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 چکیده

بررسی عوامل محیط درونی و بیرونی که به برنامه ریزی استراتژیک نوعی برنامه ریزی است 

بررسی استراتژی و از انجام این تحقیق  هدف .می پردازد سواتاستفاده از تحلیل  با سازمان

  جامعه آماری  .بود از دیدگاه مدیران ورزش سواتراهبرد های مدیریت ورزش کشور به روش 

وزارت ورزش و تحقیق را تمامی مدیران ستادی، معاونین آنها و مدیران میانی و عملیاتی 

 .استفاده شد همحقق ساختبرای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه   .تشکیل می دادندجوانان 

آوری نظرات و پس از جمع نفر( 44) صوری به متخصصان مربوط ارائه گردیدبرای تعیین اعتبار 

روش  بوسیله پایایی پرسشنامه .به تصحیح موارد اشاره شده توسط متخصصان پرداخته شد

، آمار توصیفی ها ازبرای تجزیه و تحلیل آماری یافته .محاسبه شد 32/2آماری آلفای کرونباخ 

 گیریبهره نشان داد ها یافته. استفاده شد وابسته تیآزمون  وکولموگوروف اسمیرنوف آزمون 

-خبرگان و متخصصان ورزشی در سازمان بهها و دسترسی از نظرات متخصصان در پیش بینی

 ،بینی در بخش مدیریت ورزش کشورمعیارهای دقیق پیش و های ورزشی به عنوان نقاط قوت

نحوه انجام بازاریابی ورزشی در بین مدیران  ،ور زنان در مدیریت ورزش کشورضحت عیوض

 .باشندمی به عنوان نقاط ضعفها ریزیگیری از جایگاه سازمانی برای برنامهبهرهو ورزشی 

تحقیقات در  ،سازیخصوصی، رشد فناوری اطالعات و ارتباطات، طرح جامع ورزش کشور

درگیر بودن نظام مدیریت ، به عنوان فرصت و اوانی جمعیت جوانفرو  زمینه مدیریت ورزش

عنوان وابستگی مدیران باشگاهی کشور به و  گذارهای سیاستتعدد سازماندر ورزش، دولتی 

 ت ورزش کشور شناخته شدند.یتهدیدهای مدیر

 تهدید ،فرصت ،ضعف ،قوت ،مدیریت ورزش ،استراتژی واژگان کلیدی:

 Email: morrsoufi@yahoo.com                                                                 :*نویسنده مسئول
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 مقدمه
کنندگان ورزشکاران دهندگان وقایع ورزشی و هدایتهایی متمادی، مبلغان ورزش، سازمانسال

، 1پارکز) پرداخته اندهای ورزشی می، به مدیریت رویدادپندارندبیش از آنچه که اکثر مردم می

1332). 

های مختلف علوم باید در نهایت با همه پیشرفت ها در رشتهاند که امروزه عده ای بر این عقیده

مدیریت علمی هدایت و راهبری گردد، بدون پیشرفت و استقرار مدیریت در سازمان های 

علم  ،بدنی و ورزشدر بخش تربیتشد. صل نمینونی حامختلف، دستاورد های عظیم ک

عمیق بین نظر و عمل و غیر  شکاف مدیریت هنوز جایگاه مناسب خود را پیدا نکرده است و

خود دلیل آن است که از امکانات و منابع موجود بدرستی  ،بدنیکاربردی شدن دانش تربیت

  (.1332سجادی، ) برداری نمی شوده بهر

به اهداف تعیین شده ساازمان، ههاار وفی اه اصالی را کاه عبارتناد از :       مدیران برای دستیابی 

دهناد کاه در سلساله مراتاب     رهبری و هادایت، را انجاام مای   کنترل، ریزی، سازماندهی، برنامه

 ، مدیران میانی بیشتر باه سرپرستی و کنترل کارکنان مدیران، مدیران عملیاتی بیشتر به وفی ه

و مادیران ارشاد وفی اه     ات دارناد  ف مدیران ارشد را به جزئیا دیل اهداو تب وفی ه سازماندهی

از بیلاو و   طبیبای  (.1331، 2رابیناز ) کنناد را بیشاتر تقبال مای    های کالن سازمان ریزیبرنامه

الاب آن، هماه   غکه ساازمان در   ریزی فرآیندی استبرنامهکند که نقل می (1331) همکارانش

ت مورد انتظار، راه رسیدن باه آن و هگاونگی طای    عیهای خود را در مورد وضا و تالشهفعالیت

ریزی مناسب، مدیریت ساازمان فقاب باه    بدون برنامه. کنددر یکدیگر ترکیب و ادغام می ،مسیر

شاود. در نتیجاه، تمایال باه انجاام      پردازد و از توجه به نیازهای آینده ناتوان مای مسائل آنی می

-رسد که زمان کافی برای پایش بد، هرگز به نظر نمییاهای ات اقی و بالبداهه افزایش میفعالیت

شود که بطور مؤثر به آینده پرداخته شود. بینی مشکالت آینده وجود دارد و شرایطی ایجاد نمی

به معنای  ریزی برنامهریزی ضرورت دارد و ناتوانی در ها، برنامهرو، برای غلبه بر محدودیت از این

 (.2002کمیسیون ورزش استرالیا، ) برای شکست خواهد بودریزی برنامه

است که از طریق دور اندیشی و در جریان فرا گروهی ریزی برنامهاستراتژیک نوعی ریزی برنامه

ریزی برنامه( 2001) 3ماهودومارید و به عقیده  .(1332رضاییان، ) گیردانجام می ،نظام یافته

مناسب به شرایب متغیر داخلی و متداولی است که سازمان از آن برای پاسخ  استراتژیک روش

                                                 
1. Parks  

2. Robins  

3. Machado 
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گیرد یک عامل برنامه استراتژیک مورد است اده قرار می که کنند و میزانیخارجی است اده می

شود در این خصوص، ادبیات پیشگویی کننده مهم از اعتبار و موفقیت یک سازمان محسوب می

  و مهم در عملکرد سیستمریزی استراتژیک یک عامل کلیدی پیشینه قویا تاکیددارند که برنامه

1به عقیده بوید .سازمانی است
-( برنامه استراتژیک، جهت استراتژیک را مشخص می2002) 

به سازمان برای  ؛کندهای مورد نیاز برای دستیابی به اهداف را معین میسازد، اهداف و فعالیت

 3موال یک دوره  معکند و تعیین جهت و اهداف خود و نحوه اجرا و دستیابی به آنها کمک می

 .گیردساله را در بر می 1تا 

است.  2سوات تحلیلهای بررسی عوامل محیب درونی و بیرونی سازمان است اده از یکی از راه

ان، این روش امکان بررسی عوامل و مقایسه تنگناها، تهدیدها و جنبه های آسیب زننده به سازم

همراه با نقاط ضعف و قوت سازمان بوجود های محیب بیرونی را تها، تقاضاها و موقعیفرصت

( تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف، 2001) 3از نظر لوپ(. 1332حمید زاده، ) می آورد

 برابر تجزیه و تحلیل استراتژیک ها و تهدیدهای یک سازمان برای بسیاری از محققان با فرصت

  از: ها عبارتندباشد این واژهمی 1(سواتاست و موسوم به سر واژه )

کند یا منابعی که تحت کنترل هایی که سازمان در آنها به خوبی عمل میفعالیت ها:قوت

ابعی که سازمان از ، مزایای رقابتی یا منهای متمایزها، شایستگیسازمان هستند مانند مهارت

 کند.اب یک استراتژی است اده میآنها برای انتخ

بایست در عملکرد خوبی ندارند یا منابعی که میهایی که سازمان در آنها فعالیت  :هاضعف

های متمایز، فقدان مزایای ها، فقدان شایستگیاما ندارد مانند فقدان مهارت ،اختیار داشته باشد

 رقابتی یا فقدان منابع.

های مزایای آنها کامال روشن است و احتماال اگر فعالیتهایی که تها: عبارتند از موقعیفرصت

 توانند تحقق پیدا کنند.می ،شودمعینی انجام 

لذا برای  ایج مضر هستند، طور بالقوه دارای وقایع و نتکه ب یهایتتهدیدها: عبارتند از موقعی

  ها بطور فعال و پویا مقابله شود.جلوگیری از بروز مشکل باید با این موقیعت

سازمان و هدایت  ریزی استراتژیک عبارت است از تعیین ماهیت یا منشورهدف اصلی برنامه

باشد؛ بطوریکه بتوان از این طریق به تغییرات سریع محیطی نیز پاسخ موثر و فعال مسیر آن می

های استراتژیک، اهداف انداز، رسالت، اهداف کالن، جهتداد. این کار از طریق تدوین هشم

                                                 
1. Boyd 

2. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats   

3 .Loup 
4. SWOT 
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ارت دیگر، گیرد. به عبمی گیری عملکرد انجامهای اندازهها، و شاخصاختصاصی، استراتژی

استراتژیک شناسایی رسالت و وفایف اصلی هر سازمان و اتخاذ تدابیر استراتژیک  ریزیبرنامه

 .گیردمیبرای اجرای اهداف را در بر

در ک خود را برای ح ظ جایگاه خود برنامه استراتژی 2002استرالیا در سال مپیک کمیته ال

( و کشور 2002کاستا، ) دوین نمودت 2003های المپیک بازی کشور برتر جهان در 1میان 

 :ریزی کردطرح 2020تا سال به شرح زیر سوئد استراتژی توسعه خود را 

 خود  کنند و می، با حق انتخاب داشتن در ورزش مشارکت اکثریت مردم با نظر خود

 .و ذهنی را خواهند فهمید مزایای سالمتی جسمی، روانی

 تی برای همه مردم قابل دسترسی خواهد بودشوند و براحسازی میزورزش با هایباشگاه. 

  بسیاری از مردم از هر سن، جنس و نژاد بصورت گروهی از امکانات آموزشی برخوردار

 .برندها لذت میاز این فعالیت و خواهند بود

  (.1111، 1مسینگ) شوندتشویق می جدید بدنیهای فعالیت به سمت مردم 

متمرکز: تشخیص نقاط قوت و  تحلیل سوات»عنوان ( در تحقیقی با 2001)3و کومان 2رونن

کردن نقاط قوت و ضعف در فهرست، بر سواتاز طریق روش تجزیه و تحلیل متمرکز « ضعف

، شکل آنهایک سازمان، تأکید دارند. این تحلیل براساس رویدادهای سازمان و دالیل ایجاد 

گردد. شناسایی  نی سازمان میها و ناتوا گیرد و سبب باالبردن توانایی و یا رفع هالش می

ای( در جهت ح ظ و  )برنامه ای های یک سازمان باعث ایجاد و طراحی نقشه ها و ناتوانایی توانایی

شود همزمان در مقابله با نقاط ضعف، سازمان، حالت گردد و نیز باعث میتقویت نقاط قوت می

است ورزش و مدیریت سی»( در تحقیقی با عنوان 2001) کریمک .دفاعی به خود بگیرد

های مدیریت عمومی در دنیایی موسوم به  به بررسی سیاست« رائیبعمومی جدید در جزایر کا

ها،  هایی که با توجه به ارزش پردازد. سیاست های همگانی می دهکده جهانی در زمینه ورزش

 .انجامد می، های همگانی است مت اوت، در نهایت به یک هدف که توسعه ورزش عواملها و  علت

مطالعه و طراحی برنامه استراتژیک کمیته ملی »( در تحقیقی با عنوان 133١زاده )خسروی

ساله  20، اعالم کرد سند هشم انداز سواتبر اساس مدل  «المپیک جمهوری اسالمی ایران

باشند های مناسب محیطی کمیته ملی المپیک میکشور و طرح جامع ورزش کشور از فرصت

توسعه ورزش به صورت علمی و گسترده، پایه و زیر ساخت ورزش کشور توسعه که با ترویج و 

                                                 
1. Messing  

2. Ronen 

3. Coman  

 



 223                                       سواتمطالعه  راهبرد های  مدیریت ورزش کشور به روش 

تواند زیر ساخت خوبی برای ترویج وجود خواهدآمد که میخواهد یافت و محیطی در جامعه به

                 .ورزش قهرمانی و همگانی باشد

نند فرسودگی تسهیالت ( امروزه بسیاری از مدیران با تغییراتی ما2002) 1به عقیده کریمادیس

افزایش هزینه ها، کاهش  های جمعیتی، افزایش رقابت،و امکانات، تغییر تکنولوژی، تغییر ویژگی

اید به فکر مقابله با اثر بخشی سازمانی ب ی بقاء، رشد ومواجه هستند که برا آمد و... منابع در

  .دهند بوده و برنامه استراتژیک را در دستور کار خود قرارییرات این تغ

ز داشت که برخی ابرا( در تحقیقی در زمینه آینده و حال مدیریت ورزش جهان 2001)2کاستا

های مدیریتی ترکیب شود و برخی ند که مدیریت ورزش باید با سایر رشتهاز متخصصان معتقد

روانشناسی  های دیگر ماننددا از رشتهاز متخصصان نیز معتقدند که مدیریت ورزش باید ج

های مدیریت درخشان در پژوهش خود در مورد هالش باشد.مدیریت شناسی جامعه ومدیریت 

زای مدیریت نیروهای مسلح را پراکندگی های مسلح، از مهمترین موارد هالشورزشی نیرو

بدنی، نبود طرح جامع در ورزش والن نیروهای مسلح به مقوله تربیتئها و نظرات مسدیدگاه

 (.1332درخشان، ) های انسانی کارآمد و متخصص دانستهای مسلح و کمبود نیروونیر

 کلی هدفدر مدیریت ورزش کشور  ریزی استراتژیکبا توجه به اهمیت مدیریت و برنامه

های مدیریت ورزش کشور با به دست پژوهش حاضر بررسی و توصیف استراتژی و سیاست

 .باشدب بیرونی میهای محیها و تهدیدضعف و همچنین تعیین فرصت آوردن نقاط قوت و
 

 شناسیروش 
باشد. در این پژوهش به مطالعه و از نظر هدف کاربردی میروش پژوهش حاضر از نوع توصی ی 

آوری اطالعات از برای جمعشد. پرداخته سواتهای مدیریت ورزش کشور به روش استراتژی

یت ورزش مدیر ،ضعف، فرصت و تهدیدهای ،جهت تعیین نقاط قوت هپرسشنامه محقق ساخت

بندی متغیرها و سواالت به نقاط قوت، ضعف، فرصت و برای تعیین و تقسیم .کشور است اده شد

هند دور  از تن از اساتید مدیریت ورزش نظرخواهی شد که بعد 13تهدید به روش دل ی از 

( حداقل تعداد متخصصان افهار 2001کاستا )  .مشخص گردید الزم عه و نظرخواهی مواردمطال

)مالك انتخاب این اساتید ضمن تحصیالت  .ن رگزارش کرد 11نده در روش دل ی را نظرکن

های های مدیریت مرتبب با سازمانعالی در رشته مدیریت ورزش تجربه شغلی در یکی از پست

ای به ، که با علم و تجربه تا اندازههای دیگر ورزشی بوده استورزشی اعم از دانشگاه و سازمان

                                                 
1. Kriemadis  

2. Costa  



 4934، مرداد 92مطالعات مدیریت ورزشی شماره                         292

در این روش ابتدا از تک تک متخصصان مدیریت ورزش ( اندزش واقف بودهامور مدیریت ور

در  .خواسته شد نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدیدهای مدیریت ورزش کشور را مشخص نمایند

شد و مواردی از آن تثبیت و به بحث گذاشتهموارد انتخابی توسب این متخصصان دور بعدی 

نظر داشتند به عنوان که متخصصان روی آنها ات اق مواردی را ،در دور آخر بحث تعدیل شد.

پرداخته شد پرسشنامه تدوین  داده شده به نظرات آن با توجه به از  پس مبنای کار قرار گرفت.

دوباره به اعضای هیئت علمی داده شد تا پرسشنامه نهایی و پرسشنامه برای تایید و تجدیدنظر 

گردید و پس از به متخصصان مربوط ارائه صوری اریابیبرای اعتب پرسشنامه. اصالح و تایید گردد

شد، سپس پرسشنامه شده توسب متخصصان پرداختهآوری نظرات به تصحیح موارد اشارهجمع

از جامعه آماری اجراگردید، برای  ن ر( 21) برای مطالعه مقدماتی در بین بخش کوهکی

 12/0ضریب پایایی آن  وت اده محاسبه پایایی پرسشنامه از روش آماری آل ای کرونباخ اس

 محاسبه شد که بیانگر قابلیت اعتماد ابزار تحقیق است.

را تمامی مدیران ستادی، معاونین آنها و مدیران میانی و عملیاتی  جامعه آماری این پژوهش

به عنوان نمونه  جامعه آماری پژوهش از تمامیدادند که تشکیل می وزارت ورزش و جوانان

 شددادهبازگشت پرسشنامه ١2های تحقیق به نمونهارسالی پرسشنامه  31از شد. آماری است اده 

 صورت مقطعی صورت گرفت.به  ها توزیع پرسشنامه .مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت که

 ،در بخش نخست. شدها از آمار توصی ی و استنباطی است ادهبرای تجزیه و تحلیل آماری یافته

در . جداول توزیع فراوانی ارائه شده است نمودار و ها به صورتی ی یافتهتجزیه و تحلیل توص

و  شداست ادهکلموگروف اسمیرنف وش ها از ربودن دادهطبیعیبخش دوم ابتدا برای بررسی 

های نمودن ت اوتبرای مشخص وابسته 1تیها از آزمون جهت تجزیه و تحلیل استنباطی یافته

-الزم به توضیح است، کلیه عملیات تجزیه و تحلیل دادهشد. ست ادهی جامعه آماری اهامیانگین

 انجام گرفت. ،12 2اس اس پی اس ها با است اده از نرم افزار 

 نتایج
های مشاهده شده در دو بخش توصی ی و های این پژوهش یافتهپس از تجزیه و تحلیل داده

 گردد.ه میاست که بصورت جداول در زیر مشاهداستنباطی ارائه گردیده

دهد بیشتر مدیران وزارت ورزش و جوانان مدرك تحصیلی نشان می 1بطور کلی جدول شماره 

بدنی و در مقطع کارشناسی ارشد داشته و درصد باالی از آنها دارای مرتبب با رشته تربیت

 اند.سال داشته 10تا  30جنسیت مرد و دامنه سنی بین 

                                                 
1. T test 
2. Spss 
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 ناختی پژوهشهای توصی ی و جمعیت شیافته -1جدول 
 درصد های مشخص شده                                                                متغیر های جمعیت شناختی

 درصد رشته های غیر  تربیت بدنی 11 -درصد رشته تربیت بدنی 12   //شتوزیع درصدی رشته تحصیلی مدیران ورزشی وزارت ورز
 سال 10باالی   درصد 1 –سال  10تا  30درصد  بین  21 –سال 30درصد سن زیر  30   // زارت ورزشتوزیع درصدی سن مدیران ورزشی و

 زن درصد مدیران 13   -درصد مدیران مرد    32        //توزیع درصدی جنسیت مدیران ورزشی وزارت ورزش  
 درصد دکتری 11–درصد کارشناسی ارشد  12 –درصد مدرك کارشناسی  33    //ورزش   توزیع درصدی تحصیالت مدیران ورزشی وزارت

 

شد و نشانگر آن بود که توزیع متغیرهای تحقیق بوسیله آزمون کلموگروف اسمیرنف آزمایش

بعد از تعیین و تقسیم داده ها طبیعی می باشد و انجام آزمون های پارامتریک بالمانع می باشد. 

 ی در ههار گروه قوت ها، ضعف ها، بندی سواالت بوسیله اساتید مدیریت ورزش به روش دل

فرصت ها و تهدید ها در مدیریت ورزش کشور، برای تعیین معنادار بودن متغیرها،  سواالت در 

بودن آنها تعیین شود که نتایج در  بدنی توزیع گردید تا معناداربین مدیران سازمان تربیت

 . شوندجداول زیر مالحظه می

شده در روش دل ی به عنوان شود از ههار مورد تعیینیمالحظه م 2همانطور که در جدول 

گیری از نظرات است و نشانگر آن است که بهرهنقاط قوت، فرض ص ر در دو مورد اول رد شده

-ها و دسترسی و است اده از خبرگان و متخصصان ورزشی در سازمانبینیمتخصصان در پیش

های بلندمدت در توجه به برنامهند، ولی اشدههای ورزشی کشور به عنوان نقاط قوت پذیرفته

به عنوان  های سازمانی با سطح تحصیالت و تخصص افرادزمینه ورزش و تطابق وفایف پست

های موجود در توجه گردد میانگین) .استنشدهنقطه قوت در مدیریت ورزش کشور پذیرفته

بندی پرسشنامه تقسیمطبقه  ١و دیگر جداول موجود در این پژوهش بر مبنای  2جدول شماره 

به معنای میانگین بسیار پایین و حداکثر میانگین  1باشد که حداقل میانگین یعنی عدد می

 به معنای میانگین بسیار باال برای تایید فرضیه تحقیق می باشد(. ١یعنی عدد 
  

 نقاط قوت مدیریت ورزش کشور -2جدول 

سطح  نتیجه
داریامعن  

آزمون 
 تی

انحراف 
یانگینم استاندارد  

تعیین شده در مدیریت  ط قوتنقا
 ورزش کشور

 

رد فرض 
 ص ر

001/0  1١1/3  211/1  11/1  

گیری از نظرات متخصصان در بهره -1
پیش بینی های میان مدت و کوتاه 

مدت در مدیریت سازمان های 
 ورزشی کشور

رد فرض 
 ص ر

012/0  212/2  132/1  11/1  
دسترسی و است اده از خبرگان و  -2

های ورزشی در سازمانمتخصصان 
 ورزشی کشور

تایید فرض 
 ص ر

031/0  31/1  01/2  30/1  
های بلند مدت در توجه به برنامه -3

 زمینه ورزش و تاکید مسئولین بر آن
تایید فرض 

 ص ر
21/0  113/0  10/2  33/1  

های سازمانی تطابق وفایف پست -1
 با سطح تحصیالت و تخصص افراد
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آوری )حاصل نظرات جمع بودورد نقاط ضعف احتمال داده شده، سیزده م3در جدول شماره 
معیارهای که از دیدگاه مدیران ورزشی تنها ههار مورد اول یعنی  شده بوسیله روش دل ی(

نحوه   ،حضور زنان در مدیریت ورزش کشور ،بینی در بخش مدیریت ورزش کشوردقیق پیش
-ریزیگیری از جایگاه سازمانی برای برنامهرهبهو انجام بازاریابی ورزشی در بین مدیران ورزشی 

از نقاط ضعف مدیریت ورزش کشور  های ورزشیمدت در سازمانمدت و میانهای کوتاه
 اند.شناخته شده

 نقاط ضعف مدیریت ورزش کشور -3جدول 

سطح  نتیجه
داریامعن  

آزمون 
 تی

انحراف 
 میانگین استاندارد

 
 شورنقاط ضعف تعیین شده در مدیریت ورزش ک

 

011/0 رد فرض ص ر  130/2  20/2  01/1  ها در بخش مدیریت ورزش کشورمعیارهای دقیق پیش بینی داده -1 

012/0 رد فرض ص ر  130/2  11/1  11/3  )کمبود حضور آنان در این بخش( رحضور زنان در مدیریت ورزش کشوعدم  -2 

001/0 رد فرض ص ر  333/1  11/1  32/1  ورزشی در بین مدیران ورزشی کشورنحوه  انجام بازاریابی  -3 

01/0 رد فرض ص ر  031/2  13/1  32/3  
مدت و میان مدت ریزی های کوتاهبهره گیری از جایگاه سازمانی برای برنامه -1

 های ورزشیدر سازمان
تایید فرض 

 ص ر
31/0  202/0  11/2  1/3  ریزی در ایراندانش مدیران و مسئولین تربیت بدنی نسبت به برنامه -1 

تایید فرض 
 ص ر

١2/0  311/0  03/2  12/3  های ورزشی ایراناست اده از شیوه های نظام مند بودجه بندی در سازمان -2 

تایید فرض 
 ص ر

١١/0  211/0  22/2  11/3  ساز اماکن ورزشی شیوه های نظام مند برنامه ریزی در ساخت و -١ 

تایید فرض 
 ص ر

10/0  313/0  11/2  13/3  ف و مسئولیت ها در سازمان های ورزشیش افیت حیطه وفای -3 

تایید فرض 
 ص ر

10/0  323/0  01/2  31/3  تطابق جایگاه های سازمانی با دامنه عملکرد و فعالیت افراد -1 

تایید فرض 
 ص ر

32/0  1١3/0  11/2  1/3  مند در بین سازمان های ورزشیهماهنگی روش -10 

تایید فرض 
 ص ر

13/0  031/0  13/2  01/3  یارهای روشن و ش اف در زمینه کنترل سازمان های ورزشیوجود مع -11 

تایید فرض 
 ص ر

11/0  333/0  31/2  13/3  های ورزشیارزشیابی عملکرد کارکنان در سازمان -12 

تایید فرض 
 ص ر

30/0  0١3/1  11/2  13/3  های استراتژیک در مدیریت ورزش کشورریزینحوه برنامه -13 

 
 

های عاملی که بعنوان فرصت 2شود از مجموع دیده می 1همانطور که در جدول شماره 
توجه مسولین کشور تنها مورد آخر یعنی  ،اندمدیریت ورزش کشور مورد آزمون قرار گرفته

های مدیریت ورزش کشور محسوب جزء فرصت ریزی بخش ورزشنسبت به مدیریت و برنامه
 است.نگردید و فرض ص ر آن تایید شده
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 فرصت های مدیریت ورزش کشور -1جدول 

سطح  نتیجه
داریامعن  

آزمون 
 تی

انحراف 
 فرصت های تعیین شده در مدیریت ورزش کشور میانگین استاندارد

 

رد فرض 
 ص ر

002/0  22١/3  20/1  11/1  

متحول کردن مدیریت  ورزش کشوردر صورت   -1
اجرای  طرح جامع ورزش کشور در برنامه سوم 

 توسعه

رد فرض 
 ص ر

001/0  01١/1  ١2/1  12/1  
رشد فناوری اطالعات و ارتباطات و تاثیر آن  -2

 کشور  درسازمان های ورزش

رد فرض 
 ص ر

012/0  233/2  21/1  11/1  
خصوصی سازی  در امر ورزش و اثرات آن در  -3

 مدیریت ورزش

رد فرض 
 ص ر

00١/0  001/3  03/2  33/1  تحقیقات در زمینه مدیریت ورزش کشور -1 

رد فرض 
 ص ر

002/0  22١/3  10/1  11/1  
فراوانی جمعیت جوان در ایران برای مدیران  -1

 ورزشی

تایید 
 فرض ص ر

012/0  011/2  11/2  11/1  
توجه مسولین کشور نسبت به مدیریت و برنامه   -2

 ریزی بخش ورزش
 
 

   تهدید های مدیریت ورزش کشور -1جدول 

 

درگیر  ؛ررسی قرارگرفته استتهدیدی که مورد ب ١دهد که از مجموع نشان می 1جدول شماره 

گذار و های سیاستتعدد سازمان ،در بخش مدیریت ورزش بودن نظام مدیریت دولتی کشور

از  ستگی مدیران باشگاهی کشور به دولتو واب های ورزشیریز در مدیریت سازمانبرنامه

نه ها، )عملکرد فعلی دانشگاه ها، نظارت رسا باشند. موارد دیگرتهدیدهای ورزش کشور می

های مدیریت ها( به عنوان تهدیدهای سایر کشورهای دیگر و است اده از نظامالگوبرداری از کشور

 ورزش کشور تایید نشده است.
 

 نتیجه
سطح 

داریامعن  

آزمون 
 تی

انحراف 
 استاندارد

گینمیان  
 تهدیدهای های تعیین شده در مدیریت ورزش کشور

 

رد فرض 
 ص ر

001/0  333/1  11/1  31/1  
درگیر بودن نظام مدیریت دولتی کشوردر بخش  -1

 مدیریت ورزش

رد فرض 
 ص ر

001/0  0١1/1  32/1  22/1  
تعدد سازمان های سیاست گذار و برنامه ریز در  -2

 کشور  برای مدیریت سازمان های ورزشی

فرض رد 
 ص ر

001/0  000/22  213/0  12/1  وابستگی مدیران باشگاهی کشور به دولت -3 

تایید فرض 
 ص ر

11/0  133/2  31/1  11/3  
عملکرد فعلی دانشگاه های کشور در تربیت   -1

 مدیران ورزشی

تایید فرض 
 ص ر

13/0  3١2/1  1١/1  13/3  
نظارت رسانه های گروهی بر عملکرد مدیران   -1

 ورزشی

ض تایید فر
 ص ر

33/0  310/0  12/1  31/3  
الگو برداری از نحوه مدیریت سازمان های ورزشی  -2

 کشورهای دیگر
تایید فرض 

 ص ر
1١/0  131/0  32/1  21/3  

است اده از نظام های یک پارهه و سامان یافته  - ١
 برنامه ریزی در کشور های جهان
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) نقاط قوت، ضعف، فرصت و  بر اساس اهمیت از دیدگاه نمونه های پژوهش سوات. اولویت بندی عوامل 0جدول 

 تهدید(

 انحراف استاندارد (١-1نگین)میا به ترتیب اولویت سواتعوامل 

 11/1 32/1 (Oفرصت ها )

 31/1 11/2 (Sنقاط قوت )

 31/1 21/2 (Tتهدید ها )

 12/3 11/3 (W) نقاط ضعف
 

ترین آن ها و پایینترین میانگین مربوط به فرصتگردد باالمشاهده می 2همانطور که در جدول 

باشد. با توجه به میانگین و رتبه بدست یکشور مهای مدیریت ورزش راهبردمربوط نقاط ضعف، 

هاای پاژوهش   های مدیریت ورزش کشور از دیدگاه نموناه  گردد که استراتژیآمده، مالحظه می

هاای بیشاتر در مقابال    دارای نقاط قوت بیشتری نسبت باه  نقااط ضاعف و همچناین فرصات     

، در موقعیات  سواتمدل  ها، براساس تجزیه و تحلیلباشند. در نتیجه این استراتژیتهدیدها می

اشکال ههارگانه آن مشاخص گردیاده    ١گیرند که در جدول شماره  ، قرار میتهاجمی استراتژی

 است.

 سواتژیک  .  اشکال ههار گانه مدل استرات١جدول 

  قوت ها ضعف ها

 STمواجهه -برخورد WTب   اجتنا
 

 تهدید ها

 

 WOبررسی و تحقیق 
 

 ن شده این پژوهش()استراتژی تعیی SOبهره برداری  
 

 فرصت ها
 

-آمده در این پژوهش در وضعیت بهرهآمده، استراتژی بدستهای بدستبا توجه به میانگین

 باشد.می برداری
 

 بحث و نتیجه گیری
های بینیگیری از نظرات متخصصان در پیشبهره بر اساس نتایج حاصله از پژوهش دو مورد

و دسترسی و است اده از خبرگان  های ورزشی کشورمانمدت در مدیریت سازمدت و کوتاهمیان

در مدیریت ورزش کشور عنوان  قوتهای ورزشی کشور از نقاط و متخصصان ورزشی در سازمان

گرانبهاترین منابع در سازمان برای از متخصصان را  ( نیروی انسانی و133١ائیان )ض. رشد

( 1332همچنین جاسبی ) .مرده استشکوفاسازی استعدادها و دستیابی به عملکرد عالی برش

 معینی به اهداف ریزی را پیش بینی و دورنگری برای رسیدنیکی از اهداف مدیران از برنامه

هه هه کاری، هگونه، در طی هه مدت زمانی و بوسیله  شودداند که طی آن معلوم میمی

 افرادی باید بایستی انجام شود.
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نحوه انجام بازاریابی ورزشی در بین مدیران ورزشی  ،ور زنان در مدیریت ورزش کشورضحعدم  

-مدت در سازمانمدت و میانهای کوتاهریزیگیری از جایگاه سازمانی برای برنامهبهره، کشور

، از نقاط ضعف ها در بخش مدیریت ورزش کشوربینی دادهمعیارهای دقیق پیشو  های ورزشی

را در  ( میزان مدیران ورزشی زنان1112) 1کارپنتر .مدیریت ورزش کشور عنوان شده است

که تنوع جنسی ( عنوان کرد 2003)2فلوید  و کل مدیران اعالم کرده استدرصد 11تنها جهان 

این نشانده  .ت علمی مدیریت ورزش ایالت متحده امریکا وجود داردکمی درمیان اعضای هیئ

ایگاه مناسبی برخوردار های ورزشی کل جهان از جاین است که هنوز مدیریت زنان در سازمان

باشند و عدم زنان از حضور پررنگی برخوردار نمی نیست و شاید به همین دلیل نیز در کشور ما

-کی از ضعفی عنوان شده است.کشور به عنوان یک نقطه ضعف در مدیریت ورزشی  حضور آنها

-زشی میهای ورزشی، عدم بازاریابی مناسب توسب مدیران ورمانهای برشمرده شده در ساز

ریزی های مدیریت ورزش برنامهدارد یکی از فرایند( عنوان می1331زاده )باشد. حسن

استراتژیک بازار یابی ورزشی است که با ایجاد و ح ظ تعادل منطقی بین اهداف، منابع و 

های متغیر و متزلزل، بازار محصوالت و خدمات ورزشی را به عهده دارد و هدف آن موقعیت

وفقیت ورزشی و رضایت منظور دستیابی به مه ورزشی بییر محصوالت و خدمات ایجاد یا تغ

رسد با استراتژیک بودن موضوع بازاریابی برای یک سازمان و اهمیتی بنظر میمشتریان است. 

های الزم در توان با آموزشکه می تواند این موضوع بر رشد مدیریت ورزش داشته باشد می

ای لی این نقطه ضعف مدیران ما که خصوصا امروزه در ورزش حرفههای عمها و آموزشدانشگاه

ها ورزشی کشور تبدیل تر می باشد در آینده به اهرمی برای توسعه منابع مالی سازمانملموس

 گردد.

کردن مدیریت  متحولتوان به های شناخته مدیریت ورزش کشور در این تحقیق میاز فرصت

رشد فناوری ، امع ورزش کشور در برنامه سوم توسعهدر صورت اجرای طرح ج ورزش کشور

سازی در امر ورزش و خصوصی، های ورزش کشوراطالعات و ارتباطات و تاثیر آن درسازمان

فراوانی جمعیت جوان و  تحقیقات در زمینه مدیریت ورزش کشور، اثرات آن در مدیریت ورزش

ی در قانون سوم توسعه کشور برا، طرح جامع ورزش کرد.اشاره در ایران برای مدیران ورزشی

مطرح شد این طرح ابعاد مختلف فنی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تعیین مسیر ورزش کشور 

تواند تحول اساسی ساله است و می 20دهد و دارای افق زمانی ورزش را تحت پوشش قرار می

هی ورزش کشور با در ورزش کشور بوجود آورد. به طور کلی هدف از تدوین این طرح، ساماند
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های ورزش بررسی و ارتباط آنها با یکدیگر رویکردی سیستمی است تا در آن تمام مول ه

مشخص شود که در نهایت ورزش کشور به یک هارهوب با کارکرد مشخص و هدفمند نایل 

شکی نیست که طرح جامع یک طرح کامل و واقعا جامع نیست. اما نباید از نظر دور داشت  .آید

زمان بهبود توان به مرور ت و این قانون را میتن قانون ناقص از بی قانونی بهتر اسکه داش

 .(1332قرخانلو، ) بخشید و کارایی آن را افزایش داد

آوری اطالعات با عدم تمرکز، رسمیت کمتر و د که فنند( معتق2002هورت )و واندر 1آکرمن 

در  .دهدداره پیچیدگی سازمان افزایش میت کیک بیشتر ارتباط دارد و توانایی مدیر را برای ا

است که شدهبدنی نشان دادهآوری اطالعات و پیچیدگی در سازمان تربیتبررسی رابطه بین فن

 یابدآوری اطالعات در این سازمان افزایش پیچیدگی و رسمیت افزایش میبا بکارگیری فن

تواند ساختار فناوری اطالعات میدهد که و این در واقع نشان می .(133١عزیزی و همکاران، )

یک سازمان را تغییر دهد و این تغییر ساختار روی استراتژی و اهداف سازمان در آینده تاثیر 

علم روز  تباطی مناسبی برای دستیابی به تواند پل ارفناوری اطالعات و ارتباطات می می گذارد.

دیگری است که مدیران هوشمند ی ورزشی ما باشد و این فرصت مناسب هابرای سازمان دنیا

مام الزم را نمایند بخش ورزش باید از آن بهترین است اده را نموده و به کی ی نمودن آن اهت

نخواهند توانست با تغییر و تحول  ،که این مزیت رقابتی را از دست بدهند یهایهرا که سازمان

شده و رو به به حاشیه کشیدهسریع محیطی امروز دنیا خود را سازگار نمایند و به مرور زمان 

های مدیریت ورزش در کشور ورزش از فرصت خصوصی سازی در .خواهند رفت انحالل و ضعف

ای برای های دولتی نه تنها وسیلهسازی شرکتخصوصی 2. به عقیده مکلیناستشدهشناخته

بلکه  ؛واحدهای خصوصی و افزایش رقابت است به نقش بیشتر دادن تغییر ساختار اقتصاد،

سهم ورزش در اقتصاد  (.2002مکلن، ) رودزیربنا ضروری برای توسعه اقتصادی به شمار می

ملی، رابطه مستقیم با میزان سرمایه گذاری در بخش ورزش دارد که در شرایب حاضر با توجه 

که بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه ورزش کشور دارد، در  یها و تنگناهایبه محدودیت

کشورهای ایتالیا، انگلستان و آلمان نسبت  درین است. یافته بسیار پایکشورهای توسعهمقایسه با 

درصد است حال  1/1 درصد و ١/1درصد،  2 به ترتیب اقتصاد ورزش به تولید ناخالص داخلی

از دیگر  (.1332جامع ورزش کشور،  طرح) باشدمی 33/0اینکه این نسبت در کشور ایران 

ها در زمینه مدیریت ورزش در کشور انجام تحقیقات و پژوهشهای مناسب برای فرصت
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داند که از طریق تحقیق و پژوهش را فرایندی می (1131) 1باشد. اندرسونمدیریت ورزش می

به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت الزم را کسب کرد و  هادرباره ناشناخته توانآن می

دادها و حوادث مختلف پرداخت و در نهایت کثرت ویبینی رتوان با تحقیق و پژوهش به پیشمی

جمیعت جوان در ایران نیز به عنوان یک فرصت مناسب برای مدیریت و مدیران ورزشی ایران 

تواند به . شکی نیست که در هرکشوری است اده مناسب از نیروی جوان میتلقی گردیده است

تقریبا تمامی اقتصاددانان و  شود وو یک نیروی مولد بکارگرفته عنوان یک فرصت مناسب

ریزی روی جمعیت جوان باعث رونق آن کشور از تمامی شناسان دنیا اعتقاد دارند برنامهجامعه

 ها خواهد شد و توسعه ورزشی نیز از این امر مستثنی نخواهد بود.جنبه

 هایتعدد سازمان، در بخش مدیریت ورزش درگیر بودن نظام مدیریت دولتی کشور سه عامل،

های از تهدید وابستگی مدیران باشگاهی به دولت و ورزش بخشریز برای گذار و برنامهسیاست

توضیحات زیادی درباره منافع دولت در محیب بیرونی مدیریت ورزش کشور شناخته شدند. 

ورزش وجود دارد که اولین آنها تالش برای است اده از ورزش به عنوان ابزاری برای کنترل 

ی و به تازگی، تالش برای کنترل رفتارهای جوانان و رونق بخشیدن به اقتصاد روابب اجتماع

جویند و درعین حال از ها بهره میها از ورزش به عنوان ابزاری برای کنترل ناآرامیاست. دولت

ها را کنند و این دالیل مهم و اساسی دولتاست اده می این ابزار برای بهبود وضع آموزشی

ها نگرش دولت به در بیشتر کشور(. 2002هیولیهان، ) نمایددر ورزش میه دخالت بترغیب 

گرفتن در نوسان تواند از حمایت فعاالنه تا نادیدهها میای دارد. نگرش دولتورزش نقش عمده

 آورد مانندبرای جامعه فراهم می هایی رازیرا فرصت ؛ها مهم استبرای دولت باشد. ورزش

، مللیهای ارزشمند اجتماعی، رشد سالمت، تبادل بین الدر فعالیت تشویق جوانان به مشارکت

 (.1330خبیری و همکاران، ) یلی، کسب اعتبار ملی و بین المللیبهبود وضیعت تحص

هاای  های مدیریت ورزش کشاور از دیادگاه نموناه    که استراتژی نتایج نشانگر آن بود  در نهایت

های بیشتر در مقابل اط ضعف و همچنین فرصتپژوهش دارای نقاط قوت بیشتری نسبت به  نق

در موقعیات   ساوات ها، براساس تجزیه و تحلیل مدل باشند. در نتیجه این استراتژیتهدیدها می

هاای درونای    گیرند در این موقعیت اساتراتژی کاه ساازمان از قاوت     قرار می تهاجمیاستراتژی 

مان قرار داده اسات، بهتارین شارایب    هایی را در اختیار ساز برخوردار و محیب بیرون نیز فرصت

 تواند از این موقعیت، نهایت است اده را باه عمال آورد   برداری وجود دارد و سازمان می برای بهره

 .(1331طبیبی و همکاران، )
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این بخش را های استراتژی ،نتایج بدست آمده از مطالعه راهبردهای مدیریت ورزش کشور

-که بتواند با است اده مناسب از قوتعمل نمایند ای گونهباید به  یورزش مدیران .مشخص نمود

در دسترس بودن خبرگان و متخصصان در بخش مدیریت ورزش، نظیر  ،های موجودها و فرصت

کشور، قابلیت ورزش کشور برای است اده از بخش  ورزشامکان اصالح و اجرای طرح جامع 

اطالعات و گسترش تحقیقات و  وخصوصی، وجود جمعیت جوان در کشور، فناوری ارتباطات 

-استراتژی .دنکشور برآی و تهدیدات ورزش هادر جهت کاهش ضعفها در زمینه ورزش هشپژو

فعالیت  های مانند افزایش ها و فرصتقوت با باالبردن ، تاتدوین شوندای بایست، به گونهها می

 هدیدهایو ت هاکاهش ضعفدر  و اجرای صحیح طرح جامع ورزش کشور بخش خصوصی

وابستگی ورزش  در کشور و کاهشمناسب ورزشی مانند عدم بازاریابی  مدیریت ورزش کشور

 را بسوی مدیریت ورزش در کشور موفق و پیش رو عمل نمایند و بتوانندکشور به بخش دولتی، 

برداری در مدیریت ورزش کشور با توجه بدست آمدن استراتژی بهره د.نده سوق توسعه و رونق

که در آن سازمان  1به وسیله استراتژی تهاجمی تواندایران می رسد مدیریت ورزشبنظر می

توان باشد حرکت نماید در این موقعیت میدارای قدرت و توانایی الزم برای پیشرفت و ترقی می

نمونه هنین  یافت.تر از مواضع قبلی( دست)مطلوب با توانایی و امکانات موجود به مواضع جدید

بدنی به وزارت اخیر از قبیل تبدیل سازمان تربیت توان در هندین سالی را میهاپیشرفت

های کاربردی در بحث مدیریت ورزش ورزش و جوانان و توسعه تحصیالت تکمیلی و پژوهش

های منظم ریزیتوان هنین نتیجه گرفت مدیریت ورزش کشور با برنامهمیکرد. بهرحال مشاهده

 ،های خود ادامه داده و همانطور که در این پژوهش مشخص شدتتواند به پیشرفو علمی می

 برداری( خود را ح ظ و ادامه دهد.)استراتژی بهره تهاجمیمزیت استراتژی 
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Abstract  
Strategic planning is a way of planning that concerns internal and external 
factors via SWOT analysis. The main goal of this study is to determine 
strategies in sport management from the viewpoints of sport managers 
employing SWOT technique. The population of this study comprises the 
managers, vice-presidents, top and middle as well as operational managers 
of physical education organization in Iran. The data have been collected by a 
questionnaire that its reliability and validity were determined by a pilot study 
(Chronbach Alpha = 0/92) and expert panel, respectively. In order to analyze 
the collected data, the researchers have employed descriptive statistics such 
as Kolmegrov-smirnov and T student test. The obtained results revealed that 
taking experts’ comments into consideration and using them in sport 
organization may highlight sport management. The condition of women in 
management level, sport marketing, and position-based planning were 
categorized as weak points. According to the results, a comprehensive 
planning for sport, information and communication technology development, 
privatization, doing research in sport management and having young 
population were the most prominent opportunities for sport management. To 
enclose, government involvement in managing sport, engaging lots of policy 
makers in sport and also the dependence of club managers on governmental 
parties have been categorized as threats of sport management.  
 Key word: Strategy, Sport management, Strength, Weakness, Opportunity, 
Threat      
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