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  83-92ص ص:                                                         27/11/92پذیرش:                                                    01/05/92دریافت: 

  

 آنتوسعه   هايتدوین راهبرد توصیف وضعیت ورزش همگانی استان خوزستان و

 3رنجبر روح اهللادکتر ، 2مهدي پور عبدالرحمندکتر ، 1سعیدسواري

  چکیده

نگران  انتظارآمار در باید صورت این غیر در دهند، قرار خود مدت دراز هاي برنامه سرلوحه را همگانی ورزش گسترش باید هادولت مقدمه و هدف:

 همگانی ورزش موجود وضعیت پژوهش،توصیف این از هدف. باشیم عمومی بهداشت  سطح وکاهش میر و مرگ افزایش کار، از غیبت کننده بیماري،

  ست.اآن  توسعه راهبردهاي وتدوین وزستانخ  استان

تبادل نظربا مسئوالن،  ابزارجمع آوري داده ها شامل مصاحبه و. نوع مطالعات میدانی است از دراین پژوهش توصیفی و روش تحقیق شناسی:روش

 احب نظراستادان ص سوي چندتن از محتوایی آن از روایی صوري وهمچنین پرسشنامه محقق ساخته که  و پیشینه ها جستجو در منابع کتابخانه اي و

مدیران ادارات  استادان مدیریت ورزشی، از نفر 104 جامعه  آماري این پژوهش را. گردید تایید) درصد 86(  روش آلفاي کرونباخ پایایی آن با بررسی و

 آمارتوصیفی و از استفاده هاي پژوهش باهم چنین داده .دهندمی خوزستان تشکیلوکارشناسان ورزشی همگانی استان  هامدیران  هیئت تربیت بدنی،

 .تحلیل شد آزمون فریدمن تجزیه و

ورزش همگانی مشارکت  در به عنوان ورزشکار نفر125000  جمعیت تنها نفر 4300000 دهدکه استان خوستان بامی هاي پژوهش نشانیافته ها:یافته

نقطه  14نقطه قوت،10 زمینه ورزش همگانی خوزستان، زمینه ورزش همگانی فعالیت دارد همچنین در ورزشکار یک مربی در 46دارند و به ازاي  هر

 شد تبادل نظرگروهی مشخص بحث و و) SWOT( ماتریس در تحلیل آنها تجزیه و که پس از. دارد وجود نقطه تهدید 10 نقطه فرصت و 8 ضعف،

هاي استراتژیک اقدام به تدوین راهبردهاي الزم براساس تحلیل درنهایت، و دارد قرار WTمنطقه وزستان درکه جایگاه راهبردي ورزش همگانی خ

 .این استان شد براي توسعه ورزش همگانی در

سعه وتدوین برنامه راهبردي برایت : مهم ترین راهبردهاي الزم براي توسعه وپیشرفت ورزش همگانی خوزستان عبارتنداز بحث و نتیجه گیري:

بررسی  هاي موردپیشینه بیشتر نتایج این تحقیق با.  ورزش همگانی ساختار تغییر و ترویج فرهنگ ورزش ازطریق رسانه ها ورزش همگانی،توسعه و

  .همخوانی دارد

  

  swotورزش همگانی؛ راهبرد ؛ ماتریس واژه هاي کلیدي: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   saeed.savari2@yahoo.com                                                                                ، گروه مدیریت ورزشی،دانشگاه چمران اهواز، اهواز، ایرانو علوم ورزشی شد تربیت بدنیدانشجوي کارشناسی ار. 1

  ،دانشگاه چمران اهواز، اهواز، ایران                                                                                روه مدیریت ورزشتربیت بدنی و علوم ورزشی، گ دانشیار. 2

     فیزیولوژي ورزش،دانشگاه چمران اهواز، اهواز، ایران                                                                              تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه استادیار. 3
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84   94نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال یازدهم/ شماره بیست و یکم/ بهار و تابستان پژوهش 

   مقدمه

معموالً به فعالیت هاي ورزشی اطالق می شود که جنبه  است.  "ورزش عمومی "و  "ورزش براي همه "ورزش هاي همگانی معادل کلمه انگلیسی 

 را معادل ورزش هاي همگانی می دانند "مشارکت کالن "انجام شود. در بعضی از منابع واژه -برد و باخت -تفریحی داشته و بدون توجه به نتیجه آن 

 شود و الگوهایی را براي اوقات ). ورزش همگانی که ورزش هاي رفاهی و عمومی را یکی می کند به کیفیت زندگی و بیان ارزش ها نسبت داده می1(

.  )2( زندگی شان لذت ببرندز ا انایی به عالئق خود دست یابند وفراغت مردم فراهم می آورد که سبب می شود مردم در هر سن و با هر میزان تو

شرکت در ورزش هاي خاص و قهرمانی تغییر یافته و تمایل به شرکت در  سال گذشته روند 25براساس گزارش شوراي ورزش همگانی انگلستان، در 

. )1تفریحی بیشتر شده است. حتی شرکت در این فعالیت ها با جهت گیري تندرستی و آمادگی جسمانی است ( فعالیت هاي کمتر رقابتی و با ماهیت

ر دورزش همگانی وتفریحی به رشد  روند رو ) به خوبی تبیین شده اند. این مدل نشان دهنده گرایش و1997همکاران ( اولویت ها در مدل مول و این

  .هزاره سوم میالدي است

  

  

  

                     

                    
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  )1997،هاي اصلی ورزش (مول مدل سلسله مراتبی بخش )1شکل(

  

ادعا می کند که گسترش ورزش پرورشی و پس از آن همگانی باعث افزایش مشارکت عموم خواهد شد. در صورتی که ورزش  )1(شکل  این مدل     

که  تفریحی می توان گفت و. در مورد ورزش همگانی آن بپردازند کنند و اغلب باید به تماشايشرکت آن  کمتري در تعداد حرفه اي گسترش یابد،

به عنوان پشتوانه اي براي ورزش قهرمانی و حرفه  ،همگانی ورزش پرورشی و .ر از ورزش قهرمانی و حرفه اي استعداد شرکت کنندگان آن بیشتت

  .)3( نیست برقرار ،ساختار شده در سطوح ورزش یادعکس این رابطه در بین چهار  اي به شمار می آیند.

ورزش بخش مهمی از زندگی اجتماعی  نخست اینکه سرمایه گذاري در ورزش و تفریحات سالم وجود دارد. دالیل متعددي جهت برنامه ریزي و     

دوم اینکه شرکت در  .جامعه کمک می کنددوستی و نزدیکی می گردد و به  بوده که سبب توسعه مهارت هاي رهبري و فرصت بروز خالقیت ها

حرك  آحاد جامعه در یک زندگی پرت سطح بهداشت عمومی و جلوگیري از بروز بیماري ها و نیز در گیر شدن بیشتر فعالیت هاي ورزشی باعث افزایش

اي ه استفاده از رسانه مختلف جامعه، اقشاروضعیت اقتصادي  همترین عوامل توسعه ورزش همگانی شامل بهبوداز م باتوجه به اینکه .)4( می شود

ت دادن اولوی ،نقل عمومی گسترش ناوگان حمل و ،اري مسابقات ورزشی و اهداي جوایزبرگز تاهل)، فرزند، (تعداد توجه به وضعیت خانوادگی گروهی ،

ن باید این بنابراین در برنامه ریزي براي توسعه آ). 5یه گذاري بخش خصوصی است (ابه ورزش در اوقات فراغت نسبت به دیگر مسائل فراغتی و سرم

ورزشی با رویکرد گذراندن اوقات فراغت متمرکز شده  –اي بر توسعۀ فضاهاي تفریحی ه و دولت اسکاتلند توجه ویژ. از این رموارد را در نظر گرفت

ن همچنی مالیاتی در نظر گرفته است. زشی راهبردهاي). دولت کانادا براي توسعه ورزش همگانی و حضور بیشتر مردم در فعالیت هاي ور6است (

ش هردو بخش ورز این امتیازها در هاي فوق بهره مند خواهند شد. از بخشودگی، کنند ورزشی را پشتیبانی مالی می فعالیت هايکه  سازمان هایی

  حمل و نقل از جمله عوامل تاثیرگذار در توسعه ورزش محسوب  ).7( ورزش همگانی بیشتر است قهرمانی و همگانی وجود دارد اما وزن آن در

لذت                                                                       تنوع

  گرانتماشا

  
  
  
  
  
  
  

  شرکت کنندگان                                       
  

  جمانیآمادگی                                                                              تفریحی     

 

 

 

 
 

 

 

حرفه اي ورزش  

 

  ورزش قهرمانی

 

همگانی ورزش 

  تفریحیو
  ورزش تعلیم و تربیت
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 85 آنتوسعه هاي تدوین راهبرد توصیف وضعیت ورزش همگانی استان خوزستان و

یکی از مهمترین مشکالت  حضور روستائیان در ورزش همگانی در آمریکا، ) پس از بررسی هاي به عمل آمده درمورد 1998(  1گردد. فرانکیشمی

  :درآمریکا مقرر شد که به همین منظور .استداده  آنان را رفت و آمد تشخیص

  س هاي رایگان براي حمل و نقل روستائیان به مکان هاي ورزشی در نظر گرفته شود.اتوبو -

 ). یکی از ابزارهاي دولت ها براي دخالت در بخش ورزش،8( نان به اماکن  ورزشی خریداري شودبراي حمل و نقل آاتوبوس هاي ویژه کودکان  -

توسعه ورزش همگانی اختصاص داده است در حالی گاه براي ورزش قهرمانی و  بهرا میلیون دالر  50تا  40بودجه است. دولت مرکزي کانادا حدود 

 ورزش بانوان و آقایان همگانی ورزش هاي هیأت پوشش زیر ایران در که افرادي ).9میلیون دالر میرسد ( 10و 25 سازمان هاي ورزشی این مبلغ

 ورزش براي رسمی سازمان تشکیل زمان مورد در همچنین. همه کمتراست از کشور جهان 23 درصد جمعیت است که در مقایسه با 92/5 ،کنندمی

 از و بیشتر آفریقا قارة از ایران همگانی در ورزش کنندگان شرکت درصد. است گرفته قرار آخر ردیف در جهان کشور 20 با مقایسه ایران در ،همگانی

 سطح تحصیالت و اند نداشته اي سخنرانی گونه هیچ مردم آحاد افزایش آگاهی براي نیز هاي ورزش همگانی هیأت درصد 88و  بود کمتر ها قاره دیگر

بلوچستان  درصد از مردم  استان سیستان و 007/0کمتر از ). 10( کارشناسی است از کمتر ،کشور همگانی هاي ورزش هاي هیأت رؤساي از درصد 65

 .)11( شدمی باتوسعه ورزش همگانی براي نامطلوب نداشتن برنامه راهبردي  وضعیتکی از مهمترین دالیل این ی ودر ورزش همگانی مشارکت دارند 

مدیریت همچنین  .)12( کند می تمرکز آینده بینی پیش بر و دارد آینده به نگاه که است پیچیده و مستمر سازمانی تغییر فرایند راهبردي برنامه ریزي

قادر سازد به اهداف بلند مدت خود دست یابد  اجرا وارزیابی تصمیماتی که سازمان را ،تدوینعلم  هنر و :می توان اینگونه تعریف کرد راهبردي را

ست که ماموریت تدوین راهبرد این ا مقصود از. )13( اجرا وارزیابی راهبرد ها ،تدوین :هبردي در برگیرینده سه مرحله استمراحل مدیریت را بنابراین

دت هاي بلند مهدف ،ضعف ها ي داخلی سازمان قوت ها و که سازمان راتهدید می کنند شناسایی شوند وو عوامل محیطی خارجی سازمان تعیین شود 

 باوجود کلی، به طور که مدلهاي زیادي براي برنامه ریزي راهبردي وجود دارد .)14( براي ادامه فعالیت ها تعیین شودي خاص و انتخاب راهبرد ها

رنامه ب مدل هاي شالودة. برخوردارند یکسانی و مشابه ساختار از تقریبی به طور مدل ها کلیۀ مدل ها، گام هاي و مراحل تأخر و تقدم و تعداد در تفاوت

 يبرا( داخلی و خارجی تحلیلهاي و تجزیه انجام با .می شود شروع سازمانی مأموریت و چشم انداز تعیین که از است اي گونه به راهبردي ریزي

 ابانتخ را راهبردهایی اساس این بر و میگیرند نظر در سازمان براي اهدافی)  داخلی هاي ضعف و ها قوت و خارجی تهدیدهاي و ها فرصت شناسایی

  ).15( درمی آورند اجرا به اهداف تحقق براي را انتخاب شده راهبردهاي آنگاه میکنند،

 به که مدیران است مهمی ابزار تهدید، و فرصت ضعف، قوت، نقاط ماتریس.  است 2SWOTماتریس مدلها، یکی از مهمترین و کاربردي ترین     

راهبردهاي  )،WOراهبرد هاي (، )SOراهبردهاي (که شامل  دهند ارائه راهبرد نوع چهار آن از استفاده با میتوانند و میکنند مقایسه را اطالعات آن وسیله

)ST ( و) راهبردهايWT .() در اجراي راهبردهايSOهدف  . کند بهره برداري خارجی هاي فرصت از میکوشد داخلی هاي قوت از استفاده با ) سازمان

 ها بخشد سازمان بهبود داخلی را هاي آثار ضعف بکوشد خارج محیط در موجود هاي فرصت از يبردار بهره با سازمان که است این) WOاز راهبرد (

 بین از را آنها یا دهند کاهش را خارج محیط در موجود تهدیدات از آثار ناشی هاي خود قوت از استفاده بامی کوشند که  )ST( راهبردهاي اجراي در

 از ناشی تهدیدات از پرهیز و داخلی هاي ضعف کاهش هدف و میگیرند خود به تدافعی حالتبه اجرا در می آورند  را) WTکه ( هایی ببرند. سازمان

 چنین هدف واقع در  .دارد ضعیف  قرار موضعی در روبه روست، خارج محیط در که تهدیداتی با و دارد داخلی ضعف که ازمانیس .است محیط خارجی

راهبردهاي  از بتواند آن در که یموقعیت ،دبرسان بهتر موقعیتهاي به رابه تدریج خود  بتواند تا است خارجی تهدیدهاي و داخلی ضعفهاي کاهش سازمانی

(WO),(ST) راهبردهاي حتی و( SO)  توسعه استراتژى تدوین به خود تحقیق در) 1392جوادي پور و سمیع نیا (در این رابطه  .)16( استفاده کنند 

 ماتریس کیلتش باو همگانى  ورزش در تهدیدها و ها فرصت قوت، ضعف، نقاط و تحلیل تجزیه از پس آنها تحقیق نتایج. دپرداخت کشور ورزش همگانى

و براي  قرار دارد SOورزش همگانی کشور در موقعیت استراتژیکی که  شد مشخص همگانى کشور ورزش خارجى و داخلى عوامل از یکهر  ارزیابى

 همگانى  ورزش توسعه ستراتژى تدوین ا به خود تحقیق در نیز ) 1390(  نصیرزاده .)17توسعه آن می بایستی از راهبردهاي تهاجمی استفاده کرد (

 ارزیابى ستشکیل ماتری با همگانى و ورزش در تهدیدها و هات فرص قوت، ضعف، تحلیل نقاط و تجزیه از پس وى تحقیق نتایج .پرداخت کرمان استان

 قرار دارد و WTدر موقعیت استراتژیکی  کرمان استان بدنى تربیت کل اداره که شد مشخص  همگانى ورزش خارجى و داخلى عوامل از هریک

 توسعه استراتژي تدوین و طراحی عنوان با تحقیقی در)  1388(  شعبانی سیف پناهیهمچنین . )18( نماید استفاده تدافعیاستراتژى  از بایستمى

براي توسعه آن می بایستی از راهبردهاي  می باشد و WTموقعیت  داراي کردستان استان قهرمانی که ورزش داد نشان کردستان، استان قهرمانی ورزش

 بلوچستان، و سیستان استان همگانی ورزش توسعه راهبرد تدوین و طراحی عنوان با خود تحقیق ) در1388(نیز  غفرانی .)15( تدافعی استفاده کرد

براي توسعه آن می بایستی از  قرار دارد و WTاستراتژیکی  منطقه در بلوچستان و سیستان استان همگانی ورزش موقعیت استراتژیکی که داد نشان

 دورود شهرستان همگانى و ورزش قهرمانى موجود وضعیت بررسى به خود تحقیق نیز در)  1388(  یاراحمدى .)11( راهبردهاي تدافعی استفاده کرد

 رزیابىا ماتریس تشکیل همگانى با و قهرمانى ورزش در تهدیدها و ها فرصت قوت، ضعف، نقاط تحلیل تجزیه و از پس وى تحقیق نتایج. پرداخت

 ورزش در توسعه رشد و استراتژى از بایست مى دورود شهرستان ورزش که شد مشخص همگانى استان ورزش خارجى و داخلى عوامل از هریک

  ).19نماید ( استفاده همگانى و قهرمانى
 

1. Frankish 
2. Threats – opportunities- weakness – strengths (SWOT) Matrix 
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 رد باید صورت این غیر در ،دهند قرار خود درازمدت هاي برنامه سرلوحه را ورزش همگانی گسترش باید دولت ها دهد می نشان پژوهش ها نتایج     

 باشیم یعموم بهداشت کاهش سطح و میر و افزایش مرگ ،تحرکی کم از ناشی بیماریهاي اثر در کار از غیبت ،ها کننده بیماري نگران انتظار آمارهاي

 و یهمگان ورزش در جامعه کم مشارکت. است شده توجه کمتر یافته، سازمان به طور تفریحی، و همگانی ورزش به ما کشور متاسفانه در. )20، 21(

ادها ي استعد بروز و ظهور زمینۀ کاهش و قهرمانی ورزش ضعف موجب ورزشکاران، وپرورش استعدادیابی براي اجرایی و یکپارچه قانونی نظام فقدان

). 22( شود می احساس پیش از بیش قهرمانی و همگانی ورزش امر در برنامه ریزي و سیاستگذاري براي مراکزي ایجاد به نیاز و است شده ورزشی

 ،هاقوت  ،موجود وضعیت بررسی وشناساییبا اهدف حاضر تحقیق  .قرارگیردریزان  وبرنامه مسئوالن توجه مورد بایستی همگانی ورزش توسعهبنابرین 

 ذارانگ سیاست و ریزان برنامه براي مناسبی راهنماي تواند می، استان خوزستانهمگانی  ورزش و راهبردهاي مطلوبات تهدید ها،فرصت  ،هاضعف 

  باشد. همگانی ورزشوپیشرفت  توسعه جهت درتان استان خوزس همگانی ورزش

  

  روش تحقیق

جامعه این تحقیق شامل کلیه اساتید عضو  .است کاربردي تحقیقات نوع از هدف ، لحاظ از و موردي مطالعات نوع از و توصیفی حاضر تحقیق روش

 ،مدیران و کارشناسان  اداره کل ورزش وجوانان استان خوزستان، استان خوزستانآزد  هیئت علمی  (رشته مدیریت ورزشی ) دانشگاه هاي  دولتی و

 104 ادارات تربیت بدنی  سراسراستان خوزستان که تعداد آنها وهمچنین کلیه روئساي هیئت هاي ورزش همگانی شاغل در ادارات تربیت بدنیمدیران 

  جمع آوري داده ها شامل ابزار. شد گرفته نظر در کلیه ي اعضاي جامعه به عنوان نمونه تحقیق تعداد جامعه بودن محدود علت به کهمی باشد  نفر

 42 بر مشتمل این پرسشنامه که بود ساخته محقق پرسشنامۀهمچنین  درمنابع کتابخانه اي و پیشینه ها و جستجو ،مسئوالن مصاحبه و تبادل نظر با

 ورزش گویه ) 10(شامل  تهدیدهاي وگویه )  8(شامل ها  فرصت ،گویه ) 14(شامل ها  ضعف ،گویه ) 10(شامل  ها قوت بررسی زمینه در سؤال

 پرسشنامه صوري رواییبه دست آمد. ) 86/0( براي انجام تحقیق حاضر ضریب پایایی به روش آلفاي کرونباخ برابر با .بود خوزستان استان همگانی

اي جامعه آماري براي کلیه ي اعضبراي تعیین روایی این پرسشنامه از روایی سازه همچنین و قرارگرفته  تایید مورد نظر صاحب اساتید از تن چند توسط

عاملی اکتشافی  تحلیلدو روش از . در تعیین اعتبار سازه عاملی وش اعتبار سازه عاملی استفاده شداعتبار این پرسشنامه از ربراي تعیین  استفاده شد. 

داري آزمون سطح معنی. هاي پرسشنامه را نشان دادمحاسبه شد که مناسب بودن داده KMO=89/0 برابر بایب آزمون ضر که و تاییدي استفاده شد

 لتحلی و تجزیه براي نهایت در. دنباشها براي انجام تحلیل عاملی مناسب میبنابراین داده  .)sig=0001/0دار بود (کرویت بارتلت از نظر آماري معنی

 ورزش تهدید و فرصت ضعف، قوت، نقاط بندي رتبه براي فریدمن آزمون از استنباطی آمار بخش در. شد استفاده استنباطی و توصیفی آمار از ها یافته

  . شد استفاده ها داده توزیع بودن طبیعی تعیین براي اسمیرنف -کولموگروف آزمون از همچنین. شد استفاده همگانی

  

  :یافته هاي تحقیق نتایج و

که از این د زمینه ورزش هاي همگانی فعالیت میکنندر به عنوان ورزشکار نفر155073 تعداد که در استان خوزستان نشان میدهدیافته هاي این تحقیق 

تعداد به  )1(. در جدول پردازند هیئت به فعالیت می 24در رشته مختلف و 22قالب  در این افراد .باشند مرد می 117409 نفر زن و 37664تعداد 

                                   شود. اشاره میورزش همگانی استان خوزستان ورزشکاران 

  استان خوزستان هاي همگانی ورزشکاران ورزش تعداد )1(جدول 

  

  تعداد ورزشکاران

  

  جمع  زن  مرد

117409  

  

37664  155073  

همگانی فعالیت می کنند  ر به عنوان مربی در زمینه ورزشنف 3340 نشان میدهد که در استان خوزستان تعداد ي این تحقیقهمچنین بررسی ها     

  به تفکیک زن و مرد اشاره می شود.به این افراد  )2(در جدول .باشند نفر مرد می 2470نفر زن و  870که از این تعداد 

  استان خوزستان هاي همگانی ورزش عداد مربیانت )2(جدول

  جمع  زن  مرد  تعداد مربیان

2470  870  3340  

 ورزشکار 44مرد یک مربی مرد و تقریبا به ازاي هر ورزشکار 48شویم که در استان خوزستان تقریبا به ازاي هر  متوجه می )2(بادقت در جداول      

  زن یک مربی وجود دارد.

نفر  866هاي همگانی فعالیت می کنند که از این تعداد نفر به عنوان داور در زمینه ورزش 3460نشان که در استان خوزستان  بررسی هاهمچنین      

  به این افراد به تفکیک زن و مرد اشاره می شود. )3(مرد می باشند. که در جدول  نفر 2594زن و
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 87 آنتوسعه هاي تدوین راهبرد توصیف وضعیت ورزش همگانی استان خوزستان و

  استان خوزستان هاي همگانی داوران  ورزشتعداد ) 3(جدول 

  جمع  زن  مرد  تعداد داوران

2594  866  3460  

به آنها اشاره  )4(شده که در جدول  ترویج و توسعه  ورزش هاي همگانی برنامه هاي تبلیغاتی متعددي اجرا همچنین در استان خوزستان به منظور     

  شود. می

  تبلیغاتی ورزش همگانی استان خوزستانربوط به برنامه هاي ) م4(جدول 

  تعداد اجرا  شرح برنامه  ردیف

  162  پخش شبکه استانی  1

  4  پخش شبکه کشوري  2

  45  پخش رادیوئی  3

  52  چاپ در جراید  4

  95  تبلیغات در بیلبورد  5

  2  چاپ کتاب  6

  110  تکثیر سی دي  7

  7000  چاپ بروشور  8

بیشترین روش و تبلیغ از طریق چاپ کتاب کمترین روش تبلیغاتی براي توسعه ورزش  ،طریق چاپ بروشور نشان میدهد که تبلیغ از) 4(جدول      

  .باشد همگانی استان خوزستان می

باشد  نقطه تهدید درزمینه ورزش همگانی می 10نقطه فرصت و  8 ،نقطه ضعف 14،نقطه قوت10همچنین یافته هاي این تحقیق حاکی از وجود      

 ارزیابی ماتریس و) 5جدول( خارجی عوامل ارزیابی ماتریس استان، همگانی ورزش راهبردي جایگاه تشخیص آنها، برايورتبه بندي  تعیینپس از  که

 رارق ماتریس دراین) ها وضعف ها قوت( داخلی فهرست عوامل داخلی، عوامل ارزیابی ماتریس تشکیل براي. شد تشکیل)  6 جدول( 3داخلی عوامل

 این به هک شد خواسته است، معنی چه به ارزیابی ماتریس در رتبه و وزن اینکه مورد در توجیه و توضیح از بعد نخبگان از تن چند از سپس. شد داده

 درماتریس .ف ها) بیشتر داراي قوت است یاضعفها وضع عوامل داخلی (قوت مشخص شود که ورزش همگانی از نظر تا بدهند رتبه و وزن عوامل

 این مقایسه با می دهد، نشان بودن موفق نظر از را عامل هر اهمیت ) میزان ضریب (یا وزن خارجی عوامل ارزیابی ماتریس و داخلی عوامل ارزیابی

 اثربخشی میزان نگربیا باشد همچنین رتبه بیشتر یک از نباید ضرایب جمع. گیرد می تعلق آنها به یک یا صفر بین اهمیتی ضریب همدیگر با عوامل

 شدید بسیار واکنش 4:  دارد مفهومی چنین زمینه این در 4 تا 1 اعداد از یک هر است مزبور عامل به واکنش دادن نشان در سازمان کنونی راهبردهاي

 عامل این امتیاز رتبه ها ضرب می شوند تا نهایت وزن ها در در ضعیف واکنش: 1 ؛ متوسط حد از کمتر واکنش: 2 ؛ متوسط حد از بیش واکنش:  3 ؛

ماتریس عوامل  ودر  ضعف ها آن موجود بر هاي  قوت در ماتریس عوامل داخلی یعنی  باشد 5/2 از بیش  نهایی امتیاز کل جمع چنانچه .شود مشخص

بدست آمد که ) 14/2(یعنی  5/2 نهایت نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی کمتر از در ).23داشت ( خواهند خارجی فرصت ها برتهدیدها برتري

 مراحل همین نیز خارجی عوامل ارزیابی ماتریس نشان دهنده آن است که ضعف هاي ورزش همگانی استان برقوت هاي آن برتري دارند و  براي

 آن فرصت هاي بر نیز ) بدست آمد که نشان دهنده آن است که تهدیدهاي ورزش همگانی08/2(یعنی  5/2ماتریس کمتر از  نهایی نمرة و شد انجام

مشخص شد که   SWOهمزمان  ماتریس در خارجی عوامل ماتریس نهایی نمرة و داخلی عوامل ماتریس نهایی دادن نمرة قرار از بعد دارد و برتري

ماتریس  بعد از بدست آوردن جایگاه راهبردي ورزش همگانی در ).1(شکل  دارد قرارWT منطقه جایگاه راهبردي ورزش همگانی استان خوزستان در

SWOT اقدام به تدوین راهبرد ها شد ،)7(جدول  4فرصت و تهدید ،ضعف ،قوت ،ریس نقاطهمچنین تشکیل مات و. 

 ماتریس ارزیابی  عوامل خارجی)  5(جدول 

  وزن*رتبه  رتبه  وزن  فرصت 

تاکید تعالیم دینی برورزش وفعالیت هاي حرکتی .1  07/0  4  28/0  

بودن ورزش براي کلیه اقشار و عمومی تاکید قانون اساسی  مبنی بر رایگان  .2  04/0  3  12/0  

  15/0  3  05/0  دسترسی بیشتر به ورزش همگانی نسبت به سایرورزش هاامکان  .3

  24/0  3  08/0  وجود رسانه هاي متعدد براي اطالع رسانی وتبلیغ ورزش هاي همگانی .4

  09/0  3  03/0  انگیزه هاي مردمی براي ارائه داوطلبانه ي خدمات ورزشیوجود  .5

تاکید پزشکان وروان شناسان به نقش ورزش در سالمتی جسمی و  روانی .6  04/0  4  16/0  
 

3. External Factor Evaluation (EFE) matrix - Internal factor evolution (IFE) matrix 

4. SWOT matrix 
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  وزن*رتبه  رتبه  وزن  فرصت 

  12/0  3  04/0  همگانیهاي  ورزش  ه تاکید و نظارت مسئوالن عالی استان بر توسع .7

فضاهاي طبیعی ویژه ورزش هاي همگانی در اقصی نقاط استانوجود  .8  05/0  3  15/0  

  وزن*رتبه  رتبه  زنو  دهایتهد

تغییر در شیوه زندگی مردم ورواج زندگی غیر فعال .1  08/0  1  08/0  

  03/0  1  03/0  افزایش نرخ بیکاري در استان خوزستان .2

افزایش نرخ اعتیاد دراستان خوزستان .3  06/0  2  12/0  

سیاسی شدن حیطه ها ي ورزش استان خوزستان .4  06/0  1  06/0  

استان خوزستانمشکالت اقتصادي مردم  .5  07/0  2  14/0  

تغییر ساختار شهرها و بالطبع تخریب اماکن روباز شهرهاي استان .6  05/0  1  05/0  

شرایط آب وهوایی خاص استان الودگی هاي زیست محیطی ونیازبه اماکن ورزشی سرپوشیده بدلیل  .7

  (مثل گرماي شدید،گردوغبارو...)

05/0  1  05/0  

  09/0  1  09/0  ورزش هاي همگانیکم توجهی رسانه هابه  . 8

  08/0  2  04/0  افزایش قیمت تجهیزات و لوازم ورزشی موجود در استان .9

  7/00  1  07/0  موانع فرهنگی و اجتماعی در مشارکت افراد خصوصا بانوان در ورزش  .10

جمع     1جمع =  

=08/2  

   

  اتریس ارزیابی  عوامل داخلی)  6(جدول 

  وزن *رتبه  رتبه  وزن  قوت ها

  09/0  3  03/0  یکم هزینه بودن ورزش هاي همگانی نسبت به ورزش هاي قهرمان .1

وجود الگوهاي جذاب و متنوع ورزش هاي بومی و محلی در اقصا نقاط استان .2  04/0  3  12/0  

حضور پرشور جامعه جوانان و نوجوانان استان در ورزش هاي همگانی .3  05/0  4  20/0  

  24/0  4  06/0  ورزش هاي همگانی به مناسب هاي مختلفبرگزاري برخی مسابقات  .4

وجود پایگاههاي ورزش صبحگاهی در پارکها،فضاي سبزواماکن عمومی  .5  06/0  3  18/0  

ن وجود هیات هاي ورزش همگانی در سراسر استا .6  02/0  4  08/0  

  09/0  3  03/0  دسترسی همگان به فضاها واماکن ورزش هاي همگانی .7

  09/0  3  03/0  ایجادشادي و نشاط نزداقشار مختلف  نقش ورزش هاي همگانی در .8

  09/0  3  03/0  پیشگیري از ترویج کسالت وناخوشایندينقش ورزش هاي همگانی در .9

  06/0  3  02/0  وکاهش هزینه درمانی تضمین سالمت جامعهنقش ورزش هاي همگانی در  .10

  وزن *رتبه  رتبه  وزن  ها ضعف

نبودن امکانات وتجهیزات در ورزش هاي همگانیکافی  .1  03/0  2  06/0  

عدم توجه به ورزش هاي همگانی روستاییان .2  05/0  1  05/0  

  08/0  2  04/0  بی توجهی به ورزش هاي همگانی معلوالن .3

  12/0  2  06/0  بی توجهی به ورزش هاي همگانی زنان .4

همگانیپایین بودن میزان مشار کت افراد در ورزش هاي  .5  04/0  2  08/0  

بی توجهی به ورزش هاي همگانی در اقشارسالمند وبازنشسته .6  03/0  1  03/0  

ناکافی بودن اطالع رسانی وافزایش سطح دانش عمومی از ورزش همگانی .7  04/0  1  04/0  

عدم تبلیغ در رسانه ها براي ورزش همگانی .8  05/0  1  05/0  

در خصوص ورزش هاي  همگانیفقدان برنامه  ریزي مدون و مشخص  .9  06/0  1  06/0  

یساختار سازمانی نامناسب ورزش هاي همگانی در ادارات تربیت بدن .10  03/0  2  06/0  

عدم توجه به بهره گیري از نیروهاي متخصص و کارشناس در ورزش همگانی .11  06/0  1  06/0  
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ورزش هاي همگانی امورگري دولت درتصدي  .12  06/0  2  12/0  

  06/0  1  06/0  در ورزش هاي  همگانی بخش خصوصیو سرمایه گزاري عدم مشارکت  .13

همگانیساخت ورزش ربه روز نبودن و فقدان استانداردهاي الزم امکانات وزی .14  03/0  1  03/0  

  14/2= جمع    1= جمع  

  

wo

استراتژي هاي محافظه کارانه   

so

تهاجمی     استراتژي

wt

استراتژي تدافعی      

st

استراتژي رقابتی  

عوامل خارجی

2/5

عوامل داخی     
       2/5            1 4

1

 
  SWOT نهمزما) موقعیت راهبردي ورزش همگانی استان خوزستان در ماتریس 1شکل (

                               

  

  

  

  و تهدید  هاي ورزش همگانی استان خوزستان فرصت ها ضعف ها، قوت ها، ،اتریس نقاط) 7جدول (

  

    

                                                                                                       

                                                                           

عوامل داخل                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عوامل خارجی

 (s)قوت ها

همگانی نسبت  کم هزینه بودن ورزش -

وجود الگوهاي جذاب  -یبه ورزش  قهرمان

بومی و محلی در اقصا  و متنوع ورزش

 حضور پرشور جامعه جوانان -نقاط استان

- ونوجوانان استان در ورزش همگانی

برخی مسابقات ورزش هاي  رگزاريب

وجود   -مختلف همگانی به مناسب هاي

 رپایگاههاي ورزش صبحگاهی د

 -ورزشی عمومی سبزواماکن پارکها،فضاي

وجود هیات هاي ورزش همگانی در 

دسترسی همگان به   -سراسر استان

نقش  -همگانی فضاها واماکن ورزش

ایجادشادي و نشاط ورزش همگانی در 

نقش ورزش  -مختلف جامعه نزداقشار

پیشگیري از ترویج کسالت همگانی در

نقش ورزش همگانی در  -وناخوشایندي

ودر  ین سالمت اقشارمختلف جامعهتضم

  نتیجه کاهش هزینه هاي درمانی

 (w)ضعف ها

کافی نبودن امکانات وتجهیزات در ورزش  -

بی توجهی به ورزش هاي  -هاي همگانی

بی توجهی به ورزش  -معلوالن همگانی

پایین بودن میزان مشار  -هاي همگانی زنان

بی  -کت افراد در ورزش هاي همگانی

هاي همگانی در  توجهی به ورزش

الع ناکافی بودن اط -اقشارسالمند وبازنشسته

رسانی وافزایش سطح دانش عمومی از 

عدم تبلیغ در رسانه ها  -ورزش همگانی

فقدان برنامه  ریزي  - براي ورزش همگانی

مدون و مشخص در خصوص ورزش هاي  

ساختار سازمانی نامناسب ورزش  -همگانی

عدم  -ینهاي همگانی در ادارات تربیت بد

توجه به بهره گیري از نیروهاي متخصص و 

 امورگري دولت درتصدي  -کارشناس

و سرمایه گزاري عدم مشارکت  -شورز

به روز  -درورزش  همگانی بخش خصوصی
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نبودن و فقدان استانداردهاي الزم امکانات 

  ورزش  همگانی وزیر ساخت

 (o)فرصت ها

تاکید تعالیم دینی برورزش وفعالیت هاي  -

و  مبنی بر رایگان تاکید قانون اساسی -حرکتی

دسترسی بیشتر به امکان  -بودن ورزشعمومی 

وجود  -اهسایرورزش  ورزش همگانی نسبت به

 شرسانه هاي متعدد براي اطالع رسانی وتبلیغ ورز

انگیزه هاي مردمی براي ارائه وجود  -همگانی

تاکید پزشکان  -داوطلبانه ي خدمات ورزشی

ورزش در سالمتی جسمی  به نقشوروان شناسان 

تاکید و نظارت مسئوالن عالی استان بر  -و  روانی

فضاهاي طبیعی وجود  -همگانی ورزش ه توسع

  همگانی  ویژه ورزش

 soراهبردهاي 

استفاده ازدانش آموختگان تربیت بدنی  .1

توسعه  .2درپایگاههاي ورزش همگانی

پایگاههاي ورزش همگانی درسراسراستان 

توسعه صنعت توریسم ورزشی باتوجه به  .3

تشکیل  .4وجود فضاهاي طبیعی دراستان 

انجمن نیروهاي داوطلب براي ارائه 

  خدمات داوطلبی

 woراهبرهاي 

استفاده از رسانه هاي موجود براي ترویج  .1

توجه ویژه  .2ورزش همگانی وفواید آن 

مسوالن به ورزش همگانی 

استفاده  .3 روستاییان،معلولین وافرادسالمند

ازفضاهاي طبیعی موجود براي انجام ورزش 

جذب بیشتر مردم براي مشارکت  .4 همگانی

 در ورزش همگانی از طریق اهداي جوایز

  (t)تهدیدها

ورواج زندگی غیر  تغییر در شیوه زندگی مردم -

نرخ  افزایش -در استان افزایش نرخ بیکاري-فعال

 -سیاسی شدن حیطه ها ي ورزش -اعتیاد

تغییر ساختار شهرها و  -مشکالت اقتصادي مردم 

یازبه ن -بالطبع تخریب اماکن روباز شهرهاي استان

الودگی هاي اماکن ورزشی سرپوشیده بدلیل 

 -خاص استان آب وهوایی شرایطزیست محیطی و

افزایش  -کم توجهی رسانه هابه ورزش همگانی

موانع فرهنگی  -قیمت تجهیزات و لوازم ورزشی 

  بانوانی در مشارکت و اجتماع

 stراهبردهاي 

اطالع  .2توسعه اماکن ورزشی رایگان . 1

رسانی درباره فواید ورزش ومضرات 

  دخانیات

 wtراهبردهاي 

 ورزش توسعه برايي راهبرد برنامه تدوین .1

 ورزش فرهنگ وترویج توسعه .2 همگانی

 تغییرساختار .3ها  رسانه طریق از درجامعه

 استان همگانی ورزش

  

  بحث ونتیجه گیري

تعداد ورزشکاران  و رسما شروع به فعالیت کرده است1382ازسال استان خورستان  همگانی هاي ورزش هیأت اولینحاضر  اساس یافته هاي تحقیق بر

پژوهشی  در)  1384(  و همکارانش مظفري  .دهزار نفر می باش 125 بالغ بر 1391درسال خوزستان  تحت پوشش هیات هاي ورزش همگانی استان

 1900 الس از کشورها بین همگانی در که ورزش دریافتند ،جهان منتخب کشور چند با آن مقایسه و ایران همگانی ورزش وضعیتبررسی  تحت عنوان

زندگی  از نشد دور ،اجتماعی روابط گسترش ،فراغت اوقات سازي غنی، روانی و سالمت جسمی تأمین جمله از متفاوتی هاي انگیزه با کنون تا میالدي

بیشتر هیات هاي  ایران در ولی ،گرفته قرار توجه مورد توصیۀ پزشکان و قهرمانی رشد براي سازي زمینه ،کارایی افزایش ، طبیعت به بازگشت ،ماشینی

 بانوان و آقایان همگانی ورزش هاي هیأت پوشش زیر که افرادي درصدتاسیس گردیده و  1378 -82ورزش همگانی در کشور در فاصله سال هاي 

 افزایش براي نیز هاي ورزش همگانی هیأت درصد 88 ،استازهمه کمتر کشور جهان 23درصد جمعیت است که در مقایسه با 92/5 ،کنند می ورزش

کارشناسی  از کمتر ،کشور همگانی هاي ورزش هاي هیأت رؤساي از درصد 65 سطح تحصیالت و اند نداشته اي سخنرانی گونه هیچ مردم آحاد آگاهی

   .)10( است

در زمینه ورزش همگانی فعالیت نفر به عنوان داور  3460و نفر به عنوان مربی  3340 ،در استان خوزستانیافته هاي این تحقیق نشان میدهد که      

 فعالیت از ناشی هاي آسیب مهم دالیل از یکی مردم، از بسیاري .مجرب است انسانی نیروي کمبود ورزش، از مردم کردن دوري علل از یکی .می کنند

 در که دهد می نشان هاآمار شمارند می ها آسیب از جلوگیري مهم عوامل ازجمله را مربیان تجربه و دانند می تجربه با مربیان مبودک را ورزشی هاي

این  فعالیت هاي ورزشی مشارکت میکنند،درصد مردم آن در  52مانند استرالیا که  درکشور هایی که حالی در هستند، فعال مربیان صد در 25 ایران

 .تاس مربیان استخدام و آموزش استرالیا، کشور ملی برنامه سند دربراي توسعه ورزش  مهم راهبردهاي از یکی ).5( درصد رسیده است 3/82میزان به 

 شوند می مند بهره آن از مربی 30000 ساالنه حدود که است شده تدوین مربیگري نامه اعتبار برنامه کشور، این در مربیان از حمایت براي همچنین
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 91 آنتوسعه هاي تدوین راهبرد توصیف وضعیت ورزش همگانی استان خوزستان و

 می ختلفم هاي ورزش نیاز براي مورد انسانی نیروي تربیت همچنین و علمی مسایل به آگاه و تجربه با مربیان از استفاده به نظر میرسد که .)24(

  .نماید کمک همگانی ورزش توسعه به تواند

 7470،در مجموع استان خوزستان همگانی هاي ورزش توسعه و ترویج منظور به 1391در سال یافته هاي تحقیق حاضر نشان می دهد که  همچنین     

 جمله از تبلیغات ت.اس شده بیلبوردها اجرا تکثیر سی دي وتبلیغ در ،بروشور ،کتاب ،رادیویی چاپ درجراید ،در قالب پخش تلویزیونی تبلیغاتی برنامه

 از استفاده .نماید ایفاء زمینه این در را مهمی نقش تواند ورزش، می به نسبت مردم دیدگاه تغییر با تبلیغات .است ورزش توسعه در اثرگذار مهم موارد

 جمله از عمومی معابر و محافل در گسترده تبلیغات از استفاده ی،تحرک بی خطرات مورد در هشدار دهنده تابلوهاي ورزشی، پوسترهاي همانند وسایلی

  ).25( است شده عنوان مردم بین در ورزش دادن هاي توسعه روش

نقطه  10نقطه فرصت و  8 نقطه ضعف، 14 ،نقطه قوت 10، زمینه ورزش همگانی استان خوزستاندر نشان می دهد که  یافته هاي این تحقیق     

تبادل نظر گروهی مشخص شد که جایگاه راهبردي ورزش همگانی  بحث و و )SWOTتهدید وجود دارد. که پس از تجزیه وتحلیل آنها درماتریس (

 هدف و گیرند به خود می تدافعی حالت آورند، می در اجرا به را WT استراتژي که هایی سازمان. )1(شکل دارد قرارWT استان خوزستان در منطقه 

 زیادي ربسیا تهدیدهاي با و است داخلی نقاط ضعف داراي که سازمانی. است خارجی محیط از ناشی تهدیدات از پرهیز و داخلی ضعف نقاط کردن کم

استراتژي هاي  مبارزه خواهدکرد و خود بقا براي سازمانی چنین واقع در.  گرفت خواهد قرار مخاطره آمیز موضعی در شود می روبرو خارج محیط در

 کی ازی در گرفتن قرار منطقه به توجه با را خود ها راهبردهاي سازمان "معموال. گرفت پیش خواهد تغییر) را واگذاري یا قبیل کاهش یا تدافعی (از

 ورزش همگانی خوزستان اینکه به توجه با که ).23( میکنند انتخاب WTیا  SO ,ST,WOهاي راهبرد از یکی وبیرونی، ماتریس درونی خانه ي چهار

   دارد. قرار WT موقعیت در

   :همگانی استان خوزستان عبارتند ازبراي توسعه ورزش  WTاست. راهبردهاي تدوین شده در منطقه  WTمنطقه از انتخابی هاي راهبرد غالب لذا     

آصفی و  )1388( خسروي زاده )،1390( سیف پناهی ،)1388غفرانی (، این راهبرد با تحقیقات همگانی ورزش توسعه براي برنامه راهبردي تدوین .1

  ).11،15،26،18,27،28( همخوانی ندارد )1386( و ممتازبخش )1390با تحقیقات نصیر زاده ( اماهمخوانی دارد )1393همکاران (

 ،)1390( ، سیف پناهی)1390نصیر زاده ( )،1388زاده ( ، این راهبرد با تحقیقات خسرويها رسانه طریق از درجامعه ورزش فرهنگ ترویج و توسعه. 2

) 1386( بخشبا تحقیق ممتاز اما دارد ) همخوانی2001( 6ویتنر و) 1990( 5والنسکا )1393صادقیان و همکاران () 1392، جوادي پور ()1388غفرانی (

  ).26،18،15،11،17،30,29،31،27,( بخش همخوانی ندارد

جوادي پور  ،)1390( ، سیف پناهی)1390زاده ( رنصی )،1387زاده ( این راهبرد با تحقیقات خسروي ،خوزستان استان همگانی ورزش ساختار تغییر .3 

همخوانی ممکن است  دلیل این نا ).26،18،15،17،11،28( نداردهمخوانی ) 1386ممتازبخش (و  )1388تحقیق غفرانی ( با اما دارد همخوانی) 1392(

  نوع تحقیقات باشد. که اختالف در جامعه آماري و

  ی براي رشد وتوسعه ورزش همگانی استان خوزستان آورده شده است.پیشنهاداتبرمبناي یافته هاي این تحقیق ، ادامه در 

  .کردن اهمیت ورزشسازي واطالع رسانی جامعه از فرهنگ  در تلویزیون و رادیو ویژهب و رسانه ها از بهره گرفتن .1

ن متخصص می باشد لذا پیشنهاد می شود که مسئوال هايعدم استفاده از نیرو ،تانستوجه به اینکه یکی از ضعف هاي ورزش همگانی استان خوز با .2

  در استخدام ، افراد داراي تخصص رادر اولویت قراردهند.

یکی از ضعف هاي ورزش همگانی استان خوزستان می باشد پیشنهاد  سالمندان و ورزش همگانی در روستاها ،معلوالنکم توجهی به ورزش همگانی  .3

  .توجه ویژه اي کنندن به این امر می شود که مسئوال

  
  

 

5. Wolanska 
6. Vinther 
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