/0 4 208/0 

 وزن × رتبه  رتبه  وزن ضعف

جذب، حفظ و  برای استراتژیکریزی جای برنامه دبازده بهمدت و زونگاه کوتاه 

 در ورزش  بخش خصوصیاز نگهداری 
062/0 1 062/0 

 053/0 1 053/0 مدیران عملیاتی، میانی و عالیسطوح نبود تفكر کاربردی اقتصادی و صنعتی در 

مین لوازم و تجهیزات اقل حمایت الزم درخصوص تولید و تأحد یانبود خودکفایی 

 ورزشی
051/0 1 051/0 

خرید محصول و خدمات نظر زمانی درخصوص بودن ازبربودن زیاد یا دیربازده زمان

  ورزشی
051/0 1 051/0 

 086/0 2 043/0 )پدافند غیرعامل( در بخش خدماتی ویژهیران ورزش به حاکمیت دولت بهاعتقاد مد

)استفاده از انگیزة کاری قشر جوان درکنار نوین نشدن مدیریت سنتی و تلفیق

 نظارت افراد مجرب(
043/0 2 086/0 

، هااره های حساس سازمانی ادپست غیرمتخصص و سودجو در بعضیافراد وجود  

 های سیاسی ها و مصلحتدلیل وجود رانتبه هاها و هیئتباشگاه 
051/0 1 051/0 

ورزشی خاص در جذب حامیان و  دن و جایگاه مردمی مناسب چند رشتةشبرند

د آمایش )نبو های ورزشیشدن سایر رشتهقطبیموردغفلت قرارگرفتن و تک

 های مختلف(جمعیتی استعدادیابی رشته

052/0 1 052/0 

میک درخصوص آموزش تخصصی ورزشی برای های کاربردی آکادبرگزارنشدن دوره

 مرتبط افزایی مسئوالندانش 
048/0 2 096/0 

 های علمی و ورزشینخبه ارتقایحفظ و برای  معنویی و ماد هاینبود مشوق 

 فرایند آزمایش و خطااستمرار رفت تجربیات و درنتیجه، هدرو جوان 
05/0 1 05/0 

 094/0 2 047/0 سازیبرگزارنشدن همایش علمی درزمینة خصوصیو کمبود پژوهش  

 096/0 2 048/0 های ورزشی ها و برنامه رسانی و تبلیغ کارا و مؤثر مسابقه ضعف نظام اطالع 

 08/0 2 04/0 های ورزشیضی رشتهگذاری در بعنبود توجیه اقتصادی سرمایه 

 181/2  1 جمع
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سازی ورزش استان آذربایجان غربیاتریس ارزیابی عوامل خارجی خصوصیمنتایج کيفی  -2جدول   

 وزن × رتبه  رتبه  وزن فرصت

050/0 وجود برند قطب والیبال و بازیكنان عضو تیم ملی و لژیونر استان   4 200/0  

062/0 استان با کشورهای ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و عراقمجاورت   4 248/0  

رزش با داشتن حداقل گذاری در ومند به سرمایه هوجود افراد حقیقی و حقوقی عالق

 هاآنهای روشن برای انتظارات افق 
04/0  3 120/0  

اردوها و ها، هوا برای برگزاری کمپوهای طبیعی و اقلیمی خوش آبوجود جاذبه

 پایین  المللی با هزینةی و بینورزشی مل هایتمرین 
06/0  4 240/0  

037/0 استقبال هواداران و طرفداران مردمی در ورزش استان زیادظرفیت   3 111/0  

033/0 ها و ادیان مختلف در استانتنوع فرهنگی و وجود قومیت  3 099/0  

ی االآزاد تجاری در استان و قدرت ب ن بسیاری از مناطق استان به منطقةشدتبدیل

 بخش خصوصیذب آزاد تجاری در ج ظرفیت منطقة
041/0  3 123/0  

 وزن × رتبه  رتبه  وزن تهدید

از  یبانیپشت برایمناسب  یحقوق یو سازوکارها یقانون بسترهاینبود 

 یدر بخش خصوص یورزش یکارهاوکسب
063/0  1 063/0  

مناسب،  ینزم یل)تحو یبلندمدت بخش خصوص یتمالك ینةزمالزم در یتحما نبود

 (تشریفات اداری و ... ،بلندمدت یهاوام  یالت،تسه ةارائ یت،سند مالك
061/0  1 061/0  

بخش در جذب  یو مل یاستان ی،محل یهاتوانمند رسانه یتاز ظرف رفتنگنبهره 

 یورزش هایه پخش مسابق برایگزاف  یهاینههز یافتتوقع در دلیله)بخصوصی 

 (.دهندیم یرا فرار بخش خصوصی

064/0  1 064/0  

062/0 یورزش یزاتتجه یدتول یارانةاز  مندنشدنبهره   1 062/0  

 یندرب خصوص)به ابعاد جامعه ةدر هم یسازیخصوص حاکم بر درستتفكرات  نبود

 قشر مرفه( 
063/0  1 063/0  

049/0 یها و کاهش ارزش پول ملیم جامعه، تحر ینامناسب مال یطو شرا یاقتصاد ضعف  2 098/0  

046/0 یورزش یهایئتدر هها انتصاب یکاریاسیبودن سبه سابقه مسبوق   2 092/0  

042/0 یو اجتماع یاسیس یفشارها دلیلبه یرانمد یتخصص ییقدرت اجرا کاهش   2 084/0  

درجهت جذب  ی غیرورزشیهاسازمان یرسا یمواز هاییتو فعال ریزیبرنامه 

 یقدرتمند مال یانحام
034/0  2 068/0  

052/0 )غیرصنعتی و تبدیلی هستند(مولد و مادر  یعکارخانجات و صنا نبود  1 052/0  

045/0 مناسب در استان ةپشتوان یقدرتمند و دارا نبود حامیان مالی  2 090/0  

 و متعاقب یورزش هاییتفعال یایکم مردم از مزا یفرهنگ یو آگاه یناکاف شناخت

 خانوارها یکرد اندک در سبد ورزشینههز آن،
062/0  1 062/0  

 ی،وپرورش، شهردار)آموزش  ورزش یمتول یهادستگاه ینتعامل مناسب ب نبود

 ها(یئتوجوانان و هورزشوزارت 
034/0  2 068/0  

068/2  1 جمع  



 69                                                                             ... یگذاره یراهبرد ارتقای مشارکت سرما ةارائ: صيادی
 

 

 برابر با ماتریس عوامل داخلی وامل داخلی و خارجی مشخص شد. نمرةنهایی ماتریس ارزیابی ع  نمرة

های شمارة یک و شمارة ول)جد نددست آمدبه 068/2 برابر با ماتریس عوامل خارجینمرة و  181/2

 .قرار دارد  حفظ و پیشرفت  زش استان آذربایجان غربی در منطقةورسازی  خصوصی(. موقعیت فعلی  دو

ورزش استان آذربایجان سازی خصوصی ،رو؛ ازاینگیردمدل دیوید قرار می پنجاین نمره در موقعیت 

سازی ، برای توسعة وضعیت نابسامان خصوصیقرار دارد. در ادامه حفظ و پیشرفتغربی در وضعیت 

استه از مدل طورکه در شكل زیر که برخهمان های موردنظر تدوین شدند.ورزش استان استراتژی 

دارای عوامل بخش  چهار که این ماتریس دارای نُه خانه است: شودمشاهده می ( است،2008دیوید )

باال، سمت راست با عنوان عوامل داخلی   دهند؛ خانةها را نشان میبخش استراتژی  چهار  اصلی هستند؛

، STهای  دارای عنوان  ،هستندها استراتژی   دهندةبخشی که نشان  و خارجی مشخص شده است. چهار

WT ،WO و SO  بخشی که دارای عوامل اصلی هستند )یعنی  شدن چهارهستند و پس از تكمیل

 وجود آمده است.( این ماتریس بهtو  s ،w ،oهای بخش
 

 
(2008سازی ورزش در استان آذربایجان غربی )مدل دیوید، استراتژیک موجود خصوصیوضعيت  -1شکل   

 

 کردن ، پس از فهرست  SWOTدر مدل: سازی ورزش در استانخصوصی های توسعةراهبرد

فهرست عوامل خارجی  ت، ضعف، فرصت و تهدید که در مرحلة قبل شناسایی شدند،عوامل قو

ها( در نخستین سطر نوشته ها و ضعفها و تهدیدها( در نخستین ستون و عوامل داخلی )قوت)فرصت
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تدوین SO و ST ،WT ،WOدسته استراتژی چهار  ،اساس عوامل داخلی و خارجی، برسپسشوند. می

 پنجو  STاستراتژی  سه، WOاستراتژی  سه، SOاستراتژی  دو، درمجموع، در این پژوهش. شوندمی

ریزی ماتریس برنامهشده با استفاده از های تدویناستراتژی ،. در ادامهندتدوین شد WTاستراتژی 

های ارزیابی، پایش و نظارت برای تحقق ها و تكنیکی از روش. یكندشد  بندیاولویتاستراتژیک کمی  

. در این روش که در بسیاری از استریزی استراتژیک کمی رنامهاستراتژی استفاده از ماتریس ب

گردد که مشخص می ،شودریزی استراتژیک استفاده قرار میهای مربوط به مدیریت و برنامههشپژو

ها را راتژی این استاین روش    ،واقعدرهستند.  پذیر  شده امكانک انتخابهای استراتژییک از گزینهکدام

شده نشان شده را براساس اولویت تعیینهای تدویناستراتژیشمارة سه ول جد .کندبندی میاولویت 

 یو سازوکارها یقانون بسترهای بازنگری در فرایند ایجاد»ند از: اها عبارت ترین استراتژیدهد. مهممی

از  یبانیپشتبرای تزریق آن به نهادهای مسئول  ،گانه و سپسا در قوای سهابتدمناسب  یحقوق

فظ و جذب، ح »طراحی برنامة جامع و استراتژیک برای«، یدر بخش خصوص یورزش یکارهاوکسب

ت تخصصی با چارت طراحی تشكیال»چه خارجی(«،  نگهداری بخش خصوصی در ورزش )چه داخلی و  

سازی تفكر فرهنگ و » «کشور ورزشسازی در رایند خصوصیراستای ایجاد فسازمانی مشخص در

، توجیه درست مردم مرفه استان  ورزش استان و سپس سازی ابتدا در بدنةدرست حاکم بر خصوصی

 «. قهرمانان ورزشی محبوب وورزش استان  کرده در بدنةبرای جذب، توسط افراد متخصص و تحصیل
 

 

صی در ورزش استان آذربایجان مشارکت بخش خصو توسعةریزی استراتژیک ماتریس کمی برنامه -3جدول 

 غربی

 امتياز استراتژی 

WT2 
گانه و  ابتدا در قوای سه   ، مناسب   ی حقوق   ی و سازوکارها   ی قانون   بسترهای   بازنگری در فرایند ایجاد 

 ی در بخش خصوص   ی ورزش   ی کارها و از کسب   یبانی پشت   برای تزریق آن به نهادهای مسئول    ، سپس 
6/5  

WT1 
)چه  جذب، حفظ و نگهداری بخش خصوصی در ورزشبرای  جامع و استراتژیک برنامةطراحی 

 چه خارجی(داخلی و 
42/5  

WT3 
سازی در ت تخصصی با چارت سازمانی مشخص درراستای ایجاد فرایند خصوصیطراحی تشكیال

 کشور ورزش
39/5  

ST3 

توجیه    ، ورزش استان و سپس   ، ابتدا در بدنة سازی سازی تفكر درست حاکم بر خصوصی فرهنگ 

  و ورزش استان    کرده در بدنة مردم مرفه استان برای جذب، توسط افراد متخصص و تحصیل درست  

 قهرمانان ورزشی محبوب 

37/5  

ST1 

های دیداری و شنیداری درراستای سازی مناسب و کانال ارتباطی مؤثر با رسانهایجاد شبكه

قهرمانان ورزشی متعدد و  ،س ورزش استان و همچنینرأدر نام تبلیغات الزم باوجود برند خوش

 محبوب مردم استان

24/5  
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مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان  توسعة ریزی استراتژیکماتریس کمی برنامه  -3ادامة جدول 

 آذربایجان غربی

 امتياز استراتژی 

WT5 2/5 کارخانجات مولد وسایل ورزشی در استانمدت درخصوص ایجاد صنایع و ریزی بلندبرنامه  

WT4  5 سبد ورزشی خانوار مردم   برای افزودن فرهنگ ورزش به برنامة روزانة   ریزی بلندمدت ایجاد بستر برنامه 

ST2 
کرده  ها باوجود افراد تحصیل های هیئت کاری در انتصاب جای سیاسی ه ساالری ب رواج فرهنگ شایسته 

 ورزش استان   و فعال در بدنة 
97/4  

WO1 
جذب  ها برایرای افزایش قدرت تبلیغات و رسانهمناطق آزاد تجاری ب  استفاده از ظرفیت

 گردشگران و بخش خصوصی
86/4 

WO2 

های  ها، اردوها و تمرین لی استان برای برگزاری کمپ های طبیعی و اقلیمی عا قدرت جاذبه   استفاده از 

جذب بخش خصوصی    و فراخواندن کشورهای همسایه برای مانده، با هزینة پایین  های مغفول ورزش 

 خارجی 

85/4  

SO2 
داوران و بازیكنان و مدون درخصوص ایجاد فضای آموزشی برای مربیان، ریزی درست برنامه

 مناسب منابع انسانی موجود ان با توجه به ظرفیتهای مستعد استخارجی در رشته
84/4  

SO1 

فرامرزی با  ورزشی ملی و هایهها و مسابقجشنواره یشترب هرچه یبرگزار ریزی جامع برایبرنامه

، با توجه به یگذاریهمند به سرماهعالق یو حقوق یقیافراد حق هدف جذب بیشترین

 فرهنگی اقوام مختلف استان با کشورهای همسایه هایمشابهت

69/4  

WO3 
های مستعد و  سمت ورزش اران مردمی اقوام مختلف استان به هدایت ظرفیت مناسب طرفدران و هواد 

 نام و نشان   پرور کم قهرمان 
52/4  

 

 گیريبحث و نتیجه 
اطالعات   است که مدیران با آنبزارهای مهمی  یكی از ا 1ضعف، فرصت و تهدیدنقاطقوت،  ماتریس نقاط

های ، استراتژی WOهای  ، استراتژی SOهای استراتژی استفاده از آن  توانند با  کنند و میرا مقایسه می

ST    هایستراتژی اوWT     های ترین بخشرجی از مشكلعوامل اصلی داخلی و خاارائه کنند. مقایسة  را

نیاز دارد. شایان ذکر   های خوباوتتهدید است و به قضضعف، فرصت و  نقاطقوت،  تهیة ماتریس نقاط

بررسی وضعیت و موقعیت مقایسه وجود ندارد. به نام بهترین مجموعه عوامل قابلاست که چیزی 

آذربایجان غربی نشان داد که مشارکت بخش خصوصی ورزش استان    یسازیخصوصموجود استراتژیک  

های استراتژی هایی که  سازمانقرار دارد.    فظ و پیشرفتحدر ورزش استان آذربایجان غربی در موقعیت  

و باید برای رسیدن به گیرند خود میالت تدافعی و افت شدید رقابتی به، حدارند حفظ و پیشرفت

های ناشی از محیط خارجی ببرند. قوت داخلی و فرصت هدف مطلوب، بیشترین استفاده را از نقاط 

 
1. SWOT Matrix  
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، در موضعی رو استرد و با تهدیدهایی در محیط خارج روبهضعف داخلی زیاد داسازمانی که نقاط

 رشدن سازمانی از انحالل و ورشكستگی باید روند روبهبرای نجات چنی ،واقعنامناسب قرار دارد. در

خارجی را درپیش گرفت تا آن سازمان بتواند های از فرصت های داخلی و بیشترین استفادهقوت

و توان رقابتی   تی که بتواند در آن رشد کندییعنی موقع  های رقابتی باالتر؛موقعیتتدریج خود را به  به

استان آذربایجان غربی که سازی ورزش توجه به جایگاه استراتژیک خصوصی  داشته باشد، برساند. با

و  جوانانوورزش کل  ویژه ادارةورزش استان و به نالقرار دارد، مسئو حفظ و پیشرفت در منطقة

ها و با قوتضعف و تهدیدهای ورزش کردن نقاطبرطرف های خود را برشی باید برنامههای ورزهیئت

جوانان و، متمرکز کنند. الزم است یادآوری شود که ادارة کل ورزشاختیار داردهای خوبی که درفرصت

ود را باید های خمههای زیاد داخلی خود نیز باشند و برناهای ورزشی استان باید مراقب ضعفو هیئت

ها بر نقاط ه در تدوین استراتژی کضعف و تهدید قرار دهند؛ همچنانکردن نقاطبیشتر بر برطرف 

، باید گفت با توجه به اینكه دنکه وجود دارزا بیشتر تأکید شده است. درمورد تهدیدهای زیادی  رقابت

ها و ، باید از دستگاهدنندارها های ورزشی کنترل زیادی بر آنجوانان و هیئتوکل ورزش  ادارة

حداقل ممكن برسانند. با توجه به روند   دیگر کمک بگیرند تا بتوانند تهدیدهای موجود را به هایارگان

نظر  ورزش استان در چهار موقعیت مورد سازیهای توسعة خصوصی ، ابتدا استراتژی تدوین استراتژی

 .ندتدوین شدکلی و اهداف بلندمدت انداز، مأموریت، هدف ، برنامة عملیاتی، چشمو سپس

 مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان   لیاتی موقعیت استراتژیک موجود درزمینة توسعةعم برنامة

  عبارت است از:

جوانان، وورزش  هایرهها، ادایئته  نمسئوال  ینمشترک منظم ب  یشیاندهم  یکارگروه تخصص  یجادا  ➢

 ،دیگر های دولتی و عمومیگانرایر اسم با زهمگاهنگی الی و رهمكاو پرورش وو آموزش  یشهردار 

این  شامل یگذاران بخش خصوصهیاتاق فكر جذب سرما یراستادر نهادهای دینی و فرهنگی مانند

 های ورزشی فعال،سازی در ورزش برای همة هیئتتهیة تقویم ورزشی در حوزة خصوصی ها:موضوع 

 یهاهمانند شبك  دیجد  یهافناوریاستفاده از    ةنحو،  یداریو شن  یدارید  یهاارتباط با رسانه  یچگونگ

 لیوسا دیدر تول ییاکفو خود یانداز راه یراستادر یورزش زاتیتجه دیتول ةارانیدریافت  ،یاجتماع 

ها و شیها، هماجشنواره  یبرگزار یاستان برا یعیطب یهاپژوهش، استفاده از جاذبه ندیفرا ،یورزش

 ؛غیرهمسابقات و 

جامعه با   یكرةبه پ  یقتزر  ،گانه و سپسسه  یابتدا در قوا  ،یسازیخصوص   یقانون یکارهاسازو  ایجاد  ➢

 ی)چارت سازمان یاورزش حرفه  یدهتوسعه و سازمان ینةزمالزم در یتبا حما ،داشتن ضمانت اجرا

بدون مراحل سخت قانونی به ان و ستسهیالت آ ةئرااو  یرفاه هایمشوقتدوین مشخص(، 
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 الت،یتسه ت،یسند مالك ن،یمدت زمبلند لیتحو ،یاتیمال یهافیتخف ای تیمعاف ،گذارانسرمایه

 ره؛غی و دئزا از تشریفات اداری زیبهره و پرهبلندمدت و کم یهاوام

به  یسازو فرهنگ یابیبازار ،یرسانبا اطالع ذاریگسرمایه هایتصفر های اطالعاتی  کبان ةتهی  ➢

 ر؛ محافل مربوط در داخل و خارج کشو ها به مجامع وآن  ةهای مختلف و ارائزبان

 تبط برای مر یهاها و جشنواره یشدر هما یو محبوب مردم یورزش -یعلم ةاز افراد نخب عوتد  ➢

 ی جهت اراده و توافق عمومسبد خانوار مردم استان در ینبدر یکرد ورزشینه هز درست یسازفرهنگ

 ی؛و اعتماد مردم

 ؛هاارتباطی منظم با رسانه ایجاد شبكة های همكاری ونامهعقد تفاهم  ➢

  ؛ورزشیسایت توسعه و گسترش فضای مجازی و وب  ➢

درخصوص فراخوان  یالمللینو ب یمل ی،استان یهایشهما برگزاری رسانی و پوشش خبریاطالع  ➢

ها، دانشگاه یبا هماهنگ ،در ورزش یگذاران بخش خصوصیهجذب سرما یدرخصوص چگونگ هاهمقال

 یاهدا  همراه با  غیره،  پرورش ووآموزش  ،یشهردار  ی،ورزش  یهایئت ، هورزش و جوانان استان  هایاداره 

 ؛برتر هایه به مقال یزجوا

 ریو سا یطیمح غاتیلبدر ت زانندهیمرتبط و برانگ یورزش هایامپی و هامانل استفاده از شعارها، ا   ➢

 ؛یاختصاص هایرسانه

 یشدرخصوص افزاو بازآموزی  ارتقا -پرورش یآموزش یهاکارگاهو  هادورهشرکت در  و یرگزارب  ➢

 ؛یورزش هاییئته یاؤسو ر یرانمد ینبورزش در یسازیدانش خصوص

 ندادن به فضاورزش ) درشتو  یزر و آگاه به ییو اجرا یاتیعمل ةدر بدنن درگیر مسئوال کارگیریهب  ➢

 ؛(یقارچ یرانمد

وقت  یضبا تفو یسازمان و کاربردی مسائل مهمو تخصصی  یعال یکارشناس فراوان برایتالش   ➢

  ؛باال ییدرخور آن و ضمانت اجرا

در ورزش استان به   یبخش خصوص یةجذب سرما ینةزمکه در یاز کسان یو معنو یماد حمایت  ➢

 ؛پردازندیم المللیینب یهانامهینیها و آکتاب یفکار پژوهش، ترجمه و تأل

و  یاسیس یمنتج از فشارها یرقانونیغ  یازاز دادن هر نوع امت یزو پره یفرهنگ سالمت کار ترویج  ➢

 ن مسئوال هایانتصاب یا یدر واگذار یکاریاسیس ی،مدارنوع رابطه  از هر یزپره، یرانبه مد یاجتماع 

 یهاپست یدر بعض یرمتخصصموجود افراد سودجو و غ  یتدر وضع یبازنگر ،یورزش یهایئته

 .یساالریستهبر شا یدکأ و ت یسازمان حساس

عبارت است   سازی در ورزشخصوصی  ةدرزمین  آذربایجان غربیبدنی استان  کل تربیت  ةانداز ادارچشم

مأموریت  .واگذاری ورزش به بخش خصوصی ینةزمکشور در  استان برتریكی از پنج شدن به تبدیلاز: 
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عبارت است از:  سازی در ورزشصوصی خ نةدرزمی آذربایجان غربیاستان  جوانانوورزشکل  ةادار

 ، در ورزش یسازی کردن خصوصو عملی یعلم برای یمنابع انسان حوزةدر  یزمتما یستگیشا یجادا

ت روحیة تقویگذاری در ورزش، سرمایهفرهنگ  یجو ترو یااح یزمینه و موقعیتی براکردن مفراه

 ها. ی انسانمسائل اجتماع   ةرشد و توسع  و درنهایت،  متیسال  ی،نشاط، شاداب  یجادا  معنوی و خداپسندانة

عبارت  سازی در ورزشخصوصی ةدرزمین آذربایجان غربیاستان  جوانانوورزشکل  ةهدف کلی ادار

برتر در  یتاحصا و کسب موقع برای در ورزش  یسازیخصوصو تعمیم فرایند توسعه رشد، است از: 

رورش استعدادها، جذب داوطلبان و و پ  ییشناسا ی،سازمانینارتباطات ب ی،خدمات ی،مال یهاینه زم

  المللی.بینو  ملی یدادهایروافزایش 

 سازی در ورزش خصوصی ةدرزمین ربیغ آذربایجان استان  جوانانوورزشکل  ةبلندمدت اداراهداف 

 اند از:عبارت

های ورزشی زیرپوشش ها و رشته در همة هیئت  سازی ورزشفرایند مستمر خصوصی کردنفعال  ➢

 ساله؛استان در افق پنج

ذاری ورزش به بخش موضوع واگ المللی درملی و یک همایش بین برگزاری حداقل دو همایش  ➢

 ساله؛افق پنجخصوصی در 

درصد   60به میزان  استان    شدر ورز  یسازیخصوص  یهادر برنامه  بخش خصوصیمشارکت    افزایش  ➢

 ؛ساله 10در افق 

 ساله؛ 10های مطلوب( در افق )زیرساخت  درصدی ساخت اماکن و تجهیزات ورزشی 60افزایش   ➢

 .ساله 10در افق  یالمللینو ب یو داوران مل یانمربتعداد  درصدی 60افزایش   ➢

شده و این پژوهش طبق مطالعات انجام ،کشورورزش سازی در در نگاهی کلی به بحث خصوصی

ورزش به بخش خصوصی واگذاری    یاگذاری  ضعیت نابسامانی در مشارکت سرمایهتوان گفت که ما ومی

 استقالل سپولیس ویعنی پر ؛دو باشگاه فوتبال مطرح کشورنگرفتن بهرهداریم که در رأس این برنامه 

سال از بررسی فرایند  40وجود گذشت که با باشدمیسرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش  از

که رسد نظر میبهمهم ناکام هستند. امر  اینچنان از ، همواگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی

است و افق پیش روی آن نیز  زمینه ارائه نشدههنوز راهكار کارآمد و دارای توان اجرایی مؤثری دراین 

های سازی در ورزش کشور و استانبودن بحث خصوصیروشن نیست. این مسئله خود گویای چالشی

، فرایند واگذاری خصوصی در آنجا احتماالً زیاد استگیری از بخش  مختلف است که هرچند قدرت بهره

نتایج  ز به مرحلة عمل نرسیده است.نوه ،فرهنگی مسئله یشةر وقانونی  هاینبود الزام دلیلشاید به

 ارائه ورزش  ارتقای مشارکت بخش خصوصی درراستای دررا قوتی ها و نقاطفرصت ،حاضر پژوهش

های مناسب موجب که با تالش و استفاده از استراتژی  ند این امكان را فراهم کنندتوانمی که کندمی
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  خصوص، قبل از هر چیز دراین ،پژوهشاین طبق نتایج شد. سازی ورزش خصوصی بهبود وضعیت 

گیری از علوم به شیوة علمی و با بهرهدر ورزش سازی خصوصیحمایت از رسد که نظر میهضروری ب

نامه و دستورالعمل قالب بخشپشتوانة قانونی  دارای ضمانت اجرایی درگانه با  در بدنة قوای سهابتدا    ،روز

درست تزریق شود و یک فضای حمایتی  قانونی،   صورته سمی تصویب و ابالغ شود تا در بدنة اجتماع بر

به سیاسی و فرهنگی مطلوب فراهم شود که در آن، فضای حمایتی  مادی و معنوی را برای افرادی که  

 (، 2014)زاده  خسروی  هایبیشتر جذب کند. نتایج پژوهشتمایل دارند، هرچهر ورزش  گذاری دسرمایه

 ؛خوانی داردهمحاضر مطالعة  با یافتة (2015) و همكاران فراهانی ( و2014) و همكاران کشاورز

های ستادی سازمان  تواند در بدنةصورت است که بخش خصوصی میتنها دراین  توان گفت،، میبنابراین

عنوان  به  کند تا حمایت قانونی از بخش خصوصیاین فرایند کمک می .اجرایی  ورزشی نهادینه شودو 

نی برای منابع انسانی و اهداف مشخص سازما انداز درستآرمان و ارزش محوری با داشتن چشمیک 

صالح ا  و  نسبت به تقویت حقوق باید    بنابراین،  ها را مشخص کند؛های آنسازمان، جهت اصلی فعالیت

، منابع حمایتی  سازی، آزادسازمانی، تغییر ساختار  در ورزش  خصوصیبخش  ه مالكیت  ب  مقررات مربوط

، تشویق گرایی در منابع انسانیتخصص(،  های مالیبازنگری در اولویتاصالح ساختار مالی )بازنگری و  

 برای تولیدکنندگان  شتریک بیتحر جادیا یبرادر ورزش بخش خصوصی  ةو هدایت درجهت توسع

به بخش  های وزشیباشگاه ریواگذا زیو ن ورزش حوزةبه  ورودگیری از صنایع مولد و مادر و بهره

نیاز ، طبق نتایج اصلی پژوهش حاضر و با داشتن پیشدیگرازطرف.  خصوصی )تغییر مالكیت( اقدام شود

ریزی برنامهلزوم  ،بعدی یهااقدامجهت مشارکت ورزشی، اولیة حمایت قانونی از بخش خصوصی در

است که همواره افق پیش رو آمیخته جذب، حفظ و نگهداری بخش خصوصی    جامع برایاستراتژیک و  

اهمیت تجدید  در این پژوهش،. مدت حمایت بخش خصوصی است ریزی منسجم و طوالنیبرنامهبا 

با دید  و مشخصخصوص ایجاد تشكیالت تخصصی با چارت سازمانی در بازنگریو ساختار 

هتمام و انسجام و ا سازی در ورزشدرخصوص ایجاد فرایند خصوصی ساالری منابع انسانیشایسته 

گذاری فرایند توسعة سرمایه   دتوانمیدیگری بود که    یافتة  ،قانونی و حقوقی  شایسته و بایسته با پشتوانة

تفكر درست حاکم  و باور وفرهنگ   نیاز است که متعاقب آن، .ی کندعملبخش خصوصی در ورزش را 

مردم مناسب،  ایبا تبلیغ رسانه ،و سپس اصالح شودورزش استان  ، ابتدا در بدنةسازیبر خصوصی 

ورزش   کرده در بدنة، توسط افراد متخصص و تحصیلگذاری در ورزشسرمایه  جذب  مرفه استان برای

 مختلف با حضور  هایمسابقه ها وها، جشنواره برگزاری همایشهمچنین، با  توجیه شوند.استان 

کرد هزینهبا  ،سبک زندگی فعالفرهنگ  زمینه و بستر فرهنگی درزمینة ،قهرمانان ورزشی محبوب

 نگاه کنند.  اجتماعی  عنوان نظام ارزشیابتدا نهادینه شود و مردم به ورزش به   بین عموم مردمدرورزش  

، تنها شخصی که متضرر فرهنگ دیگریبا هر آن کردن نپذیرفتن این فرهنگ و جایگزیندرصورت 
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طول زندگی همراه او خواهد بود و گریزی دراین فرهنگ  ناخواستةو تبعات  است خود  او ،شودمی

 ( 4852، 2018، و همكاران )احمدی همسو با نتایج پژوهش نتایج این تحقیق. آن نداردگریزی از 

در شخص تبدیل باور درونی ورزش به یک  درگذاری ، نیاز است که فرهنگ سرمایهنتیجهدراست؛ 

همگرایی و  سمت ارتقای سالمت اجتماعی وورزش جامعه را به زیاداهمیت کردن نهادینه زیرا، ؛شود

 . مهم بهره گرفتامر و باید از این  کندانسجام رهنمون می

 

 و قدرداني  رتشک
 یطرح پژوهشمالی    یکه حامآذربایجان غربی  کل ورزش و جوانان استان    ةدانم از اداریالزم مدر پایان،  

اظر محترم، همكاران کارشناس محترم پژوهش، ن پژوهش، یمحترم شورا یاز زحمات اعضا زیو ن بود

 کنم. یتشكر و قدردان تینهایب پژوهش، ةو کارکنان بزرگوار نمون دیو اسات پژوهش
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Abstract 
The aim of this research is strategy presentation for participation ehancing of private sector 
in the sport of West Azerbaijan Province with Quantitative Strategic Planning Matrix 
(QSPM) and by presenting executive soloution. The research method was descriptive-
analytical and was a combination of quantitative and qualitative methods. Data were 
collected by researcher-made questionnaire. The statistical population includes expert 
academic professors of sport management, industry and mining organization managers, 
assistance section of physical education in the education department, managers of 
municipal sport cultural organization and sports clubs of the province, managers, assistant 
and sports experts in sport and youth department and the Sport Board of West Azerbaijan 
province. Sampling was done as snowball or network. Finally, 52 questionnaires were 
analyzed. The SWOT analysis was done using the Strategic Council method. Finally, 7 
strengths, 13 weaknesses, 7 opportunities and 13 threats were identified. Result show that 
the current situation is the participation of the private sector in the sport of West 
Azerbaijan Province in the WT area. Then in order to participation developing of the 
private sector in the sport of West Azerbaijan, strategies, prioritizing and strategic 
documenting was defined based on the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM), 
and was presented the necessary practical suggestions  
 
Keywords: Private Sector, Action Plan, Investment in Sport. Quantitative Strategic 
Planning. 
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