
  ورزشی مدیریت در کاربردي هايپژوهش
 57-66، ص 1398پیاپی)، بهار  28( 4، شمارة فتمهسال 

Applied Research of Sport Management 
Vol.7, No.4, Spring 2019 

 

 Corresponding Author: Davood Moodi*  مودي داود مسئول: نویسنده *
 E-mail: davoodmoodi@gmail.com 

 موقعیت و اقدام ارزیابی ماتریس بررسی حاضر پژوهش از هدف
 خراسان استان ورزشی کارهاي و کسب در )SPACEتحلیل( استراتژیک

 تحقیق روش اطالعات، گردآوري نحوة برحسب تحقیق روش بود. جنوبی
 .است کاربردي تحقیقات نوع از هدف، مبناي بر و )کمی – کیفی( آمیخته
 استان شناي استخرهاي مدیران از نفر 48 شامل پژوهش آماري جامعه

 مطالعه خبرگان، نظرات براساس پژوهش ابزار بودند.. جنوبی خراسان
 که شد ساخته محقق توسط مشابه مطالعات و مبانی از بازنویسی و اکتشافی

 جذابیت یا توان و محیطی ثبات رقابتی، مزیت مالی، توان شاخص، چهار در
 تعیین را جنوبی خراسان استان شناي استخرهاي استراتژیک موقعیت صنعت

 و نظرات از هاآن تدوین از بعد ها،پرسشنامه روایی از اطمینان براي کند. می
 استفاده ورزشی کارهاي و کسب حوزه در نظرصاحب استادان هايراهنمایی

 )α=88/0( کرونباخ آلفاي ضریب از استفاده با نیز ها پرسشنامه پایاي شد.
 فریدمن (آزمون استنباطی توصیفی، آمار از ها داده تحلیل براي  .آمد بدست

 استراتژیک اقدام و موقعیت تحلیل ماتریس و اسمیرنوف)  کولموگروف و
 در ورزشی وکارهاي کسب استراتژیک موقعیت داد نشان نتایج شد. استفاده
 وکار، کسب موقعیت حفظ براي مدیران و گیرد می قرار رقابتی موقعیت

 در رسوخ پایین، به عمودي یکپارچگی باال، با عمودي یکپارچگی استراتژي
 دهند. قرار نظر مد را بازار توسعه و بازار
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The purpose of this study was to evaluate the 
performance evaluation matrix and strategic position 
(SPACE analysis) in sport businesses in South Khorasan 
Province. The method of research is based on the 
method of data collection, the mixed method 
(qualitative-quantitative) and on the basis of the purpose, 
is a type of applied research. The statistical population 
of the study included 48 managers of swimming pools in 
southern Khorasan province. The research tool was 
developed based on experts' opinions, exploratory study 
and rewriting of the basics and similar studies by the 
researcher, which determines the strategic position of the 
swimming pools in South Khorasan province in four 
indicators: financial strength, competitive advantage, 
environmental stability, and the power or attractiveness 
of the industry. To ensure the validity of the 
questionnaires, after compiling them, the opinions and 
tips of the professors in the field of sports business were 
used. The reliability of the questionnaires was also 
obtained using Cronbach's alpha coefficient (α = 0.88). 
Data were analyzed using descriptive, inferential 
statistics (Friedman test, Kolmogorov-Smirnov test), 
position analysis and strategic action matrix. The results 
indicate that the strategic position of sports businesses is 
in a competitive position And managers to maintain a 
business position, vertical integration strategy with high, 
vertical integration down, market penetration and market 
development. 
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 همقدم
 جهانی نظر از و است گستردهاي و رشد به رو صنعت ورزش
 این به توجه با شده، برآورده دالر میلیارد 600 آن ارزش

 از صنعت و خدمات بخش در ورزشی وکارهاي کسب موضوع
 در پایدار توسعۀ جهت در توانند می و نیستند مستثنا قاعده این

 وکارهاي کسب مشارکت سهم چراکه کنند، مشارکت ورزش
 (مندعلی است توجه شایان صنایع و خدمات بخش در  ورزشی

 متوسط و کوچک وکارهاي کسب ).1395 همکاران، و زاده
 به رو بازار در دگرگونی و تحول فرایند ناپذیر جدایی بخش

 شیوه ابداع در وکارها کسب این .هستند امروز دنیاي گسترش
 تولید توانایی افزایش و فناوري تغییرات به که جدیدي هاي
 گفت توان می .کنند می ایفا مهمی نقش شد خواهد منجر
 رقابت و تحول و تغییر وجوي جست در واحدهایی چنین

 (بانکی بازارند کلی ساختار کردن دگرگون حال در چون هستند،
 ).1393 همکاران، و پور

 و کنند می تولید را ثروت جدید منابع کارها، و کسب ایجاد
 همچنین، .شوند می منجر را کاري و کسب جدید هاي فرصت

 به که افرادي تعداد کارها، و کسب ایجاد در مشارکت باالبردن
 هاي تالش و داده افزایش درگیرند، کارآفرینی در مستقیم طور

 با ).1394 همکاران، و دهد(احسانی می ارتقا نیز را کارآفرینانه
 براي کافی انگیزة فقدان و کشور کنونی موقعیت به توجه

 بخش توسط بزرگ صنایع ایجاد منظور به گذاري سرمایه
 امور در دولت تصدي کاهش هاي طرح و سو یک از خصوصی
 حیات ادامۀ به کمک رسد می نظر به دیگر، سوي از اقتصادي
 شرایط ایجاد و موجود متوسط و کوچک تولیدي واحدهاي

 مؤثر هاي راه جمله از جدید، واحدهاي اندازي راه براي مناسب
 از بخشی تأمین مولد، هاي فعالیت به بخشیدن تحرك براي

 بیکاري باالي نرخ از ناشی مشکالت کاهش و جامعه نیازهاي
  باشد. کشور در

 امروزي، متالطم محیط در ماندگاري و رشد براي سازمانها
 فرایند با آشنایی دارند؛بنابراین، نیاز ثروت ایجاد و ارزش خلق به

 سازمانی علوم در تحقیقات اصلی اهداف از یکی آفرینی ثروت
 هدف، این به نیل براي ).2014 همکاران، و 1(وب است

 کارآفرینی و رقابتی مزیت ایجاد چگونگی بر راهبردي مدیریت
 و 2است(یو متمرکز نوظهور و جدید هاي فرصت شناسایی بر

 ثروت تولید با کارآفرینی و راهبردي مدیریت ).2014همکاران،
 هم با حدودي تا آنها تمرکز و توجه کانون اما دارند، سروکار
 پایدار سازمانی ارزشهاي خلق چگونگی بنابراین، است. متفاوت

                                                                      
1 . Webb 
2 .Yiu 

 از استفاده و ایجاد و وکارجدید کسب فرصتهاي پیگیري و
 به که است مدیریت کلیدي مسائل از یکی رقابتی مزایاي

 و )فرصت وجوي جست رفتار( کارآفرینی مطالعات همگرایی
 به و شده منجر)مزیت وجوي جست رفتار( راهبردي مدیریت

 براي جدید مفهومی عنوان به راهبردي کارآفرینی تازگی
 کارآفرینی درنتیجه، است. شده مطرح همگرایی این بررسی

 خود آغازین مرحلۀ در که است نوینی تحقیقاتی حوزة راهبردي
 توسعۀ و رشد و است ضروري آن عمیقتر درك و برد می سر به
 دلیل، همین به .است بیشتر تحقیقات دادن انجام مستلزم آن

 اساسی اهمیتی سازمانی مفاهیم دیگر با آن ارتباط بررسی
  ).2014همکاران، و3 دارد(یو

 چشم تلفیق با که است مفهومی راهبردي کارآفرینی
 راهبردهاي اجراي و طراحی به کارآفرینی و راهبردي اندازهاي

 با کارآفرینانه اقدامات شامل و پردازد می ثروت خلق کارآفرینانۀ
 و 4شود(هیت می راهبردي مدیریت گیري جهت

 اقدام راهبردي کارآفرینی دیگر، عبارت به ).2011همکاران،
 طرز با توأم راهبردي اقدام و راهبردي دیدگاه با توأم کارآفرینانه

 ایجاد و شناسایی بهعنوان کارآفرینی اگر است. کارآفرینانه فکر
 به ها فرصت تبدیل عنوان به راهبرد و جدید هاي فرصت
 جست نیز راهبردي کارآفرینی شود، درك )پایدار( رقابتی مزیت
 خلق براي راهبردي رفتار با توأم کارآفرینانه فرصت وجوي
 کارآمد و مؤثر راهبردي کارآفرینی .شود می گرفته درنظر ارزش

 پایداري و پویا تقریبا رقابتی مزیت تا کند می کمک شرکت به
 مهم تغییرات انواع به مناسب بهشکل و آورد دست به را

  ).2009 همکاران، و 5دهد(ایرلند پاسخ محیطی
 وارد وکار کسب حوزه در فراوانی استراتژیک هاي مدل

 استراتژیک موقعیت ها مدل این از استفاده با توان می که شده
 به مناسب هاي استراتژي ارائه دنبال به و تعیین را وکار کسب
 در رقابتی مزیت ایجاد و محیطی تهدیدات بر غلبه منظور
 قاعده این از نیز ورزشی کارهاي و کسب شد. نظر مورد صنعت
 حوزه این در زیادي محققین اینکه به توجه با و نیستند مثتثنی

 از استفاده با را ورزشی وکارهاي کسب استراتژیک وضعیت
 این در دادند، قرار موردسنجش SWOT استراتژیک مدل

 حوزه در کمتر که مدلی سنجش دنبال به محققین پژوهش،
 اقدام و موقعیت ارزیابی مدل  پرداختند. شده کار ورزش صنعت

 حوزه در استراتژیک هاي مدل از یکی )SPACE( استراتژیک
 مدل از یافته توسعه شکل بعنوان که باشد می کار و کسب

                                                                      
3 .yiu 
4 .Hitt 
5 . Ireland 
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 محورهاي رود. می بشمار )BCG( بستون مشاورین گروه
 درونی بعد دو دهنده نشان استراتژیک موقعیت ارزیابی ماتریس

 مزیت و )FSمالی( توان باشد. می صنعت بیرونی و
 و بوده صنعت داخلی اصلی هاي شاخص جمله از )CAرقابتی(

 صنعت(جذابیت استحکام یا توان و )ESمحیطی( ثبات عامل دو
 خارجی عوامل اصلی هاي شاخص جمله از نیز )IS( صنعت)

 و صنعت جذابیت ).1387 همکاران، و احمدي باشند(علی می
 درنظر بیشتر سودآوري براي بالقوه منابع بعنوان رقابتی مزیت
 باشد، کار و کسب با متناسب دو هر اگر که است شده گرفته
 اینرو از باشند، نامتناسب دو هر اگر و است خوب بسیار نتایج
 ).1391 همکاران، و (شجاعی است مشکل دچار کار و کسب

در حوزه کسب وکارهاي ورزشی،  SPACEدر زمینه تحلیل 
هیچ تحقیق پیدا نشد، و این پژوهش به عنوان مقدمه اي بر کسب 
و کارهاي ورزشی به ویژه استخرهاي شنا موجب غناي بیشتر 

) در 1395و همکاران ( تحقیق در این حوزه می شود. امیدي
با عنوان، شناسایی و تحلیل موانع محیطی کارآفرینی  یپژوهش

که در وزارت ورزش و  یافتندزارت ورزش و جوانان، درسازمانی در و
اجتماعی،  -قانونی، اقتصادي، فرهنگی -جوانان، موانع سیاسی

فناورانه و بین المللی بر کارآفرینی سازمانی وزارت ورزش و جوانان 
تأثیر معنادار و سوء داشته اند و سازة موانع فرهنگی اجتماعی و بین 

وانع محیطی در برابر کارآفرینی المللی به ترتیب مهم ترین م
سازمانی وزارت ورزش جوانان از نگاه نمونۀ جامعۀ آماري کیفی و 

) در 1396میرزاییان وناب و همکاران (کمی پژوهش بودند.
 غیرمستقیم اثرهاي تحت تأثیر رقابتی مزیت کهپژوهشی دریافتند، 

 یمیانج متغیر ازطریق نانهیو رهبري کارآفر کارآفرینانه  فرهنگ
به خودي  کارآفرینی ابعاد که گفت می توانو   بود استراتژیک ادارة
ی م تیموجب مز یبلکه، زمان کنند؛ی نم یرقابت تیمزایجاد  خود

 ایجاد و کارآفرینانه  رهبري قیازطر یورزش هاي ئتیکه ه شوند
 تبدیل نوآوري و خالقیت با را استراتژیک منابع کارآفرینانه، فرهنگ

) در 1397نصیرزاده و همکاران ( .کنند خود برايرقابتی  مزیت به
 کارآفرینی در مؤثر عوامل بررسی و پژوهشی با عنوان، تحلیل

 هايدیدگاه کشور، دریافتند که براساس بدنیتربیت آموختگاندانش
 کارآفرینی در مؤثر عوامل دلفی، روش با نظرانصاحب
 شناختی،روان بعد شش در بدنیتربیت آموختگاندانش

 هايصالحیت و محیطی مدیریتی، تحصیلی، شناختی،جمعیت
) در 1394شد. اسدي سی سخت و همکاران( شناسایی ايحرفه

پژوهشی راهبردهاي کارآفرینانه را در حوزه صنایع غذایی شناسایی 
نمودند که هشت راهبرد که صنایع غذایی براي ایجاد مزیت رقابتی 

 فرانشیز، توسعۀ راهبرد د،اتحا راهبردبکار می گیرند عبارتند از 
 راهبرد تملک، راهبرد باز، نوآوري راهبرد تقلید خالق، راهبرد

کارگیري  به راهبرد و کوچک مقیاس از رشد راهبرد تمرکز،
) در 1394شهریاري و همکاران( .بومی و سنتی هاي توانمندي

پژوهشی دیگر به نقش دوسوتوانی در حوزه کارآفرینی راهبردي 
 ارتقاي و توسعه به دوسوتوانی ارتقاي بر پرداختند که تمرکز

در حوزه ورزش  .شود می منجر سازمان راهبردي در کارآفرینی
و  SWOTبیشتر تحقیقات استراتژیک محدود شده با تحلیل 

در بحث موقعیت استراتژیک و راهبردهاي  که QSPMتحلیل 
استراتژیک  موقعیت و اقدام ارزیابی استراتژیک به مدل ماتریس
موقعیت استراتژیک کسب  SPACEنزدیکتر می باشد. در مدل 

وکار در چهار نوع استراتژي(تهاجمی، تدافعی، محافظه کارانه، 
رقابتی)  خالصه شده که با توجه به هر استراتژي اقدامات اجرایی 

 ) در2014( 6گادمونسون و لیچنرخاصی پیشنهاد می شود. 
 راهبرد رقابتی و کارآفرینانه گرایش میان رابطۀ بررسی به پژوهشی

 هاي یافته. پرداختند کوچک وکار کسب هاي شرکت ردعملک و
 رهبري راهبرد بر کارآفرینانه گرایش ابعاد عمختلف  آثار بیانگر آنها

) در 2017( 7زانگ لی و یو است. شرکت عملکرد و تمایز و هزینه
 و نوآوري با ورزشی استعدادهاي پرورش«عنوان پژوهشی با 

دریافتند  »چینی هاي بزرگدانشگاه  در بدنی تربیت در کارآفرینی
که پرورش استعدادهاي ورزشی در دانشگاه ها نیازمند اصالح 
آموزش تربیت بدنی با محور قراردادن نوآوري و کارآفرینی می 

 که داد نشان) در پژوهشی 1395مند علیزاده و همکاران( باشد.
 درگیر نهادهاي نظر گرفتن در با افراد کارآفرینانۀ ذهنیت و نگرش

 اثرگذار ورزشی پایدار کارآفرینی فرایند بر می تواند نهادي محیط و
 محیط و اجتماعی اقتصادي، در ابعاد آن از حاصل نتایج تا باشد

 .کند هدایت پایدار توسعۀ سوي و سمت به را ورزش جامعۀ نهادي
 سیاستهاي جمله از مدل از حاصل می رسد  راهبردهاي نظر به

 و ورزش در کارآفرینی از رسانه ها تشویق دولت، طرف از حمایتی
 به بتواند کارآفرینانه و کاربردي مهارت هاي آموزش صحیح

 اهداف رسیدن نتیجه به و کسب وکارها استمرار و کارآفرینی
 و 8کند. سالوم کمک ورزش جامعۀ و کشور به نهادي اجتماعی و
کسب  در پایداري عوامل پیشبرندة بررسی ) به2012همکاران (

 ارزشهاي و نگرشها مانند عواملی و پرداختند ورزشی وکارهاي
 ارتقاي و رقابتی مزیتهاي آوردن دست به و مدیریتی، شخصی

 به ورزشی گرایش کارآفرینان باعث که عواملی عنوان به را اعتبار
) در 2017و همکاران ( 9سونگ گرفتند. نظر در می شود، پایداري

پژوهشی دریافتند که به منظور تشخیص فرصت هاي  کارآفرینی 
                                                                      
6 . Lechner and Gudmundsson 
7 . Zun&yu 
8 . Salome 
9 .Song 
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از شبکه هاي مختلف و کسب دانش استفاده نمود. بنابراین افرادي 
که گرایش به بازاریابی دارند باید از کمترین فرصت براي کسب 

 دانش تالش نمایند.
 کسب هر استراتژیک موقعیت تعیین اهمیت به توجه با
 هاي استراتژي سازي پیاده آن دنبال به و مدیران براي وکار

 رشد و وکار کسب پایداري به توان می موقعیت، هر مختصص
 عنوان به شنا استخرهاي داشت. امید رقبا سایر میان در آن

 بشمار جامعه از وسیعی قشر فراغت اوقات هاي پایگاه از یکی
 سود افزایش ضمن مراکز این توسعه و رشد شک بی و روند می

 اهمیت و ورزش فرهنگ اشاعه در آن، مالکین براي آوري
 توجه با دارد. بسیاري اهمیت فراغت اوقات کردن پر در ورزش

 شنا استخرهاي زمانی پارگراف ابتداي در شده اشاره ي نکته به
 برخوردار خوبی رقابتی موقعیت از وکارها کسب سایر بین در

 و کسب استراتژیک موقعیت از دقیقی تحلیل و تجزیه که است
 این در محقق لذا بگیرد. صورت آن براي الزم اقدامات و کار

 استراتژیک موقعیت که است سوال این دنبال به پژوهش
 ماتریس به توجه با جنوبی خراسان استان شناي استخرهاي

  است؟ چگونه استراتژیک موقعیت و اقدام ارزیابی
 

 تحقیق شناسی روش
 و است کاربردي تحقیقات نوع از هدف برمبناي تحقیق این

 ـ توصیفی تحقیقات نوع از گردآوري هاي روش برحسب
 مدیران از نفر 48 شامل تحقیق آماري جامعه است. تحلیلی

 توجه با نمونه که بودند جنوبی خراسان استان شناي استخرهاي
 انتخاب شمار کل صورت به آماري جامعه بودن محدود به

 دلفی، روش به خبرگان نظرات براساس پژوهش ابزار گردید.
 توسط مشابه مطالعات و مبانی از بازنویسی و اکتشافی مطالعه
 مزیت مالی، توان شاخص، چهار در که شد ساخته محقق
 موقعیت صنعت جذابیت یا توان و محیطی ثبات رقابتی،

 تعیین را جنوبی خراسان استان شناي استخرهاي استراتژیک
 جذابیت و مالی توان هاي شاخص  متغیرهاي که کند. می

 متغیرهاي به و (بهترین) +6 تا (بدترین) +1 از نمراتی صنعت
 -1 از نمراتی نیز محیطی ثبات و رقابتی مزیت هاي مشخصه
 روایی از اطمینان براي شود. می داده (بدترین) -6 تا (بهترین)

 هايراهنمایی و نظرات از هاآن تدوین از بعد ها،پرسشنامه
 استفاده ورزشی کارهاي و کسب حوزه در نظرصاحب استادان

 کرونباخ آلفاي ضریب از استفاده با نیز ها پرسشنامه پایاي شد.
)88/0=α( توصیفی آمار از ها داده تحلیل براي  .آمد بدست 

 انحراف و درصد فراوانی، حداکثر، حداقل، میانگین همچون
 تحقیق جامعۀ در شناختی جمعیت متغیرهاي توصیف براي معیار

 مزیت و  مالی (توان داخلی  هاي شاخص بندي رتبه براي و
 صنعت) توان و محیطی (ثبات خارجی هاي شاخص و رقابتی)

 ماتریس از  استفاده با سپس شد. استفاده  فریدمن آزمون از
 موضع )SPACE( استراتژیک موقعیت و اقدام ارزیابی

 از کدامیک در  اینکه به توجه با و مشخص را شناي استخرهاي
 موقعیت و اقدام ارزیابی ماتریس در شده تعبیه هاي موقعیت

 می نظرگرفته در آن با متناسب استراتژي دارد، قرار استراتژیک
 .شود

 
 تحقیق هاي یافته
 

 وکارهاي کسب در مالی توان هاي مولفه بندي رتبه .1جدول 
 جنوبی خراسان استان شنا) ورزشی(استخرهاي

 مولفه ها
میانگین 

 رتبه
 تعداد

درجه 
 آزادي

 خی دو
سطح 

 معناداري
 برگشت
 سرمایه

38/4 48 8 

566/13 094/0 

 بدهی نسبت
 دارائی به

 خالص
59/4 48 8 

 8 48 75/4 نقدینگی
 مورد سرمایه

 برابر در نیاز
 ي سرمایه

 دردسترس

69/5 48 8 

 جریان
 نقدینگی

74/5 48 8 

 در سهولت
 8 48 99/4 بازار از خروج

 ریسک
 در موجود

 کار و کسب
55/4 48 8 

 ي دوره
 گردش

 موجودي
11/5 48 8 

 از استفاده
 جویی صرفه

 به نسبت ها
 و مقیاس
 تجربه

20/5 48 8 
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 سطح گردد، می استنباط فوق جدول نتایج از که همانطور
 که باشد می 05/0 از بیشتر کمتر فریدمن آزمون در معناداري

 کسب در مالی توان هاي مولفه در تفاوت عدم از حاکی
 جنوبی خراسان استان در شنا) (استخرهاي ورزشی وکارهاي

  باشد. می
 

 وکارهاي کسب در صنعت توان هاي مولفه بندي رتبه .2جدول 
 جنوبی خراسان استان شنا) ورزشی(استخرهاي

 مولفه ها
میانگین 

 رتبه
 تعداد

درجه 
 آزادي

خی 
 دو

سطح 
 معناداري

 8 48 49/5 رشد پتانسیل

308/5 724/0 

 پتانسیل
 سودآوري

49/5 48 8 

 8 48 02/5 مالی ثبات
 آگاهی

 تکنولوژیکی
93/4 48 8 

 بکارگیري
 منابع

70/4 48 8 

 8 48 74/4 سرمایه کثرت
 ورود سهولت

 بازار به
78/4 48 8 

 وري؛ بهره
 بکارگیري

 ها ظرفیت
78/4 48 8 

 چانه قدرت
 تولید زنی

 کننده
07/5 48 8 

 
 سطح گردد، می استنباط فوق جدول نتایج از که همانطور

 از نشان که باشد می 05/0 از باالتر فریدمن آزمون معناداري
 وکارهاي کسب در صنعت توان هاي مولفه بین در تفاوت عدم

  ).P<05/0باشد( می شنا) (استخرهاي ورزشی
 سطح گردد، می استنباط فوق جدول نتایج از که همانطور

 از ي حاك که باشد می 05/0 از کمتر فریدمن آزمون معناداري
 وکارهاي کسب در رقابتی مزیت هاي مولفه بین در تفاوت

 هاي مولفه بین در  که باشد می جنوبی خراسان استان ورزشی
 جدید، محصول معرفی سرعت ترتیب، به  رقابتی مزیت

 باالترین  رقابتی هاي ظرفیت بکارگیري و مشتري وفاداري
 ي رتبه ترین پایین در محصول کیفیت و ابعاد بین در رتبه

   باشند. می رقابتی مزیت

 وکارهاي کسب در رقابتی مزیت هاي مولفه بندي رتبه. 3جدول 
 جنوبی خراسان استان شنا) ورزشی(استخرهاي

 مولفه ها
میانگین 

 رتبه
 تعداد

درجه 
 آزادي

 خی دو
 سطح

 معناداري
 8 48 03/5 بازار سهم

443/19 013/0 

 کیفیت
 محصول

71/3 48 8 

 ي چرخه
 حیات

 محصول
88/4 48 8 

 چرخه
 جایگزین
 محصول

5 48 8 

 وفاداري
 مشتري

63/5 48 8 

 بکارگیري
 هاي ظرفیت

 رقابتی
06/5 48 8 

 فنون
 تخصصی

02/5 48 8 

 ادغام
 عمودي

88/4 48 8 

 سرعت
 معرفی

 محصول
 جدید

80/5 48 8 

 
 وکارهاي کسب در  محیطی ثبات هاي مولفه بندي رتبه. 4جدول 

 جنوبی خراسان استان شنا) ورزشی(استخرهاي

 مولفه ها
میانگین 

 رتبه
 تعداد

درجه 
 آزادي

 خی دو
سطح 

 معناداري
 تغییرات

 تکنولوژیکی
68/3 48 5 

033/19 002/0 

 5 48 06/3 تورم نرخ
 تغییرپذیري

 تقاضا
14/3 48 5 

 به ورود موانع
 بازار

67/3 48 5 

 5 48 08/3 رقابتی فشار
 قیمت دامنه

 محصوالت
 رقابتی

35/4 48 5 
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 سطح گردد، می استنباط فوق جدول نتایج از که همانطور
 از حاکی که باشد می 05/0 از کمتر فریدمن آزمون در معناداري

 کسب در محیطی ثبات هاي مولفه بین معنادار تفاوت وجود
 هاي مولفه که باشد می شنا) ورزشی(استخرهاي وکارهاي

 موانع و تکنولوژیکی تغییرات رقابتی، محصوالت قیمت دامنه
 ترین پایین تورم نرخ ي مولفه و رتبه باالترین در بازار به ورود
 دارند. را رتبه

 
 مراحل تهیه ماتریس ارزیابی موقعیت 

 و اقدام استراتژیک:
 توان اصلی هاي شاخص از یک هر متغیرهاي یک: مرحله
 در  جذابیت یا توان و محیطی ثبات رقابتی، مزیت مالی،

 تعیین دلفی روش و خبرگان نظر به توجه با را شنا استخرهاي
 شود. می

 صنعت توان و مالی توان هاي شاخص متغیرهاي به دو: مرحله
 مشخصه متغیرهاي به و (بهترین) +6 تا (بدترین) +1 از نمرات
 -6 تا (بهترین)-1 از نمراتی محیطی ثبات و رقابتی مزیت هاي

 باید. می اختصاص (بدترین)

 توان هاي شاخص متغیرهاي از هریک مقادیر سوم: مرحله 
 جمع هم به را صنعت توان و محیطی ثبات رقابتی، مزیت مالی،

 اصلی هاي شاخص میانگین تا نموده تقسیم ها متغیر تعداد بر و
 آید. بدست

 میانگین SPACE نمودار هاي محور روي بر چهارم: مرحله
 ثبات و رقابتی مزیت صنعت، توان مالی، توان هاي شاخص
 دهیم. می قرار را محیطی

 مزیت و صنعت توان هاي شاخص میانگین پنجم: مرحله
 به را مالی توان و محیطی ثبات هاي شاخص میانگین و رقابتی

 و X نقاط مختصات فوق جبري جمع حاصل و نموده جمع هم
Y  نمودار در را SPACE دهد. می نشان 

 می وصل خطی نقطه این به مختصات مبدا از ششم: مرحله
 می سازمان استراتژي نوع دهنده نشان حاصل خط که شود
 محافه یا تدافعی رقابتی، تهاجمی، صورت به تواند می که باشد

 و گرفت، صورت فوق مراحل کلیه حاضر تحقیق در باشد. کارانه
 است: شده آورده ذیل اشکال و جداول در کار نتایج

 (میانگین، نهایی میانگین فوق جدول نتایج به توجه با
 به SPACE تحلیل هاي شاخص در نمونه) هاي میانگین

 رقابتی مزیت )،3( مالی قدرت یا توان شاخص در ترتیب

 )-66/3محیط( ثبات و )77/3صنعت( جذابیت یا توان )،-88/2(
 تحلیل در  Y و X نقاط محاسبه به توجه با که باشد. می

SPACE: 
+X = M (IS) + M (CA) 89/0 نقطه  
-Y= M (ES) + M (FS) 66/0 نقطه  

 
 SPACE تحلیل اصلی هاي شاخص نهایی میانگین .5جدول

 شنا) (استخرهاي ورزشی کار و درکسب

 قوت مالی
)FS( 

 مزیت رقابتی
)CA( 

 بازار سهم سرمایه برگشت

 محصول کیفیت خالص دارائی به بدهی نسبت

 محصول حیات ي چرخه نقدینگی
 برابر در نیاز مورد سرمایه

 دردسترس ي سرمایه
 محصول جایگزین چرخه

 مشتري وفاداري نقدینگی جریان

 رقابتی هاي ظرفیت بکارگیري بازار از خروج در سهولت

 تخصصی فنون کار و کسب در موجود ریسک

 عمودي ادغام موجودي گردش ي دوره
 ها جویی صرفه از استفاده
 تجربه و مقیاس به نسبت

 جدید محصول معرفی سرعت

 =میانگین -88/2 3 = میانگین

 )ESمحیطی( ثبات )ISصنعت( توان یا جذابیت

 تکنولوژیکی تغییرات رشد پتانسیل

 تورم نرخ سودآوري پتانسیل

 تقاضا تغییرپذیري مالی ثبات

 بازار به ورود موانع تکنولوژیکی آگاهی

 رقابتی فشار منابع بکارگیري

 رقابتی محصوالت قیمت دامنه سرمایه کثرت

 =میانگین-66/3 بازار به ورود سهولت

 هاظرفیت بکارگیري وري؛بهره

 کننده تولید زنی چانه قدرت 

 =میانگین 77/3
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 SPACE مدل براساس جنوبی خراسان استان شناي استخرهاي راهبردي موقعیت. 1شکل

 
 شنا استخرهاي استراتژیک موقعیت در اصلی هاي استراتژي از هریک سهم ).6جدول (

 استراتژي هاي اصلی در موقعیت استخرهاي شنا فرمول محاسبه درصد موقیعت استراتژي درصد

53/25 
S1 

×100 
S1+S2+S3+S4 

شرکت تهاجمی موقعیت  

52/19 
S2 

×100 
S1+S2+S3+S4 

 شرکت کارانه محافظه موقعیت

81/23 
S3 

×100 
S1+S2+S3+S4 

 شرکت تدافعی موقعیت

13/31 
S4 

×100 
S1+S2+S3+S4 

 شرکت رقابتی موقعیت
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 استخرهاي استراتژیک موقعیت فوق، شکل به توجه با
 گیرد. می قرار رقابتی موقعیت در جنوبی خراسان استان شناي

 بپردازند. رقابتی هاي استراتژي اجراي به اقدام باید که
 شاخص میانگین اتصال محل از )،1 ( شکل به توجه با
 مثلث چهار ) CA و SPACE )FS، IS،ES تحلیل هاي
 مثلث چهار مساحت به توجه با آید. می بوجود  الزاویه قائم

  نام S1 ، S2 ، S3 ،S4 ترتیب به که ناحیه هر با متناظر
 درصد با را شنا استخرهاي موقعیت توان می اند، شده گذاري
 محاسبه رقابتی و کارانه محافظه تدافعی، تهاجمی، قطعیت

 نمود.
 

 گیري نتیجه و بحث
 موقعیت و اقدام ارزیابی ماتریس از آمده بدست نتایج به توجه با

 نظر بر بنا جنوبی خراسان استان شناي استخرهاي استرتژیک،
 می قرار رقابتی استراتژي موقعیت در استخرها این مدیران
 استراتژي باید شنا) (استخرهاي ورزشی وکار کسب که گیرند
 یکپارچگی باال، به عمودي یکپارچگی شامل رقابتی هاي

 بازار، توسعه بازار، در رسوخ افقی، یکپارچگی پایین، به عمودي
 موقعیت گرفتن قرار به توجه با ببندند. بکار را خدمات توسعه
 می صنعت توان به متمایل  بیشتر که  ورزشی کار و کسب
 و کسب بین رقابت  در سریع رشد دهنده نشان که باشد

 برخوردار خوبی رقابتی مزایاي از البته و و دارند ورزشی کارهاي
  آوري، سود باالي پتانسیل باال، رشد پتانسیل که هستند

 هر براي رقابتی موقعیت هاي گزینه از بازار به ورود سهولت
  شود. می محسوب وکاري کسب

 استراتژي رقابتی، موقعیت هاي استراتژي از یکی
 استراتژي این اجراي که است پایین به رو عمودي یکپارچگی

 کسب به منجر موثر عوامل گرفتن نظر در با مناسب صورت به
 نظر، مورد صنعت در سود کسب جمله، از رقابتی هاي مزیت
 کارگیري به و رقبا کنترل امکان و اولیه مواد بازار بر تسلط

 می شناي استخرهاي مدیران شود. هزینه، رهبري استراتژي
 با مدت طوالنی قرادادهاي بست با زمینه این در توانند

 در تغییراتی ایجاد و استخرها ضروري اولیه مواد تولیدکنندگان
 و کسب بین در خود رقابتی موقعیت تقویت به منجر ها قیمت

 باعث ها استراتژي این اجراي این که شوند. ورزشی کارهاي
 از حوزه این به آنان بیشتر وفاداري و بیشتر مشتري جذب
 در دیگر مهم هاي استراتژي از شود. ورزشی کارهاي و کسب

 در که باشد می باال به رو عمودي استراتژي ، رقابتی موقعیت
 فرآیند سازي ساده با کوشد می سازمان استراتژي نوع این

 گردش به توزیع، شبکه فروشندگان / ها واسطه حذف و فروش

 نوع این اجراي در .یابد دست قیمت کاهش و باالتر موجودي
 مراکز ایجاد گفت باید شنا استخرهاي محیط در استراتژي

 و هستند آبی هاي مجموعه به وابسته مستقیما که بلیط فروش
 دوره هاي تخفیف همچنین و باشند می آن از اي زیرمجموعه

 حفظ و رقابتی مزیت ایجاد با وفادار مشتریان براي اي
 در و شود می رقبا سایر با مقایسه در شنا استخرهاي موضعیت

 تحقیق کند. می بسیاري کمک رقابتی ایدار هاي مزیت ایجاد
 و رقابتی هاي مزیت آوردن دست به   )2012همکاران( و سالوم

 کارآفرینان گرایش باعث که عواملی عنوان به را اعتبار ارتقاي
 پایداري در رقابتی مزیت اهمیت شود، می پایداري به ورزشی
 دهد. می نشان را وکار کسب

 موقعیت خصوص در مهم هاي استراتژي از دیگر یکی
 توجه با که است بازار در  رسوخ استراتژي وکار، کسب رقابتی

 راه و ورزشی وکارهاي کسب در استراتژي این اهمیت به
 این انواع به ویژه اي توجه باید مدیران کار و کسب اندازي

 رسوخ استراتژي پرکاربردترین از یکی باشند. داشته استراتژي
 می کار و کسب در خدمات قیمت تعدیل استراتژي بازار، در

 هدف با را خدمت یا محصول یک قیمت روش، این در باشد.
 در شنا استخرهاي مدیران .آورندمی پایین فروش افزایش

 همچنین و رقبا سایر قیمت به باید خویش بازاریابی تحقیقات
 داشته اي ویژه ي توجه خود حوزه براي احتمالی رقباي حضور
 بخش در که فروانی هاي سرگرمی وجود با  امروزه باشند.
 کارهاي و کسب و ورزش دارد، وجود جوانان فراغت اوقات

 آوردن فراهم و مشتري جذب در توانند می سختی به ورزشی
 و مدیران مسئولیت این و نمایند فعالیت رقابتی، موقعیت

 مدیران دهد. می نشان گذشته از بیشتر را ورزشی کارآفرینان
 ورزش اهمیت دادن نشان و بازار در رسوخ براي شنا استخرهاي

 وکارهاي کسب با سنگین رقابتی  به باید خانوار کاالیی سبد در
 مهمترین از یکی قیمت بپردازند. فراغت اوقات حوزه در نوین

 باشد. می نوپا رقباي بر غلبه و مشتري جذب در متغیرها
 به تخفیف دادن  و ها قیمت در تعدیل با استخرها مدیران

 می فراهم را رقابتی هاي مزیت حفظ زمینه وفاداري مشتریان
 بازار به رسوخ در دیگر مهم هاي مولفه از نیز تبلیغات نمایند.

 حوزه در اثربخش تبلیغات با مدیران راستا این در که باشد می
 به خدمات بهتر دادن نشان و ها فعالیت توسعه باعث خود کاري

 شوند. می مشتریان
 موقعیت در شنا استخرهاي موقعیت اینکه، به توجه با
 این از بیشتر برداري بهره براي پیشنهاداتی گرفته قرار رقابتی

 جمله از که گردد می توصیه شناي استخرها مدیران به موقعیت
 مربیان دنیا، روز تجهیزات به شناي استخرها نمودن مجهز
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 خدمات کیفی سطح بردن باال مربیگري، درجه باالترین داراي
 استان در موجود هاي ظرفیت تمامی از بکارگیري و شده ارائه

 مزیت از قسمتی اینکه به توجه با باشد. می جنوبی خراسان
 ورزشی خدمات ویژه به و ورزش صنعت توان به وابسته رقابتی
 و رضایتمندي حس بردن باال مشتریان، به خدمات ارتقاء است

 با متناسب عادالنه گذاري قیمت سیستم اجراي و آنان وفاداري
 می موجب را صنعت این توان افزایش زمینه شده؛ ارائه خدمات

 تفکیک به مشتریان تقاضاي نمودارهاي به توجه همچنین شود.

 به دسترسی و ها تحریم شرایط و درآمد سطح ، سن جنسیت،
 بسزایی تاثیر نیز شده تمام قیمت و واسطه کمترین با اولیه مواد

 هاي خواسته بر بیشتر انطباق و وکار کسب محیط شناخت در
 بسیار حوزه این در برندسازي مقوله به توجه البته دارد. مشتریان

 بهتر شناخت زمینه وکار کسب یک از خوب برند و بوده موثر
 سازوکارهاي از رقبا کمتر تقلید و رقبا به کار و کسب نوع این

  داشت. خواهد دنبال به را آن رقابتی
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