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بر اساس مدل  هرمزگان استان همگانی ورزش توسعه راهبرد و تدوین طراحی

SWOT  

  1شعله سهرابی پور

 2لیال قربانی قهفرخی

١٥/١١/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ  
٩/١٢/١٣٩٣:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

  

  

 براساستوسعه ورزش همگانی استان هرمزگان  راهبرد و تدوینطراحی  ،حاضرهدف پژوهش 

جامعه آماري  .این مطالعه از نوع توصیفی و به روش پیمایشی انجام شده است .بوده است SWOTمدل

   استان نقش دارند که  ي ورزشی در اینفعالیت هاصاحبنظرانی است که در زمینه  کارشناسان وشامل 

 ،ی موسسات آموزش عالی استانورزشی، اساتید تربیت بدنی و علوم علمیأت ه ياعضا: از  عبارت اند

 .همگانى مسئوالن ورزش کلیه ورزشی و مدیریت ارشد دانشجویان ورزشی استان، کارشناسان مدیران و

سوال  4پرسشنامه محقق ساخته اي شامل ،ابزار اندازه گیري .نفربه عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند 120

آن  با استفاده از  و پایاییاین پرسشنامه توسط تعدادي از صاحبنظران تایید  روایی. بودسؤال بسته  63باز و 

هاي آمار با استفاده از شاخصها تجزیه و تحلیل داده. مطلوب گزارش گردیددر حد  87/0آلفاي کرونباخ 

 توسط آزمون فریدمن و تحلیل واریانس ،)t-testمعادل ناپارامتري آزمون (ايدو جملهآزمون  توصیفی،

 .انجام گرفته است 18SPSS(3(افزار  نرم

 از هریک ارزیابی ماتریس تشکیل و تهدیدها و هاها، فرصتضعف ها،قوت تحلیل جزیه وت از پس

 WOدرموقعیت  استانو جوانان  کل ورزش ادارة که شد محرز همگانی، ورزش خارجی و داخلی عوامل

  .استفاده کند کارانه محافظه ازراهبرد باید قرار دارد که

 

 ورزش همگانی و SWOT، راهبرد، راهبرد: واژگان کلیدي
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  مقدمه

 و جامعه ياعضا جسمی و روحی سالمت گرو در بانشاط و سالم جامعه یک ریزي پی تردید،ی ب

 زمان مهم بخش که باشد این بر اگرفرض .باشد می فکور و کارآمد سالم، انسانی نیروهاي تالش مرهون

 اوقات از بخشی عنوان به را همگانی يورزش ها توان می، گذرانند می کردن ورزش به افراد را فراغت

 هاي مؤلفه و فراغت اوقات تعریف جایگاه مورد در تحوالت تمامی، نتیجه در .داد قرار بررسی مورد فراغت

 نشر )1390سعیدي،(.است وارد نیز همگانی، هاي ورزش بر روزمره زندگی و کار همچون آن، بر تاثیرگذار

 موجب تندرستی در ورزش تاثیرات از مردم روزافزون آگاهی و فرهنگ علمی، رشد هاي یافته گسترش و

شده  "همگانی ورزش"نام به اي پدیده ظهور و بدنی هاي فعالیت به مردم عموم آوردن روي

  ) 1393رضوي،(.است

  باز انسان به را برتري و قدرت که است فعالیتی المپیک، بین المللی کمیتۀ دیدگاه از همگانی ورزش

 هاي فعالیت به وسیلۀ را بودن خوب احساس و آمادگی سالمتی، گسترش و رشد موجبات و گرداندمی

 فرهنگی و اقتصادي شرایط نگرش، جنس، سن، هر در کنند، عادت آن به توانند می که مردمی ورزشی به

  )1381احمد آزاد، (.آوردمی فراهم ايیا منطقه محلی

به  .کنندمشارکت میو در فعالیت بدنی منظمی  لم دارندافراد خیلی کمی تغذیه سا ،در حال حاضر

ت که سبخشی از این بی تحرکی ناشی از تکنولوژي مدرن ا، عده زیادي بی تحرك هستند که عبارت دیگر

کاهش داده و سبک زندگی فعال و پویایی سابق افراد را با سبک زندگی بی تحرك فعالیت بدنی افراد را 

ورزش  1)2012هاالو همکاران،(.این بی تحرکی گرایش به همه گیر شدن دارد - جایگزین کرده است

مشکالت  بروز از که  یکی از مهمترین پدیده هاي اجتماعی و فرهنگی نیمه دوم قرن بیستم است ،همگانی

و  یزیکی و روانی، بیگانگی از جامعهاز کار فناشی سالمتی که در اثر  فعالیت فیزیکی کمتر، استرس شدید 

  )2013زوربا،.(می کند جلوگیري به وجود می آید،  بزهکاري جوانان

 اولویت هاي اولین اقدام جهت توسعه ورزش همگانی این است که روابط و)  2010( 2به عقیده زوربا 

ورزش،  سازمان، اقتصاد موفقیت، ورزشی، آموزش ورزشی، توسعه فرهنگ از قبیلپارامترهاي مربوط  متما

همگانی استان  شناخت پتانسیل ها و محدودیت هاي ورزشی. روشن شود بهداشت عمومی و غیره

محقق به این نتیجه  .هرمزگان می تواند تأثیر سازنده اي بر برنامه ریزي مناسب و رفع مشکالت داشته باشد

رسید که ضمن پاسخ گویی به این سوال که پتانسیل ها و محدودیت هاي توسعه  ورزشی همگانی در 

استان هرمزگان کدام است و چه راه کارهایی منجر به توسعه ورزشی همگانی در این استان می شود، به 
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مشارکت کنندگان بپردازد و در  بررسی و تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها از دیدگاه

از دو بعد محیط  ،یکی از ضروریات درك موقعیت سازمان ورزشی .راه کارهاي مناسبی ارائه دهد ،نهایت

هاي هاي اداري برنامه  اعضا، فعالیت ،هاي کارکنان فعالیت ،محیط درونی .درونی و بیرونی آن است

هاي  قابلیت ،ها با آگاهی از سطوح شغلی، مهارت مدیر می تواند. گیردورزشی و امکانات را در بر می

 عقیدة به) 1390ر،کشک؛ قاسمی( .کارکنان، وظایف و میزان انگیزش، برنامه ریزي مناسب تري داشته باشد

 است،موفق  که سیستمی هر ،رو این از .ناخداست بدون کشتی همانند راهبرد بدون سازمان ،١روزز خوئل

 )٢،1996بلیر(.سازد مشخص نیز را اهداف آن به رسیدن زمان و نحوه و باشد داشته مشخص اهداف باید

 قوت هایی "کرمان استان همگانی ورزش توسعۀ راهبرد تدوین و طراحی"در تحقیقی با عنوان  ،همچنین

نوجوان  و جوان جامعۀ حضور سبز، فضاي هاو پارك در تندرستی ایستگاه هاي احداث و ساخت همچون

 بخش مشارکت و مردم مشارکت ورزشی، اماکن و فضاها به همگان دسترسی همگانی، ورزش در استان

به  پرداختن بر دینی تعالیم تأکید به نیز همگانی ورزش در فرصت ها مهمترین از .به دست آمد خصوصی

 بیشتر دسترسی امکان و ها ورزش دیگر به نسبت کمتر هزینۀ پزشکان، تأکید اساسی، تأکید قانون ورزش،

 در همگانی ورزش زمینۀ در کرمان تربیت بدنی استان کل ادارة شد که در نهایت محرز. کرد اشاره می توان 

 راهبرد) 1392گودرزي، . (کند استفاده )کردن رها یا تغییر(تدافعی راهبرد از باید که دارد قرارWT  موقعیت

 شکست یا موقعیت بر مهمی تاثیر است و شرکت مدت بلند انداز چشم با ارتباطر د که چیزي  یعنی

هاي در حال توسعه  ك یعنی اهداف یک سازمان و سیاستراهبردفرایند  ٣)2011حسن جرفی،(.دارد شرکت

نگهداري  توسعه و طراحی، ترکیبی از به فرایندهاي كراهبردبرنامه ریزي همچنین  ٤)2013التوري،(آن 

تحقیقات نشان داده  )1391،اعرابی(.گفته می شوداقدامات  مجموعه اي از یک عمل یا و نظارت بر مداوم

هاست و  سازمان  بیشتر و باال تر از دیگر  ،ك می پردازندراهبردهایی که به مدیریت  است عملکرد سازمان

ساختار و فرایندهاي آن سازمان،  ،راهبردبین محیط یک سازمان و  دست یابی به یک حلقه ارتباط مناسب

یکی از ابزار هاي مهمی است که مدیران )SWOT(تحلیل سوات )1387غفرانی،(.دارد کردبر عمل آثار مثبتی

ارائه نمایند که به  راهبردو می توانند با استفاده از آن چهار نوع  می کنندبدان وسیله اطالعات را مقایسه 

سازمان با استفاده از  SOهاي راهبرد       در اجراي. معروف می باشندST,SO,WO,WT هاي   راهبرد

این است که  WO راهبردهدف  .برداري نمایدهاي خارجی بهرهنقاط قوت داخلی می کوشد از فرصت

 .د نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشدهاي موجود در محیط خارج بکوشبرداري از فرصتسازمان با بهره

موجود می کوشند با استفاده از نقاط قوت خود اثرات ناشی از تهدیدات  ST راهبردسازمان ها در اجراي 
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را به اجرا در می  WTهاي راهبردهایی که سازمان. یا آن ها را از بین ببرند در محیط خارج را کاهش دهند

کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی آنها گیرند و هدف آورند، حالت تدافعی به خود می

  )1392جوادي پور ؛ سمیع نیا (.ز محیط خارجی استا

  انتخاب نوع راهبرد: 1شکل

 

  (OPPORTUNITY)فرصت هاي متعدد محیطی

  

  (Treaths )تهدیدات محیطی عمده

توسعه  راهبردتبیین موقعیت راهبردي و ارائه " با عنواندر تحقیقی  )1392(نیا سمیع جوادي پور و

 ،عالوه براین. تهاجمی را براي توسعه ورزش همگانی توصیه کرده اند راهبرد "ورزش همگانی در ایران 

ها و  تقویت فرهنگ ورزش همگانی در کشور را افزایش مشارکت و همکاري فعال سازمان بزمینه مناس

. نهادها و به کارگیري تمامی ظرفیت هاي ملی در راستاي رشد و توسعه ورزش همگانی کشور دانستند

 ضمن "ایران در همگانی ورزش راهبردي شناسی آسیب"در تحقیقی با عنوان )1392( سمیع نیا و همکاران

 که دریافتند همگانی، ورزش كراهبرد موقعیت بررسی و SWOTمدل اساس توسعه بر راهکارهاي ارائه

 عوامل لحاظ از و ها قوت ناحیه در درونی عوامل لحاظ از SWOTمختصات محور روي بر ورزش این

 ورزش بنیانگذاري سیاست" مطالعۀ به) 2009( ١نامراتو .دارد قرار ها فرصته ناحی در سازمان بیرونی

 اي منطقه همگانی ورزش ایجاد هاي سیاست و فرآیندها و پرداخت"چک  جمهوري در اي منطقه همگانی

 بررسی چک جمهوري در را همگانی یافتۀ سازمان ورزش و داوطلبانه با ورزش بخش دو بین ارتباط نیز و

ورزشی  هاي باشگاه و ها کمیته در را همگانی هاي ورزش از پشتیبانی حوزة هاي و استراتژي ها روش و

 این بر و اي حاشیه و وکالتی سیاسی، بوروکراسی، تهاجمی، آل، ایده روش پنج نهایت، در .کرد شناسایی

 استراتژي توافقی، استراتژي : شدکشف  همگانی ورزش طریق از ورزش توسعۀ در چهار استراتژي اساس

استان هرمزگان  ،1391طبق آخرین سرشماري در سال  .تفویضی استراتژي و اي حاشیه ،استراتژي عملگرا

آمار شرکت کننده ها در همایش هاي پیاده روي استان در سال بوده و1578183جمعیتی در حدود داراي

درصد  6/0دست آمده نشان می دهد  نتایج به . نفر شرکت کننده اعالم شده است 50000تا  40000، 1392

 )1392اداره ورزش و جوانان استان هرمزگان ،( .شته اندهاي همگانی مشارکت دا جمعیت استان در ورزش
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، ایالم لرستان، خراسان جنوبی ،هاي  چهارمحال و بختیاري این آمار به نسبت درصد شرکت کنندگان استان

، 1391با توجه به آمار به دست آمده در سال ) 1390.حیدر حسینی،ح. (و استان یزد آمار  ضعیفی است

 مبتال به فشار خون هستند و ،درصد جمعیت استان هرمزگان را شامل می شود 17/0هزار نفر که 25

 .عروقی فوت کرده اند -سکته هاي قلبیدر اثر  ،یت استان را شامل می شوددرصد جمع38/0نفر که  2815

نیروي انسانی اداره کل آمارها، شمار با توجه به  )1391درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشت ، (

، ورزشکاران سازمان یافته در ن، مربیان فعال، تعداد مدال ها، داوران فعالورزش و جوانان استان هرمزگا

 بنا بر این با توجه به) 1392استان هرمزگان ،هیات ورزش همگانی (.استان هرمزگان تأسف آور است

تأثیرات مثبت ورزش همگانی در زندگی افراد جامعه، رشد و تو سعه امکانات و برنامه ریزي دقیق باید در 

توفیق توسعه  عدم در اصلی عامل توان نمی آیابدین ترتیب، .اولویت کار مسئوالن ورزش استان قرار گیرد

  دانست؟ کل اداره این براي راهبردي برنامه نداشتن، را ورزش همگانی در این استان

  تحقیق روش

ها در  تجزیه و تحلیل یافته .پیمایشی می باشد -کاربردي و به روش توصیفی تحقیقات نوع از تحقیق این

ها  تحلیل داده ،خش دومبدر . نددآوري شده توصیف شجمع يهاداده ،بخش اولدر : دو بخش انجام شد

با استفاده از منابع و جهت روایی پرسشنامه  ،در بخش کیفی .صورت گرفتاري ممبتنی بر استنباط آ

سوال طراحی  93 ،اطالعات موجود و مطالعه عوامل بیرونی و درونی تاثیر گذار بر توسعه ورزش همگانی

در زمینۀ ) سنتز تز،آنتی تز و(سپس، به روش دلفی . ش شدنفر از اساتید دانشگاه ویرای 10گردید و طبق نظر 

که سرانجام شکل نهایی پرسشنامه  اي اساتید استفاده شده از دیدگاه تهدید قوت، ضعف، فرصت و تدوین

 .سؤال، طراحی و تنظیم گردید 63با 

در ادامه پس از دریافت نظرات اساتید و صاحب نظران در این زمینه  به منظور جمع آوري داده ها، به 

 حاوي ساختۀ محقق هاي پرسشنامه از نظرسنجی، بخش در .طراحی گویه هاي پرسشنامه همت گمارده شد

 و محتوایی ارزیابی روایی از پس - ١PEST SCANبسته پاسخ  سؤاالت همچنین و باز سؤاالت

نظر گرفته شد که شامل  نفر در120جامعه پژوهش حاضر،  .شد استفاده -87/0کرونباخ آلفاي محاسبۀضریب

ورزشی در استان هرمزگان نقش داشتند و هاي  کلیه کارشناسان وصاحبنظرانی است که در زمینه فعالیت

 ،ی مؤسسات آموزش عالی استانورزشی، اساتید تربیت بدنی و علوم علمیأت ه ياعضا: عبارت بودند از

 مسئوالن ورزش کلیه ورزشی و مدیریت ارشد کارشناس ، دانشجویانورزشی استان کارشناسان مدیران و

تعداد پرسشنامه هاي برگشتی تکمیل شده و قابل  ،علی رغم تالش پژوهشگر. همگانی استان هرمزگان

 مدارك بررسی از حاصل هاي داده تحلیل و تجزیه از پس. پرسشنامه بود 99استفاده در تحلیل هاي آماري 
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در قالب عوامل  کهسوال طراحی گردید  93،آمده عمل به هاي نظرسنجی وتطبیقی  مطالعات مستندات، و

، خواسته شد اعتبار صوري از نمونه تحقیق حاضرسپس جهت تعیین . درونی و بیرونی تقسیم بندي شدند

سپس در راستاي افزایش روایی . که هر یک از سؤاالت را از لحاظ محتوایی مورد بررسی قرار دهند

. ؤال، طراحی و تنظیم گردیدس 63پرسشنامه، بازنگري صورت گرفت که سرانجام شکل نهایی پرسشنامه با 

شامل فراوانی، درصد میانگین و انحراف معیار،  هاي آمار توصیفی، از شاخصهاتجزیه و تحلیل یافتهبراي 

، آزمون فریدمن و نیز تحلیل واریانس استفاده استt-test معادل ناپارامتري آزمون  اي کهآزمون دو جمله

  :ه استآمد  1جدولدر کردند  تکمیل را پرسشنامه که افرادي ترکیب. شد

  ورزش همگانی SWOT پرسشنامۀ کنندة تکمیل افراد ترکیب: 1جدول

مدیران وکارشناسان 

  تربیت بدنی

 ياعضا

  یعلمیأت ه

اساتید تربیت بدنی 

  موسسات عالی

 ارشد دانشجویان

  ورزشی مدیریت

 مسئوالن ورزش

  همگانى
  مجموع

26  7  10  39  17  99  

 

  پژوهشیافته هاي 

به این منظور ابتدا معنی داري اهمیت هر یک  .به ارائه یافته هاي پژوهش اختصاص یافته است این قسمت

به  ،ئه و در نهایتسپس رتبه بندي اهمیت گویه ها ارا .بررسی شدتوسط آزمون دو جمله اي از گویه ها 

  .جایگاه ورزش همگانی در استان هرمزگان مشخص شدوسیله ماتریس عوامل داخلی و خارجی 

  نتایج آزمون فریدمن  در اولویت بندي قوت هاي ورزش همگانی استان هرمزگان :2دول ج

 هشمار

 گویه
 اولویت میانگن رتبه گویه

37/4 برنامه هاي بلند مدت و کوتاه مدت جهت توسعه ورزش همگانی استان 21  اول 

33/4 فرهنگ ورزش پذیري و مشارکت مردم استان در ورزش همگانی 19  دوم 

ها و پارك هاي تندرستی در فضاهاي سبزه ساخت و احداث ایستگا 23  18/4  سوم 

 

  نتایج آزمون فریدمن  در اولویت نقاط ضعف ورزش همگانی استان هرمزگان :3جدول 

شماره 

 گویه
 اولویت میانگن رتبه گویه

تعمیرامکانات و تجهیزات ورزش همگانی استان نظام نگهداري و 28  17/10  اول 
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به ورزش همگانی معلوالن استانتوجه  30  98/9  دوم 

50/9 برخورداري ساختار ورزشی استان از نیروهاي بومی متخصص 17  سوم 

 

  نتایج آزمون فریدمن در اولویت بندي  فرصت هاي ورزش همگانی استان هرمزگان :4جدول 

شمار

 ه گویه
  میانگین رتیه گویه

اولویت 

 بندي

جوانانهاي موجود براي  نوع سرگرمی 27  92/18  اول 

78/16 تالش هیات همگانی براي اعمال نفوذ بر قانون گذاران 20  دوم 

50/16 وجهه هیأت همگانی در استان 25  سوم 

 

  نتایج آزمون فریدمن در اولویت بندي  تهدید هاي ورزش همگانی استان هرمزگان: 5جدول 

شماره 

 گویه
 گویه

میانگین 

  رتیه
 اولویت بندي

جوانان به مواد مخدر و فاصله آنان از ورزشگرایش  14  77/3  اول 

افزایش تورم موجود  در جامعه و عوامل اقتصادي موثر بر  1

هاي ورزش همگانی فعالیت  

75/3  دوم 

68/3 نفوذ فرهنگ جوان پسند غربی در استان 30  سوم 

 

  ماتریس عوامل تاثیر گذار داخلی  در ورزش همگانی استان هرمزگان: 6جدول 

شما

 ره گویه
 رتبه وزن قوت

* وزن 

 رتبه

برنامه هاي بلند مدت و کوتاه مدت جهت توسعه ورزش همگانی  21

 استان

149/0  4,10 62/0  

149/0 فرهنگ ورزش پذیري و مشارکت مردم استان در ورزش همگانی 19  4,10 62/0  

ماهیت همگانى ورزشى بارشته 15تحت پوشش داشتن بیش از 9  145/0  3,95 57/0  

ها هاي تندرستی در فضاهاي سبزو پاركه ساخت و احداث ایستگا 23  144/0  3,92 56/0  

در استان هاي متعدده وجود باشگا 26  139/0  3,83 53/0  

 و دو هاى خانوادگى،همایشروىدهازجمله پیا برگزارىرویدادها 6

محلى -بومى هاى روي، جشنوارهپیاده  

138/0  3,79 52/0  
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هاي مکتوب و رسمی نامه ها و دستورالعملوجود آیین  10  136/0  3,69 50/0  

36/27 1 جمع  92/3  

شما

 ره گویه
 رتبه وزن ضعف

* وزن 

 رتبه

تعمیرامکانات و تجهیزات ورزش همگانی استان نظام نگهداري و 28  066/0  4,16 27/0  

066/0 توجه به ورزش همگانی معلوالن استان 30  4,15 27/0  

ساختار ورزشی استان از نیروهاي بومی متخصصبرخورداري  17  064/0  4,03 26/0  

063/0 توجه به برنامه ها و تحقیقات کاربردي در حیطه ورزش همگانی 14  3,97 25/0  

063/0 کمیت امکانات و تجهیزات در ورزش همگانی استان 5  3,97 25/0  

063/0 مشتري گرایی و کیفیت ارایه خدمات توسط ورزش همگانی 15  3,97 25/0  

062/0 توجه به ورزش همگانی روستائیان و نقاط محروم شهرهاي استان 11  3,93 24/0  

062/0 وجود سیستم دقیق کنترل وارزیابی در ورزش همگانی استان 27  3,92 24/0  

به روز بودن امکانات و زیر ساخت هاي ورزش همگانی استان از  29

 لحاظ کیفیت

062/0  3,90 24/0  

در برگزاري  ها و هماهنگی بین ادارات استان و سازمانتعامل  12

هاي همگانی همایش  

061/0  3,88 23/0  

061/0 نظام شناسایی جذب و حمایت از منابع انسانی متخصص 8  3,88 23/0  

061/0 کمیت نیروي انسانی ورزش همگانی 1  3,87 23/0  

تساوي امکانات و فرصت هاي ورزش همگانی در بخش زنان و  16

 مردان استان

061/0  3,86 23/0  

061/0 مدیریت و سیاست واحد در هیأت همگانی 18  3,84 23/0  

060/0 اعتبارات هیأت ورزش همگانی 4  3,81 22/0  

060/0 توجه به ورزش همگانی بانوان استان 22  3,79 22/0  

93/62 1 جمع   86/3  

  

  استان هرمزگاندر ورزش همگانی ماتریس عوامل تاثیر گذار بیرونی : 7جدول 

شما

 ره گویه
 رتبه وزن فرصت

* وزن 

 رتبه

04/0 فرمایشات مقام معظم رهبري در خصوص ورزش همگانی 2  25/4  17/0  

039/0 حضور جامعه جوان و نوجوان استان در ورزش همگانی 3  13/4  162/0  

031/0 سهم هیأت همگانی از تولید ناخالص ملی 4  30/3  102/0  

ورزش همگانیسهم رسانه ها در  5  038/0  4 152/0  

038/0شناخت مردم استان ازجایگاه ورزش همگانی به عنوان یک  6  4 152/0  
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 ضرورت فردي واجتماعی

038/0 نظام برنامه ریزي در جهت پیشبرد اهداف ورزش همگانی 7  4 152/0  

پزشکان به امر توسعه ورزش  ن ارشد وتوجه و عنایت ویژه مسئوال 9

 همگانی

037/0  94/3  146/0  

وجودصنایع بزرگ اقتصادي به عنوان اسپانسر مالی جهت توسعه  10

 ورزش همگانی

038/0  4 152/0  

ها به ورزش کارکنان میزان اهمیت ادارات وسازمان 11  037/0  89/3  144/0  

036/0 تعداد اماکن سرپوشیده در فصول گرم سال 13  75/3  135/0  

ورزشیسرعت پیشرفت وتکمیل پروژه هاي  15  037/0  89/3  144/0  

وجود نهادهاي مردمی ومراکز مذهبی درگسترش ورزش همگانی  16

 استان

033/0  43/3  115/0  

شمار دانش آموختگان رشته تربیت بدنی در استان و امکان استفاده  18

 از آنها در پایگاه هاي ورزش همگانی

039/0  15/4  162/0  

امر توسعه ورزش همگانیمشارکت دستگاه هاي دولتی استان در  19  039/0  08/4  159/0  

034/0 تالش هیات همگانی براي اعمال نفوذ بر قانون گذاران 20  59/3  122/0  

038/0   استان ومحلی بومی هاي تنوع ورزش 21  04/4  153/0  

هاي همگانی استان حمایت و مشارکت بخش خصوصی در ورزش 22  032/0  35/3  107/0  

ن سایر ادارات در ترویج ورزش همگانیدید گاه هاي مسئوال 23  033/0  51/3  116/0  

تاکید قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مبنی بر رایگان بودن  24

 ورزش براي کلّیه اقشار

039/0  15/4  162/0  

032/0 وجهه هیأت همگانی در استان 25  38/3  108/0  

همگانی و هماهنگی و انسجام در بین هیأت هاي ورزش قهرمانی،  26

 حرفه اي

035/0  69/3  129/0  

هاي موجود براي جوانان نوع سرگرمی 27  037/0  90/3  144/0  

031/0 تاکید تعالیم الهام بخش اسالمی به امر ورزش 28  31/4  134/0  

036/0 روند خصوصی سازي 29  77/3  136/0  

هاي ورزش همگانی از  وجود جازبه هاي طبیعی براي فعالیت 31

دریا در استانجمله وجود   

042/0  42/4  186/0  

ساله ورزش همگانی کشور 20وجود چشم انداز  32  037/0  94/3  146/0  

ارتباط متقابل باصدا و سیماي مرکز استان و دیگر رسانه هاي  33

 جمعی

041/0  23/4  173/0  

14/105 1 جمع   863/3  
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  استان هرمزگانهمگانی ورزشدر ماتریس عوامل تاثیر گذار بیرونی :  8جدول 

شما

 ره گویه
 رتبه وزن تهدید ها

* وزن 

 رتبه

 افزایش تورم موجود  در جامعه و عوامل اقتصادي موثر بر فعالیت 1

 هاي ورزش همگانی

184/0  35/4  801/0  

163/0 کمبود سهم ورزش در سبد خانوار 8  84/3  631/0  

168/0 تغییر ساختارشهري و روش زندگی مردم استان 12  97/3  666/0  

190/0 گرایش جوانان به مواد مخدر و فاصله آنان از ورزش 14  54/4  863/0  

148/0 تاثیر پذیري هیات ورزش همگانی از جریانات سیاسی 17  60/3  533/0  

165/0 نفوذ فرهنگ جوان پسند غربی در استان 30  96/3  653/0  

26/24 1 جمع   147/4  

 

  آمار توصیفی: 9جدول 

  

  

  

  

  

 تعیین براي. شد استفاد بیرونی و درونی ماتریس از بیرونی و درونی عوامل زمانهم تحلیل و تجزیه براي

ها و تفاضل ها و ضعفتفاضل میانگین قوت همگانی استان هرمزگان، از ورزش استراتژي نوع و موقعیت

  )9جدول .(ها استفاده و در نمودار تعیین ماتریس قرارداده شدها و تهدیدمیانگین فرصت

 جایگاه ورزش همگانی در استان هرمزگان SWOTنمودار متقاطع براي تعیین ماتریس : 2شکل

  

 انحراف میانگین حداکثر حداقل  تعداد 

هاقوت  93 00/1  80/1  2925/1  22566/0  

هاضعف  84 00/1  94/1  6778/1  21574/0  

SW 78 88/-  14/0  3308/0-  21599/0  

هافرصت  95 04/1  43/1  1896/1  14726/0  

00/1 99 تهدیدها  2 7795/1  28255/0  

OT 95 96/0-  07/0  5807/0  33562/0  
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، جایگاه ورزش همگانی استان هرمزگان به سمت فرصت ها و نقاط ضعف تمایل SWOTدر نمودار

و متولیان امر ورزش  مسئوالنبنابراین براي پیشرفت ورزش همگانی در استان هرمزگان، . پیدا می کند

هاي بازنگري  راهبرددر . ها مد نظر قرار دهند راهبردرا بیش از سایر ) WO(بازنگري  راهبردهمگانی باید 

  )1شکل (.ضعف درونی می باشدسعی بر بهره گیري از فرصت هاي بیرونی در جهت رفع نقاط 

کند و مزایاي محیط سازمان رفع سازمان باید بتواند نقاط ضعف و موارد آسیب پذیر خود را در داخل 

گسترش ورزش همگانی استان، تالش هیأت  مراکز مذهبی در وجود نهادهاي مردمی و بیرون از قبیل

حمایت و مشارکت بخش  هاي بومی ومحلی استان، تنوع ورزش همگانی براي اعمال نفوذ بر قانون گذاران،

ي ورزش همگانی از فعالیت هابه هاي طبیعی براي ي همگانی استان، وجود جاذورزش هار خصوصی د

مشارکت با سازمان هاي همچنین . جمله وجود دریا در استان را براي حل مشکالت خود به خدمت بگیرد

یی است که و آموزش آنها در زمره استراتژي ها واجد شرایطقوي داراي تکنولوژي خاص و استخدام افراد 

  .می تواند به سازمان کمک کند

  گیري نتیجه و بحث

در برنامه هاي بلند مدت و کوتاه مدت جهت توسعه ورزش همگانی استان و فرهنگ ورزش پذیري 

     روي و مشارکت مردم استان و و وجود و پیاده روى خانوادگى، دوهاي پیادهبرگزاري همایش کنار

اهمیت این موضوع به  -باشدي همگانی استان می ورزش هااز نقاط قوت  ،هاي متعدد در استانه باشگا

این نتایج با مطالعات . هاي داخلی و خارجی به آن اشاره شده استگونه اي است که در اغلب پژوهش

اما از لحاظ  ،همسو )1390(و حیدر حسینی ) 1392(، سمیع نیا)1392(، گودرزي)1392(جوادي پور 

 )2006(شگاه هوستون ویکتوریاهاي دان و با پژوهشاست متفاوت  آنهاها با  اولویت بندي شاخص

 هاي تندرستی بخصوص در سواحل دریا باعث توانمند شدن هیات ورزشه ایجاد ایستگا. ندارد ییهمسو

  .همگانی در استان گردیده است

، کمیت نیروي انسانی ورزش همگانی: از عبارت اندضعف هاي ورزش همگانی استان هرمزگان 

امکانات و تجهیزات در ورزش همگانی استان ، توجه به ورزش اعتبارات هیأت ورزش همگانی،  کمیت 

یان و نقاط محروم شهرهاي استان، نظام شناسایی جذب و حمایت از منابع انسانی یهمگانی روستا

یت ارایه مشتري گرایی و کیف ،قات کاربردي در حیطه ورزش همگانیمتخصص، توجه به برنامه ها و تحقی

هاي  در برگزاري همایش ها امل و هماهنگی بین ادارات استان و سازمان، تعخدمات توسط ورزش همگانی

همگانی، تساوي امکانات ورزش همگانی در بخش زنان و مردان استان، برخورداري ساختار ورزشی استان 

از نیروهاي بومی متخصص، مدیریت و سیاست واحد در هیأت همگانی، توجه به ورزش همگانی بانوان 

تعمیرامکانات و  ارزیابی در ورزش همگانی استان،  نظام نگهداري و تم دقیق کنترل واستان، وجود سیس
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تجهیزات ورزش همگانی استان،  به روز بودن امکانات و زیر ساخت هاي ورزش همگانی استان از لحاظ 

            به نتایج همسو با این تحقیق به مطالعات .کیفیت و توجه به ورزش همگانی معلوالن استان

 دانشکدة در .می توان اشاره کرد)1387(غفرانیو ) 1390(سینیح، حیدر)1392(، گودرزي)1392(پورجوادي

 مالی امکانات،ضعف و اعتبارات کمبود نشان داد  SWOTتجزیه و تحلیل  ) 2009(1مونتکالر بدنی تربیت

. اندضعف دانشکده نقاط همترینم از دانشگاه يها دانشکده بین همکاري در ضعف و دانشجویان از بعضی

وجود صنایع بزرگ تولیدي و خدماتی جهت جذب آنها به عنوان حامیان مالی  در ورزش شرایط بسیار 

بدنی قرار داده تا با استفاده از این پتانسیل موجود در مطلوب و فرصت خوبی را در اختیار ادارات تربیت

ورزش و شود که اداره کل پیشنهاد می. ان گام بردارندهمگانی استان هرمزگجهت رشد هرچه بهتر ورزش

استان هرمزگان با استفاده از توسعه علوم ورزشی روز دنیا که هر روز در حوزه هاي مختلف در  جوانان 

دانش و مهارت هاي مدیران، مربیان، ورزشکاران و سایر دست اندرکاران  يزمینه ارتقا ،حال گسترش است

هایی احداث شود که در  اوقات فراغت مردم گردشگاه غنی سازي براياست که  ضروري .را فراهم نماید

 .یش بینی شده  باشدپبراي عموم مردم  مفید و مفرح، مربی ورزش همگانی و برنامه هاي تفریحمکانات آن ا

 موردفرمایشات مقام معظم رهبري در  :نیز به قرار زیر اندفرصت هاي ورزش همگانی استان هرمزگان

ن و نوجوان ورزش همگانی، حضور جامعه جوان و نوجوان استان در ورزش همگانی، حضور جامعه جوا

، سهم رسانه ها در ورزش همگانی، ص ملی، سهم هیأت همگانی از تولید ناخالاستان در ورزش همگانی

مه ریزي ، نظام برنااجتماعی جایگاه ورزش همگانی به عنوان یک ضرورت فردي و شناخت مردم استان از

ارشد وپزشکان به امر توسعه ورزش  مسئوالندر جهت پیشبرد اهداف ورزش همگانی، توجه و عنایت ویژه 

همگانی، وجود صنایع بزرگ اقتصادي به عنوان اسپانسر مالی جهت توسعه ورزش همگانی، میزان اهمیت 

ال، سرعت پیشرفت ها به ورزش کارکنان، تعداد اماکن سرپوشیده در فصول گرم س ادارات وسازمان

وتکمیل پروژه هاي ورزشی، شمار دانش آموختگان رشته تربیت بدنی در استان و امکان استفاده از آنها در 

، تالش هیأت استان در امر توسعه ورزش همگانی پایگاه هاي ورزش همگانی، مشارکت دستگاه هاي دولتی

ي همگانی ورزش هاش خصوصی در بخ، حمایت و مشارکت براي اعمال نفوذ بر قانون گذارانهمگانی 

، تاکید قانون اساسی جمهوري اسالمی ایر ادارات در ترویج ورزش همگانیس مسئوالن، دید گاه هاي استان

ایران مبنی بر رایگان بودن ورزش براي کلّیه اقشار، وجهه هیأت همگانی در استان، هماهنگی و انسجام در 

هاي موجود براي جوانان، تاکید تعالیم  فه اي، نوع سرگرمیبین هیأت هاي ورزش قهرمانی، همگانی و حر

ي فعالیت هاالهام بخش اسالمی به امر ورزش، روند خصوصی سازي، وجود جاذبه هاي طبیعی براي 

ساله ورزش همگانی کشور و ارتباط  20ورزش همگانی از جمله وجود دریا در استان، وجود چشم انداز 

، شعبانی )1392(نتایج تحقیقات گودرزي .ان و دیگر رسانه هاي جمعیمتقابل باصدا و سیماي مرکز است

                                                           
1 Montclair State University 
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حاصله می باشد که  همسو با نتایج )1392(سمیع نیا  و) 1387(، غفرانی )1390(حیدر حسینی  ،)1391(بهار

آن و توجه  بر اساسی قانون تأکید و ورزش زمینۀ در اسالم بخش الهام تعالیم وجود به عواملی چون

پزشکان به امر توسعه ورزش همگانی، استقبال مردم از فعالیت هاي ورزشی، افزایش نقش  ارشد و مسئوالن

شمار در  مطبوعات و رسانه ها در ورزش استان، جوان بودن جمعیت و وجود استعدادهاي ورزشی بی

) 2001(وینتر و) 1990(؛ اما در تحقیقات والتسکااقتصادى اشاره شده است سطح استان و وجود مؤسسات

یکی از مهمترین فرصت  .شده است بیانهمگانی  ورزش توسعۀ امر در مالی حامیان جذبنکاتی پیرامون 

اشاره دیگر به آن تحقیقات  درجود سواحل زیبا و بکر است که و ،در این تحقیق به آن اشاره شده که هایی

  . نشده استاي 

ي ورزش هابه  ،هاي سازمانی و توانمنديبه فراخور امکانات که ورزشی پیشنهاد می شود  مسئوالنبه 

ي ساحلی مانند فوتسال، ورزش هاصی و واغ ،ماهی گیري، موج سواري ،قایق سواري(ساحلی و آبی 

سرمایه گذاري توسط بخش خصوصی و غیر زمینه و  اهمیت بیشتري داده شود) والیبال و هندبال ساحلی

  .فراهم گردددولتی 

افزایش تورم موجود در جامعه و عوامل : از عبارت اندنیز زگان تهدیدهاي ورزش همگانی استان هرم

شهري و  ختار، تغییر ساي ورزش همگانی، کمبود سهم ورزش در سبد خانوارفعالیت هاي موثر بر اقتصاد

 تاثیر پذیري هیأت ورزش ، گرایش جوانان به مواد مخدر و فاصله آنان از ورزش،روش زندگی مردم استان

، )1392(با مطالعات گودرزي پسند غربی در استان که ت سیاسی و نفوذ فرهنگ جوانهمگانی از جریانا

 سمیع نیاو ) 1392(د و با تحقیقات جوادي پور همخوانی دار )1391(و شعبانی بهار  )1387(غفرانی 

  .ناهمسوست) 1392(

 مکان در و ها محله سطح در همگانی ورزش مسئوالن با تشویق ،عمل آمدهه با توجه به بررسی هاي ب

 هايبرنامه و تسهیالت کردن محله و فراهم هر در منظوره چند ورزشی هاي زمین تاسیس عمومی و هاي

نتایج حاصله در اولویت بندي مؤلفه هاي مورد  .را باال ببرند آنهاانگیزه توانند میکار افراد  محل در ورزشی

داد که در خصوص عوامل بیرونی تأثیرگذار نشان ) نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها(مطالعه 

در خصوص عوامل درونی  و بر ورزش همگانی در استان هرمزگان، فرصت هاي موجود بسیار زیاد است

، جایگاه SWOTبنابراین در نمودار. بیشتر استدر استان نقاط ضعف موجود تأثیرگذار بر ورزش همگانی 

پیشرفت  پس،. نقاط ضعف تمایل پیدا می کند و ورزش همگانی استان هرمزگان به سمت فرصت ها

 راهبردو متولیان امر ورزش همگانی  مسئوالنایجاب می کند که ورزش همگانی در استان هرمزگان 

سعی بر بهره گیري  ،هاي بازنگري راهبرددر . ها مد نظر قرار دهند راهبردرا بیش از سایر ) WO(بازنگري 

سازمان باید بتواند نقاط ضعف و موارد . ضعف درونی می باشد از فرصت هاي بیرونی در جهت رفع نقاط
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مراکز  وجود نهادهاي مردمی و کند و مزایاي محیط بیرون از قبیلآسیب پذیر خود را در داخل سازمان رفع 

گسترش ورزش همگانی استان، تالش هیأت همگانی براي اعمال نفوذ بر قانون گذاران، تنوع  مذهبی در

ي همگانی استان، ورزش هامحلی استان، حمایت و مشارکت بخش خصوصی در  ي بومی وورزش ها

ي ورزش همگانی از جمله وجود دریا در استان را براي حل فعالیت هاهاي طبیعی براي وجود جازبه

مشارکت با سازمان هاي قوي داراي تکنولوژي خاص و استفاده از افراد . مشکالت خود به خدمت بگیرد

در مطالعات گودرزي و هنري  .و آموزش آنها در زمره این دسته از استراتژي ها قرار دارد واجد شرایط

هاي مناسب اشاره  راهبردو اتخاذ  SWOTبه جایگاه قرار گرفتن ناحیه مورد مطالعه در ماتریس  )1385(

پور در تحقیقات جوادي . سوستناهم )1392(و گودرزي) 1392(اما با تحقیقات جوادي پور، شده است

بندي عوامل درونی و بیرونی متفاوت است رتبه،  کل ایران مورد بررسی قرار گرفتهموقعیت راهبردي چون 

 .هاي مورد ارزیابی متفاوت است شاخص ،بنا به موقعیت مکانی استان کرماننیز تحقیقات گودرزي  در و

 قوت(درونی عوامل ارزیابی ماتریس براساس استان بدنی تربیت کل ادارة که داد نشانحاضر  پژوهش نتایج

  .سترو به رو دتهدی با) تهدیدها و ها فرصت(بیرونی عوامل لحاظبه  و ضعفداراي  )ها ضعف و ها

اي ه آموختگان تربیت بدنی در پایگاهبراي پیشبرد اهداف خود از دانشباید سازمان بدین ترتیب، 

و با توجه بیشتر به ورزش زنان و معلوالن و تامین  ورزشی و متخصصان در امر توسعه ورزش بهره ببرد

سرانه و توزیع عادالنه فضاها و امکانات ورزشی و طراحی و استقرار نظام برنامه ریزي فراگیر و یک پارچه 

. را فراهم آورداهداف خود  زمینه تحققهاي فعال در ورزش همگانی  NGOو همچنین حمایت از 

اران ورزش همگانی از جمله سازمان تربیت بدنی، اداره کل ورزش ضروري است که دست اندرکهمچنین، 

و جوانان و روساي هیات ورزش همگانی در استان با توجه به اهمیت و ضرورت این ورزش در حفظ و 

نقاط قوت  با بهره گیري ازسالمت سرمایه هاي ملی که همانا نیروهاي انسانی هر جامعه می باشند،  يارتقا

  .ها و تهدیدها برآیندرفع ضعف صدددر ، هاي منطقهو فرصت
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The study is to design the Public Sport development strategies in Hormozgan 
province based on SWOT model. This is a descriptive study by Survey research 
method. The research population was the experts in field of sports activities in 
this province who are the members of faculty professors, sport managers and 
experts, sport management MSC students and all the public sport authorities.  

We selected 120 people as the sample of study. It was used researcher- made 
Questionnaire including 4 open and 63 closed questions. Some professors and 
experts confirmed the validity of the questionnaire and its reliability confirmed   
by Cronbach 0/ 87.  

 Data analyzing was performed by descriptive statistics indicators, binomial test 
(nonparametric equivalent of t test), Friedman and analysis of variance using the 
software SPSS18. 

After analyzing the strengths, weaknesses, opportunities and threats and 
forming of the matrix and evaluation of internal and external factors about   
public sport in Hormozgan province, it was determined  "Hormozgan province 
sport and adolescence organization" is on WO position that ought to be 
concerned as conservative strategy. 
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