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اداره کل ورزش و جوانان استان  SWOTپژوهش، تحلیل این هدف از 
توصیفی و از نوع  ،روش پژوهش .استکرمانشاه در بخش ورزش همگانی 

 کلیه مدیران، معاونان و کارکنان پژوهش را ي آماري  جامعهپیمایشی است. 
هاي  تئیس هیئسا و نواب رؤ، و نیز رنفر) 90(ورزش و جوانان اداره کل

نمونه برابر با جامعه و به شیوه نفر) تشکیل داد.  96ی استان کرمانشاه(ورزش
 هپرسشنام از ها پاسخ دادند. نفر به پرسشنامه 150شمار،   گیري تمام نمونه

 و خبرگان ورزشی توسط استفاده شد که روایی آن SWOT ساخته  محقق
 و تجزیه اي. برگردید دییأت )α= 92/0(کرونباخ يآلفاروش  هبنیز  آن ییایپا

فریدمن  آزمون و ها میانگین مقایسه توصیفی، هاي شاخص ها از داده تحلیل
هاي ارزیابی  و به منظور شناسایی موقعیت راهبردي از ماتریس استفاده

ماتریس داخلی و و  )EFE( ، ارزیابی عوامل خارجی)IFE( عوامل داخلی
ش ورزش در بخ که نشان داد پژوهش نتایج استفاده شد. )IE( خارجی

 7 ،قوت 7 ضعف، 8 ،همگانی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه
پس از . بندي شدند یید و بر اساس آزمون فریدمن رتبهأتهدید، ت 7 و فرصت

تجزیه و تحلیل مشخص شد که جایگاه استراتژیک اداره کل ورزش و 
قرار  WOجوانان استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانی، در موقعیت 

گذاران ورزش استان شود که سیاست گیري می در این راستا، نتیجه ارد.د
هاي بخش ورزش همگانی و استفاده از  تمرکز بیشتري را بر کاهش ضعف

 هاي موجود قرار دهند. فرصت
 

 کلیدي گانواژ
 .تهدیدها ها،فرصت ،قوت نقاط ضعف، نقاط همگانی، ورزش

 

 
The purpose of this study was SWOT Analysis in public 
sport and youth administration in Kermanshah 
Proviince. The research method is descriptive and 
scrolling type. The statistical research population 
including (186 people) all managers and 
staff, presidents and vice-presedents of sport 
associations in Kermanshah. The statistical Sample was 
equal to population but thay (150 people) answered to 
questionnaire by total- calculated sampling. We used  
researcher questionnaire and its validity was approved 
by viewpoint of sport management specialist and 
its reliability also with Cronbach's alpha (α =. 
/92) was approved. For data analysis, we 
applied descriptive indices, mean difference, Friedman 
test and also we used to identify sterategic situation from 
IFE, EFE and IE. The results42T 42Tshowed 42T 42Tthat, in sport 
section for all of sports and youth office 42Tare 
approved, 42T842T 42Tweakness42T, 7 42Tstrength 42T, 42T7 42T 42Topportunity and 7 
threat and are ranked based on feridman test 42T. 42TAfter 
analysis42T it was identified that the part of sport for all of 
Sports and Youth Office in Kermanshah Province has 
been placed in conservative zone WO. Then, 42Tit's 
conclude42T 42Tthat 42T the 42Tpolicy makers of sport province42T 42Thave a 
deep concentrartion over the decrease of this weaknesses 
of sport for all and 42Tuse of existing 42Topportunities42T. 
 
Keywords 
Sport for all, Weaknesses, Strengths, Opportunities, and 
Threats. 
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 همقدم
 با پویا پیوندي که است فرهنگی -اجتماعیاي  پدیده ،ورزش
 عنوان به باید و دارد ساختارهاي اجتماعی و نهادها يهمجموع
 باشد جامعه افراد توجه مورد انسان ساختاري نیازهاي از بخشی

هاي اصلی ورزش  لفهمؤ ).178 :1390فرجی و پورسلطانی، (
تربیت بدنی و یا ورزش ( کشور شامل ورزش همگانی و تفریحی

تربیت بدنی و یا ورزش در ( ، ورزش پرورشی)براي همه
ورزش براي کسب ( ، ورزش قهرمانی)هاي آموزشی رسمی واحد

تربیت بدنی و یا ورزش به ( و ورزش حرفه اي )مند جایگاه رتبه
ورزش انواع ). 20 :1390ي، (پیر دباش ) میعنوان کسب و کار

یکی از  ؛گردد بندي میمختلفی داشته و به صور مختلفی تقسیم
در واقع کوششی  شد کهبا ورزش همگانی می هاي آن زیرشاخه

جامعه بوده و داراي  جهت رواج دادن ورزش بین تمام اقشار
 50امروزه حدود و  باشد اثرات بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی می

به عنوان ورزش همگانی شناخته شده و  جهان، ورزش در
 دشو می شامل یک راپهاي الم هاي آرام تا بازي طیفی از دویدن

)37:Haslip, 2001.( حفظ  ورزش همگانی اهدافی چون
سالمت، تعمیم بهداشت، رشد و تقویت قواي جسمی، آمادگی 

کسب شادابی و نشاط و کسب  هاي دفاعی، براي فعالیت
(محمد قلی نیا،  کند ي را دنبال میا موفقیت شغلی و حرفه

ورزش همگانی به مفهوم امروزي آن، محصول ). 53 :1387
نقطه عطف گسترش ورزش و باشد  میالدي می 50دهه 

 1966همگانی در اروپا و حتی در جهان، نشست اروپا در سال 
در این سال براي اولین بار واژه ورزش همگانی به در واقع  ؛بود

ریزي این برنامه گروه 1968بعد در سال دو سال و کار رفت 
هم آمدند  شورا جهت تعریف دقیق مفهوم ورزش همگانی گرد

فراهم  د:ورزش همگانی را چنین عنوان کردن و هدف کلی
الزم جهت زندگی  کردن امکان حفظ توانایی جسمی و روحی

هاي  سالم براي همه افراد جامعه اعم از زن و مرد و تمامی گروه
هاي شخصیت انسانی در برابر انحرافات  ت از جنبهحمای ی وسن

وزراي ورزش اروپا در سال  این اصول در کنفرانس . یاحتمال
در بروکسل مورد بازبینی واقع گردید و نهایتا منشور  1975
اصول اساسی در این  و همگانی اروپا تصویب گردید ورزش

توسعه  ،براي همه افراد منشور شامل حق پرداختن به ورزش
همکاري بین  ،جتماعی انسانی و فرهنگی از طریق ورزشا

امکان دسترسی  ،هاي غیر دولتی ها و سازمان دولتی مقامات
الزم براي تفریح و  برابر همگان به محیط طبیعی و امکانات

ریزي و ص در زمینه برنامهنیاز به افراد متخص ،استراحت
 )Sportengland, 2002: 67( باشد می مدیریت ورزشی

هاي ورزش عمومی و  فعالیت 1358ایران تا سال  در

تشکیالت جهاد تربیت  همگانی با نام ورزش محالت زیر نظر
شد و کم کم این تشکیالت زیر نظر دفتر امور  بدنی انجام می

ولی به  ؛سازمان تربیت بدنی فعالیت خود را ادامه داد هنگیرف
م بودجه الز تخصیص علت وجود برخی مشکالت از جمله عدم

اي از سازمان تربیت  تصمیم گرفته شد تا به عنوان زیر مجموعه
راهنمایی کمیته ملی  با و یک فدراسیون تبدیل شود بدنی به

فدراسیون ورزشی شناخته  ن یکابه عنو 1371یک در سال پالم
 براي که زمانی تا ).18 :1384(آفرینش خاکی و همکاران،  شد
 کجا به داند نمی سازمان آن نشود، مشخص هدفی سازمان یک
 نشود ریزيبرنامه ولی شود هدف مشخص اگر و برود خواهد می
 امروز دنیاي و در دبرس هدف آن به چگونه داند نمی سازمان آن
 هستیم، هاي مختلف زمینه در شگرف تحوالت و تغییر شاهد که

 پیدا زیادي شدت رقابت و است زیادي مواجه تالطم با محیط
 از باید موفقیت براي اي سازمانیه سیستم و همچنینکرده 
 .باشد محیط گرا و آینده نگر که بهره گیرند ریزيبرنامه نوعی

 زمانی افق در محیطی، عوامل شناسایی ضمن به طوري که
ها  آن با سازمان تعامل نحوه و سازمان ها بر تأثیر آن مدت بلند

-برنامه همان واقع در ریزي،برنامه نوع این کند و مشخص را
 بررسی ).35 :1386(گودرزي و هنري،  است ي راهبرديریز

 آن که دهد می نشان ورزشیهاي  سازمان از برخی عملکرد
 خود اهداف به یابیو دست مأموریت انجام براي کههایی  سازمان

 کردند استفاده ریزي راهبردي برنامه بر مبتنی و قوي مدیریتی از
 از چین رکشو مثال ؛فتندیا دست چشمگیريهاي  موفقیت به

 المپیک در سوم رتبه به آتالنتا 1996المپیک  چهارم در رتبه
). در 90 :1387خسروي زاده، ( است یافته سیدنی دست 2000

هاي  ها و نهاد هاي ورزشی مانند اکثر سازمان هزاره سوم سازمان
ها براي بقا و دوام در عرصه رقابت جهانی به  سایر حوزه

به طوري که بسیاري از  .اند هسازمانی راهبرد محور تبدیل شد
هاي ورزشی براي توفیق در مأموریت خود راهبرد  سازمان

سازمانی خود را تدوین کردند یا در حال تهیه آن هستند. براي 
هدف  11راهبرد و  13، کمیته ملی المپیک 1387مثال، در سال 

خسروي زاده و ( بلند مدت را براي این کمیته تدوین کرد
). همچنین کشور چین و استرالیا با تهیه و 80 :1388همکاران، 

هاي خود  اجراي راهبردهاي خود توانستند در بسیاري از فعالیت
هاي بین المللی به موفقیت قابل  از جمله حضور در رقابت

توان  می ).8 :1388توجهی دست یابند ( کشاورز و همکاران، 
رسالت یا مأموریت  گفت یکی از اقدامات مهم براي انجام

هاي استانی و اثربخشی  تئهاي ورزشی از جمله هی سازمان
در و  و جامع است راهبردياي  ها، داشتن برنامه هاي آن فعالیت

 محیطی بررسیها  سازمان وضعیت شناختهاي  راه از واقع یکی
 لحاص نشر اطالعات و ارزیابی نظارت، از است عبارت که است
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 )2013(یی و یانگ،  SWOTترکیب  .1شکل 

 
 و سازمان مؤثر و کلیدي افراد میان سازمانی محیط هدربار

 تأمین و راهبرديهاي  شوك از جلوگیري براي است ابزاري
 متداولهاي  شیوه در واقع از و سازمان بلندمدت سالمتی
 که ستا SWOT از تحلیل استفاده عوامل محیطی، شناسایی

 است سازمان تهدیدهاي وها  صتفر ها،ضعف ها،قوت معرف
ی مش خط مدل 1980 سال در1 ). اندرسن64 :1392گودرزي، (

) نقاط S)Strength که مخفف  SWOTمعروف به  هاروارد
 )Opportunity( O) نقاط ضعف، W )Weakness، قوت

سمیع نیا و ( تهدیدها است را ارائه کرد )T)Threatها و  فرصت
و ها  فرصت ارزیابی مدل ). این224 :1392همکاران، 

 داخل قوت و ضعف نقاط و طرف یک از محیطی دهايتهدی
جهان بینی، ( دهد می توجه قرار مورد دیگر را سوي از سازمان
 و است و گسترده وسیع SWOT). قلمرو ماتریس 60 :1388

 سیستمیهاي  تحلیل براي مفهومی یک، چهارچوب واقع در
). انتخاب 26 :1385نوري و همکاران، ( دشو محسوب می

(تهدید و  و ضعف) و عوامل خارجی قوت( ي داخلیعوامل کلید
هاي  ترین قسمتفرصت) و تطبیق این عوامل یکی از سخت

همچنین در این ماتریس  .باشد می SWOTکار تهیه ماتریس 
شود و این روش نیاز به  از قضاوت شهودي نیز استفاده می

). Ramoshjan et al, 2014:75(قضاوت خوب دارد 
ها و تهدیدها)، چهار  ضعف، فرصت ،قوت( SWOTتکنیک 

1- Anderson 

-جنبه از یک مورد را بررسی و سپس ارزیابی و در نهایت نتیجه
 ).1(شکل نماید گیري می

تواند مبناي خوبی براي  می SWOTتجزیه و تحلیل 
به طور کلی چهار نوع راهبرد  ؛ارزیابی و تدوین راهبرد باشد

 )، فرصت)، بقوت( SO )وجود دارد: الف SWOTدرماتریس
WO)ضعف، فرصت)، ج (ST )تد و ، تهدید)قو(WT  ،ضعف)

 را با داخلی غلبه بر نقاط ضعف WOستراتژي تهدید). ا
راهبرد دهد و  دست می  به هاي خارجی فرصت گذاري درسرمایه

ST  تاستفاده از نقاطو یا براي جلوگیري یک شرکت قو 
 WTراهبرد دهد و  را نشان می تهدیدات خارجی ثیرأکاهش ت
 و پرهیز از داخلی نقاط ضعف کاهش در هاي دفاعی تاکتیک

بهترین  SOدهد و راهبرد  را نشان می زیست محیطی تهدیدات
 ,Ganjali et alدهد( شرایط در یک سازمان را نشان می

2014: 157.( 
ورزش همگانی و در زمینه  حوزه در مختلفی هاي پژوهش

SWOT در  )1386اتقیا ( :از جمله ؛صورت گرفته است
 در ایرانی زنان مختلف اقشار از نیازسنجی« عنوان با پژوهشی

 از بانوان اغلب که ، به این نتیجه رسید»همگانی ورزش زمینه
 کهاي  گونه به .داشتند نارضایتی اظهار همگانی ورزش وضعیت

 بودن  گران ورزشی، امکانات کمبود از اغلب ها آن نارضایتی
 زن، ورزشی مربیان کمبود زنان، استفاده براي ورزشی فضاهاي

 عدم و همگانی ورزش گسترش براي ثرؤم تبلیغات کمبود
 اهمیت به نسبت کشور بانوان میان در مناسب سازي فرهنگ
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) در 1390( بود. نادري نسب و همکاران ورزشیهاي  فعالیت
بررسی وضعیت موجود فوتبال ایران و تعیین موقعیت راهبردي 

فوتبال،  فدراسیون داوران ا تواناییآن ر قوتفوتبال کشور، نقاط 
فوتبال شناسایی  فدراسیون جدید براي ساختار سازمانی تدوین

 شدید هاي فوتبال در ایران را وابستگی ترین ضعفمهمکردند و 
 فوتبال به اي توسعه بنیادین نگرش نبود و دولتی مالی منابع به

 به تدول ها را توجه ترین فرصتاند و مهم مدیران، دانسته نزد
 جهانی توجه ها، افزایش باشگاه سازي خصوصی و سازي تجاري

ترین اند و در نهایت مهمدانسته ها، رسانه توسط فوتبال به
کشور،  فوتبال جامع نظام در قانونی و حقوقی تهدیدها را موانع

ایران  فوتبال در ها سازمان بین الزم همکاري و انسجام فقدان
در را بردي فوتبال کشور و همچنین موقعیت راه برشمردند

) به 1392. سمیع نیا و همکاران (شناسایی کردند WTمنطقه 
 ارائه و ایران در همگانی ورزش راهبردي شناسی آسیب

 ضمن پرداختند و SWOTتوسعه بر اساس مدل  راهکارهاي
 12 ضعف، 10 ،قوت 10 همگانی ورزش موجود وضعیت بررسی
و  را شناسایی نیهمگا ورزش براي عمده تهدید 7 و فرصت

. غفوري کردند معرفی SOموقعیت راهبردي را نیز در منطقه 
 و هاي همگانی ش ورز انواع در مطالعه دیگري) 1385(

هاي  ریزيبرنامه براي مدل ارائه و مطلوب جامعه تفریحات
 مهمترین موانع آینده را بررسی کرد و نتیجه گیري نمود که

 ورزش هزینه بودن باال نداشتن انگیزه، ،ورزش به پرداختن
رشیدلمیر و است.  وقت نداشتن امکانات و و فضا نبود کردن،

به تدوین برنامه راهبردي اداره کل ورزش و  )1392همکاران (
جوانان استان خراسان رضوي در حوزه ورزش و تربیت بدنی 

شناسایی  SOپرداختند و موقعیت راهبردي آن در منطقه 
) اعمال نفوذ در 2010( نو همکارا 1کاراکادیس. کردند

با استفاده از تجزیه و تحلیل  را رویدادهاي ورزشی بزرگ
SWOT  تترین نقاط مهم کهکردند بررسی نتیجه گیريقو 

هاي خاص در منطقه، داوطلبان، اقتصاد  شامل: داشتن زیرساخت
قوي، ایستادگی سیاسی خوب؛ نقاط ضعف شامل: فقدان 

ها شامل:  صادي؛ فرصتزیرساخت، فقدان ثبات سیاسی و اقت
، کیفیت زندگی افزایش کسب و کار،، توسعه صنعت گردشگري

ها  زیر ساخت بهبود و توسعه و رویداد، پس از میراث استفاده از
 و نهایتا تهدیدها: هزینه رویداد، آلودگی، جابجایی ساکنان بودند.

 شود، می تأکید آن بر اخیرهاي  سال در که مهمی نکات از
 تربیتهاي  فعالیت حوزه در شده منابع استفاده يکارآمد میزان
 عملکرد ارزیابی و و ورزش به ویژه در بخش همگانی بدنی

1- Karakadis 

 نشان که است دست در است. شواهدي ورزشیهاي  سازمان
عبارتی  به و ادارات ورزش و جوانان درها  هزینه افزایش دهد می

 و بازده قبال درها  سازمان این به بیشتر منابع اختصاص
 و بدنی تربیت نظام کیفیت در فقر از ناشی کمتر،هاي  راوردهف

 که، دهد می نشان ها، بررسی ایران است. در آنهاي  فعالیت
 سطح در کیفی و کمی نظر از عملکرد ادارات ورزش و جوانان

 و ها مسائل آن راه سر بر و نیستند قبولی قابل و مطلوب
 سطح آمدن پایین به منجر که دارد وجود بسیاري مشکالت

تحلیل  لزوم عوامل، این شده است. همههاي  فعالیت کیفی
SWOT ادارات ورزش و جوانان و تعیین موقعیت راهبردي  در

ها  آن خاص زمینه و شرایط ها،ویژگی به توجه با را این ادارات
آن  کیفیت ارتقاي و بهبود و وضعیت موجود از آگاهی جهت در

 ادارات که آنجا از .کند می ایجاب در حوزه تربیت بدنی و ورزش
مهم توسعه ورزش و ارائه  مراکز جمله از ورزش و جوانان

خدمات در بخش ورزش و جوانان به خصوص در زمینه ورزش 
مسائل گفته شده و نقش  به هستند و همچنین با توجه همگانی

بسیار حساسی که اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در 
به تحلیل  تا شد آن بر محقق ،اردزمینه ورزش همگانی د

SWOT بخش  در کرمانشاه جوانان استان و ورزش کل اداره
 جاري وضعیت وسیله بدین ورزش همگانی، اقدام نماید، تا

اداره کل ورزش و  در بهبود نیازمندهاي  بخش و ها توانایی
شناسایی و  را جوانان استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانی

راهبردي این اداره کل در بخش ورزش  ضمن تعیین موقعیت
 همگانی پیشنهاداتی را در زمینه موفقیت ارائه نماید.

 
 پژوهش شناسی روش

 روش گردآوري حسب بر و کاربردي هدف، نظر از پژوهش این
 این ي آماري است. جامعه نوع توصیفی و پیمایشی از اطالعات،

ورزش و  لاداره ک پژوهش را کلیه مدیران، معاونان، کارشناسان
هاي ورزش  تئیس هیئجوانان استان کرمانشاه، روسا و نواب ر

 نمونه تعیین . برايندتشکیل داد نفر)186( استان کرمانشاه
 ام شمار استفاده شد و تمامی جامعهگیري تماز نمونه پژوهش،

به مثابه نمونه انتخاب شدند که این افراد نسبت به وضعیت 
ش کرمانشاه در بخش ورزاداره کل ورزش و جوانان استان 
پرسشنامه  186بنابراین، از  همگانی داراي اشراف کامل بودند؛

 تحلیل قرار پرسشنامه صحیح مورد تجزیه و 150توزیع شده، 
 محقق SWOT پرسشنامه اطالعات يآور جمع گرفت. ابزار

االت آن بر اساس مطالعه مبانی پژوهش و ؤاي بود که س ساخته
ایت شده با اساتید مدیریت ورزشی و مصاحبه نیمه هد از طریق

گویه و در  29کارشناسان و مدیران ورزشی استان در قالب                                                                        
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ي ورزش  ها ها و تهدید ها، فرصت ، ضعفقوتچهار بعد نقاط 
همگانی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه تهیه و 
تدوین شد که روایی صوري پرسشنامه از طریق نظرات ده نفر 

یریت ورزشی استان و پایایی آن از طریق آلفاي از خبرگان مد
یید گردید. از آمار توصیفی، أ) محاسبه و تα= 92/0( کرونباخ

اي فریدمن به منظور  ها و آزمون رتبه آزمون مقایسه میانگین
ها وتهدیدها استفاده شد.  ها، فرصتها، ضعفقوتتعیین اولویت 

کل ورزش و  همچنین به منظور تعیین موقعیت راهبردي اداره
جوانان استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانی از 

، ارزیابی عوامل )IFEهاي ارزیابی عوامل داخلی( ماتریس
 استفاده شد. )IEداخلی و خارجی( ماتریسو  )EFEخارجی(

 
 ها اطالعات و داده

%) 7/54( ها: از نظر جنسیت شناختی نمونه-تهاي جمعی ویژگی
%) 58/0سال، ( 30%) زیر  14/0%) زن؛ از نظر سن(3/45مرد و(

سال به باال؛  50%)  3/7سال،( 50-41%)  7/20سال، ( 30-40
%) کارشناسان،  3/55%) معاونین، ( 3/1از نظر پست سازمانی(

 %) نائب رئیس؛ از نظر تحصیالت 20/0( %) رئیس، 30/23(
%)، فوق  7/40( تر، لیسانس%) فوق دیپلم و پایین 7/32(

%) کمتر  32/0( %)؛ از نظر سابقه خدمت 7/26لیسانس و باالتر(
 سال و 15-11%)  26/0( سال، 10 -6%)  3/35( سال، 5از 

 باشند. سال می 16%) باالي  7/6(
اداره کل ورزش و جوانان  SWOTپژوهش تحلیل  در این

این  استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانی انجام شد. در

 به مربوط رتبه ینب آیا -1: گردید مطرح سؤال چهار قسمت
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه  قوت نقاط هاي گویه

 آیا -2 دارد؟ وجود معناداري در بخش ورزش همگانی تفاوت
اداره کل ورزش و  ضعف نقاط هاي گویه مربوط رتبه بین

 تفاوت جوانان استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانی
هاي  گویه به مربوط هرتب بین آیا -3 دارد؟ وجود معناداري

هاي اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در بخش  فرصت
 رتبه بین آیا -4 دارد؟ وجود معناداري ورزش همگانی تفاوت

اداره کل ورزش و  مربوط به تهدیدهاي هاي گویه به مربوط
جوانان استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانی تفاوت 

 ضعف، ،قوتنقاط  فهرست ساسا دارد؟ براین وجود معناداري
بر اداره کل ورزش و جوانان  حاکم تهدیدهاي وها  فرصت

 و شناسایی استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانی مورد
نتایج آزمون فریدمن را نشان  .1بندي قرار گرفت. جدول رتبه

 نظر االت مطرح شد که آیا ازؤداده که در این بخش این س
 تفاوت معناداريها  فهرست از یک هر هاي گویه بین آماري
 از یک هر بنديرتبه منظور به همچنین است. داشته وجود
 میانگین مقدار رتبهها  آن میزان اهمیت اساس برها  گویه

 بنديرتبه بیانگر .5 تا .2 شد. جداول گرفته نظر در مربوطه
 ها،ضعف ها،قوت به مربوطهاي  فهرست از یک هر هاي گویه

 ها است.تهدید وها  فرصت
نقاط ضعف داراي باالترین  1 هاي جدول با توجه به داده

ترین میانگین  و تهدیدها نیز داراي پایین )74/2( رتبه  میانگین
 ) بودند. 35/2( رتبه

 
 SWOTهاي فهرست از یک هر در فریدمن تحلیل و تجزیه آزمون . نتایج1جدول 

 هاي آزمون فهرستشاخص آماري 
مجذور 

 کاي
درجات 
 آزادي

سطح 
 معناداري

میانگین 
 اي رتبه

 نتیجه آزمون

 ها وجود تفاوت معنادار بین گویه 2/74 0/03 3 8/92 ها فهرست  ضعف
 ها وجود تفاوت معنادار بین گویه 2/50 0/03 3 8/92 ها فرصت فهرست

 ها معنادار بین گویه وجود تفاوت 2/41 0/03 3 8/92 ها قوت فهرست
 ها وجود تفاوت معنادار بین گویه 2/35 0/03 3 8/92 تهدیدها فهرست

 
 وها  فرصت، ها ضعف، ها قوت)؛ SWOT( تحلیل

 تهدیدها 
 1 جدولهاي  داده طبق و پژوهش پرسش اول 4 اساس بر

، ضعف، فرصت و تهدید اداره کل ورزش و قوت نقاط بنديرتبه
 دار است. جوانان استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانی معنی

 ، ضعف، فرصت و تهدیدقوت (نقاط بندي ین رتبهنتایج ا
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در بخش ورزش 

 .ارائه شده است 5تا  2همگانی) در جدول 
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 هاي اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانی قوتبندي  نتایج رتبه. 2جدول

 ايمیانگین رتبه قوتهاي مربوط به نقاط  گویه ردیف
 17/41 همگانی افزایش دانش و آگاهی جامعه در مورد ورزش 1
 16/98 رويپیاده و دوهاي  همایش خانوادگی، رويپیاده جمله از ورزشی گسترده رویدادهاي برگزاري 2
 16/71 به ورزش همگانیها  رسانه سایر و ملی رسانه ویژه توجه 3
 16/68 همگانی ماهیت با هاي ورزشی متعدد وجود رشته 4
 16/38 هاي و سایر نهادها در توسعه ورزش همگانی همکاري شهرداري 5

6 
...  و مربیان و مدرسان کارشناسان، شامل: مدیران، باتجربه و خبره انسانی منابع ارزشمند ذخیره از برخورداري

 15/72 در ادراه کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه

 12/85 همگانی ورزش تعمیم و توسعه به سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان و فردي هاي انگیزه و اشتیاق 7
 

 هاي اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانی بندي ضعف نتایج رتبه. 3جدول 

 اي میانگین رتبه هاي مربوط به نقاط ضعف گویه ردیف
 14/16 هاي ورزشی وابسته تئهیحاکمیت تفکر مدیریت سنتی در بدنه  1
 13/71 فرهنگ ضعیف و عدم شناخت مردم استان از جایگاه ورزش همگانی به عنوان یک ضرورت 2
 13/33 کمبود سهم ورزش همگانی از اعتبارات دولتی از سوي وزارت ورزش و جوانان 3
 13/11 امکانات و تجهیزات اندك اداره کل ورزش و جوانان درتوسعه ورزش همگانی 4
 12/86 عدم مشارکت بخش خصوصی در ورزش همگانی 5
 12/19 فقدان نظام جامع شناسایی و پرورش استعدادهاي ورزشی در استان 6
 12/07 ضعف نظام ارتباطی و اطالعاتی دراداره کل ورزش و جوانان 7
 11/89 عدم سازماندهی و تشکیل کمیسیون ورزش همگانی در اداره کل ورزش و جوانان استان 8

 

 هاي اداره کل ورزش و جوانان در بخش ورزش همگانی نتایج رتبه بندي فرصت .4جدول

 اي میانگین رتبه هاي مربوط به نقاط فرصت گویه ردیف
 16/97 ورزشیهاي  فعالیت براي طبیعیهاي  جاذبه وجود و استان چهارگانه هوایی و آب تنوع 1
 16/44 در استان هفته هر خانوادگی رويپیاده هاي ازهمایش مردم اقشار شایان استقبال 2
 16/26 اخالقی و تربیتی جسمانی، روانی، سازنده عامل یک عنوان به ورزشیهاي  فعالیت به نگرش اداره کل 3
 16/17 بدنی تربیتهاي  فعالیت رایگان وگسترش توسعه بر اساسی قانون تأکید 4

5 
 نامه تنظیم تفاهم با نهادها وها  سازمان ادارات، کلیه امکانات وها  ظرفیت از برداري بهره امکان شدن فراهم

 16/16 مابین فی همکاري

 14/78 و نظارت مسئوالن عالی بر توسعه ورزش همگانی حمایت 6
 13/47 هاي همگانی ورزش ترویج به استان نسبت کلیديهاي  سازمان ازطرف اثربخش و هاي جدید دیدگاه ایجاد 7

 
 هاي اداره کل ورزش و جوانان در بخش ورزش همگانی بندي تهدید رتبهنتایج  .5 جدول

 اي میانگین رتبه هاي مربوط به تهدیدها گویه ردیف
 16/99 ورزشیهاي  محیط به ناخواسته رفتاري و اجتماعیهاي  ناهنجاري رسوخ 1
 16/65 غیردولتی اقتصادي و مالی منابع جذب درجهت منسجم ریزيبرنامه نظام عدم 2
 16/45 عمومی هاي بدنی فعالیت و هاي همگانی ورزش حوزه المللی بینهاي  ظرفیت از ناکافی شناخت 3
 15/81 ورزشی استان مدیران پی در پی تغییرات 4
 15/61 زندگی ماشینی و غیر فعالاستان و افزایش  مردم زندگی روش تغییر 5
 13/64 هاي همگانی ورزش در فعالهاي  ارگان وها  سازمان بین مشترك جلسات تشکیل عدم 6

7 
 و ولینئتوسط مس همگانی ورزش درحوزه المییک و جهانی آسیایی،هاي  احرازکرسی وکیفی کمی بودن ناکافی

 13/54 مربوطه کارشناسان
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 وانان استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانیجو تعیین موقعیت راهبردي اداره کل ورزش 
 

 مل داخلی ماتریس ارزیابی عوا .6جدول

ضریب  عوامل داخلی
ضریب  رتبه اهمیت

 رتبه
S1 0/32 4 0/08 همگانی افزایش دانش و آگاهی جامعه در مورد ورزش 
S2 0/32 4 0/08 رويپیاده و دوهاي  همایش خانوادگی، رويپیاده جمله از ورزشی گسترده رویدادهاي برگزاري 
S3 0/28 4 0/07 ش همگانیبه ورزها  رسانه سایر و ملی رسانه ویژه توجه 

4S 0/20 4 0/05 همگانی ماهیت با هاي ورزشی متعدد وجود رشته 
S5 0/15 3 0/05 هاي و سایر نهادها در توسعه ورزش همگانی همکاري شهرداري 

S6 
 و مدرسان کارشناسان، شامل: مدیران، باتجربه و خبره انسانی منابع ارزشمند ذخیره از برخورداري

 0/09 3 0/03 ر اداره کل ورزش و جوانان کرمانشاه... د و مربیان

S7 0/09 3 0/03 همگانی ورزش تعمیم و توسعه به سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان و فرديهاي  انگیزه و اشتیاق 
W1 0/20 2 0/10 وابسته ورزشیهاي  تئهی بدنه در سنتی مدیریت تفکر حاکمیت 
W2 0/16 2 0/08 دم استان از جایگاه ورزش همگانی به عنوان یک ضرورتضعیف و عدم شناخت مر فرهنگ 
W3 0/14 2 0/07 وزارت ورزش و جوانان سوي از دولتی اعتبارات از همگانی ورزش سهم کمبود 
W4  0/10 2 0/05 ورزش همگانیتوسعه  اندك اداره کل ورزش و جوانان درامکانات و تجهیزات 
W5 0/10 2 0/05 رزش همگانیعدم مشارکت بخش خصوصی در و 
W6 0/05 1 0/05 استان در ورزشی استعدادهاي پرورش و شناسایی جامع نظام فقدان 
W7 0/04 1 0/04 اداره کل ورزش و جوانان در اطالعاتی و ارتباطی نظام ضعف 
W8 0/04 1 0/04 در اداره کل ورزش و جوانان استان همگانی ورزش کمیسیون تشکیل و سازماندهی عدم 

 2/28∑  1∑ جمع
 

 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی .7جدول 

ضریب  عوامل خارجی
ضریب  رتبه اهمیت

 رتبه
O1 0/40 4 0/10 ورزشیهاي  فعالیت براي طبیعیهاي  جاذبه وجود و استان چهارگانه هوایی و آب تنوع 
O2 0/40 4 0/10 تاندر اس هفته هر خانوادگی رويپیادههاي  ازهمایش مردم اقشار شایان استقبال 
O3 0/32 4 0/08 اخالقی و تربیتی فرهنگی، جسمانی، روانی، سازنده عامل یک عنوان به ورزشیهاي  فعالیت به نگرش اداره کل 
O4 0/24 4 0/06 بدنی تربیتهاي  فعالیت رایگان وگسترش توسعه بر اساسی قانون تأکید 

O5 
-تنظیم تفـاهم  با نهادها وها  سازمان ادارات، کلیه کاناتام وها  ظرفیت از برداريبهره امکان شدن فراهم

 0/20 4 0/05 مابین فی همکاري نامه

O6 0/15 3 0/05 و نظارت مسئوالن عالی بر توسعه ورزش همگانی حمایت 
O7 0/12 3 0/04 هاي همگانی ورزش ترویج به استان نسبت کلیديهاي  سازمان ازطرف اثربخش و هاي جدید دیدگاه ایجاد 
T1 0/20 2 0/10 ورزشیهاي  محیط به ناخواسته رفتاري و اجتماعیهاي  ناهنجاري رسوخ 
T2 0/20 2 0/10 غیردولتی اقتصادي و مالی منابع جذب درجهت منسجم ریزيبرنامه نظام عدم 
T3 0/12 2 0/06 عمومی هاي بدنی فعالیت و هاي همگانی ورزش حوزه المللی بینهاي  ظرفیت از ناکافی شناخت 
T4 0/10 2 0/05 ورزشی استان مدیران پی در پی تغییرات 
T5 0/10 2 0/05 زندگی ماشینی و غیر فعالاستان و افزایش  مردم زندگی روش تغییر 
T6 0/08 2 0/04 هاي همگانی ورزش در فعالهاي  ارگان وها  سازمان بین مشترك جلسات تشکیل عدم 

T7 
توسـط   همگـانی  ورزش حـوزه  در المییـک  و جهانی آسیایی،هاي  کرسی احراز وکیفی کمی بودن ناکافی

 0/03 1 0/03 مربوطه کارشناسان و مسئولین

 2/62∑  1∑ جمع
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 ) اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانیIEماتریس داخلی و خارجی( .2شکل

 
بنابراین پس از ارزیابی عوامل داخلی و خارجی اداره کل 

و جوانان استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانی با ورزش 
)، IFEکه نمره ماتریس ارزیابی عوامل داخلی( توجه به این 

) 62/2)، (EFE) و نمره ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(28/2(
مشخص گردید  ،)IEبود بعد از تهیه ماتریس داخلی و خارجی(

مانشاه که موقعیت راهبردي اداره کل ورزش و جوانان استان کر
در بخش ورزش همگانی در منطقه راهبردي محافظه کارانه 

)WO.قرار دارد ( 
 

 گیري بحث و نتیجه
دهد که بیشتر کشورها از وضعیت ورزش  ها نشان می بررسی

شان رضایت چندانی ندارند به همگانی و تحرك در جامعه
اي که درصد شرکت کنندگان در ورزش همگانی  گونه

در را ند تصویر خوبی از این وضعیت توا کشورهاي مختلف می
(عالقه  دهد و لذا توجه به این تقاضاي اجتماعی جهان ارائه 

ریزي و بودجه تفریحی) مهم، برنامهمردم به ورزش همگانی و 
 پس ).Richard et al, 2005: 65( نماید خاص را طلب می

مطالعه وضعیت اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در  از
 درونی عوامل رزش همگانی به شناخت و تحلیلبخش و

 وها  (فرصت بیرونی عوامل همچنین و )ها ضعف ها قوت(
 قوتیافته اول پژوهش در مورد نقاط  پرداخته شد. )تهدیدها

در بخش ورزش  استان کرمانشاه اداره کل ورزش و جوانان
هاي  دهندگان، حاکی از آن بود که گویه از دیدگاه پاسخهمگانی 

 ،همگانی ایش دانش و آگاهی جامعه در مورد ورزشافز
 رويپیاده جمله از ورزشی گسترده رویدادهاي برگزاري

... باالترین نمره را به دست  و دوهاي  همایش خانوادگی،
 ها از جمله با نتایج برخی از پژوهشپژوهش . این یافته آوردند

که به آسیب شناسی راهبردي  )1392سمیع نیا و همکاران (
رزش همگانی در ایران و ارائه راهکارهاي توسعه بر اساس و

 کشوري رویدادهاي برگزاريو اند پرداخته SWOTمدل 
از را .. . و دوهاي  همایش خانوادگی، رويپیاده جمله از گسترده

باشد و  خوان می، هماندشناسایی کرده قوتجمله نقاط 
حی و که به طرا )1392( رضوي و همکارانهمچنین با تحقیق 

تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی شهر مشهد با استفاده از 
دیدگاه علمی پرداخته و سطح آگاهی مردم را از جمله نقاط 

اداره کل  قوتهمسو است. در تحلیل نقاط معرفی کرده،  قوت
باید در بخش ورزش همگانی  استان کرمانشاه ورزش و جوانان

بت مردم این استان هاي اخیر نگرش مث اشاره کرد که در سال
به ورزش به خصوص ورزش همگانی افزایش یافته است و 

روي و  هاي مختلف مانند پیاده شاهد برگزاري همایش
ایم  هاي مختلف بوده .. در سطح استان به مناسبت.کوهنوردي و 

و این امکان را براي مسئولین ورزش استان به خصوص اداره 
استفاده  قوتاین نقاط  کل ورزش و جوانان فراهم نموده که از

یافته دوم پژوهش در مورد نقاط ضعف اداره کل ورزش و نماید. 
دیدگاه  کرمانشاه در بخش ورزش همگانی از استان جوانان
هاي این بخش شامل  ترین گویهدهندگان بود که مهم پاسخ

وابسته  ورزشیهاي  تهیئ بدنه در سنتی مدیریت تفکر حاکمیت
خت مردم استان از جایگاه ورزش ضعیف و عدم شنا فرهنگو 

 جمله ها از با نتایج سایر پژوهشپژوهش بود. این یافته همگانی 
تدوین برنامه راهبردي که به ) 1392رشید لمیر و همکاران (

اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوي در حوزه 
فقدان نظام اطالعات و  وپرداخته  ورزش و تربیت بدنی

استان براي باال بردن آگاهی مردم نسبت به ارتباطات در سطح 
یافته مذکور  همسو است.، ورزش را از جمله نقاط ضعف دانسته
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) که در بررسی ورزش همگانی 2002( 1با تحقیق کولینز نیز
وز در این کشور ورزش هنکه  انگلستان به این نتیجه رسید

در تحلیل این بخش باید بیان کرد همسو است. همگانی نشده، 
هاي ورزشی وابسته به اداره  تئمتاسفانه در بسیاري از هیکه 

کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه تفکر مدیریت سنتی به 
خورد که این مسئله مانع از نوآوري و خالقیت در  چشم می

زیرا که الزمه هر نوع موفقیت  ؛سطح ورزش همگانی شده است
است. و اثربخشی در مدیریت ورزشی امروزه تغییر و تحول 

رغم نگرش مثبتی که به ورزش همگانی در سطح  همچنین علی
استان کرمانشاه وجود دارد و همچنین اداره کل ورزش و جوانان 
هم نگرش مثبتی به پیشرفت این بخش از ورزش دارد اما 
آگاهی جامعه از ورزش همگانی بسیار کم است که این تا 

ن موضوع هاي جمعی در پیشرفت ای کاري رسانهحدودي به کم
هاي اداره کل  یافته سوم پژوهش، در مورد فرصت نقش دارد.

ورزش و جوانان استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانی از 
 و آب تنوع هاي که گویهدیدگاه پاسخ دهندگان حاکی از آن بود 

 براي طبیعیهاي  جاذبه وجود و استان چهارگانه هوایی
هاي  همایش از مردم اقشار شایان استقبال ورزشی وهاي  فعالیت

در استان باالترین امتیاز را به  هفته هر خانوادگی رويپیاده
ها از  با نتایج برخی از پژوهشپژوهش دست آوردند. این یافته 

) و گودرزي و همکاران 1392( جمله سمیع نیا و همکاران
) که به طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش دانشجویی 1392(

 امکانی دانشگاه پیام نور پرداختند و اداره کل تربیت بدن
 سراسر و اقلیمی آب و هوایی تنوع تمامی از استفاده و دسترسی

. همسو است ،کشور را به عنوان نقطه فرصت معرفی کردند
هایی است که داراي تنوع آب و  استان کرمانشاه از جمله استان

هاي گردشگري  اي است و همچنین جاذبه هوایی چهارگانه
به خصوص موقعیت کوهستانی که این استان دارد  ؛اردزیادي د

روي هم رفته این فرصت طالیی را براي مسئولین ورزش 
استان به خصوص اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه 

هاي طبیعی فراهم  ریزي و استفاده از این فرصتبراي برنامه
هاي مختلفی از جمله  کرده است و در همین راستا همایش

هاي استان برگزار  روي و کوهنوردي در اکثر شهرستانهپیاد
شود و اقشار مختلف مردم از روي عالقه در این مراسمات  می

زمینه مناسبی را براي مسئولین اداره امر شرکت کرده و این 
کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه جهت استفاده از این 

رد پژوهش در مو بعديها فراهم کرده است. یافته  فرصت

1- Collins 

هاي اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در بخش  تهدید
ورزش همگانی از دیدگاه پاسخ دهندگان حاکی از آن بود که 

 به ناخواسته رفتاري و اجتماعیهاي  ناهنجاري رسوخهاي  گویه
 جهت در منسجم ریزيبرنامه نظام ورزشی، عدمهاي  محیط
له مهمترین از جمغیردولتی  اقتصادي و مالی منابع جذب

تهدیدهاي اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در بخش 
با نتایج سمیع نیا و  پژوهش بود. این یافته ورزش همگانی

خسروي  خوان است و همچنین با تحقیقهم )1392( همکاران
 ها،ضعف ها،قوت شناسایی) که به 1388( زاده و همکاران

اسالمی  جمهوري کالمپی ملی هکمیتهاي  تهدید و ها فرصت
 موانع آن پرداختند و وجود فرارويهاي  چالش و تنگناها و ایران

مالی را به عنوان تهدید شناسایی  حامیان جذب در مختلف
 همچنین با تحقیق نظري و همکاران همسو است. ،کردند

 کل هادار راهبردي منظرهاي معرفی و تدوینکه به  )1393(
دیوید پرداختند و  مدل طریق از اصفهان استان جوانان و ورزش

ورزشی را به عنوان هاي  محیط در ورزشی غیر رفتارهاي بروز
همسو است. در تحلیل این بخش باید تهدید معرفی کردند نیز 

هاي اجتماعی و رفتاري  سفانه برخی ناهنجاريأبیان شود که مت
شود که باید  در بخش ورزش همگانی استان کرمانشاه دیده می

ي درست به خصوص براي جوانان با این مسئله با فرهنگ ساز
مبارزه کرد. همچنین کمبود اسپانسر براي حمایت از ورزش 

براي جذب حامیان مالی را همگانی و عدم تالش مسئولین 
توان به عنوان تهدیدي در نظر گرفت که مسئولین اداره کل  می

ریزي درستی را  ورزش و جوانان استان کرمانشاه باید برنامه
ي مقابله با این تهدیدات انجام دهند. یافته آخر این پژوهش، برا

و ماتریس  )IFEپس از تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(
و نهایتا ماتریس داخلی و  )EFEارزیابی عوامل خارجی(

موقعیت راهبردي اداره کل ورزش و که ، نشان داد )IEخارجی(
منطقه جوانان استان کرمانشاه در بخش ورزش همگانی در 

WO با تحقیقات حسینی و پژوهش  قرار دارد. که این یافته
خوان و با ) هم2014و همکاران ( 2) و اصالن1393همکاران (

)، سمیع 1393، رضوي و همکاران ( )1392تحقیقات گودرزي (
) 2014و همکاران ( 3) و پاراگا1392،221نیا و همکاران (

حقیقی با ) در ت1393( ناهمخوان است. حسینی و همکاران
تدوین برنامه عملیاتی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد «عنوان 
شناسایی  WOموقعیت استراتژیک آن را در منطقه  »اسالمی

2- Aslan 
3- Paraga 
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در استراتژي توسعه براي ) 2014. اصالن و همکاران (ندکرد
در  SWOTآینده بهداشت و درمان در ترکیه به وسیله تحلیل 

ائه راهبرد به ار STو  SO ،WT ،WOچهار استراتژي 
موارد: بهبود جهانی در  WOهاي منطقه  پرداختند که استراتژي

و  هاي بهداشت ان، محک زنی با سیستمبهداشت و درم
شود برخی خدمات به سختی انجام شود  بوروکراسی که باعث می

را در بر  راضی از سیستم سخت مدیریتی بودندو کارکنان نا
 وضعیت تبیین«ان ) در تحقیقی با عنو1392گودرزي ( .گرفت
از تحلیل  استفاده با نور پیام دانشگاه بدنی تربیت کل اداره موجود

SWOT«  موقعیت راهبردي اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام
شناسایی کرد. همچنین رضوي و همکاران  SOنور را در منطقه 

 همگانی شهر ورزش هتوسع راهبرد تدوین و طراحی)، در 1393(
شهر مشهد  ،جایگاه استراتژیک علمی دیدگاه از استفاده با مشهد

 در) 2014شناسایی کردند. پاراگا و همکاران ( WT را در منطقه
مورد استفاده در  DELPHI-SWOTابزار «تحقیقی با عنوان 

نتیجه رسیدند که پیشنهاد  به این »مانتا برنامه استراتژیک بندر
) SO( ژي تهاجمیاساس استرات مانتا بر ل براي بندراراهبرد ایده

ال براي هدایت این بندر به رشد سریع  است که موقعیت ایده
 سازمان که است این WOهدف از استراتژي  باشد. دریایی می

تا بکوشد  خارج، محیط در موجودهاي  فرصت از گیريبهره با
 سازمان از خارج در بخشد. گاهی بهبود را داخلی ضعف نقاط

 داشتن سبب سازمان به ولی دارد وجود مناسبی بسیارهاي  فرصت
لذا با  نماید؛ برداريها بهره فرصت این از تواند نمی داخلی ضعف

توجه به قرارگیري موقعیت راهبردي اداره کل ورزش و جوانان 
(ضعف فرصت) اقدامات زیر  WOاستان کرمانشاه در منطقه 

 شود:  پیشنهاد می
 رويپیادهي ها از همایش اقشار مردم استقبالبا توجه به  -1

به عنوان یک فرصت جهت  در استان هفته هر خانوادگی
ضعیف و عدم شناخت مردم استان از  فرهنگغلبه بر 

 توجه شود.  جایگاه ورزش همگانی به عنوان یک ضرورت
 وجود و استان چهارگانه هوایی و آب استفاده از تنوع -2

براي مشارکت  ورزشیهاي  فعالیت براي طبیعیهاي  جاذبه
مکانات و غلبه بر اچه بیشتر اقشار مختلف در ورزش و  هر

ورزش اندك اداره کل ورزش و جوانان در توسعه تجهیزات 
 .همگانی

 به نگاه اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه -3
 روانی، سازنده عامل یک عنوان به ورزشیهاي  فعالیت

باعث از بین رفتن  اخالقی و فرهنگی، تربیتی جسمانی،
تارهاي ناهنجار و ناخواسته در بخش ورزش همگانی رف

 خواهد شد.
هاي  فعالیت رایگان وگسترش توسعه بر اساسی قانون تأکید -4

امکان حضور اقشار کم درآمد در ورزش  بدنی تربیت
 همگانی را فراهم خواهد کرد.

و نظارت مسئوالن عالی بر توسعه ورزش  حمایتاز  -5
 حامی مالی اقدام شود. استفاده شود و به جذب همگانی

 ادارات، کلیه و امکاناتها  ظرفیت از برداريبهره امکان -6
براي  مابین فی همکاري نامهتنظیم تفاهم با نهادها وها  سازمان

در اداره کل ورزش و  اطالعاتی و ارتباطی نظام ضعفغلبه بر 
 .جوانان

 
 منابع
 یرانیزنان ا از اقشار مختلف یازسنجین« .)1386( ، ناهیداءاتقی −

صص  ،17 شماره .یورزش علوم در پژوهش. »یورزش همگان نهیدر زم
 امیر مظفري، فریدون؛ تندنویس، اکبر؛ خاکی، آفرینش##.31-15

 علمی، اعضاي هیاتهاي  دیدگاه مقایسه« .)1384( احمد
 ورزش توسعه چگونگی مورد در مدیران و ورزشکاران مربیان،
-21ص ، ص3شماره .ورزش و حرکتی نشریه علوم .»همگانی

طراحی و تدوین استراتژي توسعه ). 1390(  پیري، رقیه##.1
نامه کارشناسی ورزش قهرمانی و همگانی استان ایالم. پایان

بینی، عباس  جهان##.دانشگاه رازيدانشکده تربیت بدنی  .ارشد
 قهرمانی و همگانی ورزش توسعه استراتژي تدوین ).1388(

 مرکز نور پیام دانشگاه ارشد. کارشناسینامه پایان .استان قم
حسینی، گالله؛ حمیدي، مهرزاد؛ تجاري، فرشاد ##.تهران

). تدوین برنامه عملیاتی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد 1389(
خسروي زاده، اسفندیار؛ ##.37-54صص، 8اسالمی. شماره 

). 1388( حمیدي، مهرزاد؛ یدالهی، جهانگیر؛ خبیري، محمد

 ملی کمیتۀهاي  تهدید وها  فرصت ها،ضعف ها، تقو شناسایی«
 فرارويهاي  چالش و تنگناها و ایرانمی اسال جمهوري المپیک

خسروي زاده، ##.19-35، صص 1. شماره مدیریت ورزشی. »آن
مطالعه و طراحی برنامه استراتژیک کمیته ملی ). 1387( اسفندیار

ورزشی مدیریت  . رساله دکتريالمپیک جمهوري اسالمی ایران
رشیدلمیر، امین؛ دهقان ## .دانشگاه تهران .دانشکده تربیت بدنی

تدوین برنامه راهبردي «). 1392قهفرخی؛ امین؛ رشیدلمیر، امیر (
اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوي در حوزه ورزش 

 -198 ص، ص4، شماره نشریه مدیریت ورزشی. »و تربیت بدنی
برومند  ؛نیازي، سید محمد ؛رضوي، سید محمد حسین## .179

طراحی و تدوین راهبرد توسعه «). 1393محمد رضا ( دولق،
. »ورزش همگانی شهر مشهد با استفاده از دیدگاه علمی

-60 صص ،9شماره  .هاي کاربردي در مدیریت ورزشی پژوهش
محمد  سمیع نیا، مونا؛ پیمانی زاد، حسین؛ جوادي پور،##.49

 و ایران در همگانی ورزش ديراهبر شناسی آسیب«). 1392(
مطالعات .  »SWOTتوسعه بر اساس مدل  راهکارهاي ارائه
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فرزاد  ،غفوري##.221-238 ص، ص20شماره  .مدیریت ورزشی
 مطلوب تفریحات و هاي همگانی ورزش انواع مطالعه ).1385(

 طرح .آینده ریزیهاي براي برنامه مدل ارائه و جامه
 ارزیابی«). 1390( ی، حسینسلطانفرجی، رسول؛ پور##پژوهشی.
مدل  اساس بر ایرانهاي  استان  بدنی تربیت کل ادارات عملکرد

EFQM« .192 ص، ص9شماره  .پژوهش در علوم ورزشی-
، لقمان؛ حمیدي، مهرزاد؛ گودرزي، محمود؛ کشاورز##.177

ها و نقشه راهبردي  تدوین منظر«). 1388نصراله ( سجادي،
 .نشریه المپیک .»تیازي متوازنکمیته ملی المپیک با کارت ام

تبیین «). 1392( گودرزي، مهدي##.7-24ص ، ص1شماره
وضعیت موجود اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با استفاده از 

 .هاي کاربردي در مدیریت ورزشی پژوهش.  »SWOTتحلیل 
گودرزي، مهدي؛ فراهانی، ابوالفضل؛ ##.61-74 ص، ص2شماره 

طراحی و تدوین راهبرد توسعه «). 1392گودرزي، محمود (
. »ورزش دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

-134 ص، ص5شماره  .پژوهش در ورزش دانشگاهی
 ریزيبرنامه و زمینه ایجاد ).1383( جواد ،نیا قلی محمد##.117

سازمان تربیت . پژوهشی طرح .ورزش کردن همگانی براي
 و طراحی«). 1386هنري، حبیب (محمود؛  گودرزي،##بدنی.
 علوم در پژوهش .»ایران کشتی ورزشی جامع نظام تدوین

نادري نسب، مهدي؛ ##.33-54ص ص ،14 هشمار .ورزشی
 احسانی، محمد؛ خبیري، محمد؛ امیري، مجتبی؛ قره خانی،حسن

بررسی وضعیت موجود فوتبال جمهوري اسالمی ایران «). 1390(
نشریه مدیریت  .»بال کشورو تعیین موقعیت راهبردي فوت

نظري، رسول؛ احسانی، ##.5-27صص  ،9شماره. ورزشی
 و تدوین«). 1393محمد؛ حمیدي، مهرزاد؛ ساالري، محسن (

 استان جوانان و ورزش کل هادار راهبردي منظرهاي معرفی
 ص، ص1شماره  .مدیریت ورزشی. »دیوید مدل طریق از اصفهان

مجید؛ مقصودلو کمالی،  نوري، جعفر؛ عباس پور،## .172-157
 هاي استراتژیک سیاست محیطی زیست ارزیابی«). 1385( بیژن

 عوامل تحلیل از رویکرد استفاده با ایران صنعتی توسعه
 .علوم تکنولوژي و محیط زیست. »)SWOT( استراتژیک

 ##.25-38 صص ،29شماره 
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