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 چکیده 

شناسی راهبردی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان کرمانشاا  در حاوزۀ ورزش اراسااد ماد  هدف پژوهش حاضر، آسیب
SWOT  رؤساا و ناوا  ت مذکور، اادار جامعۀ آماری؛ مدیران، معاونان و کارکنانپیمایشی،  –اود. در پژوهشی توصیفی

هاا پاسا  نفر اه پرسشنامه 651شمار اود و و اه شیوۀ تمامنمونه اراار جامعه نفر(، اودند.  681های ورزشی )رئیس هیأت
نفر از خبرگان ورزشی و پایایی آن اا آلفای کرونباا   61که روایی آن توسط ، SWOTساختۀ دادند. از پرسشنامۀ محقق

(39/1=α تأیید )فریادمن و  ها، آزماونهای توصیفی، مقایسۀ میانگینها از شاخص. ارای تحلیل داد ، استفاد  گردیدشد
(، و داخلای و EFE(، ارزیاای عوامل خاارجی )IFEهای ارزیاای عوامل داخلی )ارای تعیین موقعیت راهبردی از ماتریس

تهدید؛ اا موقعیات راهباردی  61فرصت و  61نقطۀ ضعف،  61نقطۀ قوت،  65ها، شامل یافته ( استفاد  شد.IEخارجی )
(WOاستراتژی محافظه ) های موجود محیطی ارای از ااین نتیجه، سیاستگذاران این سازمان ااید از فرصتکارانه اود. در

 های داخلی آن استفاد  کنند.اردن ضعف

 

 

 های کلیدیواژه

 .موقعیت راهبردی، ، ماتریس ارزیاایکرمانشا ادارۀ کل، تحلیل سوات، 

                                                           

  : 88186551503 نويسندة مسئول : تلفن                                              khanmoradisaeed@gmail.com:Email
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  مقدمه
 گذراندن ارای مكان مناسبی افراد شودمی موجب آنكه ارو عالو مهم است  زندگی دوران تمام در ورزش

 های(. مؤلفه7دارد ) اسیار تأثیر نیز روحی و جسمی سالمت در تأمین ااشند، داشته خود فراغت اوقات

ای است حرفه اصلی ورزش شامل ورزش همگانی و تفریحی، ورزش پرورشی، ورزش قهرمانی و ورزش

 از یكی(. 21) است جامعه اقشار تمام این ورزش دادن رواج ارای کوششی واقع در همگانی ورزش (.2)

 ایجاد کند، جوانان ویژ اه جامعه افراد در کردن ورزش ارای مناسبی هایانگیز  تواندمی که ورزش ااعاد

ارائۀ  متضمن تواندمی قهرمانی ورزش سطح ارتقای راستای در حرکت صحیح است. روند قهرمانی ورزش

 (.65شد )اا آن روی پیش هایضعف و مشكالت شناسایی همچنین و ورزش آن پیشرفت ارای راهكارها

ها هستند و کلیۀ ورزش و جوانان در استاندار امور مراوط اه وزارت ورزش و جوانان، عهد  ادارات

 تعمیم و توسعه ات مذکوروظایف ادار ترینعمد  (.3دارند )عهد  های ورزشی یک استان را اهفعالیت

 مرای ترایت و افراد، تعلیم در سالم روحیۀ ادنی در افراد، تقویت نیروی استان، پرورش ورزش در سطح

 ادنی و ترایت کیفی و کمی توسعۀ هایارنامه تنظیم و ، تهیههاورزشگا ادارۀ  و تجهیز ورزش، تأسیس،

، هاضعف ،هاقوت معاد  لغت در که است  SWOTمد  ریزی راهبردیارنامه (. مبنای62) است ورزش

 االقوۀ مؤثر و متغیرهای ارزیاای و اررسی شناسایی، فرایند هم اصطالح و در است تهدیدات و هافرصت

ریزی مدیریت طور گسترد  در ارنامهاه  SWOTتحلیلو(. تجزیه69) شودرا شامل می محیطی و داخلی

محیط  وتحلیلتجزیه ارای ایطور گسترد اه SWOTوتحلیل تجزیه(. 68شود )استراتژیک استفاد  می

 گیریتصمیم هایتارای موقعی و پشتیبانی سیستماتیک یارای رسیدن اه رویكرد داخلی و خارجی

 شامل اررسی نقاط قوت و ضعف )عوامل داخلی( و همچنین SWOTوتحلیل تجزیه (.63) رودکار میاه

همچنین چارچوای  SWOTشود. ها و تهدیدات )عوامل خارجی( مراوط اه یک مورد خاص میفرصت

تنی ار ترکیبی امیدوارکنند  از مشاهدۀ نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید ها مبارای استخراج استراتژی

این است که اراساد تمرین و عمل  SWOTوتحلیل در مورد تجزیه نكتۀ اساسی (.22)کند میفراهم 

در اسیاری از نواحی مانند سالمت،  SWOTدر عین حا   (.26) آید و فاقد پایۀ تئوریكا  استپدید می

تدوین ارنامۀ راهبردی، از چارچو  جامع تدوین  (. ارای29است )استفاد  شد  آموزش و کار اجتماعی 

 دارد:چهار مرحله که  شودراهبردی استفاد  می

 شود؛ مرحلۀ شروع: در این مرحله مأموریت سازمان تعیین می 
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ارای تدوین راهبردها شامل ماتریس ارزیاای عوامل داخلی  مرحلۀ ورودی: اطالعات اصلی مورد نیاز

(IFE)6( ماتریس ارزیاای عوامل خارجی ،EFE)2 شود؛ مشخص می 

مرحلۀ مقایسه: ارای توازن و تطبیق مراحل قبلی است و اازارهای مورد استفاد  در این مرحله ارای 

 ؛ 9(IEرجی )و ماتریس داخلی و خا SWOTاند از: ماتریس تطبیق عوامل عبارت

، 1(QSPMریزی استراتژیک کمی )گیری: در این مرحله اا استفاد  از ماتریس ارنامهمرحلۀ تصمیم

 (. 6)شود شد  از نظر جذاایت اررسی میهای مختلف راهبردهای شناسایینهگزی

طور کلی چهار تواند مبنای خوای ارای ارزیاای و تدوین راهبرد ااشد. اهمی SWOTوتحلیل تجزیه

)قوت،  ST)ضعف، فرصت(،  WO)قوت، فرصت(،  SOوجود دارد:  SWOTنوع راهبرد در ماتریس 

 هایفرصت گذاری درسرمایه را اا داخلی هایغلبه ار ضعف WOاستراتژی  )ضعف، تهدید(.  WTتهدید(،

کاهش  ارای جلوگیری یا یک شرکت استفاد  از نقاط قوت ST هایراهبرددهد. دست میاه خارجی

 هایضعف کاهش در های دفاعیتاکتیک WT هایراهبرد .دهدرا نشان می تهدیدات خارجی تأثیر

دهد اهترین شرایط در یک سازمان را نشان می SOو راهبرد  محیطیزیست تهدیدات و پرهیز از داخلی

و  پرداخت کرمان قهرمانى استان توسعۀ ورزش تدوین استراتژى اه تحقیقی (، در6987) نصیرزاد  (.67)

. (66شناسایی کرد ) SOجایگا  ورزش قهرمانی استان کرمان را در منطقۀ  SWOTاا استفاد  از تحلیل 

 ( در طراحی و تدوین راهبرد توسعۀ ورزش قهرمانی استان سیستان و6983غفرانی و همكاران )

های راهبردی ها، تهدیدها و استفاد  از ماتریسها، فرصتها، ضعفوتحلیل قوتالوچستان پس از تجزیه

اه این نتیجه رسیدند که ادارۀ کل ترایت ادنی استان سیستان ااید از راهبرد رشد و توسعه در مورد 

توصیف وضعیت » ( در تحقیقی اا عنوان3169(. سواری و همكاران )8ورزش قهرمانی استفاد  کند )

اه این نتیجه رسیدند که جایگا  « ورزش همگانی استان خوزستان و تدوین راهبردهای توسعۀ آن

( در 6931پناهی، شعبانی و همكاران )سیف (.1قرار دارد ) WTراهبردی استان در منطقۀ راهبردی 

ند که جایگا  طراحی و تدوین راهبرد توسعۀ ورزش قهرمانی استان کردستان اه این نتیجه رسید

(، در تحلیل 2162آاادی و همكاران )علی(. 5قرار دارد ) WTراهبردی ورزش قهرمانی استان در منطقۀ 

                                                           

1. Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix 

2. External Factor Evaluation (EFE) Matrix 

3. Internal- External (IE( Matrix 

4. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 



 5931بهمن و اسفند ، 6شمارة ، 8دورة مديريت ورزشی،                                                         

 

834 

SWOT ن نتیجه رسیدند که از موقعیت راهبردی روااط عمومی وزارت ورزش و جوانان ایران اه ای

 (. 61)قرار دارد  WOموقعیت راهبردی وزارت ورزش و جوانان ایران در منطقۀ 

 و و ورزش ادنی ترایت یهاحوزۀ فعالیت در شد منااع استفاد  کارامدی میزان مهم، نكات از یكی

 و ادارات ورزش و جوانان در هاهزینه افزایش است. اراساد شواهد ورزشی یهاسازمان عملكرد ارزیاای

کیفیت  فقر از ناشی کمتر، یهافراورد  و اازد  قبا  در هاسازمان این اه ایشتر منااع عبارتی اختصاصاه

 کیفی و کمی نظر از عملكرد ادارات ورزش و جوانان ایران، است. در آن یهافعالیت و ادنی ترایت نظام در

 آمدن پایین اه که دارد وجود اسیاری مشكالت آنها را  سر ار نیست و قبولی قاال و مطلو  سطح در

مهم  مراکز جمله از ورزش و جوانان ادارات که آنجا منجر شد  است. از آنها یهافعالیت کیفی سطح

شناسی اه آسیب تا شد آن ار هستند، محقق توسعۀ ورزش و ارائۀ خدمات در اخش ورزش و جوانان

 اپردازد. SWOTراهبردی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان کرمانشا  در حوزۀ ورزش اراساد مد  

 

 شناسی پژوهشروش

نوع کاراردی است و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعۀ  از هدف لحاظ اه پژوهش این

ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشا  و رؤسا و نوا   کلیۀ مدیران، معاونان و کارشناسان پژوهش آماری

نفر(. اا توجه اه وضعیت جامعۀ آماری، نمونه اراار  681های ورزشی استان کرمانشا  اودند )رئیس هیأت

 ها پاس  دادند. اراینفر اه پرسشنامه 651شمار انتخا  شدند و در نهایتصورت تمامجامعه و اهاا 

 شد. سپس استفاد  مصاحبه و پیشینۀ تحقیق ادایات مرور ای،منااع کتااخانه از اطالعات آوریجمع

 61فرصت و  61نقطۀ ضعف،  61نقطۀ قوت،  65گویه ) 53شامل  SWOTۀ ساختمحقق ۀپرسشنام

(، 2(، مخالفم )6ای لیكرت کامالً مخالفم )گزینهتهدید( تهیه شد. این پرسشنامه اراساد طیف پنج

( طراحی شد  است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه 5( و کامالً موافقم )1(، موافقم )9نظری ندارم )

ن و استادان مدیریت ورزشی و پایایی آن اراساد ضریب آلفای کرونبا  نفر از متخصصا 61توسط

(39/1α= محاسبه و تأیید شد. در این تحقیق داد ) ها اا استفاد  از آمار توصیفی و آمار استنباطی

وتحلیل شد. در اخش آمار توصیفی )فراوانی، میانگین( و در اخش آمار استنباطی از آزمون تحلیل تجزیه

ریدمن استفاد  شد. در ادامه طی جلساتی که اا متخصصان ترایت ادنی و ورزش استان شامل ای فرتبه

ارخی از اعضای کمیتۀ راهبردی ورزش استان، مسئوالن ادارۀ کل ورزش و جوانان یا متخصصان مدیریت 

 ورزشی که اه نوعی در تعیین مأموریت ادارۀ کل ورزش و جوانان نقش داشتند و ار وضعیت ادارۀ کل
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نفر(، اه تعیین ضریب اهمیت و  61ورزش و جوانان استان کرمانشا  اشراف کامل داشتند )در مجموع 

( و ماتریس IFEپرداخته شد و اا استفاد  از ماتریس ارزیاای عوامل داخلی ) SWOTهای رتبۀ گویه

ادارۀ کل (، اه تعیین موقعیت راهبردی IE( و ماتریس داخلی و خارجی )EFEارزیاای عوامل خارجی )

و در ادامه اا ارگزاری جلسات اا مسئوالن  ورزش و جوانان استان کرمانشا  در حوزۀ ورزش پرداخته شد

 . منظور ارائۀ راهكار مناسب ارائه شداه SWOTذکرشد  در ااال ماتریس 

 

 هایافته

 ها ارائه شد  است.، تحلیل توصیفی آزمودنی6در جدو  

 هاآزمودنی. تحلیل توصیفی 5جدول 
 درصد فراوانی گرو  شاخص
 7/51 82 مرد جنسیت

 9/15 18 زن

 
 سن
 

 61 26 سا  91زیر 

11-96 87 58 

51-16 96 7/21 

 9/7 66 اه ااال 51

 
پست 
 سازمانی

 9/5 8 معاون
 11 11 کارشناد
 21 91 رئیس

 7/91 11 نایب رئیس
 

 تحصیالت
 7/92 13 ترکاردانی و پایین
 7/11 16 کارشناسی

 7/21 11 ارشد و ااالترکارشناسی

سااقه 
 خدمت

 92 18 سا  5کمتر از 
61-1 59 9/95 
65-66 93 21 

 7/1 61 سا  اه ااال 61

 
  فريدمن وتحلیلتجزيه . نتايج آزمون1جدول 

 فهرست
مجذور 

 کای
درجات 
 آزادی

سطح 
 معناداری

میانگین 
 رتبه ای

 نتیجۀ آزمون

 هاتفاوت معنادار این گویه 15/9 116/1 9 71/73 ضعف
 هاتفاوت معنادار این گویه 81/2 116/1 9 71/73 قوت

 هاتفاوت معنادار این گویه 11/2 116/1 9 71/73 فرصت
 هاتفاوت معنادار این گویه 13/2 116/1 9 71/73 تهدید
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و تهدید ادارۀ کل ورزش و جوانان  قوت، ضعف، فرصت نقاط اندیرتبه ،2جدو   یهااا توجه اه داد 

نقاط قوت، ضعف، فرصت و  اندی( است. انااراین رتبه> 15/1Pدار )استان کرمانشا  در حوزۀ ورزش معنا

 ارائه شد  است.  1و  9تهدید این ادارۀ کل در حوزۀ ورزش در جداو  

 

 شاه در حوزة ورزشبندی نقاط قوت، ضعف، ادارة کل ورزش و جوانان استان کرمان. رتبه9جدول 

 هاگويۀ قوت رديف
میانگین 

 ایرتبه
 هاگويۀ ضعف رديف

میانگین 

 ایرتبه

S1 
وجاود اساتعدادهای نخباۀ ورزشاای در 

 های پایۀ ورزش استانرد 
22/3 W1 

های استان نبود منااع درآمد ارای هیأت

 و وااستگی اه منااع ادارۀ کل
32/3 

S2 
 یهاهرشات ارخای در موفقیات کسب

 اخیر یهاا س در ورزشی
39/8 W2 

 از حمایات اارای جاامع نظاام فقادان

 مرایان نخبه و ورزشكاران
75/3 

S3 
هااای اسااتان در مسااااقات حضااور تیم

 قهرمانی کشور
85/8 W3 

های ورزشی ارای کمبود امكانات و سالن

 ورزش اانوان
57/3 

S4 
افزایش دانش و آگاهی جامعه در مورد 

 همگانی ورزش
13/8 W4 

 هایتیم آمادگی اردوهای تشكیلعدم 

 در مسااقات  شرکت ارای استان منتخب
21/3 

S5 
 از ورزشی گسترد  رویدادهای ارگزاری

 و .. خانوادگی رویپیاد  جمله
91/8 W5 

 جاذ  و ورزش مادارد عدم تشاكیل

 مدارد در این استعدادها
16/3 

S6 
 ساایر و ملای رساانۀ ااه ویاژ  توجاه

 اه ورزش همگانی هارسانه
38/7 W6 

 ورزش در سااالریشایسته نظام فقدان

 استان
38/8 

S7 
 ااا ورزشای متعادد هایوجاود رشاته

 همگانی ماهیت
31/7 W7 

 ادناۀ در سنتی مدیریت تفكر حاکمیت

 وااسته ورزشی یهاهیأت
16/8 

S8 
 و سرپوشاید  ورزشی هایمكان تعدد

  کل اه ادارۀ وااسته روااز
35/7 W8 

هااای قهرمانیارزش تلقاای شاادن کاام

 های استانورزشكاران در رسانه
11/8 

S9 
های و ساایر نهادهاا همكاری شهرداری

 در توسعۀ ورزش همگانی
31/7 W9 

و عاادم شااناخت مااردم از  ضااعیف فرهناا 

 عنوان یک ضرورتجایگا  ورزش همگانی اه
27/8 

S10 
کارگیری فناوری جدیاد در آماوزش اه

 مرایان توسط ادارۀ کل 
71/7 W10 

 مالی حامیان جذ  و اازاریاای در ضعف
21/8 

S11 
 مناااع ارزشامند ذخیرۀ از ارخورداری

  و ااتجراه خبرۀ انسانی
19/7 W11 

 اعتبارات از همگانی ورزش سهم کمبود

 وزارت ورزش و جوانان سوی از دولتی
32/7 

S12 
هااای هااا و هیأتافاازایش تعااداد ورزش

 های اخیرفعا  در استان در سا 
58/7 W12 

اندک ادارۀ کال ورزش و  تجهیزات و امكانات

 همگانی ورزشجوانان در توسعۀ 
36/7 

S13 
 کرد تحصیل مسئوالن و مدیران وجود

  کل ادارۀ ۀادن در مجر  و
19/7 W13 

عدم مشارکت اخش خصوصی در ورزش 

 همگانی
31/7 

S14 
تشكیل شورای راهبردی ورزشی استان 

 از نیروهای متخصص علمی 
63/7 W14 

در ادارۀ  اطالعاتی و ارتباطی نظام ضعف

 کل ورزش و جوانان
52/7 

S15 
 سازمانی کارکنان اه و فردی یهاانگیز 

 همگانی ورزش توسعۀ
98/1 W15 

 ورزش کمیسایون تشكیل و سازماندهی عدم

 در ادارۀ کل ورزش و جوانان  همگانی
91/7 

 
W16 

 پارورش و شناسایی جامع نظام فقدان

 استان در ورزشی استعدادهای
91/7 
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 ها و تهديدهای ادارة کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در حوزة ورزشبندی فرصت. رتبه4جدول 

هاگويۀ فرصت رديف  
ن میانگی

ایرتبه  
 گويۀ تهديدها رديف

ن میانگی

ایرتبه  

O1 
 و اساتان چهارگاناۀ وهاواییآ  تناوع

 ااارای طبیعاای یهاجاذاااه وجااود
 ورزشی یهافعالیت

61/8 T1 

عااادم ارگااازاری رویااادادهای 
المللی ورزشای ااه میزااانی این

 کرمانشا 
17/8 

O2 
حضور ارخی از مرایان، داوران و مدیران 

 اومی استان در سطوح ملی
12/8 T2 

تااوجهی خیاارین اسااتان اااه ای
 ساخت فضاهای ورزشی

59/8 

O3 

از  اقشااار مااردم شااایان اسااتقبا 
هار  خاانوادگی رویپیااد  یهاهمایش

 در استان هفته
11/8 T3 

 منساجم ریزیارنامه نظام نبود
 اقتصادی و مالی منااع جذ  در

 غیردولتی
12/8 

O4 

 در ویژ ااه ورزشی داوطلب افراد وجود

 T4 38/7 مرایگری زمینۀ

 و اجتماعی یهاناهنجاری رسو 
 یهامحیط اه ناخواسته رفتاری
 ورزشی

33/7 

O5 

 های ورزشی اساتانحضور ارخی از تیم
در لیاا  کشااور )ماننااد تاایم فوتبااا  

 راهیان(
81/7 T5 

 نیروهاای میان در ایكاری نر 

 ادنی ترایت رشتۀ آموختۀدانش

 استان در
31/7 

O6 

و  ااار توسااعه اساساای قااانون تأکیااد
 ترایات یهاافعالیت رایگاان گساترش

 ادنی
76/7 T6 

 یهااظرفیت از ناکاافی شاناخت
 همگانی هایورزش حوزۀ المللیاین

  عمومی ادنی هایفعالیت و
35/7 

O7 
ی هاساازمان جدیاد هایدیادگا  ایجاد

 تاارویج اااه اسااتان نساابت کلیاادی
 همگانی هایورزش

11/7 T7 

 ورزشای نخبگاان جذ  قدرت

 17/7 دیگر هایاستان توسط استان

O8 

 از اارداریاهر  امكاان شادن فاراهم
 ادارات، کلیااۀ و امكانااات هااظرفیت
 ناماۀتفاهم تنظیم اا نهادها و هاسازمان

 مااین فی همكاری

55/7 T8 

ورزشای  مادیران درپایپی تغییرات
 استان

51/7 

O9 

 ادنی ترایت رشتۀ آموختگاندانش تعدد
 T9 51/7 در استان

 اساتان مردم زندگی روش تغییر
 غیر و ماشینی زندگیو افزایش 

 فعا 
97/7 

O10 

 آموزش مراکز و مؤسسات از ارخورداری

 ساطوح در ادنی ترایترشتۀ  در عالی

 در استان مختلف
11/7 T10 

 یهاجنباه افتاادن مخااطر  اه
ورزش  فرهنگاای و اخالقاای
 تهاجماات دلیلاااه قهرماانی

 فرهنگی

11/7 

O11 

جمعیاات ایشااتر جوانااان ورزشااكار در  
 T11 87/1 استان

در نظاار نگاارفتن اودجااۀ کااافی 
توسااط ادارۀ کاال ااارای ورزش 

 قهرمانی
78/1 

O12 

 اار عاالی مسائوالن نظاارت و حمایت

 T12 11/1 همگانی ورزش ۀتوسع

 مشاترک جلساات تشكیل عدم
 فعا  یهاارگان و هاسازمان این
 همگانی هایورزش در

12/1 

O13 

 ورزشی یهافعالیت اه نگرش ادارۀ کل
 روانای، ساازندۀ عامال یاک عنوانااه

 ترایتی، اخالقیفرهنگی،  جسمانی،
96/1 T13 

 اانوان اجتماعی و فرهنگی موانع

 51/1 ورزش قهرمانی در شرکت ارای

O14 

هاااای مالیااااتی اااارای اخاااش معافیت
گذاری در خصوصاای در جهاات ساارمایه

 ورزش
23/1 T14 

احاراز  وکیفی کمی اودن ناکافی
و  جهاانی آسایایی، یهاکرسای
 همگانی ورزش در حوزۀ المپیک
 کارشناسان و مسئوالن توسط

96/1 
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 (IFEعوامل داخلی ) . ماتريس ارزيابی1جدول 
 گويۀ

هاقوت   

ضريب 
 ضريب رتبه اهمیت

هاگويۀ ضعف رتبه ضريب  
ضريب  رتبه اهمیت

 رتبه
S1 15/1 1 21/1 W7 11/1 2 18/1 
S2 15/1 1 21/1 W8 11/1 2 18/1 
S3 15/1 1 21/1 W9 19/1 2 11/1 
S4 11/1 1 61/1 W10 19/1 2 11/1 
S5 11/1 1 61/1 W11 12/1 2 11/1 
S6 11/1 1 61/1 W12 12/1 2 11/1 
S7 19/1 1 62/1 W13 12/1 2 11/1 
S8 19/1 9 13/1 W14 12/1 2 11/1 
S9 19/1 9 13/1 W15 12/1 2 11/1 

S10 12/1 9 11/1 W16 16/1 2 12/1 
S11 12/1 9 11/1 W1 17/1 6 17/1 
S12 12/1 9 11/1 W2 15/1 6 15/1 
S13 16/1 9 19/1 W3 15/1 6 15/1 
S14 16/1 9 19/1 W4 11/1 6 11/1 
S15 16/1 9 19/1 W5 11/1 6 11/1 

 
 جمع نمرۀ ماتریس ارزیاای داخلی 

W6 11/1 6 11/1 
 6∑   11/2 

∑ 
 

 است. 11/2، نمرۀ نهایی ماتریس ارزیاای عوامل داخلی اراار اا 5اا توجه جدو  

 (EFE. ماتريس ارزيابی عوامل خارجی )6جدول 
گويۀ 
هافرصت  

ضريب 
 اهمیت

هضريب رتب رتبه گويۀ  
 تهديدها

ضريب 
 اهمیت

هرتب ضريب  
 رتبه

O1 15/1 1 21/1 T7 11/1 2 18/1 
O2 15/1 1 21/1 T8 11/1 2 18/1 
O3 15/1 1 21/1 T9 11/1 2 18/1 
O4 15/1 1 21/1 T10 19/1 2 11/1 
O5 11/1 1 61/1 T11 19/1 2 11/1 
O6 11/1 1 61/1 T12 19/1 2 11/1 
O7 11/1 1 61/1 T13 19/1 2 11/1 
O8 11/1 1 61/1 T14 16/1 2 12/1 
O9 19/1 9 13/1 T1 15/1 6 15/1 

O10 19/1 9 13/1 T2 15/1 6 15/1 
O11 19/1 9 13/1 T3 15/1 6 15/1 
O12 12/1 9 11/1 T4 11/1 6 11/1 
O13 12/1 9 11/1 T5 19/1 6 19/1 
O14 16/1 9 19/1 T6 12/1 6 12/1 

∑ 11/2  ∑6  جمع نمرۀ ماتریس ارزیاای خارجی  
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06/2  

 است. 11/2، نمرۀ نهایی ماتریس ارزیاای عوامل خارجی اراار اا 1های جدو  اا توجه اه داد 

 (IFE)نمرة نهايی ماتريس ارزيابی عوامل داخلی                               

                                                             44/2                                              

4         10/1 

 

 

 

ل   5
 عوام

ی
 ارزياب

س
 ماتري

ی
 نهاي

نهرة

ی)
خارج

E
F

E
) 

06/2  

 
 

 

1 

 

 موقعیت راهبردی ادارة کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در حوزة ورزش. تعیین 5شکل 

 

(، و نمرۀ ماتریس ارزیاای عوامل IFE( )11/2پس از تعیین نمرۀ ماتریس ارزیاای عوامل داخلی )

( مشخص شد موقعیت 6( )شكل IE(، اا استفاد  از ماتریس داخلی و خارجی )EFE( )11/2خارجی )

)راهبرد  WOراهبردی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان کرمانشا  در حوزۀ ورزش در منطقۀ 

های چهارگانه در مقاال یكدیگر راهكارهای زیر در کارانه( قرار دارد. اا ارااری و قرار دادن گویهمحافظه

 شود: ارائه می SWOTماتریس 

 

 کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در حوزة ورزشادارة  SWOT. ماتريس8جدول 
 داخلی             

 
 خارجی

 (Wنقاط ضعف ) (Sنقاط قوت )

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8,S9, 
S10, S11, S12, S13, S14, S15 

W1, W2, W3, W4, W5, W6, 
W7, W8, W9, W10, W11, 

W12, W13, W14, W15, W16 
 WOهایاستراتژی SOهای استراتژی (  Oها )فرصت

 
O1, O2, O3, 
O4, O5, O6, 
O7, O8, O9, 

O10, O11, 
O12, O13, 

O14 

 
A :  استفاد  از موقعیت جغرافیایی مناسب و مرایان

ااانگیزۀ استان در جهت پرورش استعدادهای نخبه 
 ,S1, S2های قدرتمند )و در نهایت حضور تیم

S3, O1, O2, O5) 
B گسترش هرچه ایشتر ورزش همگانی اا توجه اه :

های متعدد، رسانۀ ملی، افزایش آگاهی مردم، رشته
 های خانوادگی و استقبا  شایان مردم، رویپیاد 

 
D: ها اا جویی در هزینهدرآمدزایی و صرفه

استفاد  از منااعی مانند داوطلبان، معافیت 
مالیاتی، جوانان ورزشكار، تحصیلكردگان 

نامه اا سایر ادارات، ترایت ادنی، تفاهم
، جذ  حامی های حاضر در لی  کشورتیم

 ,W1, W13, W11, W12)مالی
W10, O4, O5, O8, O9, O10, 

O11, O14,) 
  

WO 
انهظه کارمحافاستراتژی   

60/1  
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 ادارة کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در حوزة ورزش SWOT. ماتريس8جدول امۀ اد

 داخلی             

 

 خارجی

 (Wنقاط ضعف ) (Sنقاط قوت )

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8,S9, 

S10, S11, S12, S13, S14, S15 

W1, W2, W3, W4, W5, W6, 

W7, W8, W9, W10, W11, 

W12, W13, W14, W15, W16 

 WOهایاستراتژی SOهای استراتژی (  Oها )فرصت

وهوایی، دیدگا  جدید تأکید قانون اساسی، تنوع آ  

 ,S4, S5, S6ها، همكاری سایر نهادها )سازمان

S7, O1, O3, O6, O7, O12, O15) 

C گسترش ورزش قهرمانی اا توجه اه تعدد مكان :

فی مااین  ورزشی، افراد داوطلب مرایگری، همكاری

ها، تحصیلكردگان ترایت ادنی، جوانان نهاد

ورزشكار، معافیت مالیاتی اخش خصوصی، فناوری 

 ,S8جدید، منااع انسانی، تشكیل شورای راهبردی )

S10, S11, S12, S13, S14, O8, O9, 

O10, O11, O13, O14) 

E :اه نگرش و حمایت مسئوالن عالی 

 عامل یک عنواناه ورزشی یهافعالیت

ارای جبران ضعف ورزش همگانی  سازند 

کمبود امكانات اانوان، تفكر سنتی،  مانند

عدم شناخت جایگا  ورزش همگانی، 

 ,O3, O7کمبود امكانات ورزش همگانی )

O12, O13, W3, W7,W9, W11, 

W12, W14, W15) 

F وهوایی استان و : استفاد  از تنوع آ

مرایان مجر  و تأکید ار ورزش رایگان 

جبران ضعف ورزش قهرمانی مانند جهت 

توجهی اه قهرمانان و پروری، ایعدم نخبه

 ,O1, O2, O6نبود استعدادیاای صحیح )

W2, W4, W5, W6,W8, W16) 

 WTهای استراتژی STهایاستراتژی (T تهديدها ) 

 
T1, T2, T3, 

T4, T5, T6, 

T7, T8, T9, 

T10, T11, 

T12, T13, 

T14 

G: اخالق و فرهن  و دانش و  توجه ویژ  اه مقولۀ

 ,T4آگاهی در اعد ورزش همگانی و قهرمانی )

T5, T6, T7, T8, T9, T10, T13, S4, S6, 

S9, S10, S11, S13, S15) 

H استفاد  از اعد تبلیغاتی مسااقات ورزشی و :

های ورزشی های مدا  آوران استان و هیأتموفقیت

فعا  جهت جذ  منااع مالی از خیرین و سایر 

 ,T1, T2, T3, T11, T12های استان )زمانسا

T13, S1, S2, S3, S12)  

I:  نیروهای استقرار نظام جامع شناسایی

متخصص و کارآزمود  )ورزشكاران، مرایان، 

مدیران و کارکنان( جهت توسعۀ ورزش 

 ,T2, T4, T7, T10همگانی و قهرمانی)

T12, W2,W5,W6, W8, W11, 

W16) 

 

( راهبردهای مورد نظر WTو  SO ،ST ،WOمناطق چهارگانۀ راهبردی )، اا توجه اه 7در جدو  

 ارائه شد.  SWOTارای هر منطقه در قالب ماتریس 
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 گیریبحث و نتیجه

اه سیاستگذاران سازمان ارای شناسایی تخصص  SWOT دهد که مد نتایج ارخی از تحقیقات نشان می

عنوان ضعف و تهدید کمک های درون محیط داخلی و خارجی اهعنوان قوت و فرصت و کاستیاه

توان از استراتژی مناسبی ارای ای که در آن کمبود تخصص وجود دارد، میکند. اا تشخیص نواحیمی

 ریزی منجرن امر اه اازد  کلی و اثراخشی فرایند ارنامهشود و در نتیجه ایها استفاد  غلبه ار این کاستی

شناسی راهبردی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان هدف از این تحقیق آسیب انااراین(. 21شود )می

های تحقیق پانزد  نقطۀ قوت را شناسایی اود. یافته SWOTکرمانشا  در حوزۀ ورزش اا استفاد  از مد  

است؛ این  های پایۀ ورزش استانوجود استعدادهای نخبۀ ورزشی در رد ت، ترین نقطۀ قوکرد که مهم

( که در تدوین ارنامۀ راهبردی ادارۀ کل ورزش و 6932یافته اا نتایج تحقیق رشدلمیر و همكاران )

های ترین نقطۀ قوت را وجود استعدادترایت ادنی مهمورزش و جوانان استان خراسان رضوی در حوزۀ 

های اخیر توان گفت در سا این یافته می تفسیر (. در9استان شناسایی کردند، همسوست )ورزشی در 

در سطح استان شروع اه فعالیت کرد  و اا  مختلفی هایها و ااشگا در استان کرمانشا  مراکز و سالن

ین عالقۀ اند. همچنشماری از نوجوانان و نونهاالن شد استفاد  از مرایان مستعد موجب جذ  تعداد ای

ها از آنها ااعث حضور این های مختلف و حمایت خانواد روزافزون نوجوانان و نونهاالن و جوانان اه ورزش

های نخبۀ قشر در این اماکن ورزشی شد  است و این نكته سبب رشد روزافزون و پرورش استعداد

زد  نقطۀ ضعف را شناسایی های پایۀ استان کرمانشا  شد  است. یافتۀ دیگر تحقیق شانورزشی در رد 

های ورزشی استان و وااستگی اه منااع ادارۀ کل ترین ضعف نبود منااع درآمد ارای هیأتکرد که مهم

همسوست. آنان در تدوین ارنامۀ ( 6932رشیدلمیر و همكاران ) تحقیقاست؛ این یافته اا نتایج 

ورزش و ترایت ادنی، سیزد  نقطۀ  راهبردی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در حوزۀ

 استقال  عدم و دولت اه ادار  مالی شدید ترین نقطۀ ضعف را وااستگیضعف را شناسایی کردند و مهم

های ورزشی که توان گفت هیأتاین یافته می (. در تفسیر9شناسایی کردند ) هاااشگا  و هاهیأت مالی

های داوری و مرایگری است، استقال  مالی ندارند و تنها درآمد اختصاصی آنها از ارگزاری کالد

وااستگی شدیدی اه منااع ادارۀ کل دارند که این روح خالقیت و نوآوری را از آنان سلب کرد  است. در 

های ورزشی های هیأتاا تشویق و ترغیب رؤسا و نوا  رئیسشود که ادارۀ کل این زمینه توصیه می

های تبلیغات، اسپانسر، ارگزاری مسااقات داخلی و دریافت شهریه، جذ  استان اه درآمدزایی از را 

های ضمن کار وااستگی مالی خود را اه ادارۀ کل ورزش و جوانان کم کنند و تماشاگر و ارگزاری کالد
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ایشتر جهت موفقیت روزافزون ااشند. یافتۀ اعدی تحقیق چهارد  فرصت را دنبا  استقال  هرچه اه

 ارای طبیعی یهاجاذاه وجود و استان چهارگانۀ وهواییآ  ترین فرصت تنوعشناسایی کرد که مهم

( که در 6932پناهی شعبانی و همكاران )ورزشی است. این یافته اا نتایج تحقیق سیف هایفعالیت

های اه برد توسعۀ ورزش قهرمانی استان کردستان وجود امكانات طبیعی مانند کو طراحی و تدوین راه

(. در تفسیر 5عنوان یک نقطۀ فرصت اعالم کردند، همسوست )ها را اههای ااز، دریاچهارتفاع زیاد، دشت

 توان گفت این تنوع، فرصت اسیار مناسبی را فراهم کرد  است که انواع مسااقات ورزشیاین اخش می

منظور پیشبرد ورزش همگانی از طریق اه میزاانی کرمانشا  ارگزار شود. همچنین از این فرصت اه

نوردی استفاد  کرد. در این پژوهش چهارد  تهدید شناسایی شد روی و کو های پیاد ارگزاری همایش

توجهی خیرین ای المللی ورزشی اه میزاانی کرمانشا  وتهدید عدم ارگزاری رویدادهای این ترینکه مهم

(، در طراحی و تدوین 6932دوست قهفرخی و همكاران )استان اه ساخت فضاهای ورزشی است. علی

توجهی خیرین در امر توسعۀ فضاهای ورزشی را از ایکرمانشا  راهبرد توسعۀ ورزش قهرمانی در استان 

این یافته اا نتایج تحقیق حاضر همسوست. در تفسیر این یافته  (.1جمله تهدیدات معرفی کردند )

المللی را در استان توان گفت اگر این تهدید اه فرصت تبدیل شود و اتوان مسااقات ملی و اینمی

توان مزایایی را مانند جذ  گردشگر، کسب وجهه، محبوایت شهر، درآمدزایی، کرمانشا  ارگزار کرد، می

توجهی خیرین استان اه ساخت فضاهای ورزشی است دست آورد. تهدید دیگر ایاهکسب اسپانسر و... 

وجود آمدن این توان گفت آشنا نبودن خیرین استان اه تأثیر شگرف ورزش در جامعه موجب اهکه می

 تهدید شد  است. 

 تحلیل موقعیت راهبردی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان کرمانشا  در حوزۀ ورزش 

یعنی راهبرد  WOهبردی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان کرمانشا  در منطقۀ موقعیت را

آاادی و همكاران ( و علی2113) این یافته اا نتایج تحقیق دیوید و همكارانشد. کارانه شناسایی محافظه

، 61) شناسایی کردند، همخوان است WO( که موقعیت راهبردی را در تحقیقات خود در منطقۀ 2162)

( که در طراحی و تدوین راهبرد توسعۀ ورزش 6932( و اا نتایج تحقیق گودرزی و همكاران )61

(. هدف از 61)شناسایی کردند، مغایرت دارد  WTهمگانی استان کرمان موقعیت راهبردی را در منطقۀ 

وشد های موجود در محیط خارج اكارداری از فرصتکه سازمان اا اهر  است این WO استراتژی

دارد، ولی اسیار مناسبی وجود  هایهای داخلی را اهبود اخشد. گاهی در خارج از سازمان فرصتضعف

ادارۀ کل  رو(. ازاین6کند )ارداری ها اهر تواند از این فرصتسبب داشتن ضعف داخلی نمیسازمان اه
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های ها و و فرصتضعف ورزش و جوانان استان کرمانشا  در اخش ورزش و ترایت ادنی ااید اه شناسایی

های داخلی های پیش روی خود اه اهترین شكل ممكن ار ضعفخود اقدام کند تا اا استفاد  از فرصت

 چیر  شود. 

ادارۀ کل  توسعۀ و رشد ارای پیشنهادهایی ،7شد  در جدو  ادامه اا توجه اه راهكارهای ارائه در

 یها. همایش6شود: ارائه می SWOTاا توجه اه تحلیل کرمانشا  در حوزۀ ورزش  ورزش و جوانان استان

. 2هفتگی فرصتی ارای غلبه ار عدم شناخت مردم استان از جایگا  ورزش همگانی؛  خانوادگی رویپیاد 

 ار عالی مسئوالن نظارت و حمایت. از 9اندک؛  تجهیزات و مكاناتفرصتی ارای غلبه ار ا وهواییآ  تنوع

 از ارداریاهر  امكان کردن . فراهم1توان اه جذ  حامی مالی اقدام کرد؛ می همگانی ورزش ۀتوسع

گیری از افراد داوطلب در زمینۀ ورزش امكان اسیار . اهر 5ادارات استان؛  کلیۀ و امكانات هاظرفیت

. اررسی فقدان نظام جامع ارای حمایت 1ها؛ جویی در هزینههای ورزشی جهت صرفهخوای ارای هیأت

. 8های مالیاتی ارای اخش خصوصی؛ . معافیت7مرایان و نخبگان در جلسات کمیتۀ راهبردی؛ از 

  های ورزشی.استفاد  از جمعیت زیاد ورزشكاران استان ارای جذ  استعداد
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