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: چکیده   

 رسیدن راهبردهای تبیین و مدوّن برنامه بودن دارا ورزشی؛ های سازمان در بهینه توسعه و رشد و وری بهره به رسیدن برای ها شیوه ترین منطقی از یکی

 نوع از ماهیت و هدف لحاظ به تحقیق این. ودب SWOT روش به ایران در همگانی ورزش راهبردهای تعیین تحقیق این از هدف. است سازمانی اهداف به

 و بررسی ایران همگانی ورزش موجود وضعیت ابتدا که به روش میدانی انجام شده است. است تحلیلی -توصیفی نوع از اجرا استراتژی ازنظر و کاربردی

و  ها ی مدیران فدراسیون ورزش همگانى، رؤساى کمیته شامل کلیه جامعه آماری این تحقیق. گردید طراحی 92/0 پایایی میزان با ای نامه پرسش سپس

 85تشکیل می دادند که  اعضاى شوراى راهبردى فدراسیون ورزش همگانى کشور ها و های استان های فدراسیون ورزش همگانى، رؤساى هیئت انجمن

 شامل توصیفی آمار از ها داده وتحلیل تجزیه برای. و تکمیل گردید.نفر از آنها به عنوان نمونه در دسترس انتخاب و پرسشنامه ها بین آنها توزیع 

 استفاده SWOT وتحلیل تجزیه مدل از درنهایت و فریدمن؛ آزمون و مجذورکا از استنباطی آمار بخش در و پراکندگی و مرکزی گرایش های شاخص

 با گانه 13 راهبردهای. شد تعیین( WT) تهدید و ضعف موقعیت در ایران همگانی ورزش جایگاه بیرونی، و درونی عوامل ماتریس اساس بر. گردید

 ورزش قرارگیری به توجه با. گردید ارائه ،(QSPM) کمّی استراتژیک ریزی برنامه ماتریس با بندی رتبه از پس و تدوین TOWS ماتریس از استفاده

 موجود بحرانی وضعیت از را رشته این بتواند شده تبیین های استراتژی نمودن عملیاتی رسد می نظر به( WT) تهدید و ضعف موقعیت در ایران همگانی

 .برساند بهتری جایگاه به
 ایران خارجی، عوامل ارزیابی داخلی، عوامل ارزیابی سوات، تحلیل همگانی، ورزش :اصلیهای  واژه

 

 مقدمه -1

ها در دوران زندگی خود به دنباال رفااه و آساودگی خااطر بیشاتر       انسان

تکنولاویی و تیییارات   از پیشارفت   . برای رسیدن به این اهدافباشند یم

اسات کاه سابک زنادگی     ی ایان در حاال   .کنناد  یروزآمد آن استفاده ما 

عمل سریع را از انسان گرفته و او را دچاار فقار حرکتاى     ماشینی، ابتکار

و اجتمااعى را   جسمى، رواناى  ی دهیکرده و این فقر حرکتى مشکالت عد

ی مستقل عنوان یک عامل خطرزا براى وى پدید آورده است. غیرفعالی به

. در اروپاسات  ریا وم درصاد مار    12 مسئول بایش از  و شود یشناخته م

که در حال حاضر  از اهمیت برخوردارند یا اندازه اثرات گسترش ورزش به

عناوان یاک صانعت     به افتهی ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه

در این  .]1[ملی موردتوجه است  -در رشد اقتصادی مهم و عامل اثرگذار

کاه در ارضاای    میان، ورزش همگانی به سبب اثرات مطلوب و مسااعدی 

نسل جوان دارد، حاائز اهمیات    نیازهای روانی و جسمانی افراد، مخصوصاً

 .مفید و سازنده واقع شود تواند یم بوده و به نحو مطلوبی

برای شناسایی و هدایت افراد مستعد باه سامت    یا نهیورزش همگانی زم

امکانات برابر به همه شهروندان اسات. تبلیا     اصورزش قهرمانی و اختص

باه   ماردم  ی فردگرایی و کاهش عالقاه  ی هینظر ی ورزش همگانی، توسعه

های رقابتی، همگی با یک تیییر اساسی در جوامع غرب  شرکت در فعالیت

کشوری از این ماو  فزایناده عقاب بیافتاد،      همراه است. بدیهی است هر

 هاا در  جاد شده را پار نمایاد و نهایتااً تفااوت    خأل ای تواند ینم وجه چیه به

های حرکتی روشن و واضح خواهند  وری، از تأثیرات ورزش و فعالیت بهره

در تحقیقی نشان داد کاه عادم تحارد بادنی،      (1999) 1بومان .]5[بود 

اساترالیا باوده اسات.     بیماری در طول یک ساال در  8600 علت بیش از
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اساترالیایی در صاورت انجاام فعالیات     برآورد وی بیانگر این است که هر 

های کروناری   سوم بیماری از یک حدوداً تواند یاندد، م بدنی آرام هرچند

جلوگیری به عمل آورد.  های دیابتی و سرطان روده چهارم بیماری و از یک

شاواهد   .خوبی به اثبات رسیده است اهمیت فعالیت بدنی برای سالمت به

هاای مازمن از    ت مفیدی بر روی بیماریدهند فعالیت بدنی اثرا می نشان

نوع، انواع سارطان، چااقی،    عروقی، دیابت -های قلبی قبیل اغلب بیماری

. ]20[شاناختی دارد   وزن و بهبود سالمت عضالنی اساکلتی و روان  اضافه

دهاد عادم فعالیات بادنی،      تحلیال اقتصاادی نیاز نشاان مای      همچنین،

ی  هزیناه  مثاال، در انگلساتان   آورد. بارای  های باالیی را به بار مای  هزینه

تعداد روزهاای غیبات    ساالنه آن )شامل موارد مربوط به سیستم سالمت،

میلیارد دالر برآورد شده است. این  3-12د کاری و یا مر  ناگهانی( حدو

دالر  میلیاارد  6/9-8/10 وزن اسات کاه   ی چاقی و اضافه جز هزینه رقم به

ارتقاای ساطح فعالیات بادنی،      رو، ازایان . ]14[کند  اضافی را تحمیل می

حال   عناوان راه  اسات. ورزش باه   ی اساسی در امر سالمت عماومی  مؤلفه

بخاش   فار   قیمات و  ای ارزان عنوان وسایله  راهبردى و ورزش همگانى به

این مشکل را به نحو مطلاوب حال کناد. بار هماین اسااس، در        تواند می

ساطح   مختلاف در  ی چشمگیری در کشاورهای  های اخیر عالقه مهروموم

 هایی جهت ارتقاای فعالیات   راهبردها و برنامه ملی برای طراحی و اجرای

متأثر  خورد که تا حد زیادی همگانی به چشم می ی ورزش بدنی و توسعه

ها  های سازمان بهداشت جهانی است. در ایران نیز بااینکه طر  از سیاست

هاای ورزشای در اقشاار     های مختلفای جهات گساترش فعالیات     و برنامه

 هاا  یاک ساعی در شناساایی واقعیات     اما هیچ تلف انجام گردیده استمخ

باا   های اجراشده اند و شواهد حاکی از آن است که بسیاری از برنامه نکرده

درصاد از اقشاار    10موفقیت چندانی همراه نبوده است. حضاور کمتار از   

تفریحی حتی در بهترین شرایط، مؤید  مختلف کشور در ورزش همگانی و

در  شاده  های اعمال رسد بررسی سیاست به نظر می .]2[است این مطلب 

های بکار رفته در  ها و روش ی ورزش همگانی و همچنین استراتژی حیطه

افازایش مشاارکت در اقشاار مختلاف      ی ورزش همگانی کشور باا  توسعه

 برای دستیابی به راهکارهاای مناساب باه    همراه نبوده تا جایی که اخیراً

در کشورهای پیشرو  و مدیریت اثربخش ورزش های گسترش این سیاست

 .اند در این عرصه، روی آورده

و ارائاه محصاوالت و خادمات     های ورزشای  مدیریت اثربخش در سازمان

اجتمااعی کشاورها،    -مناسب در عصر حاضر و شارایط کناونی اقتصاادی   

کارگیری دقیق تمامی ابزارها و استفاده صحیح از تمامی مناابع   نیازمند به

هاای زنادگی و    موجود است. میل به تکامل و بهتر شدن در تمامی عرصه

سوی مادیریت   د را بههای ورزشی، افرا های اجتماعی ازجمله سازمان نظام

ریزی شامل تعریف  های خود سوق داده است. برنامه ریزی فعالیت و برنامه

اهداف سازمان، تدوین راهبرد کلی برای دستیابی باه آن اهاداف و تهیاه    

ها اسات. تعیاین    های عملیاتی برای یکپارچگی و هماهنگی فعالیت برنامه

پاذیرد و باه اعضاای     شود که کارها با دقت کافی انجام اهداف موجب می

تارین اسات معطاوف     کند تا توجهشان را به آنچه مهام  سازمان کمک می

ریزی را  ها اهمیت برنامه در عصر حاضر ساختار پیچیده سازمان. ]3[دارند 

دهاد.   ازپایش موردتوجاه قارار مای     ها بیش برای ادامه حیات و پویایی آن

آتای و چگاونگی   هاا و تهدیادهای    ریزی بر آگاهی از فرصت اساس برنامه

ریزی  ها و مبارزه با تهدیدها قرار دارد. فلسفه برنامه استفاده از این فرصت

راه زندگی که متضمن تعهد به عمل بار مبناای    عنوان یک نگرش و یک به

ریزی منظم و مداوم اسات،   نگر و عازم راسخ به برنامه اندیشه، تفکر آینده

ریازی راهباردی فراینادی     برنامه .]6[است ناپذیر مدیریت  بخش انفکاد

هاای آن   است در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تالش

باارای نیاال بااه رسااالت و اهااداف بلندماادت، بااا توجااه بااه امکانااات و    

هاا و   های درونی و بیرونی هار ساازمان. در ایان فرایناد، قاوّت      محدودیت

 هاا و تهدیادهای بیرونای ساازمان شناساایی      های داخلی و فرصت ضعف

1تحلیال شاوند )  می
SWOT       ؛ باا توجاه باه مأموریات ساازمان، اهاداف)

گردد؛ و برای دستیابی به این اهداف، از بین  بلندمدت برای آن تدوین می

بار   شود که باا تکیاه   های راهبردی اقدام به انتخاب راهبردهایی می گزینه

هاا از باین بارود و از تهدیادها      ها، ضاعف  گیری از فرصت ها و با بهره قوّت

 .]4[ گاردد رهیز شود تا در صورت اجرای صحیح باعث موفقیت سازمان پ

عناوان   های ورزشی مانند هر ساازمان دیگاری باه    ریزی در سازمان برنامه

ریزی در یک  رود. در حقیقت برنامه ترین وظیفه مدیریت به شمار می مهم

هاای   هاا و تاالش   شود تا اهاداف هماه فعالیات    سازمان ورزشی باعث می

ریزی گاردد. سایر    یابی به آن اهداف طر  و نحوه دست شده نگروهی معی

بشر، با باازی کاردن کاه الزماه رشاد و تکامال        تحول ورزش در زندگی

کودد است آغازشده و سپس به ورزشی که رقابات در آن مطار  اسات    

صورت غیررسمی است و درروند تکامل خود  پیوندد. این رقابت ابتدا به می

ای اسات   افته که همان ورزش قهرمانی و حرفاه ی به ورزش رقابتی سازمان

 .]9[گردد  منتهی می

در ارتباط با بررسی ورزش همگانی در ایاران و تحلیال عوامال داخلای و     

هااای متعااددی در داخاال و خااار   خااارجی و سااایر متییرهااا، پااژوهش

و همکااران   جاوادی پاور   شاده اسات.   شده و نتایج مختلفی گزارش انجام

( در تحقیااق تعیااین راهبردهااای مشااارکت اجتماااعی در ورزش  1397)

همگانی نشان دادند که پرداختن به سطو  پایاه ی ورزش ، باا احسااس    

مشارکت و انگیزه عمل همراه می باشد که این امار منجار باه توساعه ی     

ورزش و افزایش سالمت اجتماع می گردد و زمینه افزایش حضاور ماردم   

ورزشی، آگاهی آنها نسبت باه فراینادهای ورزشای ، ارتقاای      در فضاهای

عباسای و   . [5فتارهاای فعاال تار را مهیاا مای ساازد       سالمت و تداوم ر

( در تحقیاق تحلیال ساوات اداره کال ورزش و جواناان      1396همکاران )

اسااتان کرمانشاااه در بخااش ورزش همگااانی نشااان دادنااد کااه جایگاااه  

در موقعیت تدافعی قارار دارد  انشاه کرماستراتژیک ورزش همگانی استان 

هاای   گذاران ورزش استان تمرکز خود را بر کااهش ضاعف   و باید سیاست

های موجود قرار دهند تا از ایان طریاق    استفاده از فرصت بخش درونی و

                                                           
1 Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats Analyses. 
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هاای   ضمن افزایش سالمت و تندرستی خانوارها، باعث کاهش در هزیناه 

مله راهبردهاای پیشانهادی   ها نیز خواهد شد. ازج بهداشتی و درمانی آن

توان به راهبارد توساعه کمای و کیفای ورزش همگاانی و راهبارد        نیز می

آصفی و اسدی  .]13[ترویج فرهنگ ورزش و تحرد در جامعه اشاره کرد

بررسی موانع توسعه ورزش همگاانی  ( به تدوین برنامه راهبردی و 1395)

 اربردی توساعه آن راهکارهای ک های دولتی شهر تهران و ارائهدر دانشگاه

های  وضعیت ورزش همگانی در دانشگاه نتایج تحقیق نشان داد پرداختند.

تارین راهبردهاای    قرار دارد که مهام  WTدولتی شهر تهران در موقعیت 

هاا،   توسعه ورزش همگانی توسعه فضااها و امکاناات ورزشای در دانشاگاه    

اسااتید، قارار    و کارکنان دانشجویان، ورزش از دانشگاه مسئولین حمایت

 درزمیناه ی  پزشاکی و ساایر خادمات بهداشاتی و درماانی      مشاور دادن

توساعه   در پایاان هام راهکارهااایی باارای  دانشگاه بود.  در بدنی فعالیت

دادند تا با کاهش این مواناع بتوانناد باعاث    ورزش همگانی دانشگاه ارائه 

ساواری و   .]1[هاا شاوند   های خدمات درماانی آن  کاهش چشمگیر هزینه

اساتان  خانوارهاای  توصایف وضاعیت ورزش همگاانی    ( 1394همکاران )

-را بررسی کردند. یافته آن های درمانی در جهت کاهش هزینهخوزستان 

 در ورزش همگاانی خوزساتان   جایگاه راهباردی ها نشان داد که  های آن

های استراتژیک اقادام   قرار دارد و درنهایت، بر اساس تحلیل WTمنطقه 

و کاااهش ین راهبردهااای الزم باارای توسااعه ورزش همگااانی  بااه تاادو

تارین راهبردهاای الزم    مهام  کردند کاه  در این استانهای درمانی  هزینه

: تادوین  از اناد  پیشرفت ورزش همگانی خوزساتان عباارت   برای توسعه و

دسترسای آساان ماردم باه     ورزش همگانی، توساعه  توسعه  برنامه راهبرد

و افزایش بسته حمایتی و  ر ورزش همگانیو تیییر ساختا ورزش همگانی

کننده در ورزش همگانی بود. در پایان نتایج  تشویقی از خانوارهای شرکت

هااا نشااان داد کااه بااا افاازایش مشااارکت خانوارهااا در ورزش  تحقیااق آن

 .]10[بایاد  های بهداشتی و درمانی خانوارهاا کااهش مای    همگانی، هزینه

شارکت در یاک دوره برناماه ورزش    ( تاأثیر  2016) 1آبراهام و همکااران 

هااای درماانی در افاراد کارمناد را موردبررساای     همگاانی بار روی هزیناه   

هاای   ها نشان داد که افرادی کاه در برناماه   های آن قراردادند. نتایج یافته

های همگانی و تندرستی شرکت کرده بودند تأثیرات مثبات   منظم ورزش

لای و   .]21[ماانی داشاتند  های پزشکی و در و معناداری در کاهش هزینه

( در تحقیق خاود باه تادوین برناماه راهباردی ورزش      2015) 2همکاران

های درمانی باه ایان    معلولین( در کاهش هزینهخاص )های  همگانی گروه

هاای خااص در منطقاه     نتیجه رسیدند که موقعیت ورزش همگانی گاروه 

WT زش هاا در آخار نشاان داد کاه اجارای ور      هاای آن  قرار دارد. یافته

های درماانی   درصدی در هزینه 20همگانی در بین معلوالن باعث کاهش 

 راهبردهااای»تحقیقاای، در  (2014) 3نااامراتو .]24[هااا خواهااد شااد  آن

هاای درماانی    و ارتباط آن با هزیناه  خانوارهاگذاری ورزش همگانی  بنیان

                                                           
1 Abraham and etal 
2 lee and etal 
3 Numerato 

 4 هاا  هاای آن  یافته را بررسی کرد. بر اساس« چک در جمهوریخانوارها 

ای و راهبارد   گارا، راهبارد حاشایه    استراتژی راهبرد توافقی، راهبرد عمال 

افزایش در بخش تندرستی و سالمت، باعاث   تا ضمن تفویضی تدوین شد

 .]25[های پزشکی گردد کاهش در بخش بهداشت و هزینه

شاده آنچاه ضارورت تحقیاق در حاوزه ورزش       با توجه به مطالاب گفتاه  

ند این است که بدون ترویج و القای یاک  ک را آشکار می در ایران همگانی

فرهنگ سالم و صحیح اوقات فراغت که عمدتاً از طریاق ورزش همگاانی   

یابد، مشارکت فعال و منفعل آحاد جامعاه باه سامت ورزش     می گسترش

ای برای  همگانی زمینه شود. درواقع ورزش ای فراهم نمی قهرمانی و حرفه

بررسای   .رزش قهرماانی اسات  ساوی و  شناسایی و هدایت افراد مستعد به

دهاد کاه    های مختلف ورزشای و غیرورزشای نشاان مای     سازمان عملکرد

مادیریت قاوی و    موفقیت در دستیابی به اهاداف هار ساازمانی نیازمناد    

ریازی   ریازی اساتراتژیک اسات. تنهاا از طریاق برناماه       مبتنی بار برناماه  

ای ها  ورزش همگاانی را میسار و باه موفقیات     توان توسعه استراتژیک می

نباید  های متولی رو، مقامات دولتی و سازمان یافت. ازاین چشمگیری دست

گاذاری در   ورزش همگانی را هزینه اضافی تلقی کنند، بلکه آن را سارمایه 

چراکاه ورزش   .منافع اجتماعی، بدانناد  جهت بهداشت فردی و عمومی و

 همگااانی عاماال اساساای در سااالمت افااراد جوامااع اساات و اساااس     

دستیابی باه یاک    .]20[دهد  گذاری ورزش جامعه را تشکیل می سیاست

ی ورزش  گیاری در عرصاه   تواناد در تصامیم   ای کاه مای   چارچوب یا رویه

کننده باشد، یکی از ملزومات عرصه ورزش همگانی اسات.   همگانی کمک

بعضی از کشورها و ازجمله ایاران، توجاه باه ورزش و اولویات      بااینکه در

که چرا در کشاور ماا در    صورت قانون درآمده است، اما این دادن به آن به

مقایسه با دیگر کشورها هنوز درصاد مهمای از ماردم در ورزش شارکت     

ای اسات کاه در نهان بسایاری از      نیست. این مسئله کنند، مشخص نمی

 و برناماه  مسائولین  کارشناسان و متخصصین قرارگرفته است تا جایی که

هاای مختلفای جهات     ختلاف در پای راه  هاای م  ریزان ورزش در ساازمان 

ورزش  به ورزش هستند، خصوصااً  مختلف های افزایش مشارکت جمعیت

تارین و   هزیناه  هاای پرتحارد یکای از کام     همگانی که در باین فعالیات  

لذا تحقیاق حاضار در پای بررسای ورزش      .باشند ها می ورزش ترین آسان

مروزه با توجاه  ا همگانی در ایران با تحلیل عوامل داخلی و خارجی است.

لزوم توجه به توسعه ورزش  های درمانی دولت و خانوارها وافزایش هزینه

گاویی باه    منظاور پاساخ   توسعه و به ششمو  پنجمهای  در برنامه همگانی

دهای باه    هاا و مشاکالت کناونی و جهات     نیازها و تحلیل دقیق از چالش

باا نگااه و   به برنامه جامعی  ،بر اساس نیازهای واقعی کشورتوسعه ورزش 

بررسی خواهد شاد و باه   رویکرد استراتژیک نیاز داریم که در این تحقیق 

ورزش ریازی راهباردی    خواهیم داد کاه الگاوی برناماه    این پرسش پاسخ

ها و ها، فرصتها، ضعف، قوتSWOTتحلیل ) ستیچ رانیدر ا یهمگان

 ؟تهدیدها(
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 تحقیق شناسی روش -2

ماهیت از نوع کاربردی، به روش پیمایشی،  این تحقیق به لحاظ هدف و

تحلیلی  -های کیفی و به لحاظ استراتژی اجرا از نوع توصیفی با نوع داده

نامه از  است. در این تحقیق ضمن انجام مصاحبه و استفاده از پرسش

های کمّی  بندی از روش های کیفی و در هنگام ضریب دهی و رتبه روش

یق با روش ترکیبی انجام گردید. سود برده شد و درمجموع این تحق

ها و  تحقیق حاضر قصد داشته است با شناسایی نقاط قوّت، ضعف، فرصت

راهبردهای موردنیاز جهت رشد و توسعه آن را  یورزش همگانتهدیدهای 

بندی نماید. این تحقیق با بررسی وضعیت موجود و  تعیین و اولویت

مطالعات استراتژیک تدوین راهبردهای ورزش همگانی ایران در حیطه 

 شده است. انجام

ی مدیران  ی آمارى پژوهش شامل کلیه جامعهجامعه آماری این تحقیق 

های فدراسیون  و انجمن ها فدراسیون ورزش همگانى، رؤساى کمیته

اعضاى شوراى راهبردى  ها و های استان ورزش همگانى، رؤساى هیئت

 ی پژوهش نمونه براى تعیینشوند.  می فدراسیون ورزش همگانى کشور

افراد  نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. تمام  85

در حال حاضر در ورزش همگانى کشور حضورى فعال انتخاب شده 

 نخبگان از و دارند کامل اشراف کشور در آننی کنو وضعیت داشته و به

 مصاحبهنامه و  ها از ابزار پرسش برای گردآوری داده بودند. همگانى ورزش

چنین  ها فدراسیون درش همگانی و هم چنین بررسی اسناد و گزارش و هم

آوری اطالعات استفاده شد. بر این اساس ابتدا  شده جمع های طراحی برگه

وسیله بررسی گزارش  برای گردآوری اطالعات و آمار وضعیت موجود، به

ولین عملکرد کمیته ورزش همگانی فدراسیون، مصاحبه با تعدادی از مسئ

و تکمیل  چنین سایت رسمی فدراسیون و آگاهان این حوزه و هم

ها،  ها، ضعف منظور شناسایی قوّت شده استفاده شد. به های طراحی برگه

ها و تهدیدهای ورزش همگانی کشور نیز پس از بررسی وضعیت  فرصت

شده و نظرخواهی از  آوری گیری از اطالعات جمع موجود و با بهره

های مربوط به  ای شامل گوی نامه محقق ساخته سشنظران، پر صاحب

 دیتهد( و هیگو 14فرصت )(، هیگو 14ضاعف )(، هیگو 12قوّت )حاوزه 

منظور تأیید روایی محتوای این فهرست،  ( تهیّه گردید. بههیگو 16)

نظران ورزش همگانی کشور و  نظرات دوازده نفر از خبرگان و صاحب

های قزوین  های استان بدنی دانشگاه متخصصین و اساتید مدیریت و تربیت

ارزشی  5نامه در مقیاس  و تهران اخذ گردید. در مرحله بعدی، پرسش

نامه مقدماتی تدوین شد؛ سپس بین  ورت یک پرسشص لیکرت تهیه و به

نظر بودند  نوعی در حوزه خود صاحب های تحقیق که به نفر از نمونه 30

توضیح است این افراد در  آوری گردید. الزم به توزیع و پس از تکمیل جمع

های تحقیق خار  شدند. پایایی  نامه از لیست نمونه توزیع نهایی پرسش

تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه  )ثبات درونی( ابزار

 (.α=92/0شد )

 نامه مربوطه شامل بخش مشخصات فردی پس از طی این مراحل پرسش

های قوّت، ضعف، فرصت و تهدید بین  دهندگان و بخش گوی پاسخ

آوری گردید. در مرحله  های موردنظر توزیع و پس از تکمیل جمع نمونه

زش همگانی و برای ارزیابی عوامل درونی و های ور تدوین استراتژی

شده بود، از  هایی که برای همین منظور طراحی بیرونی، با استفاده از فرم

های قوّت، ضعف، فرصت و  دهندگان خواسته شد به هر یک از گوی پاسخ

و نمره شدت عامل بدهند. در بخش  تهدید نمره ضریب اهمیت )وزن(

های مربوطه نسبت به  استفاده از برگههای موردنظر با  تدوین استراتژی

 نظران اقدام گردید. آوری نظرات خبرگان و صاحب جمع

شده از فرم دیگری استفاده  های تدوین بندی استراتژی منظور اولویت به

ها با توجه به هر  منظور تعیین نمره شدت جذابیت استراتژی شد که به

 ن تهیه گردید.نظرا گویه موردنظر توسط خبرگان و صاحب 32یک از 

داری آماری هر یک  منظور تعیین معنی ها، به وتحلیل داده در مرحله تجزیه

ها آزمون  نامه، بر روی آن های پرسش های چهارگانه گوی از مجموعه

بندی و تعیین  چنین برای رتبه ای اجرا گردید. هم تک نمونه 1مجذورکا

انس فریدمن نامه از آزمون تحلیل واری وزن هر یک از سؤاالت پرسش

برای تعیین موقعیت استراتژیک ورزش همگانی کشور از  استفاده شد.

و مااتریس ارزیابی عاوامل  2(EFIماتریس ارزیابی عوامل درونای )

های این دو در یک ماتریس  و سپس تجمیع داده 3(IFIبیرونی )

های چهارگانه ورزش همگانی از  استفاده شد. جهت تدوین استراتژی

گیری و تعیین اولویت  و در مرحله تصمیم TOWSماتریس 

 یکمّریزی استراتژیک  شده از ماتریس برنامه های تدوین استراتژی

(QSPM)4 افزار  وسیله نرم های پژوهش به استفاده شد. دادهSPSS 

 .پردازش شد

 نتایج -3

درصد از گروه نمونه را زناان   09/22های توصیفی تحقیق نشان داد  یافته

هاای   اناد. ساابقه مادیریتی نموناه     ردان تشکیل دادهدرصد را م 91/77و 

سال  15تا  10موردمطالعه نشان داد که بیشترین درصد مربوط به طبقه 

درصاد   8سال باا   20الی  16درصد و کمترین درصد نیز مربوط به  34با 

سال و انحراف استاندارد آن  22/38های تحقیق  میانگین سنی نمونه بود.

تارین ساطح تحصایالت مرباوط باه مقطاع        شسال بوده است. بای  35/6

 13دیاپلم باا    نفر است و فاوق  38درصد و به تعداد  70/44کارشناسی با 

های بعدی قارار   نفر در رتبه 10نفر و دیپلم با  24نفر، کارشناسی ارشد با 

داری اهمیات   های اساتنباطی نتاایج آزماون معنای     در بخش یافته دارند.

مشاهده  1و تهدیدها در جدول شماره  ها ها، فرصت ها، ضعف فهرست قوّت

 شود می

                                                           
1 Chi-square test 
2 Internal Factor Evaluation Matrix 
3 External Factor Evaluation Matrix 
4 Quantitative Strategic Planning Matrix 
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5/2  

2/353 

T 
 

1 

 های وتحلیل فریدمن در هر یک از فهرست نتایج آزمون تجزیه (:1)جدول

SWOT 

 شاخص آماری

 فهرست

 مورد آزمون

مجذور 

 کا

درجا

ت 

 آزادی

 سطح 

 معنی

 ارید

مقدار 

خطای 

 آزمون

 نتیجه آزمون

/000  11 218/68 ها فهرست قوّت

0 

1% P<  دار بین  معنیوجود تفاوت

 ها گویه

فهرست 

 ها ضعف

261/76 13  000/

0 

1% P< دار بین  وجود تفاوت معنی

 ها گویه

فهرست 

 ها فرصت

143/59 13  000/

0 

1% P< دار بین  وجود تفاوت معنی

 ها گویه

فهرست 

 تهدیدها

512/72 15  000/

0 

1% P< دار بین  وجود تفاوت معنی

 ها گویه

شود، با استفاده از مااتریس   مشاهده می 1 گونه که در شکل شماره همان

ارزیابی عوامل درونی و بیرونی به تعیین موقعیت و جایگااه حاال حاضار    

شده است. مجموع نمرات ماتریس عوامل بیرونای   ورزش همگانی پرداخته

(EFE این رشته )محاسبه گردید، این موضوع باه معنای ضاعف     353/2

چناین مجماوع    بیرونی اسات. هام  ورزش همگانی کشور به لحاظ عوامل 

به دسات   132/2( این رشته ورزشی IFEنمرات ماتریس عوامل درونی )

و به معنی آن است که ورزش همگانی کشور به لحاظ عوامل بیرونای   آمد

با تهدید مواجه است. با تلفیق عوامل درونی و بیرونی در یکدیگر و رسام  

ی ایران در جایگاه شکل جایگاه استراتژیک، مشخص گردید ورزش همگان

WT .قرار دارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SWOTجایگاه استراتژیک ورزش همگانی ایران با توجه به ماتریس (: 1)شکل

هاا   هاا و فرصات   خوبی از قوّت تواند به دیگر ورزش همگانی ایران نمی بیان  به

 هاا و کااهش تهدیادها بپاردازد.     استفاده نموده و به برطرف کاردن ضاعف  

توانناد باا    ش همگاانی ایاران مای   های مرتبط با ایان ورز  مدیران و سازمان

های ناشی از  ریزی مناسب نسبت به کاهش و به حداقل رساندن زیان برنامه

 شاان  هایی که بیشتر فاکتورهای . سازمانتهدیدها و نقاط ضعف اقدام نمایند

در ایاان خانااه متمرکااز باشااد، وضااعیت مناساابی نداشااته و در موضااع     

حالتی ساازمان، بارای بقااای    آمیزی قرار خواهند گرفت. در چنین  مخاطره

هاای مختلفای از    کوشد برای حفظ بقا، اساتراتژی  کند و می خود مبارزه می

هاا، اعاالم    قبیل کااهش فعالیات و یاا واگاذاری، ادغاام در ساایر ساازمان       

هاا ساعی    ورشکستگی و سرانجام انحالل را برگزیناد. درهرصاورت ساازمان   

 .]20[نمایندکنند از چنین وضعیتی پرهیز  می

هاای   ی متفااوتی در حاوزه  راهبردها TOWS استفاده از الگوی ماتریس با

SO ،WO ،ST  و درنهایتWT  دسات آماد. ساپس باا بررسای ایان        باه

ها، نقااط قاوّت و نقااط ضاعف،      ماتریس و مقایسه متناظر تهدیدها، فرصت

راهبرد حاصل گردید کاه پاس از بررسای مجادد، تعادیل و       17درمجموع 

راهبرد اساسی و مهام بارای    13نظران  ن و صاحبها توسط خبرگا ادغام آن

 استفاده در ورزش همگانی ایران ارائه گردید.

وتحلیال علمای و قضااوت     گیری و باا اساتفاده از تجزیاه    در مرحله تصمیم

آماده،   دسات  هاای باه   بنادی اساتراتژی   منظور اولویات  و به نخبگانشهودی 

 رفته شد.گ به کار( QSPM) یکمریزی استراتژیک  ماتریس برنامه

هاای ورزش همگاانی ایاران ازنظار      بنادی اساتراتژی   رتباه  2جدول شماره 

 .دهد های تحقیق را نشان می نمونه

         4 S 5/2  2/132 W 1 

 

 
SO 

 

 
WO 

 

 
ST 

 

 
WT 

132/2نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی:   

S.C 

س عوامل خارجی: 
نمره نهایی ماتری
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 های ورزش همگانی ایران بندی استراتژی رتبه (:2)جدول

 امتیاز عنوان راهبرد شناسه راهبرد رتبه

های درمانی در مردم  سالمت و شیوه زندگی سالم و کاهش هزینهارتقاء کیفیت  SO: 3راهبرد  1

 کشور.

214/8 

استفاده از ورزش همگانی برای  ه یاستفاده از تجربیات کشورهای موفق درزمین WT:13راهبرد  2

 های بهداشتی و درمانی کاهش هزینه

054/8 

های بهداشتی  تقلیل هزینه توسعه فرهنگ ورزش کردن برای بهبود آمادگی جسمانی و WT:12راهبرد  3

 ای رسانی جامع رسانه از طریق، آموزش، پژوهش، تبلیغ و اطالع

874/7 

 716/7 های دولتی و غیردولتی در ورزش همگانی ها و سازمان توسعه مشارکت دستگاه WT:9راهبرد  4

های  کاهش هزینههای دولتی و غیردولتی برای افزایش تندرستی و  استفاده از ظرفیت WO: 5راهبرد  5

 بیماری با ایجاد فضاهای ورزش همگانی

258/7 

تدوین، اجرا و اصالح برنامه راهبردی ورزش همگانی کشور در جهت بهبود سالمت  WT:10راهبرد  6

 های درمانی و کاهش هزینه

684/6 

 452/6 ها بیماریتبدیل ورزش همگانی به یك هنجار اجتماعی افزایش تندرستی و کاهش  WT:11راهبرد  7

 417/6 کنندگان در ورزش همگانی تدوین قوانین حمایتی و تشویقی برای مشارکت ST: 7راهبرد  8

 153/6 های نوین در جذب اعتبار از بخش خصوصی و اسپانسرشیپ تدوین روش ST: 8راهبرد  9

طراحان، داوران و مدیران با افزایی برای مربیان،  های آموزشی و دانش برگزاری دوره ST: 6راهبرد  10

 کمك مراجع علمی

015/6 

های استعدادیابی و استعداد پروری با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه  اجرای برنامه SO: 1راهبرد  11

 کشور

953/5 

 863/5 تأمین بخشی از اعتبار با استفاده از پتانسیل موجود بخش خصوصی در کشور WO:4راهبرد  12

 526/5 بهبود مدیریت منابع انسانی SO: 2راهبرد  13

 

 گیری نتیجه  -4

های تجاری و ماشینی شدن  امروزه با گسترش شهرنشینی، روا  نظام

ها، سطح دسترسی مردم به خدمات گوناگون موردنیاز  فعالیت

تر شده و از تحرد بدنی افراد بشدت  ها تخصصی یافته، فعالیت افزایش

ها و  کاسته شده است. ترویج ورزش همگانی متناسب با نوع فعالیت

 از بخشیتواند  ای در سطح جامعه، می هشرایط زندگی شخصی و حرف

 اجتماعی نشاط افزایش موجب و دهد پوشش را بدنی تحرد عدم اثرات

 .]8[شود  وری ملی می و بهره یدرمان های هزینه کاهش و

یکی از اهداف اختصاصی این تحقیق شناسایی نقاط قوّت این رشته از 

شده از سوی  های ارائه دیدگاه مخاطبان بوده است. با توجه به پاسخ

های  و انجمن ها مدیران فدراسیون ورزش همگانى، رؤساى کمیته

اعضاى شوراى  ها و های استان فدراسیون ورزش همگانى، رؤساى هیئت

توسعه کمی و کیفی ، ورزش همگانى کشورراهبردى فدراسیون 

های  منظور ارتقای سالمت و کاهش هزینه همگانی به های ورزش هیئت

ریزی  درمانی در سطح کشور؛ توجه به برنامه مداری و تدوین برنامه

راهبردی ورزش همگانی کشور؛ رشد نیروی انسانی متخصص در 

معاً به تعداد های مختلف ورزش همگانی کشور و سایر موارد که ج بخش

اند  ها عبارت اند. قوّت شده رسد به ترتیب اهمیت انتخاب نقطه قوّت می 12

کند یا منابعی که  خوبی عمل می ها به هایی که سازمان در آن از فعالیت

( نقاط قوّت کمیته 1391زاده )تحت کنترل سازمان هستند. خسروی 

گیری  ی و تصمیمشمارد: مدیریت مشارکت گونه برمی ملّی المپیک را این

های مدوّن؛ وجود مدیران و  ها و دستورالعمل نامه جمعی؛ وجود آیین

 های نتایج این تحقیق با پژوهش .]7[کرده و مجرب مسئولین تحصیل

 یمیکرسید  (،1394) ی(، سوار1395) یفراهان(، 1396مقدم )وفایی 

آبراهام و (، 1391همکاران )(، مظفری و 1391) انیروزیف(، 1391)

همخوانی دارد. اگرچه در کشور  (2006( و کنود الرسن )2016همکاران )

و ورزش همگانی به شکل  های متعددی بر ورزش به شکل عام ما سازمان
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توجه و مهمی که برای حفظ و  گذارند ولی از نکات قابل خاص اثر می

توان نام  ها توسط مدیریت ورزش همگانی کشور می گیری از این قوّت بهره

های ورزش همگانی جهت افزایش سطح  توسعه و افزایش پایگاهبرد، 

های درمانی در کشور رشد نسبی مشارکت زنان  تندرستی و کاهش هزینه

چنین اجرای طر  استعدادیابی و  در ورزش همگانی در سطح کشور و هم

تواند باعث تقویت پایگاه ورزش  های ورزشی که می ارزشیابی هیئت

رشد و توسعه کمّی و کیفی آن شود. همچنین همگانی در میان مردم و 

های  ای مانند طر  های متنوع زمینه طر  جرایتوجه به برنامه مداری، ا

بدنی  اخیر باعث توانمند شدن ادارات تربیت یها استعدادیابی در سال

موردتوجه بوده و از نقاط  یگردیده است که این امر در ورزش همگان

دهد که  پژوهش نشان می نیا جینتا نیآید. همچن قوت آن به شمار می

های مختلف برخوردار  هایی در حوزه از قوّت ی کشورمانورزش همگان

 ،یو کمّ یفیازلحاظ ک نکهیها با توجه به ا قوّت نیاست ولیکن ا

است ورزش  ستهیطور که شا توانند آن باشند، نمی بخش نمی رضایت

 .ندینما یاریهایش  یابی به رسالت را در دست ی کشورهمگان

ضعف  14های این پژوهش نشان داد ورزش همگانی کشور دارای  یافته

ها به این شر  است: کمبود اعتبار جاری  است که تعدادی از آن

کمبود امکانات و فضای ورزشی ویژه  ها؛ های ورزش همگانی استان هیئت

پایین  فقدان قوانین مدون و موردنیاز کشور؛ و معلوالن؛ جانبازان بانوان،

 یها انینسبت به فواید فعالیت بدنی و ز مردم کشور آگاهی بودن سطح

اند از  های درمانی؛ و ... . نقاط ضعف عبارت و افزایش هزینه تحرکی کم

ها عملکرد خوبی ندارد، یا منابعی که  هایی که سازمان در آن فعالیُت

ک ایران نیز بایست در اختیار داشته باشد ولی ندارد. کمیته ملّی المپی می

وابستگی شدید مالی به دولت؛ نداشتن  ماننددارای نقاط ضعف مشابهی 

برنامه استراتژیک؛ کمبود و کاهش منابع و جذب حامیان مالی و 

است بازاریابی؛ نداشتن برنامه جامع حمایت از ورزشکاران و مربیان نخبه 

ای که  ضعف عمدهتحقیق حاضر نشان داد ورزش همگانی کشور  .]7[

های ورزشی با آن مواجه هستند کمبود  های ورزشی و برنامه کثر سازمانا

های ورزشی همگانی و  اعتبارات است که با توجه به درآمدزا نبودن رشته

های ورزشی، همچنین خالء قانونی در قالب  تنوع بسیار زیاد رشته

تمایل بخش  دمهای حمایتی در این زمینه و از سوی دیگر ع بسته

ورزش همگانی به علت عدم  ه یزمین درگذاری  مایهخصوصی به سر

وجود زمینه مناسب تبلییاتی و بازگشت سرمایه، وابستگی ادارات به 

منابع دولتی و اندد بودن سهم ورزش در سبد خانوار باعث گردیده که 

بنابراین با اتخان ؛ ورزش همگانی از این حیث با ضعف همراه باشد

نقااط ضعف به نقاط قوّت با استفاده از راهکارهای مناسب برای تبدیل 

وری و رشد و توسعه  توان بهره های پیش روی ورزش همگانی می فرصت

 های های تحقیق با پژوهش این رشته را در سطح کشور شاهد بود. یافته

(، جوادی پور 1393) ی(، گودرز1394) ی(، سوار1395) یفراهان

همکاران مظفری و ، (1391) انیروزیف(، 1391) یمیکرسید  ،(1392)

 مشابهت دارد. (2015و همکاران ) یل( و 1391)

 14 از آن است که ورزش همگانی کشورمان از یپژوهش حاک های یافته

جوان بودن  ،یهای ورزش همگان فرصت همچون استقبال مردم از فعالیت

جمعیت و وجود استعدادهای ورزشی بیشمار در سطح کشور، توجه 

افزایش نقش مطبوعات و  ،یمسئوالن ارشد به توسعه ورزش همگان

ها و مراکز علمی  کشور، وجود دانشگاه یهمگان ورزشها در  رسانه

 .بدنی در کشور و موقعیت جیرافیایی ویژه کشور برخوردار است تربیت

ها کامالً روشن است و  آن یایهایی که مزا اند از موقعیت عبارت ها فرصت

کنند. نتایج  دایتوانند تحقق پ انجام شود می ینیاحتماالً اگر اقدامات مع

 یمیکرسید (، 1394) ی(، سوار1395) یحاضر با نتایج مطالعات فراهان

( همخوانی داشت. به نظر 2011) یانیو الگ( 1391) انیروزیف(، 1391)

رسد در محیط خارجی ورزش همگانی و وجود استعدادهای فراوان با  می

های مختلف ساکن در کشورمان، همچنین وجود  توجه به وجود قومیت

عنوان حامیان  ها به صنایع مختلف تولیدی و خدماتی جهت جذب آن

ختیار ورزش مالی در ورزش شرایط بسیار مطلوب و فرصت خوبی را در ا

این پتانسیل موجود در جهت رشد  زقرار داده تا با استفاده ا یهمگان

هرچه بهتر ورزش همگانی گام بردارند. فرصت موجود در کشورمان 

تواند زمینه مناسبی جهت توسعه ورزش همگانی در بین خانوارها و  می

پژوهش نشان  نیا جینتا نیهمچن .مردم گرددنهادینه کردن آن در بین 

موردمطالعه  یکشورها ریورزش همگانی سا یرو شیهای پ اد که فرصتد

های  است که فرصت نیدارند اما نکته موردتوجه ا گریکدیهایی با  مشابهت

لزوم توجه  نیبه نسبت محدودتر است و ا رانیورزش همگانی ا یرو شیپ

طلبد که با توجه به نقاط قوّت  ورزش همگانی را می شتریو تالش ب

و  فیظر اریخوبی استفاده کند. البته نکته بس ها به موجود از فرصت

 نیبه آن توجه کنند ا دیبا کیهای استراتژ برنامه سندگانیکه نو یلیتحل

مفهوم را خواهد داشت  نیا یعنوان فرصت زمان است که موارد نکرشده به

ها به  بتوانند با استفاده از نقاط قوّت از فرصت طهمربوهای  که فدراسیون

ها در زمان  بسا عدم استفاده از فرصت . چهندینحو احسن استفاده نما

کند و  تینامطلوب هدا کیاستراتژ تیتواند سازمان را به وضع مناسب می

 .سازمان گردند یدهایبه تهد لیها تبد فرصت

 16با کشور نشان داد ورزش همگانی  دیپژوهش در بخش تهد های یافته

گرایش جوانان به مواد مخدر و فاصله گرفتن از  مختلف ازجمله دیتهد

ورزش  یعلم یتوانمند و آگاه به مبان نیورزش، عدم استفاده از مسئول

ها، نبود انگیزه برای  همگانی در ادارات و هیات های ورزشی استان

های اجتماعی و  رسوخ ناهنجاری وصی،گذاری بخش خص سرمایه

رفتارهای ناخواسته در محیط ورزشی، تیییر روش زندگی مردم )روا  

زندگی غیرفعال، تفریح غیرفعال(، نبود مدیریت واحد ورزشی، کندی 

های ورزشی در سطح کشور، برخورداری کشورهای خارجی  تکمیل پرویه

بدنی  آن بر انجام فعالیت یاز تکنولویی نوین و افزایش تورم و تأثیر منف

 یکالن یرونیب یروهایتحت تأثیر ن ها سازمان .در سطح کشور مواجه است

گذارند مانند  ها اثر می های آن طور غیرمستقیم بر فعالیت هستند که به

 روهاین نیکه ا یو اجتماع یاسیس ،یکیتکنولوی ،یاقتصاد یروهاین
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هایی که  اند از موقعیت عبارت دهایباشند. تهد دیاز تهد یتوانند مفهوم می

بار هستند اگر بالفاصله اقدامات الزم در مورد  زیان جینتا یبالقوه دارا

 یلذا برا ممکن است مشکالتی را به وجود آورند. رد،یها صورت نگ آن

مقابله  ایطور فعال و پو ها به موقعیت نیا با دیاز بروز مشکل با یریجلوگ

و همکاران  یبا عباس های این بخش از تحقیق با یافته شود. نتایج

( شعبانی 1393همکاران ) و ی(، گودرز1395) یو اسد ی(، آصف1396)

است. عدم وجود مدیران  همخوان( 2015و همکاران ) ی( و ل1391)

ورزش  ه یزمین درگیری  در تصمیم آنهامتخصص و آگاه و استفاده از 

ترین مشکالت ورزش همگانی است از سوی دیگر  همگانی یکی از مهم

ها نسبت  وجود تورم و هزینه باالی فعالیت بدنی و نگرش منفی خانواده

را فراهم آورده است  نیبه ورزش همگانی تهدید جدی برای ورزش همگا

ی ها تواند چالش نکنند می دایها پ مقابله با آن یرا برا یهای که اگر راه

 .کند دیشدت تهد را به یورزش همگان گاهیای را به وجود آورد و جا عمده

نتایج ماتریس ارزیابی عوامل درونی نشان داد ورزش همگانی ایران دارای 

به لحاظ  1( است و با توجه به شکل 5/2)کمتر از متوسط  132/2نمره 

تر از میانگین  ها( دارای ضعف جدی و پایین ها و ضعف عوامل درونی )قوّت

به  دهد این رشته چنین ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی نشان می است. هم

)کمی  353/2ها و تهدیدها( دارای نمره  فرصت) یرونیبلحاظ عوامل 

( است و مراجعه به شکل یک حاکی از ضعف 5/2متوسط تر از  کم

متوسط این رشته ورزشی در عوامل بیرونی است. بر اساس ماتریس 

 تیموقع( ورزش همگانی ایران در SWOT) یرونیبعوامل درونی و 

WT ترین موقعیت برای هر سازمانی  ترین و مطلوب آل قرار دارد. ایده

تواند از  است. در این وضعایت سازمان می SOگیری در موقعیت  قرار

های خود برای  ها و شایستگی تماامی نقااط مثابت و قوّت، مزیّات

ها استفاده نماید. هدف  ها، تقاضاها و موقعیت یابی به حداکثر فرصت دست

 هر جایگاهی در ماتریس از SO انی، رسیدن به موقعیتهر سازم

SWOT های خود را  که سازمان قادر باشد ضعف است. درصورتی

ها را به قوّت  ها بپردازد حتی قادر است آن شناسایی کرده و به رفع آن

تبدیل نماید. نتایج این پژوهش نشان داد موقعیت ورزش همگانی ایران 

های موجود حداکثر استفاده را  ها و فرصت ای است که از قوّت گونه به

هایی که برای بهتر شدن وضعیت آن  تر استراتژی نماید بنابراین بیش نمی

های تدافعی واقع در بخش  شود باید از مجموعه استراتژی انتخاب می

WT شامل مشارکت، کاهش، واگذاری و درنهایت انحالل باشد. عالوه بر ،

د با توجه به شرایط و در مقاابله با انواع توان آن ورزش همگانی ایران می

نیز  WOو یا  ST ،SOهای  ها و تهدیدهای مختلف از استراتژی ضعف

 استفاده نماید.

منظور تدوین راهبردهای ورزش همگانی ایران و در جهت شناسایی  به

یابی به  ها، دست ها، حفظ و ارتقای آن کارهای استفاده بهینه از قوّت راه

های ورزش همگانی و  چنین کاستن از ضعف رو و هم های پیش فرصت

استفاده شد.  TOWS لیوتحل کاهش اثرات تهدیدهای آن از روش تجزیه

و  دوی عوامل این الگو و مقایسه دوبه TOWSبر اساس الگوی ماتریس 

شده از این ماتریس، درمجموع  پس از تعدیل و ادغام راهبردهای حاصل

، سه SO، دو راهبرد SOه راهبرد راهبرد اساسی و مهم شامل س 13

 برای ورزش همگانی کشور تدوین شد. SOو پنج راهبرد  SOراهبرد 

و استفاده از ماتریس  آمده از مرحله قبل دست با بررسی راهبردهای به

شده  ( سیزده راهبرد حاصلQSPMریزی استراتژیک کمّی ) برنامه

شیوه زندگی  بندی شد و مشخص گردید ارتقاء کیفیت سالمت و اولویت

های درمانی در مردم کشور؛ استفاده از تجربیات  سالم و کاهش هزینه

استفاده از ورزش همگانی برای کاهش  در زمینه یکشورهای موفق 

های بهداشتی و درمانی؛ توسعه فرهنگ ورزش کردن برای بهبود  هزینه

های بهداشتی از طریق، آموزش، پژوهش،  آمادگی جسمانی و تقلیل هزینه

ها و  ای؛ توسعه مشارکت دستگاه رسانی جامع رسانه بلی  و اطالعت

های  های دولتی و غیردولتی در ورزش همگانی؛ استفاده از ظرفیت سازمان

های بیماری با  دولتی و غیردولتی برای افزایش تندرستی و کاهش هزینه

ایجاد فضاهای ورزش همگانی از اولویت باالتری نسبت به بقیه 

ردنظر برخوردار است. این راهبردها به ترتیب اولویت در راهبردهای مو

رود با پرداختن به این راهبردها  فراوان است. انتظار می 2جدول شماره 

 پذیر گردد. رشد و توسعه این رشته ورزشی امکان

تواند با توجه به عوامل درونی و  های هر سازمان می اگرچه استراتژی

باشد، برخی از راهبردهای این  بیرونی خاص آن، ویژه همان سازمان

ها ازجمله نظام جامع  شده در سایر پژوهش تحقیق با راهبردهای ارائه

مظفری و همکاران، توسعه ورزش قهرمانی جمهوری اسالمی ایران )

( و 1391خبیری، (، تدوین راهبردهای استراتژیک ورزش تکواندو )1391

( 1386هنری، گودرزی و طراحی نظام جامع ورزش کشتی ایران )

خوانی دارد که نشان از وجود مشکالت مشترکی در سطح ورزش  هم

صورت فراگیر توسط مدیران عالی ورزش کشور  کشور است و باید به

 موردتوجه قرار گیرد.

گردد فدراسیون  با استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد می

ی ها یفنّاوردنیا و ورزش همگانی با استفاده از توسعه علوم ورزشی روز 

گسترش است، زمینه  در حالهای مختلف  در حوزه هرلحظهپیشرفته که 

ورزش  انیمتصدارتقای دانش و مهارت مدیران، مربیان، بازیکنان و سایر 

های آموزشی برای مسئولین  ها و کارگاه همگانی را با برگزاری دوره

رکز فراهم صورت متم بهی استان و شهرستان در سراسر کشور ها هیئت

نماید، و هم چنین در این راستا برای بهبود عملکرد فدراسیون ورزش 

همگانی استفاده از متخصصین دیگر در حوزه ورزش مانند روان شناسی، 

طور یقین به ارتقای ورزش همگانی کشور کمک  تیذیه و.... می تواند  به

های  . از طرف دیگر با افزایش امکانات و زیرساختتوجهی نماید قابل

های  های تندرستی و ایستگاه ورزش همگانی در کشور ازجمله پارد

سالمت موجبات مشارکت هرچه بیشتر افراد و خانوارها را فراهم کنند تا 

از این طریق ضمن افزایش تندرستی و سالمت آحاد مردم جامعه، باعث 

 ها شوند. های درمانی آن کاهش هزینه
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ینکه هر سازمانی که به تدوین برنامه ضمنا پیشنهاد می گردد با توجه به ا

راهبردی جدید مبادرت می کند، با تیییر یا اصال  ساختار سازمانی نیز 

مواجه می شود، از این رو مطابقت دادن ساختار سازمانی با راهبردهای 

تدوین شده و شرکت مدیران و کارکنان سازمان مذکور در تدوین برنامه 

سازمان را در اجرای برنامه های راهبردی  های عملیاتی سالیانه، می تواند

 پیشنهادی کمک کند.

های  است که پژوهش حاضر با محدودیت ینکته ضرور نیآخر نکر ا در

افراد در  ی زهیدقت، عالقه، درد و انگ زانیاز م نانیازجمله عدم اطم

پژوهشگران بر  یبه سؤاالت پرسشنامه مواجه بوده است و سع ییپاسخگو

 ورزش همگانى و مسئولینمدیران  یبرا قیتحق طیشرا حیبود با توض نیا

 .ارائه دهند قیتحق نیا ها یافتهاز  یقیدق جی، نتاکشور
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