
1 

 

  AHPو  SWOTورزش قهرمانی استان سمنان با روش ترکیبی  راهبرديتدوین برنامه 

 

  9125319646  1حسین زیاري

  2سیدمصطفی طیبی ثانی 

  3محمد حامی 

  

٣/١١/١٣٩٤: تاریخ دریافت مقالھ  
٢٧/٢/١٣٩٥:لھتاریخ پذیرش مقا                                                                                   

  

ورزش  ،در واقع. در زندگی انسان ها نقش بسیار مهمی دارد ،ورزش به عنوان بزرگترین پدیده اجتماعی جهانی

ورزش نـوعی بـازي    .از ملزومات زندگی معاصر گردیده و بخشی از فرهنگ و هویت ملل محسوب مـی شـود  

واي جسـمانی، افـزایش روحیـه و کسـب     سازمان یافته و هدفمند است که در آن حرکت ها به منظور تقویت ق

. کنـد رسیدن به این اهداف، نقـش مهمـی را ایفـا مـی    در  راهبرديبرنامه  بدیهی است که. مهارت اجرا می شود

 AHPو  SWOTورزش قهرمانی استان سمنان با روش ترکیبـی   راهبرديتدوین برنامه  حاضر با هدفپژوهش 

از نظـرات  و براي تعیین گزینه هاي درخت سلسـله مراتبـی   است  پیمایشی –توصیفی ،روش تحقیق. انجام شد

جلسـات   مباحث مطرح درو کتاب ها و مقاالت مرتبط ، و صاحب نظران ورزش قهرمانی استان سمنان خبرگان

مدیران و نفر از  73 شکل ازتمنفر  250پژوهش جامعه آماري . شوراي راهبردي در این زمینه استفاده شده است

 42ات ورزش و جوانان شهرسـتان هـا،   کارشناسان ستادي و روساي ادارنفر از  43زشی، روساي هیئت هاي ور

نفـر از   29قهرمانـان ورزشـی و   نفـر از   63شی، داوران و مربیان شاغل در لیگ هاي برتر رشته هاي ورزنفر از 

از  پس .دیدگر تعییننفر  152که حجم نمونه با توجه به جدول مورگان  بود سمنان صاحب نظران ورزش استان

                                                           
                            )نویسنده مسئول( شاهرود، ایران ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ، مدیریت ورزش گرایش ،دانشجوي دکتري تربیت بدنی  1

                                                                                                                         ziari.hossein@gmail.commail: -E       

٢
  ، شاهرود، ایرانواحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یار، استادمدیریت ورزشی گرایش ،ي تربیت بدنیادکتر  

٣
  ، ساري، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري ،گرایش مدیریت ورزشی، استادیار ،ي تربیت بدنیادکتر  
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فرصـت و  (ارجی عوامـل خـ   و) قوت و ضـعف ( یداخلعوامل  خواسته شد تا جامعه آمارياز  ،اعالم فراخوانی

، پرسشـنامه  و دسـته بنـدي نظـرات    ناسـایی و پس از ش را اعالم نمایند در ورزش قهرمانی استان سمنان) تهدید

 تاییـد  و صاحبنظران سط متخصصانپرسشنامه تو محتواییروایی . گردیدطراحی  اي اچ پیروش به مخصوص 

داده هاي توصـیفی از  و تعیین وزن نسبی براي تحلیل . آمد به دست 89/0آن نیز با آلفاي کرونباخ و پایایی  شد

 ظر سنجیبخش ن در .استفاده گردید AHP Masterو براي تحلیل سلسله مراتبی از نرم افزار  SPSSنرم افزار 

 ننتایج پژوهش نشـان داد کـه بـاالتری   . انتخاب شدندبه روش تصادفی ساده ي نفر به عنوان نمونه آمار 152 نیز

و پـایین تـرین رتبـه    ) 321/0(رتبه در بخش قوت ها به هیئت هاي ورزشی ساماندهی شده و منسجم در استان

 )056/0(مربوط به وجود نیروي انسانی جوان و تحصیلکرده در سـطح ادارات ورزش و جوانـان اسـتان سـمنان    

باالترین رتبه و عـدم توجـه   ) 509/0(ر بخش ضعف ها، پایین بودن تعداد مدارس ورزش در سطح استاند. بود

در . کمترین رتبه را کسب نمودند)079/0(ناني پایه و نظام استعدادیابی علمی در ورزش استان سمورزش هابه 

و کمتـرین رتبـه   ) 365/0(مبخش فرصت ها، باالترین رتبه به دیدگاه ها و رهنمودهاي رهبران و مسـئوالن نظـا  

در بخش تهدید ها، باالترین رتبـه مربـوط    اختصاص داشت و )076/0(وجود صنایع بزرگ و کوچک در استان 

عدم وجود فرهنـگ  به مربوط ترین رتبه مو ک )312/0(به افزایش نرخ اعتیاد، طالق و بزهکاري در استان سمنان

  . بود )0654/0(حمایت مالی از ورزش در حد انتظارات ورزشکاران

  AHP و راهبرد، ورزش قهرمانی، توسعه استان سمنان :واژگان کلیدي
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  مقدمه

 ورزش ،واقع در. دارد مهمی بسیار نقش هاانسان زندگی در ،جهانی اجتماعی پدیده بزرگترین عنوان به ورزش

جهانی  تحوالت و تغییر. دشو می ملل محسوب هویت و فرهنگ از بخشی گردیده و معاصر زندگی ملزومات از

 نظر به ناپذیر اجتناب ازآن دوري که ساخته از ضروریاتی را ورزش و بدنی تربیت معاصر، زندگی هاي مقوله و

 کمتر که طوري به ؛است بشري جوامع مسائل ترین اساسی و ترین نیازها ضروري از ورزش امروزه .می رسد

 تربیت جایگاه امروزي پیشرفته ازجوامع بسیاري در .باشد ورزشی سازمان فاقد که یافت توان می را کشوري

 سایر از را بدنی تربیت علم آنچه .است بدیهی و مشخص کشور هر کالن اهداف پیشبرد براي ورزش و بدنی

از  یکی ).1394قره و کلهر،( است جهان سراسر در آن مخاطبان عظیم خیل سازد، می متمایز معاصر علوم

سرعت باال در  نی، ااست یو برون سازمان یسازمان طیدر مح راتییسرعت تغعصر حاضر،  يها یژگیو

 رات،ییتغ نیا ینیب شیپ بابسازند و  ندهیاز زمان حال به آ یسازد تا پل یسازمان ها را ملزم م ،یطیمح راتییتغ

 يزیررنامهرسد بیبه نظر م .درست و کارا آماده سازند ماتیها و اتخاذ تصمنآمواجهه با  يسازمان را برا

 امروزي هايسازمان) 2015، 1فوالدوند، یارمحمدیان و شاه طالبی( باشدامر  نیا يبرا یحل مناسبراه ،راهبردي

 بهترین دنبال به باید رقبا از فراتر گامی برداشتن منظور به. هستند درگیر محیطی فشارهاي با گذشته، از بیشتر

 مطلع سرعت به ها شکست و ها موفقیت از ها سازمان مدیران، هامروز ).2015، 2کاسکلایورسن و ( بود راهکار

 به ها آن از گیري بهره با نیز آنان تا کنند می بررسی دقت بهرا  یافته توسعه صنایع موفقیت مسیر و شوند می

  برنامه  .)2015 ،3هسینگ، جیتیب و آناشو( یابند دست ترقی و رشد

یاري قرار گرفت که طی سه دوره گذار از دوره محصول ریزي در سیر تکاملی خود دستخوش تحوالت بس

کاسمنتینی و افندي( استدوره فرا صنعتی، قابل تفکیک  در نهایتگرایی در قرن نوزدهم به دوره بازارگرایی و 

                                                           
1
 Fooladvand, Yarmohammadian, & Shahtalebi 

2
 Iversen & Cuskelly 

3
 Shu-Hsiang, Jaitip, & Ana 
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 ،ينظر(  گذار باعث شد برنامه ریزي، روش ها و انواع آن متناسب با نیاز هر دوره متحول شوداین ). 1،2015

 ریزي، برنامه در انسانی و مادي منابع کارآمد و مؤثر کارگیري به فرآیند ،مدیریت .)1394 ،ینیحس و يرضو

 نظام اساس بر و سازمانی اهداف به دستیابی براي که است کنترل و هدایت امکانات، و منابع بسیج سازماندهی،

  ).2015 بوحالی، مکداد، لبسیر و فرخا،(گیرد می صورت قبول، مورد ارزشی

 اتی،عملی ریزي برنامه ،راهبردي ریزي برنامه که است شده تشکیل اي چرخه از سازمان یک راهبردي مدیریت

برنامه راهبردي در جهت  ).2015، 2سادرینتو( هستند آن اصلی اجزاي عملکرد، ارزیابی و نظارت ریزي، بودجه

تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تالش هاي آن براي نیل به رسالت و اهداف بلند مدت، با توجه به 

در  .)1394،يهنر و يغفور ،یشعبان( دامکانات و محدودیت هاي درونی و بیرونی هر سازمان طراحی می شو

ها و نهادهاي دیگر حوزه ها براي بقا و دوام در عرصه  هزاره سوم، سازمان هاي ورزشی مانند بیشتر سازمان

رقابت جهانی به سازمانی راهبرد محور تبدیل شده اند، چرا که تفکر راهبردي در جست و جوي چرخه هاي 

تا زمانی که براي یک سازمان  .)1393 ،يساالر  و يدیحم ،یاحسان ،ينظر(زاینده و پاینده براي سازمان است

ولی برنامه ریزي  ،برود و اگر هدف مشخص شود هدفی مشخص نشود آن سازمان نمی داند به کجا می خواهد

بنابراین هر سازمانی که به دنبال موفقیت است باید اهداف  .نشود آن سازمان نمی داند چگونه به آن هدف برسد

مشخص داشته باشد و نحوه و زمان رسیدن به آن هدف را نیز تعیین کند، بر اساس برنامه تعیین شده به سمت 

برود و همواره ناظر بر حرکت خود باشد تا انحرافات احتمالی را شناسایی و تعدیل  اهداف مورد نظر پیش

در دنیاي کنونی که با سرعت سرسام آور در حال تغییر است،  .)1392 ،ریلم دیرش و  یفرخ دهقان ،ریلم دیرش(کند

امروزه سازمان هایی موفق  .دیگر نمی توان از تصمیم گیري هاي یکباره و مبتنی بر قضاوت شهودي استفاده کرد

- انسازم .)1392 ،این عیسم وپور يجواد(نهایت استفاده را ببرند راهبردياز علم مدیریت  خواهند بود که بتوانند

هاي ورزشی کشور نیز به ضرورت برنامه ریزي راهبردي در ورزش پی برده اند و تحقیقاتی نیز در این زمینه 

و  ریلم دیرش(پرداخته اند راهبرديانجام شده است و معدود سازمان هاي ورزشی در ایران به تدوین برنامه 

 جمهورى قهرمانى توسعه ورزش جامع نظام" عنوان با پژوهشى در)1388(همکاران و مظفرى .)1392همکاران،

 يارتقا در راستايرا  کشور قهرمانی ورزش نظام تهدیدهاي ها وفرصت ها،ضعف ها،قوت ،"ایران اسالمى

                                                           
1
 Effendi & Kusmantini 

2
.Sudaryanto 
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برنامه  به خود پژوهش در )1387(همتى نژاد ،همچنین. کردند بیانقهرمانی  ورزش توسعه ازطریق ملی غرور

 جایگاه يارتقا نشان داد هانتایج پژوهش آن. پرداخت آب روي اسکی و فدراسیون قایقرانی راهبردى ریزى

جهان به عنوان راهبردي براي قایقرانی و اسکی روي آب  و منطقه در آب روى اسکى و یقرانىقا فدارسیون

 تدوین به خود تحقیق درنیز ) 1388(و یار احمدي) 1388(، جهان بینی)1387(نصیرزاده. می شودشناخته 

وتحلیل  تجزیه از پس آنها تحقیق نتایج. ندپرداختقم  و کرمان استان همگانى قهرمانى و ورزش توسعه استراتژى

 از هریک ارزیابى تشکیل ماتریس با همگانى و قهرمانى ورزش در ها تهدید و هافرصت قوت، ضعف، نقاط

 از باید کرمان استان بدنى تربیت کل اداره که کرد استان مشخص همگانى ورزش خارجى و داخلى عوامل

 براى مطلوب جامعهچشم انداز  همچنین .دنمای استفاده همگانى و قهرمانى ورزش در توسعه و استراتژى رشد

 تحقیقى در. است قم استان مردم بین در تحرك ترویج و روانى و جسمى سالمت ،استان همگانى ورزش توسعه

 انجام "ورزش در کنندگان شرکت گسترش عمومى" موضوع با 2007 سال در پدناکر و ئنوژاکا و فیلیپ که

، محققان دادن شرکت طریق از جامعه، در عمومى صورت به رزشو که گسترش به این نتیجه رسیدند دادند

عنوان  با درتحقیقینیز  )1387(یزدي اکبري و الهی حمیدي،. آید مى وجود به تجربه با افراد و سیاستمداران

، راهبردهاي ورزش دانشجویی "کشور دانشجویی هاي ورزش راهبرد و هاسیاست کالن، اهداف تدوین"

 و ملی فدراسیون ها،دانشگاه به اجرایی اختیارات واگذاري شامل که کردند ارائه را کشور سراسري هاي دانشگاه

 با دانشجویی ورزش داوطلبی نهضت و آفرینی کار تقویت نظام و دانشجویی و تخصصی ورزشی هايانجمن

 همگانی ورزش وضعیت بررسیبا ) 1390(همچنین جوادي پور .بدنی بود تربیت دانشجویان بر تکیه

 توسعه و رشد براي منظم برنامه دهدکه می نشان دانمارك و مالزي، فنالند ژاپن، آلمان، استرالیا، درکشورهاي

 قبل که دارد نقش موفقیت این متعددي در عوامل. دارد سابقه سال 50 از بیش کشورها این در همگانی ورزش

 مؤثر حمایت و کشورها این ملی هاي امهبرن چارچوب در همگانی ورزش  برنامه رشد به توان می چیز هر از

 شکل و تأسیس ورزش و عمومی اماکن و باشگاه ها توسعه برآن، عالوه .کرد اشاره برنامه ها از این هادولت

  .استذکر قابل نیز همگانی ورزش به مربوط تخصصی انجمن هاي گیري

 برنامه ریزى هاى بدون ها که آن دهش پیچیده گونه اي به هاسازمان ساختار که است روشن وضوح به امروزه

 مقوله نیز از این ورزشی استان سمنان هايسازمان. تداوم بخشند خود حیات به نمى توانند وجه هیچ به دقیق
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وظیفه  مهمترین عنوان به دیگري سازمان هر همانند ورزشی هايدر سازمان ریزي برنامه .نیستند مستثنى

تا  شودمی ورزشی باعث سازمان یک در راهبردو تعیین  برنامه ریزي حقیقت، در. رودمی شمار به مدیریت

 ورزش. شود طرح ریزي اهداف آن به نحوه دستیابی و شده تعیین گروهی هايتالش و هافعالیت همه اهداف

 تا است عملیاتی هاي وبرنامه ها کالن، استراتژي اهداف تدوین نیازمند دیگر هرسیستم همانند نیز همگانى

 انسانی، مالی، منابع رفتن هدر به و رفتن بیراهه کاري، دوباره هرگونه از حرکت بتواند مسیر از گاهیآ ضمن

در همین راستا پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به سواالت زیر  .ورزد اجتناب خود واطالعاتی فیزیکی

  :است

  ه مواردي است؟هاي ورزشی استان سمنان شامل چنقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در سازمان .1

  ؟استاولویت بندي هر یک از راهبردها و استراتژي هاي شناسایی شده به چه ترتیب  .2

  روش شناسی پژوهش

براي انجام  .پیمایشی است –گردآوري داده ها، توصیفی لحاظ نحوه از و کاربردي ،هدف نظر از حاضرپژوهش 

 پس فراخوانی منابع مختلف و تعیین مدل، طی اي، جستجو درالعات کتابخانه طپس از انجام م ابتدا پژوهشاین 

 شد خواسته سمنان استان قهرمانی ورزش خبرگان و کارشناسان کلیه از کار، کلی هدف بیان و توضیحات ازارائه

) تهدیدها و ها فرصت( خارجی عوامل و) ضعف و قوت نقاط( داخلی عوامل پیرامون خود نظرات ارائه به تا

در شوراي راهبردي نظر شناسایی شده  30از مجموع  سپس .بپردازند سمنان اناست قهرمانی ورزش روي پیش

 نادرست نظرات ، استان سمنان،ارشناسان اداره کل ورزش و جوانان ک ان واداره کل متشکل از مدیران، معاون

 5 ضعف، نقطه 5 قوت، نقطه 5 نهایت در تا شدند ادغام درهم مشترك معانی داراي و تکراري نظرات و حذف

عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بر ورزش استان از  يبراي احصا .به دست آمدند شناسایی تهدید 5 و فرصت

استفاده ورزش قهرمانی بود،  راهبرديگویه شناسایی شده در حوزه برنامه  20داراي پرسشنامه محقق ساخته که 

و پایایی آن نیز با آلفاي این حوزه و صاحبنظران در ید متخصصان مدیریت ورزشی یبه تا محتواییروایی . شد

 ها آن بندي رتبه و ها شاخص از هرکدام وزن محاسبه منظور به مرحله این در. آمد به دست )89/0(کرونباخ 

 و گردید طراحی AHP MASTERافزار  نرم با متناسب اي پرسشنامه که شکل بدین ؛شد استفاده AHPازروش 

 زوجی طور به ها شاخص کلیه پرسشنامه این در .قرارگرفت سمنان تاناس قهرمانی ورزش کارشناسان اختیار در
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 با عوامل از رکدامه وزن آن تبع به و شاخص هر رتبه و وزن فزار نرم خروجی در و شدند مقایسه یکدیگر با

 ،است AHPمدل  مبتنی بر ها داده تحلیل روش که این به توجه با .گردید محاسبه آن اجزاي رتبه و وزن ترکیب

 نرخ وجود از اطمینان از پس و گیرد می قرار کنترل مورد وگپاسخ هر زوجی مقایسات ناسازگاري نرخ بتداا

 زوجی هاي مقایسه ماتریس و می گردد ترکیب دهندگان پاسخ نظرات) 1/0از  کمتر( قبول قابل ناسازگاري

 نرخ تعیین با. است یکدیگر اب مقایسات سازگاري میزان دهنده نشان ناسازگاري، نرخ. شود می استخراج گروه

 نرخ اگر که است شده پذیرفته تجربی طور به .کنیم اعتماد شده تعیین هاي اولویت به توانیم می ناسازگاري،

 که است درختی تصمیم، مراتب سلسله. پذیرفت را مقایسات سازگاري توان می باشد) 1/0( از کمتر ناسازگاري

 سطح. باشد می متعددي سطوح داراي شود، گیريتصمیم آن درباره تاس قرار نظرکه مورد مسائل به توجه با

 است قرار که است هایی گزینه کننده بیان آن آخر سطح ،است گیري تصمیم هدف کننده بیان درخت هر اول،

 ها گزینه مقایسه مالك که است هایی شاخص دهنده نشان میانی سطح شوند و مقایسه یکدیگر با

  .)1373 ،آذر و یانیمعمار(هستند

  اطالعات جمعیت شناختی

اداره نفر از کارشناسان ورزش قهرمانی، مدیران ستادي و شهرستان هاي  250آماري این پژوهش شامل جامعه

ان عضو تیم ملی، داوران و مربیان حاضر در لیگ ورزش و جوانان و روساي هیئت هاي ورزشی، ورزشکارکل 

نفر از مدیران و  44 .تعیین گردید نفر 152که با استفاده از جدول مورگان  استهاي کشور از استان سمنان 

 26ورزش و جوانان شهرستان ها، ات نفر از کارشناسان ستادي و روساي ادار 26روساي هیئت هاي ورزشی، 

نفر از  18نفر از قهرمانان ورزشی و  38شاغل در لیگ هاي برتر رشته هاي ورزشی، نفر از داوران و مربیان 

تکمیل پرسشنامه به ه بودند، صاحب نظران ورزش استان که به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شد

  .پرداختند

  ي پژوهشیافته ها

و اهداف مورد نظر انداز، ماموریت  چشم ،در این بخش بر اساس فرآیند جامع راهبردي مورد استفاده در تحقیق

براي تدوین چشم انداز، ماموریت و اهداف بلند مدت در ورزش قهرمانی استان سمنان از . تدوین شده است

، پیش نویس سند ملی ورزش کشور، طرح جامع ورزش 1404منابع مختلفی چون سند چشم انداز ایران در افق 
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با استفاده از روش دلفی در دو  ،همچنین .خبرگان استفاده شده استکشور، ادبیات پیشینه تحقیق و نظرات 

که در نهایت به دلیل  عامل شناسایی شد 30 نوبت، برگزاري جلسات شوراي راهبردي و چندین مرحله تحلیل،

 AHPروش تهدید مشخص و جهت رتبه بندي از  5فرصت و  5نقطه ضعف،  5نقطه قوت،  5همپوشانی، 

  .استفاده گردید

 1 جدول در ها گویه بندي اولویت همراه به قهرمانی استان سمنان ورزش بر موثر عوامل مقدماتی ستفهر

  .است شده آورده

  ورزش قهرمانی استان سمنان SWOTجدول  :1جدول 

ها
ت 

قو
  

S1  استان در منسجم و شده ساماندهی ورزشی هاي هیئت  

S2  سمنان استان جوانان و ورزش ادارات درسطح تحصیلکرده و جوان انسانی نیروي وجود  

S3  استان ورزش در مربیان و داوران مناسب تعداد  

S4  کشور هاي استان سایر به نسبت ورزشی سرانه نرخ بودن باال  

S5  ورزش هاي خانه( مختلف هاي رشته براي اختصاصی هاي سالن وجود(  

ها
ف 

ضع
  

W1  سمنان استان قهرمانی ورزش در اعتبارات و منابع کمبود  

W2  سمنان استان قهرمانی ورزش توسعه و رشد براي مدون و راهبردي هاي برنامه نبود  

W3  استان سطح در ورزش مدارس تعداد بودن پایین  

W4  المللی بین رویدادهاي میزبانی و برگزاري براي افزاري سخت تجهیزات و امکانات وجود عدم  

W5  سمنان استان ورزش در علمی دیابیاستعدا نظام و پایه هاي ورزش به توجه عدم  

ها
ت 

ص
فر

  

O1  قهرمانی ورزش به اهتمام خصوص در استانی مسئوالن همچنین و نظام مسئوالن و رهبران رهنمودهاي و ها دیدگاه  

O2  پایتخت به نزدیکی و کشور مرکزیت در استان یکتژئوپل موقعیت  

O3  استان در کوچک و بزرگ صنایع وجود  

O4  قهرمانی ورزش به مردم قهعال و تمایل  

O5  استان مستعد و جوان جمعیت  

ها
ید

هد
ت

  

T1  عمومی آگاهی فرهنگ رشد و اخبار پوشش براي استان سطح در بروز و فراگیر هاي رسانه وجود عدم  

T2  سمنان استان قهرمانی ورزش توسعه براي باالدستی مند نظام و علمی هاي برنامه وجود عدم  

T3  سمنان استان در بزهکاري و طالق تیاد،اع نرخ افزایش  

T4  ورزشکاران انتظارات حد در ورزش از مالی حمایت فرهنگ وجود عدم  

T5  کاري موازي و استان قهرمانی ورزش در رویه و فرماندهی وحدت وجود عدم  
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 SWOTبعد از تشکیل جلسات متعدد، بعضی از گویه ها حذف یا تعدیل و بعضی گویه ها نیز به فهرست 

گویه به عنوان فرصت و  5گویه به عنوان نقاط ضعف،  5گویه به عنوان نقاط قوت،  5، 1 در جدول. اضافه شد

براي رتبه  .ورزش قهرمانی استان سمنان شناسایی شدند راهبرديگویه نیز به عنوان تهدید براي تدوین برنامه  5

  .فاده گردیداست AHPبندي و میزان اهمیت و اولویت گویه ها از نرم افزار 

 در افزار نرم به اطالعات ورود و با پرداختیم سازي مدل به AHP Master افزار نرم در ابتدا مرحله این در

 رتبه. نمودیم محاسبه قسمت هر در را وزنی مقادیر ضعف نقاط و قوت نقاط تهدید، فرصت، بخش چهار

ماتریس ارزیابی  ،به هرکدام از عواملیم و سپس با ترکیب وزن و رتدآور به دست را ها شاخص از هرکدام

  .)3و  2جدول (دادیمتشکیل  راهبرديدرونی و بیرونی سازمان را براي تعیین موقعیت 

آمده  2جدول  درهاي ورزش قهرمانی استان به همراه وزن نسبی، رتبه و ضریب اهمیت فهرست مقدماتی قوت

  .است

  بررسی عوامل داخلی : 2جدول 

  )رتبه*وزن(ضریب اهمیت   رتبه  زن نسبیو  متغییر  عوامل داخلی

ها
ت 

قو
  

S1 186/0 73/1 32178/0 

S2  042/0 34/1 05628/0 

S3  053/0 71/1 0901/0 

S4  051/0 23/1 06273/0 

S5  091/0 64/1 14924/0 

ها
ف 

ضع
  

W1 144/0 7/2 3888/0 

W2  176/0 1/2 3696/0 

W3  182/0 8/2 5096/0 

W4  037/0 7/2 0999/0 

W5  038/0 1/2 0798/0 

  12783/2  -  1 جمع

  

 نشناسایی و به آنها رتبه داده شد، مشخص گردید که باالتری) قوت ها و ضعف ها(پس از آنکه عوامل درونی

رتبه در بخش قوت ها به هیئت هاي ورزشی ساماندهی شده و منسجم در استان، وجود سالن هاي اختصاصی 
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و  تعداد مناسب داوران و مربیان در ورزش استان  و پایین ترین  )زشخانه هاي ور( براي رشته هاي مختلف

رتبه  مربوط به وجود نیروي انسانی جوان و تحصیلکرده در سطح ادارات ورزش و جوانان استان سمنان و باال 

در بخش ضعف ها، پایین بودن تعداد مدارس . بودن نرخ سرانه ورزشی نسبت به سایر استان هاي کشور است

و  راهبرديدر سطح استان، کمبود منابع و اعتبارات در ورزش قهرمانی استان سمنان و  نبود برنامه هاي  ورزش

ورزش عدم توجه به و  مدون براي رشد و توسعه ورزش قهرمانی استان سمنان باالترین رتبه را کسب کردند

نات و تجهیزات سخت افزاري ي پایه و نظام استعدادیابی علمی در ورزش استان سمنان و عدم وجود امکاها

  .به دست آوردندبراي برگزاري و میزبانی رویدادهاي بین المللی کمترین رتبه را 

  بررسی عوامل خارجی : 3جدول 

  رتبه  وزن نسبی  متغییر  عوامل داخلی
ضریب اهمیت 

  )رتبه*وزن(

ها
ت 

ص
فر

  

O1 174/0  1/2  3654/0  

O2  186/0  7/1  3162/1  

O3  057/0  34/1  07638/0  

O4  041/0  1/2  0861/0  

O5  11/0  2/2  0242/0  

ها
د 

دی
ته

  
T1 124/0  1/2  2604/0  

T2  134/0  3/2  3082/0  

T3  123/0  54/2  31242/0  

T4  024/0  6/2  0624/0  

T5  027/0  7/2  0729/0  

  1024/2  -  1  جمع

  

ترین رتبه به در بخش فرصت ها، باال ،مشخص گردید) فرصت ها و تهدید ها(که عوامل محیطی پس از آن

اهتمام به ورزش قهرمانی  پیراموندیدگاه ها و رهنمودهاي رهبران و مسئوالن نظام و همچنین مسئوالن استانی 

و کمترین رتبه وجود صنایع بزرگ و و موقعیت ژئوپلتیک استان در مرکزیت کشور و نزدیکی به پایتخت 

در . تعلق گرفتمعیت جوان و مستعد استان کوچک در استان، تمایل و عالقه مردم به ورزش قهرمانی و ج
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افزایش نرخ اعتیاد، طالق و بزهکاري در استان سمنان، عدم وجود دید ها، باالترین رتبه مربوط به بخش ته

برنامه هاي علمی و نظام مند باالدستی براي توسعه ورزش قهرمانی استان سمنان و عدم وجود رسانه هاي 

عدم وجود فرهنگ حمایت  .بود اي پوشش اخبار و رشد فرهنگ آگاهی عمومیفراگیر و بروز در سطح استان بر

ورزش قهرمانی استان و مالی از ورزش در حد انتظارات ورزشکاران و عدم وجود وحدت فرماندهی و رویه در 

   .کمترین رتبه را کسب کردند موازي کاري،

هبردي ورزش قهرمانی استان موقعیت را ،با مشخص شدن ماتریس هاي بررسی عوامل داخلی و خارجی

  )1شکل . (مشخص شد

  

  ورزش قهرمانی استان سمنان راهبرديتعیین موقعیت  :1شکل 

  

که ورزش  گردیدبا بررسی نتایج و همچنین مقایسه ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی مشخص  ،در مجموع

دلیل غلبه ضعف ها بر قوت ه ب گفتمی توان  ،به بیان دیگر. قرار دارد WTقهرمانی استان سمنان در موقعیت 

ها و همچنین عدم بکارگیري صحیح فرصت ها براي غلبه بر تهدیدات پیش رو باید راهبرد تدافعی انتخاب 

   .نمود تا وضعیت موجود بدتر نگردد

   )4جدول ( .بر اساس یافته هاي پژوهش می توان استراتژي هاي الزم را تدوین کرد
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  ورزش قهرمانی استان سمنانتعیین راهبردهاي :  4جدول 

  

-  

  

 )W1-W2-W3-W4-W5(نقاط ضعف  )S1-S2-S3-S4-S5(نقاط قوت 

ا 
 ه

ت
ص

فر
)

O
1

-O
2

-O
3-

O
4-

O
5

(
 

  SO استراتژي

بهره گیري از ظرفیت هاي اقلیمی استان در توسعه ورزش * 

  قهرمانی

تشکیل و توسعه انجمن، هیئت و باشگاه هاي ورزش قهرمانی در * 

  استان

و مشارکت با استان هاي همجوار جهت رشد  توسعه همکاري* 

  ورزش حرفه اي استان

بهره گیري از ظرفیت هاي علمی دانشجویان مقاطع مختلف * 

  تربیت بدنی در راستاي پیشبرد علمی ورزش قهرمانی استان

  بهره گیري از داوران و مربیان داخلی جهت مسابقات استانی* 

نسرینگ تیم هاي تعامل با صنایع بزرگ استان به جهت اسپا* 

  قهرمانی استان

  WOاستراتژي 

احداث و توسعه اماکن ورزش قهرمانی مطابق با مدل نیاز * 

  استان

بهبود وضعیت استاندارد سازي اماکن و تجهیزات ورزش * 

  قهرمانی استان

تقویت مشارکت ادارات و بخش هاي خصوصی در * 

  توسعه ي ورزش قهرمانی استان

  ورزش قهرمانی استانتدوین اساس نامه توسعه * 

تدوین نظام استعداد یابی متناسب با ورزش قهرمانی * 

 استان

ت 
دا

دی
ته

)
T

1
-T

2
-T

3
-T

4
-T

5
(

 

  STاستراتژي 

  فرهنگ ورزش قهرمانی استان يارتقا* 

ایجاد مدارس تخصصی ورزشی بویژه در رشته هاي قهرمانی پایه * 

  و پر مدال

  یتقویت نقش معلمان ورزش در استعدادیابی ورزش* 

توسعه تعامالت مدیریتی ورزش قهرمانی استان با دیگر شهرهاي * 

  مطرح کشور

به کار گیري کلیه ظرفیت هاي انسانی و امکانات استان در * 

 راستاي توسعه ورزش قهرمانی

  WTاستراتژي 

تدوین و اجراي برنامه هاي راهبردي ورزش قهرمانی * 

  مختص استان

ید دانشگاه به جهت بهره گیري از ظرفیت هاي علمی اسات* 

  ارتقاء کمی و کیفی ورزشکاران قهرمان استان

افزایش سرانه فضاهاي ورزشی مختص ورزش هاي * 

  قهرمانی استان

تقویت نقش و جایگاه مثبت ورزش در کاهش ناهنجاري * 

  هاي اجتماعی

ایجاد انگیزه و افزایش مشوق ها به جهت شرکت عموم * 

 فه اي ورزش قهرمانیورزشکاران استان در فعالیت هاي حر
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هاي موجود در سازمان هاي ورزشی استان سمنان استراتژي هاي  هدیدتبر اساس نقاط قوت، ضعف، فرصت و 

 راهبرديبرنامه طراحی هر چند کوچک در  یگام ،راهبردهاامید است با در نظر گرفتن این . الزم تدوین گردید

  .ه شودورزش قهرمانی استان سمنان برداشت

  یجه گیريبحث و نت

خارجی تضمین  عوامل پیش بینی و داخلی عوامل صادقانۀ تجزیه و تحلیل آن تبع به و مناسب راهبرد تعیین 

 هايو پروژه سازمان ها از بسیاري موفقیت رمز ،بنابراین .است سازمان یک بیشتر بهره وري و موفقیت کنندة

هاي موقعیت بررسی و) هاضعف و هاقوت(داخل موجود منابع صحیح و تحلیلتجزیه  می تواند مدیریتی،

 تهیۀ هايبخش ترینمشکل از خارجی و داخلی اصلی عوامل مقایسۀ  .باشد) تهدیدها و هافرصت(خارجی

  .نیازمند است صحیح هاي قضاوت به که است تهدید و فرصت ضعف، قوت، ماتریس نقاط

 مقایسه را اطالعات وسیله بدان که است مهمی ابزارهاي از یکی تهدید و فرصت ضعف، قوت، نقاط ماتریس

 ،WO يها ياستراتژ ،SO يها استراتژي ،است استراتژي نوع زا آنچه از استفاده با توانند می و کنند می

  .نمایند ارایه را WT يها استراتژي و ST يها استراتژي

 استان، در منسجم و شده ساماندهی ورزشی هاي هیئت نظیر یقوت نقاطپژوهش حاضر نشان داد  هاي یافته

 ادارات سطح در تحصیلکرده و جوان انسانی نیروي وجود استان، ورزش در مربیان و داوران مناسب تعداد

 باال و )ورزش هاي خانه( مختلف هاي رشته براي اختصاصی هاي سالن وجود سمنان، استان جوانان و ورزش

 چنین. دارد وجود سمنان استان قهرمانی زشور در کشور هاي استان سایر به نسبت ورزشی سرانه نرخ بودن

 حداقل به راستاي در اینکه بر مشروط کنند شایانی کمک آن وظایف و رسالت انجام به توانند می هایی قوت

. دنباش بیرونی هاي فرصت از حداکثر استفاده نیز و بیرونی تهدیدات اثرات کاهش و ضعف نقاط رساندن

 و بزرگ صنایع وجود استان، مستعد و جوان جمعیت قهرمانی، ورزش به ممرد عالقه و تمایل چون هاییفرصت

 هاي رهنمود و ها دیدگاه و پایتخت به نزدیکی و کشور مرکزیت در استان یکتژئوپل موقعیت استان، در کوچک

 بتیرقا مزایاي توانند می قهرمانی ورزش به اهتمام پیرامون استانی مسئوالن همچنین و نظام مسئوالن و رهبران

 بیشتري توجه هافرصت قبیل این هب چنانچه .کنند ایجاد سمنان استان قهرمانی ورزش براي اي مالحظه قابل

 استان قهرمانی ورزش مدیران اختیار در خود خودي به ها فرصت این البته. دارد وجود ها آن تحقق امکان ،شود
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 ها آن از و آورد به دست را ها آن بتوان حوزه این در موجود هاي قوت از استفاده با اینکه مگر گیرند،نمی قرار

  .کرد برداري بهره تهدیدات کردن وکمرنگ ضعف نقاط رفع منظور به

 توان می جمله آن از ؛است هاییضعف داراي سمنان استان قهرمانی ورزش داد نشانهمچنین  تحقیق هاي یافته

 تجهیزات و امکانات وجود عدم استان، ورزش در علمی یابی استعداد نظام و پایه هاي ورزش به توجه عدم به

 استان، درسطح ورزش مدارس تعداد بودن پایین المللی، بین رویدادهاي میزبانی و برگزاري براي افزاري سخت

 اعتبارات و منابع کمبود و سمنان استان قهرمانی ورزش توسعه و رشد براي مدون و راهبردي هاي برنامه نبود

 ورزش که است هایی حیطه شامل ضعف نقاطاین  ،واقع در .نمود اشاره سمنان اناست قهرمانی ورزش در

 به ضعف نقاط این تبدیل براي راهکارهایی و تدابیر اتخاذ که داده قرار فشار تحت را سمنان استان قهرمانی

  .رسد می نظر به ضروري امري محیطی تهدیدهاي نمودن محدود و ها فرصت اساس بر قوت نقاط

مدیریت و اجراي مطلوب و موفق برنامه هاي تربیت بدنی و ورزش، مستلزم فراهم آوردن مجموعه  ،بدون شک

تأسیسات  ازدر رأس همه این شرایط، ایجاد و توسعه و بهره برداري مطلوب . اي از شرایط و امکانات است

کیفیت و کمیت . استورزشی و فراهم ساختن تسهیالت الزم به منظور دسترسی آسان عالقه مندان به این فضاه

هر چند سرانه فضاي ورزشی . ، منعکس کننده دانش و تعهد ما به نسل آینده استساخته شدهفضاهاي ورزشی 

اما باید از وجود فرصت هایی مانند دیدگاه ها و رهنمودهاي رهبران و  ،در حد پایین قرار دارداستان سمنان 

هتمام به ورزش قهرمانی و موقعیت ژئوپلتیک استان در ا پیرامونمسئوالن نظام و همچنین مسئوالن استانی 

  . مرکزیت کشور و نزدیکی به پایتخت استفاده کرد

 ورزش در رویه و فرماندهی وحدت وجود عدم جمله از تهدیدهایی داد نشان تحقیق هاي یافته همچنین

 قهرمانی ورزش توسعه براي دستی باال مند نظام و علمی هاي برنامه وجود عدم کاري، موازي و استان قهرمانی

 آگاهی فرهنگ رشد و اخبار پوشش براي استان سطح در بروز و فراگیر هاي رسانه وجود عدم سمنان، استان

 و طالق اعتیاد، نرخ افزایش ورزشکاران، انتظارات حد در ورزش از مالی حمایت فرهنگ وجود عدم عمومی،

 از ندا عبارت واقع در تهدیدها. است داده قرار الشعاع تحت را ورزش از حوزه این سمنان، دراستان بزهکاري

 توانند می نشود انجام آنها مورد در ضروري اقدامات چنانچه و بارند زیان نتایج داراي بالقوه که هایی موقعیت
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 ورزش نشود، پیدا تهدیدات این با مقابله براي راهکارهایی اگر همچنین. باشند داشته ها فعالیت بر منفی اثرات

  .شد خواهد روبرو بزرگی هاي چالش با بزودي سمنان استان قهرمانی

 ،)1388( ینیب، جهان )1387(نصیرزاده  ،)1388(همکاران  و مظفرىنتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش هاي 

  .به نوعی همسو می باشد )1390(پور جوادي و  )1387(یزدي  اکبري و الهی ، حمیدي،)1388( ياحمدیار 

د یا آنها را به نقاط نافته ها پیشنهاد می شود سازمان هاي ورزشی استان نقاط ضعف را از بین ببربر اساس ی 

آنها رها سازد و  بندهنگامی که یک سازمان با تهدیدات مواجه می شود، می کوشد خود را از . قوت تبدیل کند

 .ري از فرصت ها معطوف نمایدوضعیت را به گونه اي در آورد که بتواند بیشتر توجه خود را به بهره بردا

و در حداکثر زمان ممکن نقاط ضعف داخلی  با بهره گیري از فرصت ها نقاط قوت خود را بیشتر کند ،همچنین

ه دیگر براي را. نمایدرا کاهش دهد و یا با سازمان هایی که می توانند از فرصت ها استفاده کنند، مشارکت 

است که افراد واجد شرایط را استخدام کرد و در زمینه فنون مورد هاي تدوین شده این  راهبرد ی شدناجرای

  .نظر به آنها آموزش داد

ماتریس  ،در مجموع. اراي ضعف بیشتري می باشندد استان بر اساس نتایج پژوهش، سازمان هاي ورزشی

بتواند از مطلوب ترین وضعیت و موقعیت براي سازمان در حالتی است که . قرار دارد wtارزیابی در منطقه 

تمامی نقاط مثبت، مزیت ها و شایستگی هاي خود براي به حداکثر رساندن موقعیت ها، تقاضا ها و فرصت ها 

 soبه این وضعیت یعنی استراتژي  swotهر سازمانی، حرکت از هر موقعیت در ماتریس  هدف .استفاده کند

توانند آنها  حتی می ،در صدد رفع آنها برآیندد ضعف خود را شناسایی کنند و اگر سازمان ها بتوانند موار. است

نتایج پژوهش نشان داد که موقعیت استراژیک سازمان هاي ورزشی به  همچنین. کنندد قوت تبدیل را به موار

از فرصت هاي  می تواندگونه اي است که از ضعف ها و فرصت هاي زیادي در این زمینه برخوردار است و 

و  SWOTبا توجه به تجزیه و تحلیل  ،همچنین .حداکثر استفاده را بنمایدموجود جهت مرتفع شدن ضعف ها 

اداره کل ورزش و جوانان  نمره هاي حاصل از جمع جبري ماتریس هاي ارزیابی عوامل داخلی و خارجی،

قوت ها و از  ،سمنان در منطقه تهدید ها قرار گرفته که این موقعیت بیانگر این مهم است که از نظر سازمانی

 ،با توجه به این موقعیت. در تدوین برنامه از آن بهره گرفت بایدفرصت هایی دارد که  ،ر عوامل بیرونینظ

همچنین براي  .تبدیل به فرصت شوند و در جهت توسعه و گسترش فعالیت ها، از آنها استفاده شود تهدید ها
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برنامه هاي ملی و کالن ورزش موفقیت در عرصه ورزش، استان سمنان باید برنامه هاي خود را در راستاي 

 چارچوبی قالب در ورزش جامعۀ مساعی و هاتالش که شود سبب می آن اجراي و کالن ریزيبرنامه .تنظیم کند

 راستاي در تالش برآیند و یابد کاهش موازي فعالیت هاي ،یردقرار گ کالن اهداف تحقق جهت در وحدت بخش

 .کندمی فراهم استان ورزش کنترل عملکرد يمعیاري برا اینکه ضمن -باشد اهداف به نیل

 و هاشهرستان ورزش ادارات مانند ترسطوح پایین به راهبرد خواهی و برنامه محوري تفکر رسوخ ،شکبی 

   .کند می تسهیل را توسعه روند ورزشی هايهیأت
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Today, sport as an amazing social phenomenon is of important role in life style. It 
is a necessary of life and a part of culture and identity of nations in this era. It is a 
kind of organized an purposeful game in which all the movements are done for 
improving physical and mental power and skillfulness. So that is necessary to have 
a strategic plan. The purpose of this study is developing a strategic plan for 
championship of Semnan province combining SWOT and AHP methods. 
Descriptive-field research method has been used for this study and to determine the 
analytical hierarchy process, experts of Semnan championship sport were 
employed to study the books, related articles and meetings of the Steering Council 
in this area. The statistical population consisted of 73 managers and members of 
the board of directors and heads of sports, 43 of experts and heads of sport 
departments,42  coaches and referees working in the premier leagues of athletic 
fields , 63 sport champions of Semnan and 29 clear sighted experts. Totally, 152 
people were selected based on Morgan chart. After the announcement of the 
calling, statistical population were asked to announce  internal factors (strengths 
and weaknesses) and external factors (opportunities and threats) of championship 
Sport of Semnan province and after identifying and classification of the ideas, 
questionnaire of AHP method was designed. Validity (nominal, of content) of the 
questionnaire was confirmed by experts and its reliability was obtained due to the 
incompatibility rate of the questionnaire which was 0.89 by Cronbach's alpha. For 
descriptive data analysis, SPSS software and for hierarchical analysis, AHP Master 
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Software were used. In the survey part 152 people were recruited. The results 
showed that the strengths are about the organized sport boards (0/321) and the 
weaknesses are about the young new working staff in sport organization 
(0/056).About the reason of weaknesses the lack of sufficient number of schools in 
province was obvious (0/509) and ignoring the basic sports and finding talents was 
less(0/079).About the opportunities the upper state was for the ideas of leader and 
governmental staffs (0/365)  and the least was for lack of being small and big 
industries in the province(0/076).About threats increasing number of crime and 
addiction and divorce (0/312) were the major and lack of the least support of 
athletes (0/0624) was the minor reason. 

Key Words: Strategy, Championship Sport, Semnan Province Development and  
AHP Method 

 

 

 

 

 


