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ورزشِ اداره کـل ورزش و جوانـان اسـتان بوشـهر بـر       راهبـردي تدوین برنامه  ،هدف از این پژوهش

 آمـاري آن  جامعـه . اسـت توصـیفی   تحقیق  نوعی تحقیق این. اساس مدل جامع تدوین استراتژي بود

شـامل   تحقیـق  ابزار .گردید استفاده اريکل شم نفر بود که به دلیل محدود بودن جامعه آماري از 118

 هـاي کمـی و کیفـی و جلسـات     و بسته به همراه مصـاحبه  اي، پرسشنامه هاي باز کتابخانه مطالعات

  . راهبردي بود شوراي

 تهدیـد  8 و فرصـت  7 ضـعف،  8 قـوت،  8 راهبـردي اداره کـل    شـوراي  نتایج حاصل از جلسات از

آمد کـه بـر ایـن     به دست 08/3نمره عوامل بیرونی با  و 29/2عوامل درونی با نمره . مشخص گردید

. اساس اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر در موقعیت استراتژي هاي محافظه کارانه قرار گرفـت 

قـرار   )QSPM(کـه در مـاتریس    شـد  حاصـل  استراتژي SWOT 8از تجمیع استراتژي هاي جدول 

 صـرفه ، سـازمان  مـالی  منـابع  اثـربخش  وزیعِت و جذب وري، بهره گرفتند و مشخص شد که افزایش

 ورزشـی  تاسیسـات  و امـاکن  تجهیـزات،  ها، ساخت زیر استاندارسازي و توسعه ها، هزینه در جویی

 سـاختار  در عملکـرد  ارزشیابی و نظارت هاي شیوه تقویت و بوشهر استان جوانان و ورزش کل اداره

  .ها بود راهبرد مهمترین بوشهر از جمله استان جوانان و ورزش کل اداره

   راهبرديموقعیت  ، استراتژي وSWOT، تحلیلراهبرديبرنامه   :کلیدي واژگان
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  مقدمه

 تحوالت و تغییر معرض درهمواره  ورزشی، غیر هاي سازمان همانند ورزشی هاي سازمانامروزه 

در  ).1377-1380 همکاران و عسکریان(ندا گریبان به دست خود ویژه مسائل با و دارند قرار جهانی

 جذب و حفظ سرمایه، افزایش افراد، عضویت افزایش خواستار شدت مدیران به ،این گونه سازمان ها

 مطلوب مدیریت و سازمان مالی هاي سرمایه داشتن نگه و داوران و مربیان يارتقا داوطلبان،

لمی، ورزش مستلزم گرایش به رویکردهاي ع يپیشرفت و ارتقاکه  به طوري ؛)2013کاسکن، (هستند

اي، موردي و مقطعی و تصادفی دیري  دوران رویکردهاي سلیقه و فراگیر، پیوسته و سیستمی است

و آنچه ) 1384بدنی و ورزش کشور ، سند تفصیلی جامع توسعه تربیت(است شده يسپراست که 

ورزش  رانیمد. )1385حمیدي، (ی بر استراتژي استزند، توسعه مبتن تحول و پیشرفت را رقم می

 راتییتغ ،یورزش التیمستهلک شدن  امکانات و تسه نهیدر زم يادیز راتییبا تغه هموار

 نیاز ا .روبرو هستند رهیو غ  ها نهیمسابقات، باال رفتن هز شیافزا ،یتیجمع راتییتغ ،یکیتکنولوژ

 عیسر راتییتغ نیرا به منظور پاسخ دادن به ا راهبرديبرنامه جامع و  کی جادیارشد ا تیریمد ،رو

که  به طوري ؛)1992؛ ویلیامز، 1994 ،؛ هال1992 ،؛ بوسلر1992آگو، (داند یم ستهیالزم و شا یطیمح

که  يساختار لیدر تشک یتیریمد دیجد يها وهیش قیبه تطب ازین یورزش التیاز تشک يادیدر تعداد ز

 دهیردشده، افزون گ زانیبرنامه ها و برنامه ر يبرا راهبردي يزیمنجر به استفاده از برنامه ر

در  حاضر حال در که محیطی تغییرات به توجه با ،رو از این .)1387 حمیدي و همکاران(است

 سازمانی، تصمیمات شدنتر  پیچیده و نیز است گرفته خود به زیادي شتاب سازمان هاي ورزشی

 نای. شود می ملموس گذشته از بیش مسائل اینگونه با مواجهه براي جامع اي برنامه بکارگیري لزوم

 بر عالوه ورزشی، هاي سازمان در ریزي برنامه فرایند .نیست استراتژیک برنامه جز چیزي برنامه

 سازمان، هاي مسئولیت کارآمدتر و تر بخش اثر انجام به منجر ریزي، برنامه بطن در موجود مزایاي

 بهتر جایگاه کسب همچنین و  همگانی و قهرمانی ورزش تر اصولی رشد ها، آرمان و اصول توسعه

 به است ممکن نیز). 1388 همکاران، و زاده خسروي(گردد می المللی بین و ملی هاي عرصه در

 حل است پویایی سازمان هر فراروي که محیطی مشکالت این که کند کمک ورزشی هاي بخش
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 راهبردي طراحی ی،سازمان اهداف و ماموریت به دستیابی براي راه بهترین کهعالوه بر آن . شود

   ). 1384 سجادي، ؛1386 گودرزي، ؛1388 اورز،کش(است

 مسائل از بسیاري حل راه ،اقتضایی و  جامع نگر، آینده پویا، ذهنیتی بر تکیه با استراتژیک مدیریت

 از مدیران که است درکی میزان اساس بر راهبردي مدیریت هاي پایه. است امروزي هاي سازمان

 عوامل این و دارند سازمانی برون هاي دیدهت و ها فرصت و سازمانی هاي ضعف و ها قوت

 فرآیند این). 1390 ،پارسائیان و اعرابی( است امروز دنیاي در ها سازمان کلیه موفقیت کنندگان تعیین

 سازمان محیطی شرایط به پاسخ در حل راه بهترین ارایه مستلزم که است اهمیت زئحا دلیل این به

و  درونی راهبردي عوامل تحلیل براي است ابزاري ،برديراه ریزي برنامه). 2007 کریمادیس،(است

 که رقابتی درست اداره منظور به ،سازمان مدت بلند اهداف و ماموریت به توجه با سازمان بیرونی

   ).2014 موسوي، و نیکویی(شود سازمانی موفقیت به منجر

 سال براي را کشور این زنان فوتبال راهبردي برنامه) 2014(استرالیا فوتبال فدراسیون ،در این راستا

 و گردیده تدوین استراتژي چهار با انداز چشم یک ،برنامه این در. کرد تدوین 2014- 2016 هاي

 بسیار ورزشی فوتبال؛ انداز چشم". است شده آورده آن به مربوط کیفی اهداف نیز استراتژي هر براي

 دختران تعداد افزایش: از بودند عبارت شده تدوین هايراهبرد و "استرالیا زنان بین در موفق و جذاب

 تیم یک ساختن براي نخبه بازیکنان جذب ،)فنی کادر و مربی فوتبالیست، عنوان به(فوتبال در زنان و

 از) w(زنان فوتبال لیگ توسعه استرالیا، زنان تبال فو هوادارن بخش توسعه و رشد موفق، و قوي

  ).2014 استرالیا، فوتبال فدراسیون زنان الفوتب راهبردي برنامه(جهانی لیگ به استرالیا

 کمیته یک و  فیفا همکاري با 2012 سال در برزیل 2014 جهانی جام هاي بازي راهبردي برنامه 

  کاپ ورد فیفا ،در این راستا. شد سازي پیاده و تدوین برزیل کشور از) LOC(مسابقات برگذاري

 ها آگاهی بردن باال براي را فرد به منحصر مشی و خط یک جهانی خواسته چنین به یافتن دست براي

 فیفا ماموریت. کند می پیشنهاد جهانی مقیاس یک در محیطی و اجتماعی عالئق نمودن مشخص و

 جهانی جام عظیم پروژه سازي پیاده و سازماندهی ریزي، برنامه": بدین صورت تدوین شد 2014

 آن مثبت وجوه افزایش و رویداد این منفی وجوه کاهش طریق از پایدار حالت یک در 2014 فوتبال

  . )2014 جهانی، جام هاي بازي راهبردي برنامه سند("جامعه در
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 هاي سال براي 2012 سال در جنوبی آفریقاي کشور سالم تفریحات و ورزش وزارت راهبردي برنامه

 ورزشی ندهبر و بودن فعال" شامل سازمان انداز چشم. شد ارائه وزارت این توسط 2016 تا 2012

 از جامعه در سالم تفریحات و ورزش توسعه و ترویج" :عبارت بود از آن ماموریت و "مردم شدن

 آماده و نیز کنندگان شرکت سطوح کلیه در ورزشی هاي برنامه ترویج و توسعه برابر، دسترسی طریق

ارزش هایی  .آورد ارمغان به کشور براي را بهتري زندگی تواند می که اجتماعی - اقتصادي سازي

 همکاري شفافیت و صداقت، خالقیت، فداکاري، محوري، مردم ن،مسئوال تعهد و پاسخگوییچون 

 تفریحات و ورزش وزارت راهبردي برنامه(ارزش هاي کلیدي این برنامه را تشکیل می داد ،گروهی

   ).2012جنوبی،  آفریقاي کشور سالم

 عناصر. شد طراحی 2011-2012 يسال ها اصلهف در فنالند فوتبال فدراسیون  2020استراتژي نقشه

. "هستیم ورزش جهان کشور فعالترین بدنی لحاظ از ما" انداز چشم: از بود عبارت برنامه این

 ورزشی هاي سازمان اعضا، ورزشکاران، کلیه به مربوط بدنی هاي فعالیت کلیه از حمایت" ماموریت

 توسعه المللی؛ بین و ملی فوتبالی هاي لیتفعا در فنالندي ورزشی هاي سازمان نمایند مردم؛ و

 زندگی کیفیت بردن باال بدنی؛ فعالیت طریق از تندرستی توسعه و افراد اجتماعی هاي فعالیت

 هنگام در حمایت طریق از ویژه به جنس دو بین برابري عدالت؛ و برابري رعایت شهروندان؛

 بین و فنالندي رقابتی و باال سطح هاي ورزش تشویق و جامعه کل در بدنی فعالیت در مشارکت

به  فوتبالی هاي برنامه در افراد اجتماعی و ورزشیهاي  فعالیت توامان توسعه ،همچنین. "المللی

 تاسیسات و اماکن بهداشت و ایمنیسطح  بردن باالو نیز باشند  وابسته یکدیگر به دو هر کهطوري 

). 2012فنالند،  فوتبال فدراسیون  2020ژياسترات نقشه(بود فدراسیون این اهداف جمله از ورزشی

. تدوین گردید 2013-2015ساله  4براي یک دوره  دپارتمان کاون ایرلند راهبرديپنجمین برنامه 

هاي  ها، باشگاه ورزشکاران، داوطلبان، سازمان کلیه شهروندان، ،ذینفعان کلیدي در این برنامه

نونگذاران که در پیشرفت و تهیه ورزش شهر کاون ورزشی، مدارس، افراد قانونی، سیاستمداران و قا

سه عامل مهم چشم انداز، ماموریت و  راهبرديکمیته برنامه ریزي . بودند ،مشارکت داشتند

 کاون دپارتمان راهبردي برنامه پنجمین( کردند بیانرا شرکاي ورزش شهر کاون  راهبرديموضوعات 

  ). 2012ایرلند، 
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 پیاده و آوري روز به  2012-2015 يسال ها براي را خود راهبردي برنامه  نیوزلند ورزش سازمان

 این که هایی چالش نیز و سازمان هاي اولویت و ها قوت عامل دو به توجه با برنامه این طراحان. کرد

 این هاي اولویت از یکی. ندنمود سازمان این هاي استراتژي تعیین به اقدام ،است روبرو آن با سازمان

 توان حداکثر تا که نظر این ازبود  آنها به دادن اطمینان و نخبه ورزشکاران روي بر زتمرک ،سازمان

          و ملی مسابقات در را عملکرد بهترین بتوانند تا شد خواهد کار آنها آمادگی روي بر سازمان

 ریزي رنامهب معتقدند آنهادر این برنامه ریزي این بود که جالب توجه نکته . باشند داشته المللی بین

. ندده می انجام ی شانسازمان هاي توانایی و انگیزبر چالش اهداف هاي اولویت اساس بر را انشهای

 هاي قابلیت و مقاومت دوام، جمعیتی، تغییرات اجتماعی، و تکنولوژیک تغییرات شامل ها چالش این

   ).2012 نیوزلند، ورزش سازمان راهبردي برنامه(بود ها سازمان

 ورزش براي را چارچوبی کشور این ورزش انداز چشم ،١انگلستان ورزش راهبردي برنامه در

 ساختن براي الزم تعهدات ،راهبردي رهبري و سیاسی هاي اولویت آن در که کند می فراهم انگلستان

 يارتقا به ملزم را خود راهبردي رهبري لذا. کند می طلب جهان در را موفق و فعال ملتی با کشوري

 راهبردي برنامه(داند می فعالیت این به دستیابی و ورزشی  فعالیت روحیه و بهبود مردم انگیزش سطح

   ).2011 انگلستان، ورزش

فرمانده جهان در  دیمرکز با نیدر چشم انداز خود عنوان کرد که ا 2کیفیورزش پاس ییکانادا مرکز

  ماست که باعث  يدیلک ياز ارزش ها TRUST ياجزاآنها معتقد بودند که . باشد یعملکرد ورزش

، احترام، رفتار: ند ازا عبارت این اجزا. ابدیخود دست  یورزش ياجرا نیشود باشگاه ما به باالتر یم

 ).2010پاسیفیک، ورزش کانادایی مرکز راهبرديبرنامه (يدرستکار ی وخدمت رسان، فهم و دانش

 کمیته توسط) 2010-2014( الهس 5 دوره یک براي 2010 نوامبر در کانادا بیسبال راهبردي برنامه

 شرح ،برنامه این تدوین از کمیته این هدف. گردید ارائه کانادا بیسبال فدراسیون راهبردي ریزي برنامه

 از اقتباس با تا بود کانادا بیسبال ورزش براي فدراسیون این ماموریت و انداز چشم کامل توصیف و

 انجام 2014-2010 يسال ها خالل در ناداکا بیسبال گیري تصمیم هاي فرایند کلیه سند این

  ). 2010 کانادا، بیسبال راهبردي برنامه(گردد

                                                           
1  Sport England 
2  Canadian Sport Centre Pacific 
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جدا از این که در عمل به این مهم دست یافته  -وردر داخل کش راهبرديدر زمینه تدوین برنامه  اما

داخل کشور اعم از ادارات کل ورزش و جوانان، از سازمان هاي ورزشی  بسیاري -اند یا خیر

از  ؛نموده اند راهبرديیون ها و ادارات تربیب بدنی مراکز غیر ورزشی اقدام به تدوین برنامه فدراس

 قالب در دانشجویی ورزش توسعه اجرایی راهکارهاي و ها سیاست کالن، اهداف سند تدوین: جمله

 آب روي اسکی و قایقرانی فدراسیون راهبردي برنامه ریزي، )1388(کشور توسعه چهارم برنامه

 هاي پژوهش راهبردي ریزي برنامه ،)1387( تکواندو فدراسیون راهبردي ریزي برنامه ،)1387(

 ایران اسالمی جمهوري قهرمانی ورزش توسعه جامع نظام ،)1387(ورزشی علوم و بدنی تربیت

 برنامه ،)1387(المپیک ملی کمیته راهبردي برنامه ریزي ،)1387(اي حرفه ورزش جامع نظام  ،)1387(

ظام جامع حقوقی تربیت نو ) 1387(والیبال توسعه راهبردي برنامه ،)1387(کشتی فدراسیون ديراهبر

با مشارکت ) 1390(اداره کل تربیت بدنی استان زنجان ،همچنین .)1383(بدنی و ورزش کشور 

معاونت برنامه ریزي استانداري این استان به تدوین برنامه راهبردي توسعه بخش تربیت بدنی استان 

اقدام به تدوین اداره کل تربیت بدنی استان مازندران . پرداخت) 1390-94(ساله  4اي یک دوره بر

برنامه توسعه بخش تربیت بدنی و ورزش استان در برنامه پنجم توسعه "عنوان  بایک برنامه راهبردي 

یت بدنی اداره کل ترب. نمود) 1389-93(ساله  4براي یک دوره  "اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور

به تدوین برنامه راهبردي توسعه تربیت بدنی و ورزش استان قم در برنامه پنجم ) 1390(استان قم

اداره کل تربیت بدنی  .پرداخت) 1390- 94(ساله  4توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی یک دوره 

، وسعه اقتصاديرس در برنامه پنجم تفابرنامه راهبردي توسعه ورزش به تدوین ) 1390(استان فارس

اداره کل تربیت بدنی استان  .پرداخت) 1390-94(ساله  4یک دوره در اجتماعی و فرهنگی 

 4به تدوین برنامه راهبردي توسعه تربیت بدنی و ورزش استان اصفهان دریک دوره ) 1389(اصفهان

 جوانان و شورز کل اداره راهبردي برنامه) 1392(همکاران و لمیر رشید .پرداخت) 1390-94(ساله 

). 1392 وهمکاران، لمیر رشید( نمود تدوین را بدنی تربیت و ورزش حوزه در رضوي خراسان استان

در باشگاه  1396-1393 ساله 4 راهبردي برنامه یک تدوین بهدر رساله دکتري خود ) 1393(عبدالهی 

 و طراحی به) 1388(شعبانی و پناهی سیف ).1393 عبدالهی،(ورزشی فوالد ماهان سپاهان پرداخت

). 1388 شعبانی، و پناهی سیف(پرداختند کردستان استان قهرمانی ورزش توسعۀ راهبرد تدوین

 خسروي). 1388 حسینی،(نمود تعیین را کشور قهرمانی ورزش توسعۀ راهبردهاي)  1388( حسینی
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 المپیک ملی کمیتۀ هاي تهدید و ها فرصت ها، ضعف ها، قوت شناسایی به )1388(زاده و همکاران 

خسروي زاده و همکاران، (آن پرداختند فراروي هاي چالش و تنگناها و ایران اسالمی جمهوري

 استان قهرمانی و همگانی ورزش توسعه استراتژي تدوین و طراحی به )1387(غفرانی). 1388

 ها سیاست کالن، اهداف)  1387( و همکاران حمیدي). 1387غفرانی، (پراخت بلوچستان و سیستان

حمیدي و همکاران، (دندنمو ارائه را کشور سراسري يه هادانشگا دانشجویی ورزش اهبردهاير و

در سازمان هاي ورزشی زیر  راهبردينتایج تحقیقات نشان می دهد که تدوین برنامه ). 1387

از جمله سیاست هاي سازمان  1390و  1389ي سال هامجموعه سازمان تربیت بدنی سابق در خالل 

از آن چه که در این برنامه ها مشهود بود این که همگی . بوده استرنده ورزش کشور هاي تصمیم گی

 موجود، وضع تحلیل بیشتر آنها دارايپیروي کرده اند و  راهبرديیک الگوي ثابت برنامه ریزي 

 استان، ورزش  SWOT تحلیل ها، استان ورزش و بدنی تربیت بخش هاي شاخص عملکرد گزارش

 و بدنی تربیت بخش کمی اهداف و ها شاخص راهبردها، و الزامات اهداف، ت،مأموری انداز، چشم

برده عملیاتی  هاي برنامه راهبردها و و کلی اهداف کمی، اهداف و کالن هاي شاخص استان، ورزش

این سازمان ها به ضرورت تدوین برنامه استراتژي و رو می توان چنین نتیجه گرفت که  از این. اند

چشم انداز و ماموریت و اهداف سازمانی اثر بخش پی برده اند و این مهم می تواند  تعیین و ترسیم

تغییرات  به باتوجه. آغاز خوبی براي برنامه ریزي هاي اثر بخش تر و وسیع تر در مراحل بعدي باشد

تاثیرات آن بر برنامه هاي دیگر مدیریت نظام اقتصادي کشور و  پیرامونداخلی  اقتصادي و سیاسی

که  نیز بحران هاییمان ها و ارگان ها از جمله وزارت ورزش و جوانان و سازمان هاي تابعه آن و ساز

ابعاد  توسعۀ در راهبردي برنامه ریزي اهمیت همچنینو در حال رخ دادن است در منطقه خاور میانه 

داره در ا راهبردياز فرایند مدیریت  مهم این بخش اثربخش به توجه ضرورت ،مختلف ورزش کشور

این  تصمیم گیرندگانو  که مدیران به طوري ؛احساس می شد نیز کل ورزش و جوانان استان بوشهر

ملی و فرا رقابتی در عرصه ورزش  ماموریت، اهداف و مزایاي راغب بودند که چشم انداز، سازمان

هاي  اولویت ،سازمان و محیط خارجی آن و مطلوب وضعیت موجودشناخت دقیق  با را ملی

را و ترسیم وضعیت مطلوب ورزش استان و نیز برنامه هاي عملیاتی مورد نیاز براي تعالی  رديراهب

 و تغییر با همگام تا دارد نیاز بوشهر استان جوانان و ورزش کل اداره راستا این در .تدوین نمایند

 ادهايروید بر دائم طور به است گرفته خود به که جدیدي سازمانی برون و سازمانی درون تحوالت
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 حسب بر و مناسب زمان در بتواند تا دباش داشته آگاهی و نظارت خود سازمان خارجی و داخلی

مهمترین و اثر بخش ترین ابزار . دهند وفق محیطی و سازمانی شرایط و تغییرات با را خود ضرورت

   .بود راهبردي ریزي برنامه ،مهم این به یافتن دست براي

   پژوهش شناسی روش

 و کمی هاي روش از آن در که دارد قرار راهبردي مطالعات حوزه در و است  توصیفی ،تحقیق این

 118جامعه آماري این تحقیق . ه استگردید استفاده ها داده تحلیل و گردآوري و تجزیه براي کیفی

 9(، روساي ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها)نفر 44(، معاونان، کارشناسانمدیر کلشامل نفر و 

مدیریت اساتید و متخصصان دانشگاهی  ،)نفر 42(دبیران هیات هاي ورزشی استان بوشهر ،)نفر

، مدیران بخش تربیت بدنی و )نفر 10(، مربیان و ورزشکاران نخبه)نفر 3(ورزشی در استان بوشهر

ي در بخش روش نمونه گیر. بود )نفر 10(ورزش اداره کل آموزش و پرورش و دانشگاه هاي استان

اما در بخش مصاحبه از نوع خوشه اي چند مرحله اي و نیز  ،شماري بودکل از نوع  شنامهتوزیع پرس

 بانوان، امور باشگاه ها و اساتیدمدیر؛ معاونان؛ کارشناسان پژوهش، امور (در جلسات شوراي راهبري

  .بود گزینشیاز نوع ) ورزشیمدیریت 

  اطالعات آوري  جمع ابزار

هاي بسته  پرسشنامهاي،  کتابخانه اطالعات از استفادهن تحقیق شامل ابزار جمع آوري اطالعات در ای

و ضعف، فرصت ها و تهدید نقاط قوت  چشم انداز، ماموریت، محقق ساخته براي ترسیم بازِ و

 توسط مذکور هاي پرسشنامه کل ورزش و جوانان استان بوشهر بود که روایی اداره ١)SWOT(هاي

 طریق از نیز پرسشنامه پایایی ضریب. گرفت قرار تائید مورد ربمج اساتید و نفر از متخصصان 27

 عوامل فرم هاي تعیین ماتریس ارزیابی ،از دیگر ابزار این تحقیق. آمد به دست 809/0 کرونباخ آلفاي

 به منظور ٤)IE(خارجی و داخلی ماتریس ،٣) EFE( بیرونی عوامل ارزیابی ماتریس ، 2)IFE(درونی

                                                           
1  Strengths, weaknessess, opportunities, threatenings 
2
 internal factors evauation 

3  external factors evauation 
4 internal- external 
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جلسات شوراي  ،پیشنهادي هاي استراتژي ارایه براي ها استراتژي تعیین فرم ،راهبرديتعیین موقعیت 

   .ودب١ )EFQM(کمی راهبردي ریزي برنامه و ماتریس کیفی هاي مصاحبه ي،راهبر

  اطالعات گردآوري روش

 و موضوعات با آموزشی کارگاه سه قالب در آماري جامعه ابتدا که بود صورت بدین کار روش

 ترسیم شامل پاسخ باز هاي پرسشنامه که شد خواسته آنها از ادامه در و شدند آشنا راهبردي مفاهیم

 مقتضی راهکارهاي ارائه و ها تهدید و ها فرصت ،ضعف و قوت نقاط تعیین ماموریت، و انداز چشم

 ابتدا ،ها داده تحلیل و تجزیه مرحله در. نمایند تکمیل را بوشهر استان جوانان و ورزش کل اداره

 و شدند بندي طبقه خاص هاي گروه در آنها تکرار تعداد و نوع اساس بر سپس و کدگذاري ها پاسخ

. گردید فراهم تهدیدها و ها فرصت ضعف، قوت، نقاط تعیین و ماموریت انداز، چشم ترسیم مقدمات

 عوامل ارزیابی ماتریس ترسیم با. گردیدند بندي رتبه و تایید راهبري شوراي جلسه در مذکور موارد

 ،ادامه در. گردید مشخص بوشهر استان جوانان و ورزش کل اداره راهبردي موقعیت ،بیرونی و درونی

 راهبردي موقعیت و تهدیدها و ها فرصت ضعف، و قوت نقاط ماموریت، انداز، چشم به توجه با

 هبريرا شوراي در تایید از پس که گردید ارائه راهبردهایی ،بوشهر استان جوانان و ورزش کل اداره

 در شده تدوین راهبردهاي و گرفت قرار) EFQM(کمی راهبردي ریزي برنامه ماتریس در پژوهش

  .گردیدند مشخص اولویت اساس بر بوشهر استان جوانان و ورزش کل اداره

  مدل تحقیق

 این. گردید استفاده تدوین استراتژي جامع چارچوب عنوان با مدلی از ،ها براي تدوین استراتژي

 گوناگون اندازه هاي در ها سازمان انواع براي که کند می ارائه را هایی شرو و زارهااب چارچوب

 گزینش و ارزیابی شناسایی، را هاراهبرد تا کند می ها کمک استراتژیست به و است مناسب

به  که است اصلی مرحله چهار داراي چارچوب این .)1390 ،پارسائیان و اعرابیو  1385اعرابی،(کنند

   .آورده شده است 1ه در نمودار طور خالص

  

  

                                                           
1 quantitative strategic planning matrix 
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  )1390 پارسائیان و اعرابی، و 1385اعرابی،( استراتژي تدوین جامع چارچوب :1 نمودار

  تدوین ماموریت و بیانیه ماموریت سازمان  مرحله شروع   .1

  مرحله ورودي   .2
  سازمان )EEF(ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی

  سازمان )IFE( ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

  مقایسه مرحله تطبیق و   .3
  )SWOT(ماتریس سوات سازمان 

  سازمان) IE(ماتریس داخلی خارجی

  سازمان )EFQM(ماتریس برنامه ریزي راهبردي کمی  مرحله تصمیم گیري   .4

  

   شروع مرحله .1

 اهداف ترین عمده و وجودي فلسفه ،مأموریت) 2010(2از نظر کویگلی :1ماموریت بیانیه تعیین

 با تا جامعه بر عهده گرفته است در سازمان یک که است نقشی مأموریت. کند می نبیا را سازمان

دهکردي و  فروزنده(سازد برآورده را جامعه نیازهاي و دهد ارائه را نظر مورد خدمات آن ایفاي

   ).1391همکاران، 

  ورودي مرحله .2

 ها ستراتژیستا به که ستا ابزاري ماتریس این: )EFE( خارجی عوامل ارزیابی ماتریس. الف

 و تکنولوژیکی حقوقی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، محیطی، عوامل تا دهد می اجازه

 و وخصوصی دولتی هاي سازمان براي و نندک ارزیابی نظر مورد زمانی مقطع در را بازار وضعیت

  .)1390 ،اعرابی  و پارسائیان و 1385اعرابی،(دارد کاربرد قابلیت عمومی

 داخلی عوامل بررسی جهت ابزاري ماتریس این):  IFE( داخلی عوامل ارزیابی ماتریس .ب

   ).همان منبع(نماید می ارزیابی را سازمانی واحدهاي ضعف و قوت نقاط ،واقع در. باشد می سازمان

  مقایسه و تطبیق مرحله   .3

                                                           
1 mission 
2 Quigley, Joseph (2010)’Vision: How Leaders Develop It and Share It and Sustain It, Business Horizons, 
PP: 29-58. 
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  )SWOT(سوات ماتریس - الف

 يکاربرد تیاز اهم SWOT سیتروجود دارد که ما راهبردي يزیاز برنامه ر یمختلف يمدل ها

 4 تاکند  یمک مک رانیبه مداست که  يابزار نیاز مهمتر یکی سیماتراین . برخوردار است ییباال

 سهیمورد مقا گریکدیرا با  WTو  SO،OW،ST ياستراتژ يها به نام ها ينوع مختلف از استراتژ

این ماتریس با  .)1383 مشولم، ر،بامبرگ و 1390 ،اعرابی و پارسائیان ، 1385اعرابی،( قرار دهند

، تهدیدها و ان بررسی عوامل و مقایسه تنگناهاامک ،بررسی عوامل محیط درونی و بیرونی سازمان

ها و موقعیت هاي محیط بیرونی را همراه با نقاط هدید، ت، فرصت هاسازمانجنبه هاي آسیب زننده به 

، سازمان ها باید به راهبردينامه هاي هنگام تدوین بر. وجود می آورده ضعف و قوت سازمان ب

، شناسایی و طبقه بندي جنبه هاي قوت و ضعف و نیز فرصت ها و تهدیدهایی بپردازند که در بررسی

بنابراین نمی توان بدون . شوند محیط بیرونی وجود دارند و موجب رشد یا اضمحالل سازمان می

و اگر هم برنامه ریزي صورت  ملی داشتانتظار برنامه ریزي کا SWOTتوجه و بهره برداري از 

  ).1389 ملکی و طبیبی(تحقق آن امکان پذیر نیستگیرد، 

  )IE(خارجی و داخلی ماتریس - ب

 و داخلی ماتریس نام به ابزاري از ،خارجی و داخلی عوامل همزمان تحلیل و تجزیه براي

مورد  کار و کسب یا شرکت/ سازمان موقعیت تعیین براي ماتریس این. شود می استفاده خارجی

 ماتریس، این از استفاده با تواند می شرکت/سازمان یک ،دیگر عبارت به. استفاده قرار می گیرد

 نمرات باید ماتریس، این تشکیل براي .کند تعیین را خود کار و کسب واحدهاي تکلیف و ترکیب

 این عمودي و افقی ابعاد دربه ترتیب  را خارجی و داخلی عوامل ارزیابی هاي ماتریس از حاصل

بتوان  و گردد مشخص ماتریس این هاي خانه در کار کسب یا سازمان جایگاه تا ددا قرار ماتریس

. شود می هئارا شکل دو به خارجی و داخلی ماتریس. نمود اتخاذ آن براي را مناسبی استراتژي

 چهار سوات چارچوب اساس بر که این به توجه اما با. اي چهارخانه ماتریس و اي خانه نه ماتریس

 به هم ماتریس این است شایسته ،شود می معین سازمان براي) WT,WO,ST,SO( استراتژي دسته

 دسته چهار کننده توصیه آن متعاقب و اصلی خانه چهار دهنده نشان که شود ترسیم اي گونه

 چنانچه اي نهچهارخا ماتریس در. )1390، اعرابی و پارسائیان و 1385اعرابی،(باشد اصلی استراتژي
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 استراتژي ،باشد I خانه در داخلی و خارجی عوامل نمرات حیث از کار و کسب یا سازمان موقعیت

) توسعه و رشد( تهاجمی استراتژي باشد، II خانه در اگر) درونی حمایت نگهداري،( کارانه محافظه

 در اگر باالخره و) انحاللو  کاهش واگذاري، برداشت،(تدافعی استراتژي باشد، IIIخانه در چنانچه

 این از استفاده فلسفه .شود می توصیه) بیرونی حمایت -نگهداري(  رقابتی استراتژي باشد، IV خانه

 کمی استراتژیک ریزي برنامه ماتریس در را هایی استراتژي دسته آن بیشتر که است این بر ماتریس

   .)همان منبع(است گرفته رارق موقعیت آن در  سازمان که است اي منطقه به مربوط که برگزینیم

  )QSPM(کمی راهبردي ریزي برنامه ماتریس: گیري تصمیم مرحله .4

 نمودن مشخص و استراتژیک هاي گزینه ارزیابی در شایع بسیار ابزارهاي و ها تکنیک از یکی

      ماتریس گیرد، می قرار استفاده مورد گیري تصمیم مرحله در که ها استراتژي نسبی جذابیت

 مراحل تحلیل و تجزیه از ماتریس این تهیه براي. )همان منبع(باشد می کمی استراتژیک ریزي برنامه

  . شود می استفاده استراتژي تدوین جامع چارجوب قبلیِ

  یافته هاي پژوهش

  اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر ماموریت بیانیه .1

از طریق  قهرمانی زشسطح ور يارتقا ورزش و در مردم حداکثري حضور براي بسترسازي"

 در موجود امکانات و منابع کلیه از گیري بهره بااستان  ورزشی نخبگان پرورش و استعداد شکوفایی

  ".جوانان و ورزش وزارت هاي سیاست راستاي

 بوشهر استان جوانان و ورزش کل اداره) EFE(خارجی عوامل ارزیابی ماتریس .2

 کل اداره تهدیدها و نقاط قوت و ضعف و ها فرصت شناسایی بازِ پرسشنامه تکمیل از پس

 سازمان بر اثرگذار خارجی عوامل ،دلفی تکنیک اجراي و آماري جامعه توسط استان جوانان و ورزش

 ماتریس در اهمیت لحاظ بهنقاط قوت و ضعف و  تهدیدها ،ها فرصت قالب در سپس و شد شناسایی

 )2(و  )1(جدول در آن نتایج که گرفت قرار سنجش و ارزیابی مورد) EFE(خارجی عوامل ارزیابی

  .شود می مشاهده
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 اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر) EFE(خارجی عوامل ارزیابی ماتریس  :1 جدول

 نمره رتبه ضریب موضوع

  48  4  12  اقتصادي در استان -ها و صنایع عظیم انرژي وجود شرکت -1

  48 4 12  هاي آبی و ساحلی ه ورزشبرخورداري استان از اقلیم مناسب جهت توسع -2

 12 2 6  ، مستعد و عالقمند به ورزش در استانباال بودن جمعیت جوان  -3

  15  3  5 وجود مراکز علمی و دانشگاهی در استان در بخش تربیت بدنی   -4

  12  2  6 هاي دولتی در استان  وجود فضاهاي ورزشی مناسب سایر ارگان -5

  4  2  2  شورهاي حاشیه خلیج فارس و استانهاي مستعدهمجواري با ک -6

  24  3  8  وجود بستر مناسب اطالع رسانی رویدادهاي ورزشی از طریق رسانه و مطبوعات -7

  40  4  10  محدودیت منابع مالی در ورزش استان .1

  24  3  8  هاي ورزش استان دخالت افراد غیر متخصص در تصمیم گیري .2

  24  3  8 ي سال ه هاما بیشترد آب و هوایی در شرایط نا مساع .3

  18  3  6  هزینه هاي باالي نگهداري و عمر کوتاه سازهاي ورزشی با توجه به شرایط اقلیمی .4

  21  3  7  پایین بودن سطح سرمایه گذاري بخش خصوصی .5

  8  2  4  هاي اجتماعی در محیط هاي ورزشی ناهنجاري .6

  2  1  2  هاي ملی  کند بودن سرعت اجراي پروژه .7

  8  2  4  وجود عوامل محدود کننده در تملک اراضی با کاربري ورزشی .8

  08/3  جمع کل

  

نشان می دهد که اداره کل ورزش و  1در جدول  نتایج حاصل از ماتریس ارزیابی محیط خارجی

از  باالترعیتی در وض 08/3با نمره  خارجی محیط هاي تهدید و ها فرصت نظر ازجوانان استان بوشهر 

   .میانگین قرار دارد
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 ورزش و جوانان استان بوشهر  اداره کل )IFE(یداخل عوامل ارزیابی ماتریس .3

  )IFE(اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر  داخلی عوامل ارزیابی ماتریس  :2جدول 

 نمره رتبه ضریب موضوع

  36  4  9  ي ورزشی مناسب در استانهاوجود فضا

با توجه به  استان در پذیرش میزبانی مسابقات کشوري و اردوهاي ملیتوانمندي 

  وضعیت اقلیمی و منطقه اي

5  3  15  

  18  3  6  آسیایی و پارالمپیک ،هاي جهانی کسب مدال

  20  4  5  وجود نیروهاي متخصص و مجرب در بدنه ورزش استان

  15  3  5  و سایر نهادهاي اجرایی ه هاتعامل مناسب با دستگا

   12  3  4 هاي ورزشی استان  تدوین و اجراي طرح سالیانه ارزشیابی عملکرد هیئت

  28  4  7  تشکیل دوره هاي آموزشی در سطوح مختلف

   15  3  5  برگزاري مسابقات استانی در قالب لیگ

   8  1  8  ضعف در مدیریت منابع نیروي انسانی و عوامل انگیزشی در ورزش

  7  1  7  تم جذب پرورش و مدیران ورزشیفقدان سیس

  8  1  8  فقدان برنامه صحیح در توزیع هدفمند منابع مالی و امکانات

  16  2  8  سنتی بودن روشهاي نظارتی

  10  1  10  فقدان برنامه جامع و هدفمند در ورزش استان  

نات و تاسیسات پر مدال و آبی و ساحلی از امکا اي پایه وه هبرخوردار نبودن رشت

  اختصاصی و استاندارد

6  2  12  

  5  1  5 کمبود فضاي ورزشی مناسب منابع مالی و نیروي انسانی در ورزش بانوان 

  4  2  2  هاي فرهنگی نسبت به اهداف سازمانی هدفمند نبودن فعالیت

  29/2  جمع کل
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از نظر عوامل نان استان بوشهر ورزش و جوااداره کل مشاهده می شود  2در جدول همانگونه که 

  .از میانگین قرار دارد پایین تردر وضعیتی  29/2با نمره  قوت ها و ضعف هاي درون سازمانی

 و استراتژي هاي تدوین شده تهدیدها و ها فرصت ضعف، قوت، نقاط ارزیابی ماتریس .4

یرونی سازمان ا و تهدیدهاي بفرصت هقوت و ضعف داخلی سازمان،  نقاط به توجه با ،در ادامه

 شوراي جلسات در و اصالح و تایید آنها ماتریس هاي ارزیابی محیط هاي داخلی و خارجی و

 ماتریس گانه چهار نواحی از یک هر براي ، استراتژ تعیین هاي فرم از حاصل نتایجنیز  و راهبري

  .خالصه گردیده است 3 که کلیه موارد مذکور در جدول .گردید تدوین راهبردهایی سوات

اداره کل ورزش و جوانان استان  تهدیدهاي و ها فرصت ضعف، قوت، نقاط ارزیابی ماتریس :3جدول 

  )SWOT(بوشهر
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اداره کل ورزش  ضعف نقاط 

  )W(و جوانان استان  

 نیروي منابع مدیریت در ضعف  •

 در انگیزشی عوامل و انسانی

   استان ورزش

 وپرورش جذب سیستم فقدان  •

   ورزشی مدیران

 توزیع در صحیح برنامه انفقد  •

  امکانات و مالی منابع هدفمند

   نظارتی هاي روش بودن سنتی  •

 هدفمند و جامع برنامه فقدان  •

 ناهماهنگی(استان ورزش در

 نیازهاي با سازها و ساخت

 جامع برنامه فقدان ورزشی،

 زمینه در پژوهشی و تحقیقاتی

  ...)و ورزشی

 هاي رشته نبودن برخوردار  •

 از ساحلی و آبی و دالپرم پایه،

 اختصاصی تاسیسات و امکانات

  استاندارد و

 مناسب، ورزشی فضاي کمبود  •

 در انسانی نیروي و مالی منابع

  بانوان ورزش

 هاي فعالیت نبودن هدفمند  •

 اهداف به نسبت فرهنگی

  سازمانی

اداره کل ورزش و  قوت نقاط

  )S(جوانان استان  

 مناسب ورزشی فضاي وجود  •

   استان در

اداره کل ورزش  برخورداري  •

 الزم امکانات از و جوانان استان  

 مسابقات میزبانی پذیرش جهت

 برخی در ملی اردوهاي و کشوري

 فصول در ورزشی هاي رشته از

  خاص

 جهانی، هاي مدال کسب  •

   آسیایی پارالمپیک،

 و متخصص نیروي وجود  •

   استان ورزش بدنه در مجرب

 و ها دستگاه با مناسب تعامل  •

  اجراي نهادهاي سایر

 سالیانه طرح اجراي و تدوین  •

 هاي هیئت عملکرد ارزشیابی

  استان ورزشی

 در آموزشی هاي دوره تشکیل  •

    مختلف سطوح

 در استانی مسابقات برگزاري  •

 لیگ قالب
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اداره کل ورزش و  هاي فرصت

  )O(جوانان استان  

 عظیم صنایع و ها شرکت وجود  •

  استان در اقتصادي انرژي و

 مناسب اقلیم از استان برخورداري  •

 و آبی هاي ورزش توسعه جهت

  ساحلی

 و مستعد جوان، جمعیت بودن باال  •

  استان در ورزش به عالقمند

 دانشگاهی و علمی مراکز وجود  •

 تربیت رشته قالب در استان در

   بدنی

 در مناسب ورزشی فضاهاي وجود  •

 دولتیِ هاي ارگان و ها شرکت

  استان

 حاشیه کشورهاي با مجواريه  •

   مستعد هاي استان و فارس خلیج

 رسانی اطالع مناسب بستر وجود  •

 طریق از ورزشی رویدادهاي

 مطبوعات و رسانه

 ضعف هاي استراتژي

  )WO( فرصت

 هاي شیوه بکارگیري -1

 توانمندسازي و جذب در نوین

 انسانی  منابع

توسعه و    -2

سازي زیر ساخت ها، داستاندار

اکن و تاسیسات تجهیزات، ام

ورزشی اداره کل ورزش و 

  جوانان استان بوشهر 

 ورزش تعالی و توسعه -3

اداره کل ورزش و  در بانوان

  جوانان استان  

  

  )SO(فرصت قوت هاي استراتژي

 یابی استعداد فرایندهاي اجراي -1

 عمومی انگیزش و پروري و نخبه

  ورزش در  حضور جهت

 طریق از استان منابع از استفاده -2

 هاي بخش با تعامل و شناسایی

  دولتی  غیر و دولتی

  

  

اداره کل ورزش و  هاي تهدید

  )T(جوانان استان  

 و تورم ثبات، بی مالی وضعیت  •

 آن تاثیرات و المللی بین هاي تحریم

  کشور ورزش بر

 ورزش در مالی منابع محدودیت 

  استان

 در متخصص غیر افراد دخالت 

  استان ورزش هاي گیري تصمیم

 در هوایی و آب ساعدم نا شرایط 

   سال هاي ماه بیشتر

 عمر و نگهداري باالي هاي هزینه 

 و ضعف هاي استراتژي

  )WT(تهدید

 وري، بهره افزایش -1

 منابع اثربخش توزیعِ و جذب

 در جویی صرفه و سازمان مالی

   ها هزینه

تقویت شیوه هاي  -2

نظارت و ارزشیابی عملکرد در 

ساختار اداره کل ورزش و 

  جوانان استان بوشهر

  

  )ST(تهدید و قوت هاي استراتژي

جهه افزایش و -1

 فرهنگی اجتماعی سازمان و بهره

 اعتقادات و ملی باورهاي از مندي

  ورزش  فرهنگ توسعه در دینی
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 به توجه با ورزشی هاي سازه کوتاه

  اقلیمی شرایط

 گذاري سرمایه سطح بودن پایین 

  خصوصی بخش

 در اجتماعی هاي ناهنجاري 

  هاي ورزشی محیط

 پروژه اجراي سرعت بودن کند 

   ملی هاي

 در کننده محدود عوامل وجود 

    ورزشی کاربري با اراضی تملک

  

ورزش و جوانان استان  اداره کل راهبردي موقعیتو  )IE(خارجی –ماتریس داخلی  .5

 بوشهر

 در ترتیب به که داخلی و خارجی عوامل ارزیابی هاي ماتریس از نتایج حاصل به توجه با

  :است ذیل شرح به خارجی و داخلی ماتریس اند، آمده 3 و 2 جداول

  اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر راهبرديو تعیین موقعیت  )IE(ماتریس داخلی خارجی :2نمودار 

 

  

 

  استراتژي تهاجمی

  استراتژي محافظه کارانه

                       استراتژي رقابتی

  ستراتژي تدافعیا                               

١ 

٢ 

٣ 

۵/٢ IFE=
٢٩/٢  

 

٣ ۵/٢ ٢ ۴ ١ 

 عوامل داخلی

عوامل 

 خارجی
EFE= ٠٨/٣  

 ...اداره کلک موقعیت استراتژی
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 ماتریس و) 29/2(داخلی عوامل ارزیابی ماتریس نهایی هاي هاي نمره جمع شود می مشاهده که همانگونه

 محافظه استراتژي وضعیت در مجموع در سازمان که است این دهنده نشان)  08/3(خارجی عوامل ارزیابی

 استراتژي از بیشتر باید بوشهر استان جوانان و ورزش کل اداره ،اساس این بر و است گرفته قرار کارانه

 استراتژي ،واحدها این در. نماید استفاده ،باشد "موجود وضعیت حفظ" آنها هدف که کارانه محافظه هاي

 هایی تالش افزایش مجراي از کنونی خدمات یا محصوالت براي بازار سهم بردن باال( بازار در رسوخ هاي

 به بخشیدن بهبود طریق از فروش بردن باال( محصول توسعه و )شود می انجام ابیبازاری زمینه در که

  .است متداول بسیار) خدمات و محصوالت آن جدید نوع عرضه یا کنونی خدمات و محصوالت

 اولویت بندي منطقه اي و کلی استراتژي هاي اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر .6

کمی به صورت منطقه اي و نیز به  ریزي برنامه ماتریس در احینو تمام هاي استراتژي ،بخش این در

  .است شده داده نشان  4 جدول آن در اند که نتایج گردیده بندي رتبه و مقایسه یکدیگر با صورت کلی
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   )QSPM( کمی راهبردي ریزي برنامه ماتریس اساس بر منطقه اي و کلی هاي استراتژي اولویت: 4جدول 

  بحث و نتیجه گیري

 و سازي فراهم عامل دو شود می مشاهده شده تدوین ماموریت بیانیه در که گونه همان :ماموریت

 گرایش و توجه(فرهنگی و) نیاز مورد ورزشی تجهیزات و تاسیسات اماکن،(فیزیکی شرایط تقویت

 طریق از سالمتی و ورزش توسعه هاي زمینه مهمترین از) سالمتی و ورزش به جامعه مختلف اقشار

 ورزش توسعه ،همچنین. است ورزشی هاي برنامه و ورزش در مردم حداکثري حضور افزایش

 خور در مذکور موارد کل به مدیریتی نگاه و آموزشی و پایه هاي ورزش به توجه طریق از قهرمانی

   .تاس توجه

تهدید  8فرصت و  7نشان می دهد که به طور کلی  1یافته هاي حاصل از جدول  :عوامل خارجی

آن چه که در فرصت ها قابل . اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر را تحت تاثیر قرار می دهند

از وجود بزرگ ترین صنایع نفت و گاز کشور در این استان بود که در کنار برخورداري  ،توجه بود

شرایط خاص اقلیمی و آب و هوایی با بهره مندي از بزرگترین سواحل کشور زمینه مناسبی را جهت 

  عنوان استراتژي  نمره  اولویت کلی  اولویت منطقه ايتژينوع استرا

WT 23/3  اول  اول  
افزایش بهره وري، جذب و توزیعِ اثربخش منابع مالی سازمان و 

  ها هزینه در جویی صرفه

WO 19/3  دوم  دوم  
توسعه و استاندارسازي زیر ساخت ها، تجهیزات، اماکن و تاسیسات 

  ن بوشهرورزشی اداره کل ورزش و جوانان استا

WT 13/3  سوم  دوم  
اداره کل  ساختار در عملکرد ارزشیابی و نظارت هاي شیوه تقویت

  ورزش و جوانان استان بوشهر

WO بوشهر استان بانوان ورزش تعالی و توسعه  99/2  چهارم  سوم  

SO 96/2  پنجم  اول  
 و دریایی صنایع نفت، شرکت گمرك،(استان بوشهر منابع از استفاده

  تسهیالتی و مالی حمایت کسب منظور به آنها با تعامل و...) 

SO 92/2  ششم  دوم  
 عمومی انگیزش و پروري نخبه و یابی استعداد فرایندهاي اجراي

  ورزش در  حضور جهت

WO انسانی منابع سازي توانمندي و درجذب نوین هاي شیوه بکارگیري  78/2  هفتم  اول  

ST 45/2  هشتم  اول  
 ملی باورهاي از مندي بهره و سازمان اجتماعی فرهنگی وجهه افزایش

  ورزش فرهنگ توسعه در دینی اعتقادات و
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کم توجهی مدیران  ،دیگر از سوي. م ورزشی ایجاد می کندبهره گیري از حمایت هاي مالی و توریس

مله ورزش و عدم استفاده از افراد متخصص در سیاست گذاري هاي کالن ورزش از جارشد استان به 

  .تهدید هایی بود که باعث شده بود که این سازمان ورزشی از منابع مالی محدودي برخوردار باشد

نشان می دهد که میزان مطلوب فضاهاي ورزشی از نظر  2یافته هاي جدول : عوامل داخلی

که  نقطه قوتی است) بدون توجه به میزان کارایی و نیز کیفیت و استاندارد و نحوه نگهداري آنها(کمی

شرایط را براي توسعه ورزش  ،استان ورزش بدنه در مجرب و متخصص نیروهاي وجوددر کنار 

ست که سیستم سنتی ا این در حالی. بوشهر و نیز برگذاري رویدادهاي ملی و منطقه اي میسر سازد

نظارت و ارزشیابی مدیریت ورزش و عدم برخورداري اماکن و تاسیسات ورزشی استان از مدیریت 

 ورزش در انسانی نیروي و مالی منابع ، مناسب ورزشی فضاي و نیز کمبود توسعه و نگهداري صحیح

  .از جمله نقاط ضعف بودند بانوان

یافته هاي  :و اولویت استراتژي هاي اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر SWOTماتریس 

تهدید سازمان  8صت و فر 7 نقطه ضعف، 8نقطه قوت و   8ر کلی نشان می دهد که به طو 3جدول 

نشان می دهد که سازمان در موقعیت استراتژي  2نمودار  ،دیگر از سوي. تحت تاثیر قرار می دهند را

بدین مفهوم که از نظر عوامل داخلی در نقطه اي پایین تر از میانگین  ؛هاي محافظه کارانه قرار دارد

از نظر عوامل خارجی در نقطه . حاظ نکنداست و نمی تواند در تدوین استراتژي ها محافظه کاري را ل

فرصت هاي بی نظیري همچون صنایع با تکیه بر می تواند  بدین مفهوم که ؛بوداي باالتر از میانگین 

استراتژي ساحلی، عظیم انرژي نفت و گاز پارس و موقعیت اقلیمی مطلوب براي ورزش هاي آبی و 

درصد  5/37استراتژي تدوین گردید که  8نهایت در  با توجه به موارد مذکور. هاي خوبی را ارائه دهد

درصد  5/12و  WTدرصد متعلق به  SO ،25درصد متعلق به منطقه  WO   ،25از آنها متعلق به منطقه

 ،قرار گرفتند QSPMپس از آنکه استراتژي هاي تدوین شده در جدول . بود STهم متعلق به منطقه 

 و سازمان مالی منابع اثربخش توزیعِ و جذب ري،و بهره مشخص شد که استراتژي هاي افزایش

 تاسیسات و اماکن تجهیزات، ها، ساخت زیر استاندارسازي و توسعه ،ها هزینه در جویی صرفه

عملکرد در  ارزشیابی و نظارت هاي شیوه تقویت بوشهر و استان جوانان و ورزش کل اداره ورزشی

اگر چه که سایر استراتژي هاي  .است ازماناین س راهبردهاي مهمترین جمله از ساختار سازمان
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 استان منابع از استفادهو  بوشهر استان بانوان ورزش تعالی و توسعه تدوین شده از قبیل

 و مالی حمایت کسب منظور به آنها با تعامل و...)  و دریایی صنایع نفت، شرکت گمرك،(بوشهر

   .هستندویژه تسهیالتی هم در خور توجه و اهمیت 
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The study is to develop and prioritize strategies in Bushehr Sport and 
Youth Departement based on a comprehensive model of developing 
strategy. This study is operational descriptive and 118 subjects who applied 
the population census was used because of the limited of the population. 
Library studies, with open and closed questionnaires and qualitative 
interviews and meetings in strategic council were strategic research tools. 
Information required by carrying out comparative studies, to examine the 
documents, rules and regulations Upstream, the club's previous plans and 
surveys of stakeholders and elites. Data analysis of internal factors 2.29 and 
external factors 3.04 was obtained wich in the evaluation of internal 
external the departement's position was conservative strategies. The final 
results of the strategic meetings 8 Strengths, 8 Weaknesses, 7 
Opportunities, and 8 Threats obtained which from Aggregation strategies 
from Matrix Analysis SWOT were obtained from a total 8 strategies that 
they were in (QSPM) matrix. It was clear that the Increase efficiency, 
absorption and effective distribution of funds and save costs, development 
and standardization of infrastructure, equipment and sport facilities, 
strengthening monitoring and performance evaluation methods in 
organization structure, including the departement's main strategies. 

 

Key Words: Strategic Plan, SWOT Analysis, Strategy and Strategic 
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