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چکیده
این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهشهای کاربردی و از نظر گردآوری دادهها از نوع توصیفی
تحلیلی بود که به روش پیمایشی انجام شد .جامعه آماری شامل ذینفعان اصلی کشتی استان بودند که
 961نفر از آنها به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند .از پرسشنامه محقق ساخته برای
گردآوری دادهها استفاده شد که پس از تایید روایی صوری و محتوایی توسط متخصصان ،پایایی آن از
طریق ضریب آلفای کرونباخ برای قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها به ترتیب برابر با ،0/179
 0/199 ،0/116و  0/149بدست آمد .دادهها از طریق ماتریسهای تحلیل محیطی ،ارزیابی درونی،
ارزیابی بیرونی ،ارزیابی درونی و بیرونی و آزمون فریدمن در بسته نرمافزار  SPSS16نسخه  96تحلیل
شدند .نتایج نشان داد که این هیات دارای  99نقطه قوت و  91نقطه ضعف بود و با  94فرصت و 94
تهدید مواجه بوده است .برگزاری منظم مسابقات در تمامی سطوح به دور از هرگونه تبعیض ،فقدان
بازاریابی؛ جمعیت جوان با انگیزه و مستعد ،و مشکالت اقتصادی استان و همچنین مسایل مالی اکثر
ورزشکاران به ترتیب به عنوان مهمترین قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید بودند .این هیات از نظر
راهبردی در موقعیت محافظهکارانه قرار داشت .همچنین ،براساس تحلیل محیطی ،در مجموع  99راهبرد
شامل  2راهبرد تهاجمی 4 ،راهبرد رقابتی 1 ،راهبرد محافظهکارانه و  9راهبرد تدافعی برای هیات کشتی
استان تدوین شد .پیشنهاد میشود ،این هیات راهبردهای محافظهکارانه را در اولویت قرار دهد و با
تدوین برنامه عملیاتی مناسب ،زمینه اجرای این راهبردها را در هیات کشتی استان فراهم نماید.
کلید واژهها :تحلیل محیطی ،راهبرد ،کشتی ،موقعیت راهبردی
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مقدمه
یکی از پدیدههای مهم اجتماعی ،ورزش است که به عنوان هرگونه فعالیت ،تجربه ،اقدامات
شرکتهای تجاری در جهت ایجاد تناسب اندام ،تفریح ،فعالیتهای قهرمانی یا اوقات فراغت
تعریف شده است ) .(Parks, Jerome & Lucie, 1998برای توسعه ورزش در ابعاد مختلف،
جنبشها و سازمانهای مختلفی بوجود آمده است .در این خصوص ،برای اداره رشتههای ورزشی،
فدراسیون ورزشی طبق اساسنامه مدون و هماهنگ با اساسنامه فدراسیون بینالمللی ذیربط تشکیل
میگردد .هیأت ورزشی نیز به عنوان نماینده فدراسیون ،به منظور فراهم کردن زمینه مساعد در
جهت گسترش رشته ورزشی مربوطه و ایجاد انگیزه و نیز جذب آحاد مردم به امر ورزش و کشف
استعدادها و باال بردن سطح مهارتهای ورزشی بر اساس اصول و مبانی پیشبینی شده در اهداف
فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان ایجاد میشود .این هیأت فعالیتهای مرتبط در سطح استان را
با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان و با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه ،اجرا و
نظارت میکند ) . (Sajadi, 2006یکی از این هیاتها ،هیات کشتی است که باید تالش کند
ورزش کشتی را در هر استان توسعه دهد.
از راههای توسعه کشتی ،آیندهنگری از طریق برنامهریزی راهبردی است .برنامهریزی راهبردی
فرایندی است در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تالشهای آن برای نیل به رسالت
و اهداف بلندمدت ،با توجه به امکانات و محدودیتهای درونی و بیرونی سازمان .سازمانها از این
طریق میتوانند بهتر کار کنند؛ به محیط خود واکنشهای مناسبتری نشان دهند؛ جهتگیریهای
آینده خود را مشخص کنند؛ تصویری روشنتر از سازمان و اهداف آن ترسیم و فعالیتهای خود را
در لوای راهبردی واحد هماهنگ نمایند ) .(Alvani, 2006این نوع برنامهریزی دارای اصولی
همچون استفاده از یافتههای پژوهشی ،بکارگیری مدلهای معتبر ،استفاده از تجارب علمی و عملی
متخصصان ،توجه به اولویتها و آیندهنگری ،توجه به آمار و توسعه سیستم اطالعات برای بهبود
تصمیمگیری است ) .(Khosravizadeh & Hamidi, 2011بر این اساس ،مدلهای گوناگونی
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برای تدوین برنامه راهبردی در ورزش مطرح شده است که وجه مشترک آنها تحلیل محیطی،
تدوین بیانیههای رسالت و چشمانداز ،ارزشهای محوری ،حوزههای کلیدی عملکرد ،اهداف
بلندمدت ،راهبردها ،شاخصهای ارزیابی عملکرد و برنامه عملیاتی میباشد؛ که بر اساس اهداف
پژوهش حاضر ،توضیحاتی در مورد تحلیل محیطی و راهبردها ارایه میگردد .تحلیل محیطی از
راههای شناخت وضعیت سازمان و ابزاری برای جلوگیری از شوکهای راهبردی و تامین سالمتی
بلندمدت سازمان است .در این محیط سازمانها با عوامل بیرونی سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
تکنولوژیکی و عوامل درونی مدیریت ،بازاریابی ،امور مالی ،تولید یا خدمات ،تحقیق و توسعه و
سیستم اطالعات رایانهای سروکار دارند ) .(A’arabi, 2006تحلیل محیطی معرف قوتها ،ضعف-
ها ،فرصتها و تهدیدهای سازمان است ) .(Hamidizadeh, 2003در این تحلیل ،عوامل درونی 9و
عوامل بیرونی 2سازمان بررسی و بر اساس آنها راهبردهای مناسب در چهار موقعیت ST ،WO ،SO

و  WTتدوین و انتخاب میشود؛ بطوریکه در موقعیت  SOاز راهبردهای تهاجمی 3یا رشد و
توسعه؛ در موقعیت  STاز راهبردهای رقابتی 4شامل نگهداری و حمایت درونی؛ در موقعیت WO

از راهبردهای محافظهکارانه 9شامل نگهداری و حمایت درونی و در موقعیت  WTاز راهبردهای
تدافعی 6شامل برداشت ،واگذاری ،کاهش و انحالل استفاده خواهد شد ).(A’arabi, 2006
راهبردها راههایی هستند که سازمان با آنها میتواند به اهداف بلندمدت خود دست یابد و بر اساس
تحلیل محیطی تدوین میشوند ).(David, 1999

بر این اساس ،در خارج کشور در برنامه راهبردی فدراسیون کشتی ) BWF (2015بیانیه
رسالت ،بیانیه چشمانداز ،ارزشهای محوری ،حوزههای کلیدی و اهداف گزارش شده است .نقاط
قوت کشتی ) OAWA (2015در کشور کانادا شامل :داشتن افراد برجسته ،برگزاری مناسب
1 . Internal Factors
2 . External Factors
3 . Aggressive
4 . Competitive
5 . Conservative
6 . Defensive
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رویدادها ،عملکرد بسیار عالی ،مقامات رسمی ورزش کانادا ،ارتباط نزدیک برخی نخبگان کانادا با
مربیان ،پایگاههای قوی پرورش استعداد (برنامه مدارس) ،برنامه توسعه انتاریو و برنامههای قوی
عملیاتی بوده است .راهبردهای ) United world wrestling (2016شامل توسعه کشتی در همه
قارهها ،مبارزه با دوپینگ ،توسعه سبکهای مختلف کشتی؛ راهبردهای کانادا شامل ارتقای نقش
ملی و فراملی فدراسیون ،مشارکت زنان ،بهبود محتوای آموزشی ،تصمیمگیری مشارکتی و
هماهنگ؛ راهبردهای انگلستان عبارت از افزایش اعضای باشگاهها و انجمنها ،آموزش جوانان،
مشارکت حامیان مالی ،مشارکت دانشگاهها و مدارس؛ راهبردهای کشتی ترکیه شامل درآمدزایی،
اطالعرسانی قوی ،تامین نیازهای توسعهای باشگاهها ،توسعه منابع و بازاریابی ،توسعه زیرساختها،
ترویج ،تبلیغ و اشاعه ،آموزش ،استقالل از دولت ،توسعه عملکرد؛ راهبردهای ژاپن عبارت از
توانمندسازی شخصیتی و اخالقی ،توسعه آموزش ،تاکید بر خردساالن و جوانان ،توجه به عوامل
محیطی موثر بر کشتی؛ و راهبردهای آلمان شامل فقدان تاکید بر اهداف صرف اقتصادی ،مبارزه با
دوپینگ ،توجه به کشتی جوانان ،کمک به پیشرفت و تعالی اعضاء ،برگزاری و شرکت در
مسابقات بینالمللی بوده است .در برنامه راهبردی )Scottish Wrestling Association (2017

مواردی همچون چشمانداز ،رسالت ،اهداف و ارزشهای محوری گزارش شده است .در برنامه
گزارش شده توسط ) BC Wrestling (2018در کانادا ،اولویت ورزش کشتی شامل بکارگیری
مدل پرورش بلندمدت ورزشکار ،انجام فعالیتهای ترویجی ،جذب مشارکت سایر بخشها ،و
تعلیم و تربیت منابع انسانی بویژه مربیان و مدیران بوده است .نتایج پژوهش Santos & Brandao

) (2019نشان داد که گنجاندن دانش ورزش کشتی در برنامه مدارس میتواند به توسعه آن کمک
کند .در پژوهش ) Jessica & et al (2020به توسعه ورزش کشتی در بین زنان پرداخته شده است.
در برنامه راهبردی ) USA Wrestling (2020به مواردی همچون تحلیل محیطی ،رسالت ،چشم-
انداز ،ارزشهای محوری ،حوزههای کلیدی ،و اولویتهای راهبردی پرداخته شده است .به عنوان
نمونه ،اولویتهای راهبردی آن شامل سالمتی و حمایت از ورزشکار ،مشارکت و همکاری
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راهبردی ،مشتریمحوری ،کشتی زنان ،و برتری سازمانی؛ ارزشهای محوری آن شامل مسولیت،
انسجام ،تعهد و ایثار ،صداقت ،پاسخگویی و احترام؛ و حوزههای کلیدی آن شامل حفظ برتری
رقابتی ،رشد سطوح پایه ،تقویت برند ،و شبکه اجتماعی بوده است.
در داخل کشور ،در پژوهش ) ،Esmaeeli (2005اختالفات قومی و قبیلهای و عقیدتی،
کمبود و عدم تناسب امکانات ،کمبود تخصص ،مشکالت اقتصادی ،نبود شغل برای قهرمانان،
کوچ مربیان و قهرمانان نخبه به شهرهای بزرگ و پردرآمد از عوامل نزول کشتی لرستان بوده
است .در تحلیل محیطی فدراسیون کشتی ایران که توسط ) Goudarzi & Honari (2009انجام
شد 1 ،نقطه قوت 1 ،نقطه ضعف 99 ،فرصت و  1تهدید شناسایی شدند بهطوریکه وجود برنامه-
های علمی ،امکانات پیشرفته و به روز کشورهای رقیب و اعتبارات مکفی به عنوان مهمترین تهدید؛
برگزاری مسابقات منظم در سطح آموزشگاهها و دانشگاهها به عنوان مهمترین قوت؛ حمایت
تشکیالتی دولت و قوای سهگانه از جمله فرصتهای مهم در توسعه آتی کشتی کشور و عدم
وجود مدیران شایسته و با کفایت در مدیریت هیاتها مهمترین ضعف بود .راهبردهای فدراسیون
نیز شامل بهبود روند و محتوای آموزشی برای مربیان و کشتیگیران؛ تصمیمسازی مشارکتی؛
افزایش توسعه باشگاهها و انجمنها؛ توسعه مشارکت اسپانسرها؛ توسعه همکاری و مشارکت
دانشکدههای تربیتبدنی؛ استقالل مالی از دولت و توسعه منابع مادی و مالی؛ تاٌمین نیازهای توسعه-
ای باشگاهها؛ توسعه بازاریابی؛ توانمندسازی شخصیتی و اخالقی؛ مشارکت در همه رویدادهای
بینالمللی؛ توسعه مسابقات داخلی؛ جلوگیری از دوپینگ و برخورد قاطع و ریشهای با این پدیده
بودهاند .نتایج پژوهش ) Moosavi & et al (2012نشان داد که کشتی کشور دارای  2نقطه قوت
و  99نقطه ضعف است و با  3فرصت و  4تهدید مواجه است .بعالوه ،راهبردهای توسعه کشتی در
تمام ابعاد ،افزایش شرکت در رقابتهای کشتی ،توسعه مشارکت مردم ،توسعه ارتباطات ،جذب
مشارکت مالی بخش خصوصی ،توسعه کشتی در مدارس ،حفظ و توسعه اماکن کشتی ،توسعه
ورزش در بین نوجوانان و صرفهجویی در هزینهها برای کشتی تدوین شد .نتایج پژوهش
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) Vatandoost & Nasirzadeh (2012نشان داد که فدراسیون کشتی ایران با مشکالت مالی،
وابستگی شدید مالی هیأتهای استانی به فدراسیون ،فقدان ارتباط فدراسیون با فیال ،عدم نهادینه
شدن استعدادیابی در کشور ،فقدان نظام شایستهساالری در مدیریتها ،ورود سیاسیون در کشتی،
وجود انگیزههای مالی بهتر در سایر رشتههای ورزشی ،عدم پرداختن رسانههای گروهی به
ورزش ،عدم ارتباط انستیتو بینالمللی کشتی با بدنه علمی کشور ،وجود مدیریت سنتی حاکم بر
ورزش کشور و کشتی ،بروز مسائل غیر اخالقی و دوپینگ در برخی از میادین ،بینظمی در
برگزاری رویدادهای داخلی و عدم تربیت نیروی انسانی متخصص در کشتی مواجه است .نتایج
پژوهش ) Shahlaee & et al (2012نشان داد که توسعه مدیریت و برنامهریزی ،ارتباطات و
هماهنگی ،استعدادیابی و آموزش پایه کشتی ،استفاده از منابع انسانی و مربیان باتجربه و تخصیص
منابع مالی و بودجه و همچنین اماکن و تأسیسات و تجهیزات میتواند به توسعۀ کشتی کشور
منجر شود .در پژوهش ) Hoseinpour & et al (2012مواردی مانند عدم وجود برنامهای جامع و
هماهنگ ،عدم تخصیص منابع مالی مناسب و کافی ،عدم حمایت مسئوالن ورزش ،کمبود
امکانات و تجهیزات در شهرستانها و کمبود تبلیغات مناسب و کافی صدا و سیما به عنوان
مهمترین موانع توسعه کشتی باچوخه استان خراسان شمالی گزارش شد .نتایج
پژوهش ) Hasannezhad & et al (2013نشان داد که کشتی استان مازندران از  99قوت و 99
ضعف برخوردار و با  92فرصت و  99تهدید مواجه میباشد .باالترین قوت برگزاری منظم مسابقات
قهرمانی در سطح شهرستانها و استان و مهترین ضعف عدم توجه علمی و اصولی به امر آموزش
بود .مهمترین فرصت برگزاری منظم مسابقات در سطح آموزشگاهها و دانشگاهها و مهمترین تهدید
وجود برنامههای اصولی و علمی در استانهای دیگر بود .بعالوه ،محرز شد که کشتی استان در
موقعیت  WOقرار دارد که میبایستی از راهبردهای محافظهکارانه استفاده نماید .در کل  4راهبرد
 2 ،SOراهبرد  1 ،STراهبرد  WOو  4راهبرد  WTبرای توسعه کشتی استان ارائه شد .نتایج
پژوهش ) Khodayari & et al (2015نشان داد امکانات ،مدیریت فدراسیون ،آمادگی جسمانی،
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آسیبدیدگی و مسائل روانی به ترتیب بر عدم تداوم قهرمانی مدالآوران نوجوان و جوان کشتی
ایران در رده بزرگساالن کشتی از دیدگاه مدیران و مربیان تأثیرگذار هستند .در پژوهش Behtari

) 9 ،& et al (2015قوت 92 ،نقطه  99 ،فرصت و  92تهدید برای فدراسیون کشتی شناسایی و
مشخص شد که فدراسیون از نظر راهبردی در موقعیت  WOقرار دارد که بر این اساس  6راهبرد
برای آن تدوین شد .نتایج پژوهش ) (Heyrani & et al, 2019نشان داد که راهکارهای بهبود
کشتی استان کرمانشاه دارای  1عامل شامل راهکارهای پیشرفت ،مدیریتی ،قهرمانی ،استعدادیابی،
مالی ،عمومی ،اجتماعی ،دانشی ،راهکار مربوط به مربی و ورزشکار میباشد.
شایان ذکر است که کشتی در سالهای اخیر با خطر حذف از المپیک مواجه بوده است .در
این راستا ،اتحادیه جهانی کشتی به تدوین برنامههای توسعه کشتی در سطوح بینالمللی ،قارهای و
ملی اهتمام دارد ) .(United world wrestling, 2016کشتی ورزش ملی ایرانیان است و از دوران
قدیم به شکل های مختلف اجرا و با فرهنگ کشور عجین شده است ) .(Abasi, 1998از طرف
دیگر ،پژوهشهای فوق بیانگر آن است که برخی کشورها و استانهای آنها به تدوین برنامههای
توسعه بر اساس تحلیل محیطی پرداختهاند؛ لیکن ،در ایران اکثر استانها فاقد برنامه راهبردی برای
کشتی هستند .استان لرستان نیز از استانهای مستعد کشتی محسوب میشود ،لیکن علیرغم تالش-
های دستاندرکاران ،از جایگاه مطلوبی در کشور برخوردار نیست .شاید یکی از دالیل این
موضوع نداشتن برنامههای بلندمدت و میانمدت باشد .از این رو ،ضروری است این هیات نیز به
تدوین برنامه راهبردی مبادرت نماید .احتماال این کار عالوه بر مزایای موجود در بطن برنامهریزی،
بتواند به تعیین مسیر و اهداف آینده هیات کمک نماید .بدین منظور ،هدف از انجام پژوهش حاضر
تحلیل محیطی و تدوین راهبردهای توسعه هیات کشتی استان لرستان است .بر این اساس ،سواالت
این پژوهش عبارتند از اینکه نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصت و تهدیدهای هیات کشتی استان
لرستان چیست؟ از نظر راهبردی در چه موقعیتی قرار دارد و راهبردهای مناسب آن چیست؟
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روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهشهای کاربردی در حوزه مطالعات راهبردی و از نظر
گردآوری دادهها از نوع توصیفی تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام گرفت .جامعه آماری
پژوهش شامل رئیس و نائب رئیس هیات استان و شهرستانها ،کارشناسان کشتی ،مربیان ،داوران،
ورزشکاران ،مدیران و کارشناسان اداره ورزش استان ،مدیران و کارشناسان اداره ورزش آموزش و
پرورش ،و مدرسین دانشگاه بودند ( 9431نفر) که  961نفر از آنها به شیوه هدفمند به عنوان نمونه
آماری انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه تحلیل محیطی استفاده شد .در پرسشنامه
تحلیل محیطی ،پس از بررسیهای کیفی که شامل سواالت باز و نیز مصاحبههای نیمه ساختار یافته
با برخی اعضای جامعه آماری بود .روایی پرسشنامه توسط  90نفر از اساتید رشته مدیریت ورزشی
و تربیت بدنی بررسی و تایید گردید .بعالوه ،پایایی آن نیز از طریق توزیع  30پرسشنامه بررسی شد؛
بطوریکه ضریب آلفای کرونباخ برای قوتها ،ضعفها ،فرصتها ،تهدیدها و کل پرسشنامه به
ترتیب برابر با  0/149 ،0/199 ،0/116 ،0/179و  0/149بدست آمد .برای ارزیابی عوامل درونی از
ماتریس ارزیابی عوامل درونی استفاده شد .ستون اول مربوط به قوتها و ضعفها ،و ستون دوم
مختص ضریب اهمیت (وزن) آنها بود بطوریکه مجموع ضرایب باید برابر  9میشد ( .)∑=9در
ستون سوم با توجه به میزان شدت عامل (رتبه) به هر یک از ضعفها نمرات 9یا  2و به هر یک از
قوتها نمرات  3یا  4تعلق گرفت .در ستون چهارم ،اعداد ستونهای  2و  3هریک از عوامل در
یکدیگر ضرب و امتیاز هر یک از عاملها جداگانه محاسبه شد .سپس ،امتیاز کلیه عاملها با یکدیگر
جمع شد تا امتیاز نهایی عوامل درونی هیات تعیین گردد .برای ارزیابی عوامل بیرونی هیات از
ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی 9به شیوه ماتریس ارزیابی عوامل درونی استفاده شد؛ با این تفاوت
که در ستون سوم ماتریس با توجه به میزان شدت عامل (رتبه) به هر یک از تهدیدها نمرات  9یا  2و به
هر یک از فرصتها نمرات  3یا  4تعلق گرفت .برای تعیین موقعیت راهبردی از ماتریس ارزیابی

1. External factors evaluation matrix
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عوامل درونی و بیرونی 9استفاده شد ب طوریکه نمرات ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی در
ابعاد افقی و عمودی قرار گرفتند تا جایگاه هیات در خانههای آن مشخص شود .در این ماتریس،
نمرات دریک طیف و شامل قسمت قوی ( 2/9تا  )4قسمت ضعیف ( 2/9تا  )9تعیین میشوند.
شایان ذکر است که در این ماتریس ها ،موقعیت راهبردی در یکی از مناطق چهارگانه ،ST ،SO
 WOو  WTمشخص میشود ) .(A’arabi, 2006عالوه بر ماتریسهای راهبردی فوق الذکر،
دادهها با استفاده آمار توصیفی شامل جداول فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و همچنین آزمون
فریدمن در نرم افزار  SPSSنسخه  96تحلیل شدند.
یافتهها
از نظر جمعیت شناختی 44 ،درصد پاسخ دهندگان در دامنه سنی  31-30سال قرار داشتند؛ 36
درصد آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری بودند؛  44درصد در حوزه علوم
ورزشی و  66درصد در سایر رشتهها دارای تحصیالت بودند و  29درصد آنها بین 90تا  99سال
سابقه فعالیت در کشتی داشتند .از نظر تحلیل محیطی ،مواردی همچون قوتها ،ضعفها ،فرصتها
و تهدیدهای هیات کشتی استان لرستان بررسی شدند.
در این خصوص ،نقاط قوت هیات کشتی در جدول  9نشان داده شده است.
جدول  :9رتبهبندی نقاط قوت هیات کشتی استان لرستان
رتبه میانگین

رتبه

قوتها

کد
S1

ثبات مدیریت در هیات کشتی استان

9/19

7

S2

مدیریت هیات کشتی

9/70

1

S3

تعامل مناسب بین هیات استان با هیاتهای شهرستان

9/99

90

S4

رعایت تقویم مسابقات بر اساس تقویم فدراسیون کشتی

6/31

3

S5

برگزاری منظم مسابقات استان در تمامی سطوح به دور از هرگونه تبعیض

7/99

9

S6

شرکت منظم تیمهای کشتی در ردههای سنی مختلف در مسابقات ملی

6/17

2

S7

تعامل هیات با فدراسیون کشتی کشور

6/31

4

1 . Internal and external factors evaluation matrix
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S8

توجه هیات به دورههای آموزشی مربیان و داوران

9/19

6

S9

ارتباطات داخلی مناسب بین منابع انسانی کشتی

4/64

99

S10

تمرکز بر خردساالن و ورزشکاران مستعد در سطوح پایه

6/04

9

S11

تعامل با سایر سازمانهای استان

9/91

1

همانگونه که مشاهده میشود ،برگزاری منظم ،شرکت منظم و رعایت تقویم مسابقات جزو
مهمترین قوتهای هیات کشتی استان بودهاست .بعالوه ،تفاوت رتبه میانگین هر یک از گویههای
مربوط به قوتهای آن نیز از نظر آماری معنیدار بود.
نقاط ضعف هیات کشتی در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  :2رتبهبندی نقاط ضعف هیات کشتی استان لرستان
رتبه میانگین

رتبه

ضعفها

کد
W1

عدم وجود برنامه بلندمدت

90/23

3

W2

کمبود امکانات و تجهیزات مناسب و متناسب با استانداردهای این رشته

1/49

90

W3

عدم حمایت مناسب از مربیان و افراد فعال در هیاتهای کشتی استان

90/97

4

W4

نداشتن پایگاههای استعدادیابی و فقدان طرح استعدادیابی در سطح استان

90/96

9

W5

عدم وجود مربیان متخصص در کشف و پرورش استعدادها

90/92

6

W6

پایین بودن دانش نظری و علمی برخی از مربیان کشتی استان

1/37

92

W7

فقدان طرح آموزشی علمی و یکسان در کشتی

7/19

97

W8

نبود ارتباط سیستماتیک بین هیاتها با مراکز علمی استان و کشور

1/94

93

W9

درآمدزایی ناچیز هیاتها و وابستگی شدید مالی به فدراسیون و ورزش استان

90/00

7

W10

ضعف بازاریابی

99/29

9

W11

کمتوجهی به مسائل اخالقی ،خشونت ،دوپینگ و عدم توانایی در کنترل آن

99/01

2

W12

فقدان شایستهساالری در انتصابات روسای هیاتهای شهرستانها

1/79

1

W13

فقدان مهارتهای فنی عالی کشتیگیران و کم تجربه بودن آنها

1/39

96

W14

حجم کار باال و عدم اختصاص وقت کافی توسط دست اندرکاران کشتی

1/43

99

W15

عدم برگزاری لیگ استانی

1/72

1

W16

نبود مربی و غیر فعال بودن ورزش کشتی در برخی مناطق استان

1/63

94

W17

بی توجهی به کشتیهای بومی و محلی استان

1/36

99

W18

عدم استفاده بهینه از فن آوری اطالعات و ارتباطات برای توسعه کشتی

7/12

91
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همانگونه که مشاهده میشود ،کمتوجهی به مسائل اخالقی ،خشونت ،و دوپینگ؛ و نداشتن
برنامه بلندمدت جزو مهمترین ضعفهای هیات کشتی استان بودهاست .بعالوه ،تفاوت بین رتبه
میانگین هر یک از گویههای مربوط به ضعفهای آن نیز از نظر آماری معنیدار بود.
فرصتهای فرا روی این هیات در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  :3رتبه بندی فرصتهای فراروی هیات کشتی استان لرستان
کد

فرصتها

رتبه میانگین

رتبه

O1

کثرت جمعیت جوان سرشار از انگیزه و استعداد

1/11

9

O2

شرایط ویژه اقلیمی در جهت پرورش استعدادهای بالقوه

7/61

7

O3

تصدی امور ورزش استان توسط متخصصین تحصیل کرده و مجرب

7/71

4

O4

افزایش تعداد دانش اموختگان و متخصصان علوم ورزشی در استان

7/12

3

O5

عالقهمندی مردم استان به ورزش و قهرمانان کشتی

1/29

2

O6

رشد روزافزون فناوری اطالعات و تعداد رسانههای ورزشی استان

7/01

99

O7

وجود استانهای همجوار موفق در ورزش کشتی از جمله کرمانشاه و همدان

6/19

92

O8

وجود شورای شهر و عضویت برخی اعضای هیات رییسه کشتی استان در آن

6/40

94

O9

فرهنگ کشتی و سبقه طوالنی آن در لرستان

7/42.

1

O10

حمایت مدیران کالن استان از ورزش کشتی به دلیل جایگاه آن در جامعه

7/39

1

O11

وجود قهرمانان ملی و جهانی و افراد ذینفوذ و اثرگذار در ارکان فدراسیون

7/79

9

O12

عضویت نمایندگان استان در کمسیون تخصصی ورزش مجلس شورای اسالمی

6/79

93

O13

امکانات سایر سازمانهای دولتی و غیردولتی برای توسعه کشتی

7/70

6

O14

وجود طرح جامع (چشم انداز) کشتی کشور

7/23

90

همانگونه که مشاهده میشود ،جمعیت جوان و مستعد؛ عالقمندی مردم به کشتی و افزایش
دانشآموختگان علوم ورزشی جزو مهمترین فرصتهای هیات کشتی استان بوده است .بعالوه،
تفاوت بین رتبه میانگین هر یک از گویههای مربوط به فرصتهای آن نیز از نظر آماری معنیدار
بود .تهدیدهای فراروی این هیات در جدول  4نشان داده شده است.
جدول  :4رتبهبندی تهدیدهای فراروی هیات کشتی استان لرستان
کد

تهدیدها

رتبه میانگین

رتبه
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T1

تمرکز مسئولین استان و رسانههای گروهی به نتیجه گرایی در ورزش کشتی

9/71

94

T2

عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری در ورزش بخصوص ورزش کشتی

7/43

1

T3

مشکالت اقتصادی استان و ضعف معیشتی اکثر خانوادههای ورزشکاران کشتی

1/99

9

T4

عدم وجود موسسات و شرکتهای تولیدی برای حمایت از کشتی (اسپانسرها)

1/61

2

T5

عدم حمایت رسانهای و پوشش تلویزیونی شبکه استانی از مسابقات کشتی

6/16

92

T6

دخالت و اعمال نفوذ گروههای خارج از حوزه کشتی

7/29

90

T7

افزایش مهاجرت نخبگان کشتی استان به سایر استانها

7/70

6

T8

وجود ماده 11در ورزش (خصوصی سازی در ورزش) برای استانهای محروم

7/99

7

T9

افزایش هزینههای نگهداری سالنهای ورزشی کشتی

7/99

99

T10

کمبود انگیزه مدیران و پیشکسوتان کشتی استان برای مشارکت در کشتی

7/12

9

T11

استفاده ابزاری از این ورزش جهت دستیابی به اهداف و مطامع سیاسی

7/42

1

T12

تنوع و رشد سایر ورزشها و رو آوردن مردم به رشتههای جذاب و کم خطرتر

6/99

93

T13

وجود بازیهای کم تحرک (رایانهای) برای کودکان

7/12

4

T14

دسترسی آسان به مواد مخدر و نیروزا و مبتال شدن برخی ورزشکاران به اعتیاد

1/24

3

همانگونه که مشاهده میشود فقدان موسسات حامی؛ دسترسی آسان به مواد مخدر و نیروزا و
اعتیاد جزو مهمترین تهدیدهای هیات کشتی استان بوده است .بعالوه ،تفاوت بین رتبه میانگین هر
یک از گویههای مربوط به تهدیدهای آن نیز از نظر آماری نیز معنیدار بود .ماتریس عوامل درونی
و ماتریس عوامل بیرونی در جدول  9نشان داده شده است.
جدول  :9ماتریس ارزیابی عوامل درونی و ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی هیات کشتی استان لرستان
عوامل

کد

ضریب

شدت

درونی

عامل

اهمیت

عامل

S1

0 /9

4

0/20

S2

0 /3

3

0 /1

O2

S3

0 /3

3

0 /1

O3

0 /3

S4

0 /3

3

0 /1

O4

0 /3

4

S5

0 /4

4

0/96

O5

0 /9

4

0/20

S6

0 /4

3

0/92

O6

0 /2

3

0 /6

S7

0 /2

3

0 /6

O7

0 /3

4

0/92

S8

0 /3

3

0 /1

O8

0 /3

4

0/92

قوتها

عوامل

کد

ضریب

شدت

بیرونی

عامل

اهمیت

عامل

O1

0 /6

4

0/24

0 /3

4

0/92

3

0 /1
0/92

فرصتها

نمره

نمره

S9

0 /3

3

0 /1

O9

0 /9

4

0/20

S10

0 /9

4

0/20

O10

0 /3

3

0 /1

S11

0 /3

3

0 /1

O11

0 /3

3

0 /1

W1

0 /9

9

0 /9

O12

0 /2

3

0 /6

W2

0 /3

2

0 /6

O13

0 /9

4

0/20

W3

0 /3

9

0 /3

O14

0 /2

3

0 /6

W4

0 /4

2

0 /1

T1

0 /3

2

0 /6

W5

0 /3

2

0 /6

T2

0 /9

9

0 /9

W6

0 /4

2

0 /1

T3

0 /6

9

0 /6

W7

0 /4

2

0 /1

T4

0 /9

9

0 /9

W8

0 /2

9

0 /2

T5

0 /2

2

0 /4

W9

0 /4

2

0 /1

T6

0 /3

2

0 /6

W10

0 /9

9

0 /9

T7

0 /3

2

0 /6

W11

0 /9

2

0/90

T8

0 /6

9

0 /6

W12

0 /4

9

0 /4

T9

0 /2

2

0 /4

W13

0 /3

2

0 /6

T10

0 /4

2

0 /1

W14

0 /4

2

0 /1

T11

0 /3

2

0 /6

W15

0 /2

9

0 /2

T12

0 /2

2

0 /2

W16

0 /2

9

0 /2

T13

0 /9

9

0 /9

W17

0 /2

9

0 /2

T14

0 /3

2

0 /6

W18

0 /3

9

0 /3

-

-

-

-

∑ =9

-

∑=2/24

∑ =9

-

∑=2/92

مجموع

تهدیدها

ضعفها
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مجموع

همانگونه که مالحظه میشود ،مجموع نمرات ماتریس ارزیابی درونی برابر با ( 2/24کمتر از
 )2/9می باشد یعنی هیات کشتی از لحاظ عوامل درونی دارای ضعف است .مجموع نمرات ماتریس
ارزیابی عوامل بیرونی برابر با ( 2/92بیشتر از  )2/9میباشد یعنی این هیات از لحاظ عوامل بیرونی
دارای فرصت است.
ماتریس ارزیابی درونی و بیرونی هیات کشتی استان در شکل  9نشان داده شده است.
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نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی()IFE

2/9

4

IFE= 2/24

نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ()EFE

SO

WO

راهبرد رقابتی

راهبرد تدافعی

ST

WT

EFE=5/45

راهبرد تهاجمی

راهبرد محافظه کارانه

9

شکل  :9ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی

نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی نشان میدهد که هیات کشتی استان از
لحاظ موقعیت راهبردی در منطقه  WOقرار دارد .در نتیجه ،باید از راهبردهای محافظهکارانه شامل
نگهداری و حمایت درونی استفاده نماید.
در نهایت ،راهبردهای تدوین شده و انتخاب شده برای هیات کشتی استان در جدول  6نشان
داده شدهاند .همانگونه که مالحظه میشود براساس تحلیل  ،SWOTدر مجموع  99راهبرد شامل 2
راهبرد 4 ، SOراهبرد  1 ،STراهبرد  WOو  9راهبرد  WTبرای کشتی استان لرستان تدوین شده
است.

 44تحلیل محیطی و تدوین راهبردهای توسعه ورزش کشتی ...

جدول  :6راهبردهای هیات کشتی استان لرستان
ضعفها ()W

قوتها ()S
S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10-S11.

W1-W2-W3-W4-W5-W6-W7-W8W9-W10-W11-W12-W13-W14W15-W16-W17-W18.

راهبردهای SO
 .9میزبانی رویدادهای ملی و بین المللی کشتی در استانS4-S5-S6-S7-S11-O5-O8-O10-O13 :
 .2ارتقای جایگاه کشتی استان در سطوح ملی و بین المللیS7-S11-O5-O9-O12 :
راهبردهایST
 .9افزایش جذابیت کشتی در بین سنین پایهS2-S10-S11-T10-T12-T13 :
 .2افزایش جذابیت کشتی برای سرمایهگذاری بخش خصوصیS2-S9-S11-T1-T2-T4-T8-T9 :
 .3جلب حمایت رسانهای برای ترویج و توسعه کشتی در استانS1-S2-S9-S11-T1-T5 :
 .4حفظ استقالل هیاتهای کشتی در سطح استان با پرهیز از مسایل سیاسی و جناحیS1-S2-S9-S11-T6- :
T11
راهبردهای WO

فرصتها ()O
O1-O2-O3-O4-O5O6-O7-O8-O9O10-O11-O12-O13O14.

.9استقرار رویکرد برنامه محوری برای توسعه کشتی استانW1-W14-W17-O3-O4-O5-O8-O10- :
O14
 .2توسعه زیرساختهای فیزیکی استاندارد مورد نیاز کشتی استانW2-W12-O8-O10-O12-O13-O14 :
 .3سازماندهی منابع انسانی هیاتهای کشتی استانW3-W5-W6-W7-W13-O3-O4-O7-O16 :
 .4شناسایی و پرورش استعدادهای کشتی در استانW4-O1-O2-O3-O4-O14 :
.9توسعه ارتباطات با سازمانها و مراکز علمی ذیربط در کشتیW8-O13 :
.6توسعه منابع مالی هیاتهای کشتی در استانW9-W10-O3-O8-O10-O11-O12-O13 :
 .7توسعه اصول اخالقی و ورزش پاک در هیاتهای کشتی استانW11-O3-O9-O10-O13-O14 :
.1بهرهگیری از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات برای توسعه کشتی استانW18-O6-O14 :

تهدیدها ()T

راهبردهای WT

T1-T2-T3-T4-T5T6-T7-T8-T9-T10T11-T12-T13-T14.

 .9اصالح ساختارهای سازمانی در هیاتهای کشتی استان بر مبنای خط مشیهای فدراسیونW8-W12-W14- :
T6-T7-T10

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان داد که این هیات کشتی استان لرستان دارای  99نقطه قوت است .این نتیجه
از لحاظ برگزاری منظم مسابقات در تمامی سطوح به دور از هرگونه تبعیض با نتایج پژوهش
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) )Goudarzi & Honari, 2009; OAWA, 2015 and Hasannezhad & et al, 2013و از
نظر تعامل با سایر سازمانهای درون استانی با نتایج پژوهش ) (USA Wrestling, 2016همخوانی
دارد .قوتها مواردی هستند که سازمان در آنها بهخوبی عمل میکند و یا منابعی که در اختیار
دارد .قوتها باید از طریق اعمال مدیریت راهبردی مناسب ،حفظ و افزایش یابند
) .(Khosravizadeh & Hamidi, 2011بر اساس نتایج پژوهش ،نقاط قوت این هیات در حوزه-
هایی مانند مدیریت ،ارتباطات ،مسابقات ،توجه به آموزش و نیز توجه به سنین پایه است .در این
خصوص ،این هیات باید تالش نماید این قوتها را حفظ و افزایش دهد و از اثرات آنها برای
پیشبرد سایر مولفههای برنامه راهبردی خود استفاده نماید.
نتایج پژوهش نشان داد که هیات کشتی استان لرستان دارای  91نقطه ضعف است .این نتیجه در
مواردی همچون نداشتن برنامه بلندمدت با نتایج پژوهش ;(Goudarzi & Honari, 2009

))Hoseinpour & et al, 2012؛ کمبود امکانات و تجهیزات مناسب و استاندارد با نتایج پژوهش
;(Goudarzi & Honari, 2009; Moosavi & et al, 2012; Khodayari & et al, 2015

)Esmailee, 2005; Hoseinpour & et al, 2012; and Behtari & et al, 2015؛ عدم
حمایت مناسب از مربیان و افراد فعال در کشتی با نتایج پژوهش ;(Moosavi & et al, 2012

)Behtari & et al, 2015؛ نداشتن پایگاهها و طرح یکپارچه استعدادیابی با نتایج پژوهش
)(Goudarzi & Honari, 2009; Vatandoost & Nasirzadeh, 2012؛ فقدان طرح آموزشی
علمی با نتایج پژوهش )(Moosavi & et al, 2012; Hasannezhad & et al, 2013؛

درآمدزایی بسیار پایین هیئتها با نتایج پژوهش

;(Vatandoost & nasirzadeh, 2012

)Hoseinpour & et al, 2012؛ ضعف بازاریابی با نتایج پژوهش ))USA Wrestling, 2020؛ و
فقدان شایستهساالری در انتصابات مدیران هیاتها با نتایج پژوهش (Goudarzi & Honari,

)2009; Vatandoost & Nasirzadeh, 2012؛ همخوانی دارد .ضعفها عبارتند از جهات و
فعالیتهای کم بهرهور یا کم تاثیر نسبت به رقبا ) .(Amirkabiri, 2003بر اساس نتایج پژوهش،
نقاط ضعف این هیات در حوزههایی مانند دانش مدیران ،مربیان و ورزشکاران؛ منابع مالی و
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بازاریابی؛ برنامه راهبردی؛ طرحهای استعدادیابی؛ دورههای آموزشی؛ امکانات سختافزاری،
نظارت بر امور اخالقی ورزشکاران؛ شایستهساالری؛ کشتی بومی و محلی؛ و لیگ کشتی استانی
است .به نظر میرسد ،تالش برای برطرف کردن این ضعفها بتواند به بهبود وضعیت این هیات
کمک نماید .بعالوه ،این هیات باید تالش کند از تمامی ظرفیتها و فرصتهای موجود برای
کاستن این ضعفها استفاده نماید و حتی آنها را به نقطه قوت تبدیل نماید و اثرات منفی آنها را
روی سایر مولفههای برنامه کاهش دهد.
نتایج پژوهش نشان داد که هیات کشتی استان لرستان با  94فرصت مواجه است .این نتیجه در
مورد جمعیت جوان و مستعد با نتایج پژوهش (Goudarzi & Honari, 2009; & Behtari & et

) ،al, 2015عالقمندی مردم استان به کشتی با نتایج پژوهش ); (Moosavi & et al, 2012و
حمایت مدیران استان از کشتی با نتایج پژوهش (Hoseinpour & et al, 2012; Behtari & et

) al, 2015همخوانی دارد .فرصتها عوامل مثبتی که خارج از کنترل سازمان هستند اما سازمان
میتواند از مزایای آن بهرهمند شود ) .(Khosravizadeh & Hamidi, 2011همانطور که نتایج
نشان میدهد این هیات از فرصتهای بسیاری برخوردار است که با برنامهریزی مناسب و با استفاده
از قوتهای موجود میتواند از حداکثر فرصتها استفاده و به رفع نقاط ضعف و از میان بردن
تهدیدات بپردازد .بر اساس نتایج پژوهش ،فرصتهای فراروی این هیات در حوزههای اجتماعی،
فرهنگی و محیط طبیعی و اقلیمی است .به نظر میرسد ،استفاده از این فرصتها بتواند به بهبود
شرایط درونی آن کمک نماید.
نتایج پژوهش نشان داد که هیات کشتی استان لرستان با  94تهدید مواجه است .این نتیجه در
مواردی همچون فقدان تمایل بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در کشتی با نتایج پژوهش
)(Behtari & et al, 2015؛ فقدان حامی مالی با نتایج پژوهش ;(Goudarzi & Honari, 2009

)Moosavi & et al, 2012; Behtari & et al, 2015؛ فقدان حمایت رسانهای و پوشش
تلویزیونی شبکه استانی مسابقات کشتی با نتایج پژوهش ;(Goudarzi & Honari, 2009
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)Vatandoost & Nasirzadeh, 2012; Hoseinpour & et al, 2012؛ مشکالت اقتصادی و
ضعف معیشتی اکثر کشتیگیران ،افزایش مهاجرت نخبگان در حوزههای مختلف (مدیر ،مربی،
ورزشکار قهرمان) و نیز کمبود انگیزه ،مدیران و پیشکسوتان کشتی استان برای مشارکت و حمایت
از توسعه کشتی با نتایج پژوهش )(Esmaeeli, 2005؛ استفاده ابزاری از این ورزش جهت دستیابی
به اهداف سیاسی با نتایج پژوهش )(Vatandoost & Nasirzadeh, 2012؛ و دسترسی آسان به
مواد نیروزا و دوپینگ با نتایج پژوهش ;(USA Wrestling, 2016; Moosavi & et al, 2012

) Khodayari & et al, 2015; Esmailee, 2005; Vatandoost & Nasirzadehهمخوانی
دارد .تهدیدها عوامل منفی خارج از کنترل سازمان هستند که باید از طریق اعمال مدیریت راهبردی
مناسب به حداقل ممکن برسند ) .(Khosravizadeh & Hamidi, 2011بر اساس نتایج پژوهش،
تهدیدهای فراروی این هیات در حوزههای اقتصادی ،سیاسی ،جذابیت سایر رشتهها ،کم تحرکی
ناشی از تکنولوژیهای نوین ،و دوپینگ و مواد مخدر است .به نظر میرسد ،تالش مسولین و دست
اندرکاران حاکمیتی و ورزشی استان برای مواجهه با این تهدیدها بتواند وضعیت مناسبتری را
برای این هیات بوجود آورد .طبیعتا تهدیدهای زیادی برای کشتی استان وجود دارد .بعالوه ،به دلیل
رابطه احتمالی که ضعفها و تهدیدها با هم دارند ،بیتوجهی و کم اهمیت جلوه دادن آنها میتواند
ضررهای جبران ناپذیری به کشتی استان وارد کنند .بنابراین ،بایستی از قوتها و فرصتهای
موجود نهایت بهره را برای مقابله با این تهدیدها بکار گیرد و موقعیت راهبردی محافظه کارانه
کشتی استان را به موقعیت تهاجمی تغییر دهد.
یافتههای پژوهش نشان داد که هیات کشتی استان لرستان از لحاظ راهبردی در موقعیت WO

قرار دارد .این نتیجه با یافتههای پژوهش ) (Hasannezhad & et al, 2013در مورد موقعیت
راهبردی کشتی استان مازندران و نتایج پژوهش ) (Behtari & et al, 2015در خصوص موقعیت
راهبردی کشتی باچوخه استان خراسان جنوبی همخوانی دارد .با بررسی قوتها ،ضعفها ،فرصت-
ها و تهدیدها ،موقعیت راهبردی یک سازمان شناسایی میشود و مشخص میکند که سازمان از نظر
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راهبردی درچه موقعیتی قراردارد و باید از چه نوع راهبردی استفاده کند ) .(A’arabi, 2006با
توجه به اینکه این هیات در موقعیت  WOقرار دارد میتواند از راهبرد محافظه کارانه شامل
نگهداری و حمایت درونی استفاده نماید .به عبارت دیگر ،باید به تقویت عوامل درونی خود بویژه
ضعفهای شدیدتر بپردازد تا بتواند از فرصتهای مهمتری که در محیط بیرونی دارد بهتر بهره-
برداری نماید .به نظر میرسد راهبردهای تدوین شده در این پژوهش بتواند به این کار کمک نماید.
در این خصوص ،طبق نتایج پژوهش براساس تحلیل  ،SWOTدر مجموع  99راهبرد شامل 2
راهبرد  4 ،SOراهبرد  1 ،STراهبرد  WOو  9راهبرد  WTبرای هیات کشتی استان تدوین شد که
با نتایج پژوهش ( )Goodarzi & Honari, 2009در مورد راهبردهایی مانند توسعه و برگزاری
مسا بقات ،توسعه منابع مالی ،توسعه ورزش پاک و مبارزه با دوپینگ؛ با نتایج پژوهش
( )Hassannezhad & et al, 2013در مواردی مانند توسعه ارتباطات و مشارکت بخش
خصوصی؛ با نتایج پژوهش کشتی کانادا در مورد ارتقای جایگاه؛ با نتایج پژوهش کشتی ترکیه در
مورد توسعه زیرساختها؛ با نتایج پژوهش کشتی ژاپن در مورد مبارزه با دوپینگ ( & (Goodarzi

)Honari, 2009؛ با نتایج پژوهش ) (Heyrani, et al, 2019در مورد منابع مالی و پیشرفت؛ با
برنامه  )2015) BWFدر خصوص جذب مشارکت سایر بخشها؛ و با برنامه راهبردی (USA

) Wrestling, 2016در خصوص مشارکت و همکاری راهبردی همخوانی دارد .از طریق راهبردها
سازمان میتواند ماموریت خود را انجام دهد ) (A’arabi, 2006و از طریق آنها به اهداف بلندمدت
خود دست یابد .هیات کشتی استان لرستان باید بتواند برای دستیابی به اهداف تدوین شده خود این
راهبردها را به نحو درست اجرا کند تا بتواند به اهداف خود و در نتیجه موفقیت دست یابد.
در مجموع ،نتایج پژوهش حاکی از آن است که هیات کشتی استان لرستان از ضعفهایی
برخوردار و با فرصتهایی مواجه است که بر قوتها و تهدیدهای آن فزونی دارند بطوریکه آن را
از لحاظ راهبردی در موقعیت محافظه کارانه قرار داده اند .در این موقعیت ،هیات باید تالش نماید
با استفاده از فرصتهایی که دارد برای برطرف کردن نقاط ضعف خود تالش نماید .در این
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 راهبرد تدوین شده برای1  پیشنهاد میشود این هیات ابتدا به اولویتبندی و اجرای،خصوص
 برنامههای، منابع فیزیکی، منابع مالی، خود که عمدتا شامل منابع انسانیWO موقعیت راهبردی
، تکنولوژی اطالعات، توسعه ارتباطات با مراکز دانشگاهی و علمی،میانمدت و بلندمدت
 این هیات میتواند به اولویتبندی و، سپس. مبادرت نماید،استعدادیابی و اخالق ورزشکاران است
 رقابتی و تدافعی هستند، راهبرد تدوین شده که مربوط به موقعیتهای راهبردی تهاجمی7 اجرای
 اجرای راهبردهای تدوین شده نیز به، بعالوه.بپردازد و بهبود موقعیت راهبردی خود کمک نماید
.نوبه خود مستلزم تدوین برنامه عملیاتی توسط هیات کشتی استان خواهد بود
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