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ها و شناخت راهبردي وضعیت موجود ووشو در ایران و ارائه استراتژي، برنامه

  SWOTبر اساس مدل  راهکارهاي توسعه آن

  

  1عباسعلی اکبري

  2محمد جوادي پور

  3غالمرضا شعبانی بهار

             ١٨/٣/١٣٩٣:تاریخ دریافت مقالھ       

  ٢٠/٥/١٣٩٣:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                                                

دارا بودن برنامه راهبردي و چشم انداز مشخص، شانس رسیدن به موفقیت را براي هر سازمانی بیشتر 

یران و ارائه شناخت راهبردي وضعیت موجود ووشو در اهدف  پژوهش حاضر با ،از این رو .خواهد کرد

پژوهش حاضر از . تدوین گردیده است SWOTبر اساس مدل  ها و راهکارهاي توسعه آناستراتژي، برنامه

جامعه آماري این تحقیق،  کلیه رؤساي هیأت هاي  .و از نظر هدف کاربردي استپیمایشی  -توصیفینوع 

گان و اي کمیته ها، خبرسه، روسئیاعضاي هیئت رشامل  - ها مدیران فدراسیون و استان هاي ووشو

ابزار جمع آوري  .ندکه به شکل نمونه گیري کل شمار انتخاب گردید بودندنفر  80 در حدود  -پیشکسوتان

  کلموگروفاز آزمون  .)α= 89/0(بود سوالی 106پرسشنامه محقق ساخته  در این پژوهش، اطالعات

در بخش تدوین استراتژي نهایی، از  ،همچنین .ها استفاده شدبراي تجزیه و تحلیل داده فریدمن و نفاسمیر

نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل  ،هابر مبناي یافته . استفاده گردید SWOT و QSPMکمی  روش

با توجه . قرار دارد wtفدراسیون ووشو کشور در منطقه  يداخلی و خارجی مشخص کرد که جایگاه راهبرد

هاي تدافعی و نزدیک به ناحیه حفظ کارگیري راهبرداز به حاضر که شرایط داشتاذعان  دبه این نتایج بای

  .باشدن این فدراسیون میعمل توسط مسئوال وضعیت موجود درعرصه

 ضعف،نقاط  نقاط قوت، SWOT (و )روش کمی تصمیم گیريQSPM (ووشو، راهبرد،  :واژگان کلیدي

  )فرصت ها و تهدید ها

                                                           
١
   E-mail:a110akbari@yahoo.com)                                                                     نویسنده مسئول(دانشجوي دکتراي مدیریت ورزشی 
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  استادیار، دانشگاه تهران
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  ، همدانسینا دانشیار، دانشگاه بوعلی 
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  مقدمه

توجهات  ،طی سال هاي اخیر می شود کهگ در جوامع انسانی محسوب ورزش از مقوله هاي بزر ،امروزه

مدیریت  ، جامعه شناسی،اقتصاد ورزش ،روانشناسی ورزش –در حوزه هاي مختلف این علمرا زیادي 

     باعث فراهم آمدنعلم مدیریت ورزش نیز به نوبه خود . به خود اختصاص داده است  - ...و  ورزشی

حوزه می تواند موفقیت در این در  راهبرديبرنامه ریزي و ناطق مختلف شده زمینه هاي رشد ورزش در م

 واقعی پیشرفت و توسعهلذا .  را ممکن نمایدکسب سالمت و نشاط جوامع و فراهم آوردن زمینه غرور ملی 

 و بدنی تربیت اهمیت. باشد می ورزش آنها ترین مهم از یکی که است مختلفی هاي داراي شاخص کشورها

 اقتصادي و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، هاي پدیده با ورزش ارتباط. است افزایش حال در روز روزبه ورزش

 و توسعه ،کلی نگاه یک در و کشورهاست ملی توسعه هاي برنامه در آن نقش و پدیده این اهمیت از حاکی

 که شده باعث موضوع این. دارد نزدیک ارتباط کشور آن قدرت و با اقتدار کشور هر در ورزش پیشرفت

در  ).2006، ١ورنتیس و همکارن(شود انجام کشورها اکثر در ورزش توسعه براي هاي هنگفتی گذاري سرمایه

ترین ویژگی کشورهاي توسعه یافته، توجه به دانش مدیریت به عنوان یکی از  یکی از برجسته واقع،

این میان آن چه به عنوان  که در ضروریات بالمنازع پیشرفت، توسعه، رشد اقتصادي و اجتماعی است

ریزي و تالش براي  هر کشور مورد بحث بوده همانا برنامه) در سطوح مختلف(ترین کارکرد مدیریت  اصلی

رخدادهاي چند دهه گذشته همراه با نیازهاي جدید  ،همچنین. شده در آن است بینی هاي پیش نیل به هدف

هاي متداول و غیر منعطف  تکیه صرف بر برنامهها از خصوصیتی برخوردارند که با  حادث در این سال

از سه دهه قبل توجه مدیران اجرایی و  ،از این رو. توان با این رخدادها و نیازها مقابله کرد نمی

انسف و (جلب شده است  "راهبرديریزي  برنامه"به ویژه  ریزي بلندمدت  ران به سمت برنامهنظ صاحب

  ).1383، ٢مک دانل

نیاز به مدیریت . از بخش هاي تجاري شروع شد 1960در سال  راهبرديکارگیري مدیریت به  ،دراین راستا 

، این نیاز به ، اما امروزه در بسیاري از قاره هادر سازمان هاي ورزشی ابتدا در اروپا مطرح گردید راهبردي

   انند براین اساس ، بسیاري از سازمان هاي ورزشی م. دلیل جهانی شدن تجارت و ورزش وجود دارد

ملی و سایر سازمان هاي هاي ، فدراسیون ، فدراسیون هاي بین المللی ورزشیکمیته هاي ملی المپیک

                                                           
1 Vrentis et al 
2Ansoff & McDonnell 
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، بسیاري به طور مثال. از چنین شیوه اي بهره می گیرند - یژه سازمان هاي ورزشی غیرالمپیکیبه و -ورزشی

ورزش قهرمانی، ، مانند مدیریته هاي کلیدي عملکرد از سازمان هاي ورزشی در این فرایند به تعیین حوز

، به تدوین و اجراي برنامه نجام یک کار علمی تیمی و مشارکتیپرداخته اند و با ا... و  توسعه ورزش 

در ورزش کشورمان مدتی است که شروع  راهبردياز آنجا که مباحث  .خود مبادرت نموده اند راهبردي

افزایش پیدا کند و تحقق این امر باید زم در این زمینه آگاهی و دانش  ال ،آغاز راه استدر ولی هنوز  ،شده

، منابعی مرتبط همهبا این . در ورزش است راهبرديمستلزم دستیابی به منابع علمی و به روز در زمینه منابع 

  .)1390حمیدي  –خسروي زاده ( تواند مورد استفاده قرارگیرد می که موجود است با محیط ورزش 

هایی که براي انجام مأموریت و  دهد آن سازمان هاي ورزشی نشان می سازمان بررسی عملکرد برخی از

ند در ه ااند، توانستاستفاده کرده راهبرديریزي  دستیابی به اهداف خود از مدیریتی قوي و مبتنی بر برنامه

ت گیري دس هاي چشم به موفقیت ورزش قهرمانی و تأمین منابع مورد نیاز هاي مختلف از جمله فعالیت

سیدنی  2000 آتالنتا به رتبه سوم در المپیک 1996کشور چین از رتبه چهارم المپیک  ،به عنوان نمونه .یابند

آتن دست یافته است و کشور استرالیا از رتبه هفتم در المپیک آتالنتا به  2004و رتبه دوم در المپیک 

 ریزي برنامه فرآیند ،از این رو). 1387خسروي زاده، (است رسیدههاي چهارم در المپیک سیدنی و آتن  رتبه

 و سنجیده پیوسته، سیستماتیک، بسیار فرایند این که چرا ،است تر متفاوت گیري تصمیم هاي فعالیت سایر از

 در اي گسترده طور به استراتژي یک مهم و الزم بخش عنوان به راهبردي ریزي برنامه .است مداوم

  ).2000برافورد و دانسان(شود  می استفاده یالملل بین سطوح و روابط با هایی سازمان

آور هاي اخیر مدالهاي ورزشی که در کشور ما در سطح آسیایی و جهانی در سالیکی از رشته ،در این بین

در  تواندمی ووشو، ورزشی مفرح و جذاب است و. باشدبوده و افتخارات بسیاري کسب کرده، ووشو می

دار در کشور ما فدراسیون ووشو عهده. بسیار حائز اهمیت باشد تقویت قواي جسمانی و روحی افراد 

   هاي المللی ورزشی مانند فدراسیونهاي بینعملکرد برخی از سازمانبررسی. ورزش است معرفی این

دهد که آنها براي هاي ملی کشورهاي مختلف، نشان میبرخی از سازمان ،المللی ورزشی و همچنینبین

و  انداستفاده کرده راهبرديریزيدستیابی به اهداف خود از مدیریتی قوي و مبتنی بر برنامهانجام مأموریت و 

هاي ورزشی به هاي مختلف مانند توسعه ورزش قهرمانی و گسترش ورزش و رشتهاند در فعالیتتوانسته

یدي براي عنصر کل راهبرديریزي برنامه واقع،در ). 2005، ١بویاد(هاي چشمگیري دست یابندموفقیت

                                                           
1 Boyd 
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 هاي مبتنی بر خطو عملیاتی، اهداف و استراتژي راهبردياین فرایند روي اهداف . برتري سازمانی است

هاي تدوین شده براي دستیابی به اهداف و نتایج مورد انتظار سازمان ها و فعالیتمشی سازمانی، برنامه

  ). 2006، ١دلیوی(تمرکز دارد و ابزاري بسیار مهم براي اثربخشی سازمانی است 

 یک در موقعیت یک براي روشیاست و  کردن نهایی و دادن پایان براي اي وسیله ،راهبردي ریزي برنامه

 پیروي شده تعیین اهداف از ها تقدم حق و ها اولویت کلیه آن در که به شمار می آید سازمان

 مالی نظر از را سازمان که است آن از فراتر راهبردي یزير برنامه .)1995، ٢کریسکا و کاسپرسن(کنند می

 آینده سال 15 یا 10 ،5 براي ریزي طرح یک واقع در ریزي برنامه این. کند ذخیره را مالی منابع و حفظ

 فرایند، ریزي برنامه نوع این. )2003، ٣کاپالن(آن هاي برنامه به یابی دست چگونگی همراه به است سازمان

 و مشخص ها مأموریت و موجود وضع تعیین، حرکت هاي گام آن در که است سیستماتیکی ریزي برنامه

). 1997، ٤هاپکینز(گردد می مشخص رو پیش هاي افق و عملیاتی هاي ارزش و آتی هاي نگاه و ها دیدگاه

 نظیر ورزشی هاي سازمان هاي فعالیت هماهنگی و مدیریت ضروري و الینفک جزء مؤثر ریزي برنامه

  .باشد می ها فدراسیون

 بررسی"در پژوهش خود با عنوان ) 1389(نادري نسب و همکاران  ،هاي داخلیررسی پژوهشدر راستاي ب

به این نتیجه " کشور فوتبال موقعیت راهبردي تعیین و ایران اسالمی جمهوري فوتبال موجود وضعیت

 ارزیابی SWOT و تهدیدها ها، قوت ها، ضعف به مربوط اطالعات آوري جمع از حاصل رسیدند که نتایج

 فوتبال موجود وضعیت که داد نشان ایران اسالمی جمهوري فوتبال هاي فرصت تحلیل و بیرونی و رونید

 راهبردي  موقعیت که هاست فرصت بر تهدیدها و ها قوت بر ها ضعف غلبۀ از حاکی و بوده نامناسب ایران

wt ریزي برنامه" با عنوان) 1390(پژوهش شجاعی و همکاران در. است آورده وجود به ایران فوتبال براي را

      به وابسته شده شناسایی متغیرهاي که داد نشان دوجمله اي آزمون، "توریسم ورزشی استان مازندران

 با ها داده تحلیل. مورد بوده اند 23،20،29،13ترتیب به هاو تهدید ها فرصت ضعف، و قوت نقاط هاي عامل

  عنوان به ترتیب به نقل و حمل سیستم و هوایی و آب عدشرایط مسا که داد نشان فریدمن آزمون از استفاده

 ورزشی المللی بین هاي تورنمنت و مسابقات عدم برگزاري و قوت نقطه ترین اهمیت کم و ترین اهمیت با

 نقطه ترین اهمیت کم و ترین اهمیت با به عنوان ورزشی گردشگران امنیت و استان در مطلوب کیفیت با

                                                           
1 Lioyd 
2 Kriska & Caspersen 
3 Kaplan 
4 Hopkins 
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 باال و استان در محلی - بومی هاي ورزشی جشنواره برگزاري زمینه بودن عدمسا .شوندمی محسوب ضعف

 ترین اهمیت کم و ترین با اهمیت عنوان به استان در صنعت این به ورود جهت پذیري ریسک قدرت بودن

 در ورزشی صنعت توریسم توسعه روند بر موثر نظارت اعمال عدم مقابل، در و می گردند تلقی ها فرصت

 در فضاهاي ورزشی و اماکن نگهداري و ساخت طراحی، جهت جامع ریزي برنامه تدوین دمع و استان

  . شوند می محسوب تهدیدات ترین اهمیت کم و ترین اهمیت با عنوان به استان

در پژوهش خود با ) 2010(در پژوهش هاي صورت گرفته در خارج از کشور نیز کاراداکیس و همکاران 

مطالعه موردي المپیک (براي نفوذ در رویدادهاي ورزشی بزرگ swotتاکید بر  با راهبرديرویکرد "عنوان 

ن، اقتصاد قوي و داوطلبا ي ویژههاداشتن زیرساخت ،به این نتیجه رسیدند که عمده ترین نقاط قوت ")آتن

ها، اندازه کشور، عدم ثبات سیاسی و کمبود زیرساخت ،عمده ترین نقاط ضعف حمایت سیاسی قوي و

ي، عمده ترین فرصت ها شامل رشد صنعت توریسم، توسعه تجارت، افزایش کیفیت زندگی، رشدو اقتصاد

شامل هزینه رویداد، آلودگی، اعتماد به رویداد و بازسازي  هاها و عمده ترین تهدیدتوسعه زیرساخت

خود با  در تحقیق) 2012(سانگبوم لی و پاتریک والش. باشداقتصاد و جابجایی ساکنین محل برگزاري می

     در برون سپاري بازاریابی ورزشی با استفاده از یک مورد ورزش AHPو SWOT مدل ترکیبی"عنوان 

یا نتایج بالقوه مثبت،  گیرندگان در سازمان به نقاط قوت به این نتیجه رسیدند که تصمیم "بین دانشکده اي

مهم  ،سرمایه تبازگش ژه آن کهه ویب. هااهمیت بیشتري می دهند تا به نقاط ضعف، فرصت ها و تهدید

   .در حالی که به حداقل رساندن هزینه ها مهم نیست ،ترین عامل تصمیم گیري براي تصمیم گیرندگان است

توان گفت یکی از اقدامات مهم براي انجام رسالت و مأموریت فدراسیون ووشو می فوق،با توجه به مطالب 

در همین راستا، تحقیق حاضر در تالش . است راهبرديریزي ههاي آن، استفاده از برنامو اثربخشی فعالیت

با این  .فدراسیون ووشو کشور همت گمارد راهبرديهاي علمی، به تدوین برنامه گیري از شیوهاست با بهره

هر چه  يوري بیشتر و گسترش و ارتقاامید که نتایج حاصل از آن بتواند مورد استفاده قرار گیرد و به بهره

 براي آن که جمهوري اسالمی ایران ياز طرف دیگر، فدراسیون ووشو. یانجامدشو در کشور ببیشتر وو

بتواند به درستی وضعیت موجود خود را شناسایی کند، مقصد مناسب را تشخیص دهد و تغییرات قابل 

تحقیق  ،رواز این . دارد نیاز مبرم راهبرديریزي برنامهیک  به ،رسیدن به آن را معین نماید جهتبینی پیش

فدراسیون ووشو  راهبرديهاي علمی به طراحی و تدوین برنامه حاضر در تالش است با استفاده از شیوه

  .جمهوري اسالمی ایران بپردازد و گام کوچکی در راستاي رشد و توسعه ورزش کشور بردارد
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در فدراسیون  هبرديرااز یک طرف و نبود برنامه  ،با توجه موارد ذکرشده و مشکالت و تنگناهایی موجود

  :ووشو از طرف دیگر، این سئواالت براي محقق به وجود آمد

  المللی چیست؟ فدراسیون ووشو براي پیشبرد اهداف آن در سطح ملی و بین راهبرديبرنامه 

  چیست؟فدراسیون ووشو فعالیت انداز  رسالت و چشم

  اند؟ کدام ووشو نقاط فرصت و تهدید فدراسیون 

  ؟است راهبردياي چه موقعیت این فدراسیون دار

  آید؟کدام استراتژي به دست می ١SWOTاز تحلیل ماتریس  

  ند؟ا هاي فدراسیون ووشو کدامهاي عملیاتی متناظر با هر یک از استراتژيبرنامه 

   پژوهششناسی روش 

اري جامعه آم .پیمایشی است - تحقیقات توصیفینوع از  ،پژوهش حاضر به لحاظ شیوه گردآوري داده ها

سه، ئیاعضاي هیئت رشامل  -مدیران فدراسیون  و  استان هاي این تحقیق،  کلیه رؤساي هیأت هاي ووشو

محقق با توجه به اهمیت موضوع و . بودندنفر  80 در حدود  -گان و پیشکسوتانروساي کمیته ها، خبر

و تمام  نموداستفاده گیري کل شمار  آماري، براي تعیین حجم نمونه آماري از روش نمونهتعداد جامعه

به منظور تحلیل کمی .  پرسشنامه جمع آوري شد 57جامعه آماري به عنوان نمونه انتخاب شد که در نهایت 

دستیابی به اطالعات در مورد چارچوب موضوع مورد بررسی، با توجه به تحقیقات و  ،داده ها و همچنین

شناخت راهبردي وضعیت موجود شامل پرسشنامه  هاي پژوهش اي و اینترنتی پرسشنامهمطالعات کتابخانه

، به صورت بسته و محقق ساخته تدوین ووشو در ایران و ارائه استراتژي، برنامه ها و راهکارهاي توسعه آن

چشم انداز، بیانیه ماموریت، نقاط : زیر طراحی شدسوال به شرح  106 بخش و 11این پرسشنامه در . گردید

دید ها، ارزش هاي سازمانی، اهداف راهبردي، راهبردها، سیاست ها، ضعف، نقاط قوت، فرصت ها، ته

 =α 89/0مورد تایید متخصصان مدیریت ورزشی و پایایی آن  روایی ابزار پژوهش،. اقدامات مهم  و اساسی

در . از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد ،براي تجزیه و تحلیل آماري یافته هاي پژوهش. محاسبه گردید

ها از میانگین، انحراف استاندارد، جداول توزیع فراوانی و خست تجزیه و تحلیل توصیفی یافتهبخش ن

                                                           
1 strength, weakness, opportunity, thereat 
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نف جهت تعیین طبیعی هاي کلموگروف اسمیراستنباطی از آزمون در بخش آمار گردیده ونمودارها استفاده 

راهبردي فدراسیون   هاي تدوین برنامهبندي مولفهاز آزمون فریدمن جهت اولویت وها بودن توزیع داده

 SWOTو  QSPMدر بخش تدوین استراتژي نهایی، از روش کمی  ،همچنین. ووشو استفاده شده است

  . استفاده گردید

  پژوهشیافته هاي 

  نتایج توصیفی

   :است آنهاي تحقیق نشان دهنده یافته

باشند و یک زن می ددرص 3/5نفر معادل  3مرد و  درصد 93نفر معادل  53فرد پاسخ دهنده،  56از مجموع 

از افراد  درصد 3/12بررسی داراي مدرك دیپلم،  مورداز افراد  درصد 5/17. نفر نیز پاسخگو نبوده است

از افراد داراي مدرك  درصد 1/28از افراد داراي مدرك کارشناسی،  درصد 8/29داراي مدرك کاردانی، 

بررسی نیز  موردنفر از جامعه  2 - نداز افراد داراي مدرك دکتري هست درصد 8/8کارشناسی ارشد و 

  .پاسخگو نبوده اند

 6-10داراي سابقه  درصد 8/15سال،  1-5داراي سابقه  درصد 3/12بدون سابقه مدیریت،  درصد 8/8 

   .سال هستند 16داراي داراي سابقه  بیش از  درصد 6/52سال و  11-15داراي سابقه  درصد 5/10سال، 

  نتایج استنباطی

هاي آماري و به دلیل پیش فرضی جهت استفاده یا عدم استفاده از پیش از انجام آزمون ،در این بخش

ابزار مورد استفاده در  ،بر این اساس. هاي پارامتریک از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده گردیدآزمون

 . قابل مشاهده است 1این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول

  هاره هاي آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت نرمال بودن توزیع دادهآما :1جدول 

  

  

  

  

  

 معیارهاي پرسشنامه  ردیف
 هاآماره

z p توزیع 

 طبیعی 23/0 04/1  نقاط ضعف  1

 طبیعی 477/0 842/0  نقاط قوت  2

 طبیعی 381/0 909/0  هافرصت  3

 طبیعی 812/0 637/0 تهدیدات  4
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ر بخش نقاط ضعف، نقاط قوت، ااولویت بندي سواالت در چه پیراموندر بررسی سواالت پژوهش 

  :  به شرح زیر به دست آمدنتایج  و از آزمون فریدمن استفاده گردید هاها و تهدیدفرصت

و  38/125اسکوار فدراسیون ووشو نیز با کاي  فریدمن درخصوص معیارهاي بخش نقاط ضعفنتایج آزمون

این نتایج نشان دهنده اولویت بیشتر کمبود سهم ووشو از ). p>01/0(معنادار بود  14در جه آزادي 

  ).  2جدول(باشد می 37/11اعتبارات دولتی و وابستگی شدید به منابع دولتی با میانگین 

  فدراسیون ووشو  هاي آزمون فریدمن حاصل از تحلیل نقاط ضعفآماره :2جدول

 میانگین رتبه میانگین معیار  رتبه

 37/11 31/4  ز اعتبارات دولتی و وابستگی شدید به منابع دولتیکمبود سهم ووشو ا  1

  93/10 09/4  نبود مدارس تخصصی ووشو  2

فقدان دیدگاه اقتصادي و درآمدزایی از بستر فعالیت هاي فدراسیون با   3

  بازاریابی و بازرگانی برنامه ها
73/3 24/9  

  18/9 7/3  تخصصی در این رشته ورزشی و يفقدان باشگاه ها  4

 8/8 65/3  عدم توسعه عمومی این رشته با توجه به پتانسیل هاي موجود در آن  5

  5/8 56/3  نداشتن امکانات و فضاهاي تخصصی این رشته  6

  28/8 48/3  فقدان نظام علمی مشخص جهت توسعه استعداد یابی ووشو در ایران  7

غعال در عدم تشکیل جلسات مشترك بین ارگان هاي  و نهاد هاي   8

  هاي رزمیزشور
41/3 98/7  

 62/7 39/3  عدم توسعه متوازن ومناسب کمی وکیفی ووشو در جامعه  9

  51/7 21/3  وجود کمیت و کیفیت قابل توجه نیروي انسانی در بخش مربی  10

  51/7 34/3  تجهیزات و وسائل تخصصی نبود امکانات،  11

برداري عدم وجود سامانه نظام ارتباطی و اطالعاتی و شیوه بهره   12

مناسب از اطالعات و ارتباطات فردي  با ادارات، سازمان ها و نهادهاي 

  دولتی و خصوصی

29/3 21/7  

هاي آسیایی، جهانی ووشو توسط  ناکافی بودن کمی وکیفی احرازکرسی  13

  ن و کارشناسان  و نخبگان مربوطهمسئوال
8/2 71/5 

فدراسیون به منظور فقدان برنامه راهبردي و نبود اسناد باالدستی در   14

  استفاده از آن
78/2 21/5  

  94/4 68/2  عدم ساختار تشکیالتی منسجم در ووشو  15
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 12و در جه آزادي  953/96اسکوار نیز با کاينقاط قوت بخشنتایج آزمون فریدمن در خصوص معیارهاي 

هرمانی در سطح آسیا و این نتایج نشان دهنده اولویت بیشتر معیار کسب عناوین ق). p>01/0(معنادار بود 

  ).3جدول(باشد می 77/4جهان با میانگین 

  نقاط قوت فدراسیون ووشوهاي آزمون فریدمن حاصل از تحلیل معیارهاي پژوهش در بخشآماره: 3جدول

 میانگین رتبه میانگین معیار  رتبه

 08/9 77/4 کسب عناوین قهرمانی در سطح آسیا و جهان  1

  36/8 67/4 ...نوشتاري و سایر رسانه هاي دیداري، شنیداري،لی و مارتباط نزدیک بارسانه  2

ی  یوفدراسیون آسیا IWUFو عضویت درفدراسیون بین المللی ووشو /باارتباط   3

WFA و ریاست  فدراسیون غرب آسیا 
66/4 21/8  

  87/7 54/4 هیات فعال استانی  32دارا بودن   4

  4/7 45/4 فنی،ورزشکاران، سنتی پزشکی،انی مثل هاي فدراسیون آسیایی وجه حضور در کمیته  5

 34/7 41/4 اشتیاق و انگیزه هاي فردي و سازمانی به توسعه و تعمیم ووشو  6

  84/6 46/4 ...ارتباط نزدیک با رسانه ملی و سایر رسانه هاي دیداري ، شنیداري و نوشتاري و   7

 74/6 38/4 یحضور وقضاوت داوران ایرانی در مسابقات آسیایی و جهان  8

مربیان و  مدیران، کارشناسان، مدرسان،(انی برخورداري از ذخیره ارزشمند منابع انس  9

 خبره و باتجربه ..) .
3/4 5/6  

  28/6 21/4 سبک ورزشی با ماهیت ووشو  20تحت پوشش داشتن   10

داشتن شخصیت حقوقی مستقل و امکان بهره برداري از سازوکارهاي مناسب مالی و   11

 مالتیمعا
09/4 83/5  

  21/5 96/3 ها ي درمانی ووشو استفاده از ظرفیت  12

ها و نهادهاي سازمان ،فعال ادارات همکاري و مشارکت ها ومندي از ظرفیتبهره  13

 نامه دولتی و غیر دولتی و مردم نهاد با تنظیم تفاهم
12/4 25/5  

  

 154/36اسکوار راسیون ووشو  نیز با کايهاي فدنتایج آزمون فریدمن در خصوص معیارهاي بخش فرصت

این نتایج نشان دهنده اولویت بیشتر معیار احتمال  همه،با این ). p>01/0(معنادار بود  5و در جه آزادي 

  ).4جدول(باشدمی 97/3هاي المپیک با میانگین  ورود ووشو در بازي
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  هاي فدراسیون ووشوهاي فرصتهاي آزمون فریدمن حاصل از تحلیل معیارآماره :4جدول

 میانگین رتبه میانگین معیار  رتبه

 97/3 58/4 هاي المپیک احتمال ورود ووشو در بازي  1

جوان بودن جمعیت کشور و وجود استعدادهاي فراوان ورزشی جهت پرداختن به   2

 این ورزش
5/4 92/3  

  72/3 39/4 هاي رزمی به ویژه ووشو افزایش اقبال گسترده جامعه به ورزش  3

هاي طبیعی براي برگزاري  مسابقات و  تنوع آب و هوایی کشور و وجود جاذبه  4

 اردوهاي ورزشی
33/4 42/3  

هاي ورزشی به عنوان یک عامل سازنده روانی،  نگرش نگاه مثبت جامعه به فعالیت  5

 جسمانی، فرهنگی، تربیتی و اخالقی
3/4 27/3  

  72/2 05/4 ووشو دره گذاري وجود ظرفیت هاي مناسب براي سرمای  6

    نیز با تهدیدات فدراسیون ووشو نتایج آزمون فریدمن در خصوص معیارهاي بخش  ،در همین راستا

نشان دهنده اولویت بیشتر فقدان  ،این نتایج). p>05/0(معنادار بود  6جه آزادي و در 32/26اسکوار کاي

هاي  این ورزش با میانگین  ترویج فعالیتخصوصی درتوسعه اماکن و  گذاري بخش انگیزه الزم براي سرمایه

  ).5جدول(باشد می 37/4

  هاي تهدیدات فدراسیون ووشوهاي آزمون فریدمن حاصل از تحلیل معیارآماره :5جدول

 میانگین رتبه میانگین معیار  رتبه

خصوصی درتوسعه اماکن و ترویج  گذاري بخش فقدان انگیزه الزم براي سرمایه  1

 رزشهاي  این و فعالیت
37/4 89/4 

برنامه ریزي و اجراي فعالیت هاي موازي و غیر اصولی سازمان ها و نهاد هاي   2

  مثل رشته گونگ فو کشور
14/4  51/4  

  95/3 83/3 گران بودن تجهیزات تخصصی این رشته  3

  84/3 8/3 ریزي منسجم درجهت جذب منابع مالی و اقتصادي غیردولتی   عدم نظام برنامه  4

  73/3 85/3 وجود قوانین ومقررات بازدارنده جهت ورود تجهیزات تخصصی ووشو به ایران  5

کاراته ،کونگ فو، جودو : ازدیاد سبک هاي متعدد سایر فدراسیون هاي رزمی مثل  6

  هاي رزمی و ورزش
73/3  69/3  

فاصله کم مدال هاي اخذ شده در مسابقات آسیایی و جهانی به منظور حفظ   7

  در مسابقات آسیایی و جهانی جایگاه ووشو
56/3  38/3  

محقق پس از تحلیل ابعاد مختلف برنامه راهبردي فدراسیون ووشو کشور اقدام به تدوین  ،در این پژوهش

نموده  هاها و تهدیدتحقیق در بخش نقاط قوت، ضعف، فرصت SWOTهاي مرتبط با تحلیل استراتژي

 SOهاي هاي استراتژيهاي متقاطع تحقیق در بخشماتریس حاصل از استراتژي ،بر این اساس. است
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تدوین و به تفکیک ) تهدید -ضعف( WT، )تهدید -قوت(ST ، )فرصت -ضعف( WO، )فرصت -قوت(

  . باشدقابل مشاهده می 6در جدول 

  حاصل از متغیرهاي تحقیق swotهاي ماتریس تفکیکی استراتژي :6جدول

  عوامل سازنده استراتژي  هااستراتژي

  )O(هافرصت  )S(نقاط قوت  SOهايراتژياست

  s1, s13  O4,o6  تأمین منابع مالی از طریق توسعه مشارکت بخش خصوصی

 ,s1, s2, s3, s4  نهادینه کردن و فرهنگ سازي مناسب ورزش ووشو در ایران
s5, s6, s9, s10  

O1,o2, o3, 
o4, o5, o6  

 ,s2, s4, s5, s5  تدوین نظام جامع آموزشی و استاندارداهاي مناسب

s6, s9, s10, s11, 
O2,o3, o5, 

o6 

  )T(تهدیدات  )S(نقاط قوت  STهاياستراتژي

سازي منابع و الزامات بینی و تدوین قوانین و مقررات آتی ورزش کشور در ظرفیت پیش

  ورزش عمومی

S2, s3, s4, s6, 
s7, s9, s13 

t1, t4, t6, t7 

 ,S2, s3, s4, s5  عه ووشوگسترش مشارکت نهادهاي عمومی و مردمی در توس
s6, s9, s13 

t1, t3 

 ,S2, s4, s5, s6  ترویج فرهنگ داوطلبی در ووشو
s9, s13 

,t1, t4 

  )O(هافرصت  )W(ضعفنقاط  WOهاياستراتژي

 ,w2, w4, w6  ...و  بدنساز، روانشناس مثل در این رشته تربیت نیروي انسانی کارآمد و متخصص
w9 

o2, o3, o5 

 ,W5, w6, w7  فن آوري هاي نو در آموزش و ترویج این رشتهبهره گیري از 
w11 

o2, o3, o5, 
o6 

 ,W4, w5, w6  هاي ووشوتوسعه دسترسی آسان مردم به باشگاه
w7, w9, w11 

o2, o3, , o5, 
, o6 

  )T(تهدیدات  )W(نقاطضعف  WTهاياستراتژي

رات بر ایجاد بستر گرایی و تمرکز نظتخصص گیرانهتجدید نظر در رویکردهاي تصمیم

  ووشو در کشور يمناسب جهت ارتقا

w1, w2, w3, 
w4, w5, w7, 
w8, w9, w12 

t1, t2, t4, t5, 
t6, 

  اصالح و بهبود ساختار ملی ورزش ووشو
w1, w2, w3, 
w4, w5, w6, 
w7, w9 

t2, t4 وt5, t6 

  زش ووشوسازي منابع و الزامات وردر ظرفیتنی و تدوین قوانین و مقررات آتی بی پیش
w1, w2, w3, 
w4, w5, w6, 
w7, w9, w12 

,t1, t2, t3, 
t4, t5, t6, 

به بررسی جایگاه  qspmبا روش  ،در این پژوهش پس از بررسی استراتژي هاي سازمانیمحقق  ،همچنین

اولویت هر عامل مشخص و در وزن : باشدفدراسیون ووشو پرداخت که نتایج آن بدین شرح می راهبردي

فدراسیون  راهبرديبخش بیرونی و درونی نشان دهنده جایگاه  عدد به دست آمده در دو. یدآن ضرب گرد

  .قابل مالحظه است 1و شکل  8و  7ووشو می باشد که در جداول 
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  ماتریس ارزیابی عوامل داخلی فدراسیون ووشو کشور :7جدول 

  )وزن ×رتبه (  رتبه  وزن  هاقوت

ی  یوفدراسیون آسیا IWUFمللی ووشو ارتباط  با و عضویت درفدراسیون بین ال

WFA و ریاست  فدراسیون غرب آسیا  
042/0  58/3  15/0  

  129/0  42/3  038/0  اشتیاق و انگیزه هاي فردي و سازمانی به توسعه و تعمیم ووشو

داشتن شخصیت حقوقی مستقل و امکان بهره برداري از سازوکارهاي مناسب مالی 

  و معامالتی
032/0  16/3  101/0  

مدیران، کارشناسان، مدرسان و مربیان (خورداري از ذخیره ارزشمند منابع انسانی بر

  خبره و باتجربه ..) و 
036/0  66/3  113/0  

  145/0  83/3  038/0  هیات فعال استانی  32دارا بودن 

  123/0  33/3  037/0  سبک ورزشی با ماهیت ووشو  20تحت پوشش داشتن 

  157/0  58/3  044/0  جهان کسب عناوین قهرمانی در سطح آسیا و

  119/0  33/3  036/0  ...نوشتاري و  ایر رسانه هاي دیداري ، شنیداري،ارتباط نزدیک با رسانه ملی و س

برگزاري رویدادهاي بین المللی و کشوري گسترده از جمله مسابقات کشوري و 

  .....لیگ و 
04/0  5/3  14/0  

ها و نهادهاي ادارات ،سازمانفعال ها وهمکاري و مشارکتمندي از ظرفیتبهره

  نامه دولتی و غیر دولتی و مردم نهاد با تنظیم تفاهم
036/0  16/3  113/0  

  133/0  33/3  04/0  حضور وقضاوت داوران ایرانی در مسابقات آسیایی و جهانی

  139/0  66/3  038/0  پزشکی،فنی،ورزشکاران، سنتیهاي فدراسیون آسیایی و جهانی مثل کمیته حضوردر

  113/0  16/3  036/0  ها ي درمانی ووشو تفاده از ظرفیتاس

  )وزن ×رتبه (  رتبه  وزن  هاضعف

عدم وجود سامانه نظام ارتباطی و اطالعاتی و شیوه بهره برداري مناسب از 

  اطالعات و ارتباطات فردي  با ادارات، سازمان ها و نهادهاي دولتی و خصوصی
042/0  28/1  053/0  

  042/0  57/1  027/0  جهت توسعه استعداد یابی ووشو در ایران فقدان نظام علمی مشخص

  071/0  71/1  042/0  کمبود سهم ووشو از اعتبارات دولتی و وابستگی شدید به منابع دولتی 

فقدان دیدگاه اقتصادي و درآمدزایی از بستر فعالیت هاي فدراسیون با بازاریابی و  

  بازرگانی برنامه ها 
025/0  28/1  032/0  

  037/0  28/1  029/0  ان برنامه راهبردي و نبود اسناد باالدستی در فدراسیون به منظور استفاده از آنفقد

  041/0  42/1  029/0  تجهیزات و وسائل تخصصی نبود امکانات،

  049/0  71/1  029/0  نداشتن امکانات و فضاهاي تخصصی این رشته 

  059/0  42/1  042/0  تخصصی در این رشته  فقدان باشگاه ها ورزشی و

  038/0  14/1  034/0  عدم ساختار تشکیالتی منسجم در ووشو

  034/0  1  034/0  وجود کمیت و کیفیت قابل توجه نیروي انسانی در بخش مربی
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  044/0  28/1  035/0  نبود مدارس تخصصی ووشو

  029/0  1  029/0  عدم توسعه متوازن ومناسب کمی وکیفی ووشو در جامعه

  032/0  1  032/0  ه با توجه به پتانسیل هاي موجود در آنعدم توسعه عمومی این رشت

هاي آسیایی، جهانی ووشو توسط مسئولین و  ناکافی بودن کمی وکیفی احرازکرسی

  کارشناسان  و نخبگان مربوطه
042/0  42/1  059/0  

هاي غعال در ورزشعدم تشکیل جلسات مشترك بین ارگان هاي  و نهاد هاي 

  رزمی
035/0  14/1  039/0  

  334/2  -  1  معج

  

  ماتریس ارزیابی عوامل خارجی فدراسیون ووشو کشور : 8جدول 

  )وزن ×رتبه (  رتبه  وزن  فرصت

هاي طبیعی براي برگزاري  مسابقات و  تنوع آب و هوایی کشور و وجود جاذبه

 اردوهاي ورزشی
09/0  57/3  321/0  

اختن جوان بودن جمعیت کشور و وجود استعدادهاي فراوان ورزشی جهت پرد

 به این ورزش
09/0  83/3  344/0  

  315/0  5/3  09/0 هاي رزمی به ویژه ووشو افزایش اقبال گسترده جامعه به ورزش

  258/0  4/3  076/0 وجود ظرفیت هاي مناسب براي سرمایه گذاري  در ووشو

هاي ورزشی به عنوان یک عامل سازنده  نگرش نگاه مثبت جامعه به فعالیت

  ی، تربیتی و اخالقیروانی، جسمانی، فرهنگ
081/0  4/3  275/0  

  27/0  42/3  079/0  هاي المپیک احتمال ورود ووشو در بازي

  )وزن ×رتبه (  رتبه  وزن  تهدید

خصوصی درتوسعه اماکن و ترویج  گذاري بخش فقدان انگیزه الزم براي سرمایه

 هاي  این ورزش فعالیت
076/0  5/1  114/0  

  114/0  5/1  076/0 ت ورود تجهیزات تخصصی ووشو به ایرانوجود قوانین ومقررات بازدارنده جه

  118/0  6/1  074/0 ریزي منسجم درجهت جذب منابع مالی و اقتصادي غیردولتی عدم نظام برنامه

  083/0  3/1  064/0 گران بودن تجهیزات تخصصی این رشته

برنامه ریزي و اجراي فعالیت هاي موازي و غیر اصولی سازمان ها و نهاد هاي 

  کشور مثل رشته گونگ فو
076/0  5/1  114/0  

فاصله کم مدال هاي اخذ شده در مسابقات آسیایی و جهانی به منظور حفظ 

  جایگاه ووشو در مسابقات آسیایی و جهانی
064/0  6/1  102/0  

کاراته ،کونگ فو، جودو : ازدیاد سبک هاي متعدد سایر فدراسیون هاي رزمی مثل

  هاي رزمی و ورزش
066/0  3/1  085/0  

  513/2  -  1  جمع
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نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی مشخص کرد که جایگاه راهبرد فدراسیون ووشو کشور 

        از  که این شرایط حاکی داشتاذعان  دبا توجه به این نتایج بای).  1شکل (قرار دارد  wtدر منطقه 

براي . باشدعمل می ه حفظ وضعیت موجود درعرصههاي تدافعی و نزدیک به ناحیکارگیري راهبردبه

ارزشی به  5بررسی و طیف پاسخگویی  موردمحقق با استفاده از دیدگاه جامعه  ،دسترسی به این حالت

اقدام به تدوین ماتریس ) 513/2ها و تهدیدات ، فرصت334/2نقاط قوت و نقاط ضعف (عوامل چهارگانه 

  .موده استو طرح راهبرد فدراسیون ووشو کشور ن

تجدید نظر در رویکردهاي : شامل ،نشان از تمرکز بر راهبردهاي تدافعی در این زمینه دارد که این حالت 

ووشو در کشور، اصالح و  يگرایی و تمرکز نظرات بر ایجاد بستر مناسب جهت ارتقاتخصص گیرانهتصمیم

سازي منابع و الزامات ت آتی، در ظرفیتبینی و تدوین قوانین و مقررا بهبود ساختار ملی ورزش ووشو، پیش

  .باشدورزش ووشو می

  و تعیین نوع راهبرد سازمانی EEF-IEFی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجیینمره نها :1شکل 
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  عوامل خارجینهایی  نمره 

  داخلی عوامل نهایی نمره
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ظه محاف

 تهاجمی کارانه

 تدافعی
 رقابتی
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 بحث و نتیجه گیري  

ت موجود ووشو در ایران و شناخت راهبردي وضعیدر پژوهش حاضر، هدف اصلی محقق بیان اهمیت 

هاي ورزشی ایران که به نوعی درسازمان. باشدمی آنو اشاعه  ارائه استراتژي، برنامه ها و راهکارهاي توسعه

سازي مباحثی در راستاي تدوین راهبردهاي روشن و اساسی پیادههاي خدماتی قرار دارند، در قلمرو سازمان

هاي تولیدي و صنعتی به شکلی  دیدگاه اغلب سازمان ،به همین دلیل. با چالشی شگرف روبروست

به همین دلیل، . باشدوري و تولید بیشتر میبهره يدست جهت ارتقا این متوجه مسائلی از ،سیستماتیک

شناخت راهبردي وضعیت راهبردي و   محقق در پژوهش حاضر، در صدد اثبات اهمیت و لزوم تدوین برنامه

    فدراسیونبراي مدیران این  ه استراتژي، برنامه ها و راهکارهاي توسعه آنموجود ووشو در ایران و ارائ

  .باشدمی

ووشو جمهوري اسالمی ایران به ترتیب اهمیت  فدراسیون  یافته هاي این پژوهش نشان داد که نقاط ضعف

عات و عدم وجود سامانه نظام ارتباطی و اطالعاتی و شیوه بهره برداري مناسب از اطال :عبارت اند از

ارتباطات فردي  با ادارات، سازمان ها و نهادهاي دولتی و خصوصی، فقدان نظام علمی مشخص جهت 

توسعه استعداد یابی ووشو در ایران، کمبود سهم ووشو از اعتبارات دولتی و وابستگی شدید به منابع دولتی، 

ازاریابی و بازرگانی برنامه ها، فقدان فقدان دیدگاه اقتصادي و درآمدزایی از بستر فعالیت هاي فدراسیون با ب

تجهیزات و  نبود امکانات،برنامه راهبردي و نبود اسناد باالدستی در فدراسیون به منظور استفاده از آن، 

تخصصی  ورزشی و ي، نداشتن امکانات و فضاهاي تخصصی این رشته، فقدان باشگاه هاوسائل تخصصی

در ووشو، وجود کمیت و کیفیت قابل توجه نیروي انسانی در  در این رشته، عدم ساختار تشکیالتی منسجم

کیفی ووشو در جامعه،  مناسب کمی و بخش مربی، نبود مدارس تخصصی ووشو، عدم توسعه متوازن و

 کیفی احراز عدم توسعه عمومی این رشته با توجه به پتانسیل هاي موجود در آن، ناکافی بودن کمی و

سات ن و کارشناسان  و نخبگان مربوطه و عدم تشکیل جلتوسط مسئوال جهانی ووشو هاي آسیایی و رسیک

پژوهش با نتایج  یافته هااین . هاي رزمی می باشدعال در ورزشفهاي هاي و نهادمشترك بین ارگان

  . باشدمی همسو )1387(و خبیري ) 1386(خسروي زاده و همکاران 

موجبات  دن بایکه مسوال این نخست :همیت استحائز اذکر دو نکته تایج به دست آمده، با توجه به ن

رشد این رشته ورزشی مهیا به  روند رورا در جهت بهبود  هاي ووشو توسعه دسترسی آسان مردم به باشگاه
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فرهنگ داوطلبی در ووشو و ارتقاي آن می تواند یک راهکار اساسی در کاهش و به توجه  ؛ دوم آن کهکنند

   .رشد همه جانبه این رشته ورزشی باشد جهتتعدیل هزینه هاي فدراسیون 

 :عبارت اند ازبه ترتیب اهمیت ووشو جمهوري اسالمی ایران  نقاط قوت هاي این پژوهش نشان داد کهیافته

سایر رسانه هاي دیداري، ملی و رسانه کسب عناوین قهرمانی در سطح آسیا و جهان، ارتباط نزدیک با

ی  یوفدراسیون آسیا IWUFو عضویت درفدراسیون بین المللی ووشو /ارتباط  با، ...نوشتاري و شنیداري،

WFA  هاي فدراسیون  هیات فعال استانی، حضور در کمیته 32و ریاست  فدراسیون غرب آسیا، دارا بودن

جهانی  سنتی، حضور در کمیته هاي فدراسیون آسیایی و ورزشکاران و فنی، پزشکی، آسیایی وجهانی مثل

 ایر رسانه هاي دیداري ، شنیداري،سنتی، ارتباط نزدیک با رسانه ملی و س زشکاران وور فنی، پزشکی،مثل 

ره قضاوت داوران ایرانی در مسابقات آسیایی و جهانی، برخورداري از ذخی ، حضور و...نوشتاري و 

 20ن خبره و باتجربه، تحت پوشش داشت..) مربیان و  مدیران، کارشناسان، مدرسان،(ارزشمند منابع انسانی 

سبک ورزشی با ماهیت ووشو، داشتن شخصیت حقوقی مستقل و امکان بهره برداري از سازوکارهاي 

همکاري و  ها ومندي از ظرفیتي درمانی ووشو و بهرهها و معامالتی، استفاده از ظرفیتمناسب مالی 

 یافته هااین . نامهیم تفاهمو مردم نهاد با تنظها و نهادهاي دولتی و غیر دولتی فعال ادارات، سازمان مشارکت

  . می باشد همسو )1386(خسروي زاده و همکاران پژوهش با نتایج 

دستگاه ها و  سایر هاي به دست آمده در این زمینه، ارتباطات بین سازمانی بابا توجه به نتایج و اولویت

نقاط قوت یاد شده  زمینه تقویت مضاعف ،بلند پایهن نی با مسوالزهمچنین رای و نهادهاي ورزشی کشور

به گزینش نیروهاي متخصص در فدراسیون توجه  دبای مدیران این فدراسیون ،در همین راستا. خواهند بود

   .دست یابندتا به موفقیت هاي مدنظر در سایه راهبردهاي تدوین شده  نمایندخاصی را مبذول 

عبارت اند به ترتیب اهمیت ران هاي ووشو جمهوري اسالمی ایفرصتهاي این پژوهش نشان داد که یافته

، جوان بودن جمعیت کشور و وجود استعدادهاي فراوان هاي المپیک بازي بهاحتمال ورود ووشو  : از

هاي رزمی به ویژه ووشو،  جهت پرداختن به این ورزش، افزایش اقبال گسترده جامعه به ورزشورزشی 

، این رشته گزاري  مسابقات و اردوهاي ورزشیهاي طبیعی براي بر تنوع آب و هوایی کشور و وجود جاذبه

هاي ورزشی به عنوان یک عامل سازنده روانی، جسمانی، فرهنگی،  نگرش نگاه مثبت جامعه به فعالیت
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با نتایج  یافته ها این . ه گذاري  در ووشووجود ظرفیت هاي مناسب براي سرمایتربیتی و اخالقی و 

  . می باشدهمسو ) 1387(بیري و خ) 1386(گودرزي و همکاران پژوهش هاي 

روي هاي پیش کی از مهمترین فرصتی ،نبا توجه به دیدگاه مسوالکه توان اذعان داشت میحال  

توجه مضاعف به این زمینه . است این رشته در گذاريفدراسیون ووشو ظرفیت هاي مناسب براي سرمایه 

بین المللی را بی نیاز از منابع مورد نیاز از  می تواند نیازهاي مالی این فدراسیون پر مدال در عرصه هاي

 . وزارت ورزش نماید

به ترتیب اهمیت جمهوري اسالمی ایران در ووشو  هاي پیش رويتهدیدهاي این پژوهش نشان داد که یافته

هاي   خصوصی درتوسعه اماکن و ترویج فعالیت گذاري بخش سرمایه فقدان انگیزه الزم براي  :عبارت اند از

مثل رشته  رزش، برنامه ریزي و اجراي فعالیت هاي موازي و غیر اصولی سازمان ها و نهاد هاي کشوراین و

ریزي منسجم درجهت جذب  تجهیزات تخصصی این رشته، عدم نظام برنامهکمبود گران بودن گونگ فو، 

صصی ووشو مقررات بازدارنده جهت ورود تجهیزات تخ منابع مالی و اقتصادي غیردولتی، وجود قوانین و

کونگ  ،و وجود سایر فدراسیون هاي رزمی مثل کاراته هاي رزمی ورزشتعدد به ایران، ازدیاد سبک هاي م

فو، جودو و فاصله کم مدال هاي اخذ شده در مسابقات آسیایی و جهانی به منظور حفظ جایگاه ووشو در 

 )1387(و سیف پناهی) 1386(ان با نتایج خسروي زاده و همکار یافته هااین  .مسابقات آسیایی و جهانی

 .می باشد همسو

از . باشدمحصول یا سرویس مورد نظر می از  یکی از تهدیدات اساسی در هر زمینه عدم شناخت مخاطبان

در جهت اشاعه و بسط این  دبایفدراسیون و مسولین عالی رتبه  ،هاي این پژوهشبا توجه به یافته ،این رو

   .رشته در جامعه گام بر دارند

سازماندهی سبک هاي متعدد سایر رشته هاي رزمی در کشور در راستاي رشد  ،یک گام اساسی دیگر

استمرار در دارا بودن تقویم عملیاتی سالیانه و برگزاري  که بدیهی است. دانست باید یکپارچه این رشته

      کمک شایانی  هامستمر مسابقات ورزشی در فدراسیون به استمرار توسعه این رشته در تمامی استان

تا به  رندبه گزینش نیروهاي متخصص توجه خاصی را مبذول داباید مدیران این فدراسیون  لذا. نمایدمی

  . ست یابندهاي مدنظر در سایه راهبردهاي تدوین شده دموفقیت
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گشاي که کلید راه باشدنوین در این رشته می فناوري هايتبلیغات و  استفاده از دیگري، یک گام اساسی

  .  هاي ورزشی بوده استبسیاري از رشته
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The strategic plan and obvious vision increase the probability of achievement in 

the organization. To this end, the present study has been conducted regarding 

the strategic identification of current situation in I.R. Iran Wushu federation to 

offer the strategies, plans and development approaches based on SWOT. It was 

a descriptive - applied study. Population included the heads of  Wushu boards in 

the provinces and federation administrators (members of administration board, 

heads of committees, experts, veterans) as equal to 80 individuals. The whole 

numbering was considered as the sampling. Questionnaire packet included a 

structured questionnaire composed of 106 items. Reliability was reported 0.89 

through Cronbac alpha. Data analyses primarily consisted of Kolmogorov 

Smirnov test and Friedman test. Final strategy was made by QSPM and SWOT. 

Matrix score showed that the internal and external evaluation of strategy in I.R. 

Iran Wushu federation stood at the zone of WT. It was concluded that the 

defensive strategies were conducted in order to keep current situation in the 

Wushu federation.   
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