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 يهاورزش ونیفدراس يبرا یابیبازار يبرنامه راهبرد نیهدف پژوهش، تدو
 ياز نوع مطالعات راهبرد ،یلیتحل-یفیتوص. روش پژوهش باشدیم یهمگان

 ها،تهیکم ي،رؤسا سهیرئ تأیه يشامل اعضا ،يآمار ي. جامعهباشدیم
 ،یهمگان ورزش ونیفدراس يراهبرد يها و شوراانجمن ،یاستان يهاتأیه

به تعداد  یابیو بازار یورزش تیریمد ستینظر استراتژصاحب کیپژوهشگر و 
و فرمول  یتصادف يبندطبقه يگیرروش نمونه يکارگیرنفر بودند که با به 132

ها، داده يانتخاب شدند. ابزارگردآور يآمار يعنوان نمونهنفر به  95کوکران 
حضوري در راستاي تعیین  صاحبهساخته بود. ابتدا ممحقق نامهمصاحبه و پرسش

 یابیبازار يبرنامه راهبرد نیتدو ۀزمین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در
با اجماع نظر خبرگان در مورد  ،يراهبرد تهیدر کم یهمگان ورزش ونیفدراس

)SWOTیابیو بازار تیریمد دیاسات دییآن به تأ ییانجام و روا ی) به روش دلف 
نقاط  يابزار پژوهش با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ برا ییای. پادیرس یورزش

به دست 93/0و  91/0، 87/0، 84/0برابر  بیبه ترت دیقوت، ضعف، فرصت و تهد
 رینظ یو استنباط یفینامه با کمک آمار توصهاي حاصل از این پرسشآمد. داده
مورد تجزیه و تحلیل  22نسخه  SPSS يافزار آماربه کمک نرم دمن،یآزمون فر

قوت،  12 يدارا یورزش همگان ونیفدراس یابیبازار يراهبرد يقرار گرفت. برنامه
 ونیفدراس یورزش یابیبازار گاهی. جاباشدیم دیتهد 9فرصت و  10ضعف،  11

 ايبر دهبررا14داشت.  ارقر) WOکارانه (محافظه ۀدر منطق یهمگان يهاورزش
ۀ هرکدام برنام يو برا ینوتد ونیفدراس یابیت بازاربلندمد دافها سالتر تحقق

 يهاورزش ونیصورت شد که فدراس نیبه ا ينتیجهگیرشد.  میتنظ یاتیعمل
 یتهاجم هیبه ناح کیکارانه و نزدمحافظه يراهبردها يریکارگهب ازمندین یهمگان

)SOباشدی) درعرصه عمل م. 
 

 ها واژهکلید 
 ایران. یهمگان يهاورزش ونیفدراس ،یورزش یابیبازار ،يبرنامه راهبرد

The purpose of the research is to develop marketing 
strategic plan for Iran Sport for all Federation(ISFAF). 
The research method is descriptive-analytic, a type of 
strategic study. The statistical population consisted of 
members of the board of directors, chairmen of 
committees, provincial councils, associations and the 
strategic council of ISFAF, a researcher and a sports 
strategy marketing stakeholder and a marketing strategist 
who were totally 132 People. Using random stratified 
sampling and Cochran formula, 95 people were selected 
as samples. Data was collected by interviewing and 
researcher-made questionnaire. Initially, an interview was 
conducted to determine the strengths, weaknesses, 
opportunities and threats in the formulation of a Strategic 
Marketing Plan for ISFAF in the Strategic Committee, 
with a panel of experts on Delphi (SWOT), and its 
validity was confirmed by professors of sport 
management & marketing. The reliability of the research 
tool was obtained using Cronbach's alpha coefficient for 
strengths, weaknesses, opportunities and threats 
respectively of 0.84, 0.87, 0.91 & 0.93. The data from this 
questionnaire were analyzed by descriptive and inferential 
statistics such as Friedman test, using SPSS software 
version 22. The Strategic Sports Marketing plan has 12 
strengths, 11 weaknesses, 10 opportunities and 9 threats. 
The position of strategic marketing plan for ISFAF is in 
the conservative region (WO). Fourteen strategies were 
developed to fulfill the mission of the federation's long-
term marketing goals, and set up an operational plan for 
each of them. The conclusion was that the federation 
requires the use of conservative and near-invasive (SO) 
strategies in the field of action. 
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 همقدم
است که شرکت و کارخانجات  ییهادهیاز پد یکیورزش 
 نیتأم يهااز راه یکی. کنندیم تیاز آن حما يادیز یخصوص

 تیاستفاده از حما ،یورزش يهاتیجهت انجام فعال یبودجه کاف
است. در حال حاضر  یها و کارخانجات خصوصشرکت یمال

موضوع  نیا میناشناخته است و اگر بتوان رانیورزش ا یابیبازار
ما . میاهنمودبه کل ورزش  يادیکمک ز مانیرا به آنها بشناس

 يبرگزار يهانهیتمام هز یاقدام عمل کیبه عنوان  دیبا
 دی. بامیدست آورهب ونیدر فدراس یابیبازار قیمسابقات را از طر

 یورزش يهاها در رشتهکه باشگاه مییعمل نما ياگونهبه
 یبودجه دولت قتیقفعال شوند؛ در ح یابیمختلف در بازار

و  دیآیکمک به حساب م کی داستیطور که از نامش پهمان
به  ،) جذب کندیمال ینتواند اسپانسر (حام یونیاگر فدراس
به اهداف،  یابیدست ياز موارد مهم برا یکی. خوردیممشکل بر

 یورزش يهاسازمان رانیمد .مناسب است یوجود منابع مال
 یمال تیبه حما ازیخود ن يهاهها و پروژبرنامه شبردیپ يبرا

 شودیم نیتأم یمنابع از محل دولت نیاز ا يزیدارند، بخش ناچ
و  یالمللنیب يهاسازمان ياز سو زین يگرید يو درآمدها

و همکاران،  پوريجوادقابل حصول است ( یابیبازار يدرآمدها
 ایباشگاه  يروشن و موفق برا ياندهیآ نیتضم ي). برا1392

امروزه  رایرا دانست ز ییزبان درآمدزا دیخود با یرزشسازمان و
 گریتر شده و دفشرده يگریپول از هر زمان د يرقابت برا

دولت  يهاکمک گریشدن پول و د ریسراز دیبه ام توانینم
بپردازند،  ییدرآمدزا استیس نیبه تدو دیها بانشست. باشگاه

 نی. ایمال بعکنندگان منا نیتأم سازيجهت متقاعد در یاستیس
از  یکیبه عنوان  یابینقش مهم بازار دةموضوع نشان دهن

). 1392 ان،یفیاست. (شر یمنابع مال نییمهم در تع يهاروش
سفانه أبودجه مظلوم واقع شده که مت میدر تقس یورزش همگان

فوتبال  یمل میجوانان به ت درصد بودجه وزارت ورزش و 80
 نیب دیاز بودجه، با ماندهیقدرصد با 20و  کندیم دایاختصاص پ

 میتقس یو ورزش همگان گرید يهارشته یقهرمان يهاورزش
نخواهد  یبه ورزش همگان یحساب عدد قابل توجه نیشود. با ا

 یهمگان يهاکه بتوان با اتکا به آن انتظار توسعه ورزش دیرس
که منابع  یی). از آنجا1394و همکاران،  يزدی(ا میرا داشته باش

 ییدن به خودکفایرس يبرا هاراه نیتراز مهم یکی یمال
 پژوهشگران نینابراباشد بیم یهمگان يهاورزش ونیفدراس

 نیا يبرا یابیبازار کیبرنامه استراتژ نیو تدو یاقدام به طراح
یکی از منابع درآمدي  تماشاگرانند. از طرفی انموده ونیفدراس

اي ورزشی محسوب هاي حرفهاولیه براي بسیاري از تیم
هایی که از اوقات فراغت رقابت براي سرمایه همچنینشوند، می

به روز در حال افزایش  آیند، روزدست میبهو سرگرمی افراد 
است و بازاریابان را مجبور به بررسی عوامل تعیین کننده حضور 

 ). 2003(هوارد،  کرده است رانطرفدا
 کیاست که آرمان المپ یجنبش یحیو تفر یورزش همگان

نظر افراد صرف مۀه يبرا یحق انسان کیرا که همانا ورزش را 
 ورزش .کندیم جیداند، ترویم یاز جنس، نژاد و طبقه اجتماع

میالدي تاکنون، در کشورهاي مختلف با  1900همگانی از سال 
هاي متفاوتی از جمله تأمین سالمت جسمی و روانی، انگیزه
سازي اوقات فراغت، گسترش روابط اجتماعی، دور شدن از غنی

طبیعت، افزایش کارایی، زندگی ماشینی، بازگشت به 
مورد  زشکانپ ۀسازي براي رشد ورزش قهرمانی و توصیزمینه

توجه قرار گرفته است. در کشور ما ورزش همگانی از سال 
 1362با عنوان ورزش محالت آغاز شد و در سال  1358

بدنی رسمیت صورت تشکلی قانونی تحت عنوان جهاد تربیتبه
مگانی کردن ورزش به یافت، اما تفکر ورزش همگانی و ه

در سال  ارصورت رسمی در اروپا و حتی در جهان براي اولین ب
). بر اساس نتایج 1393مطرح شد (کاشف،  يالدیم 1966

هایی که به مدیریت راهبردي تحقیقات عملکرد سازمان
هاست. بررسی عملکرد پردازند، بهتر و باالتر از دیگر سازمانمی

یز حاکی از این است، هاي ورزشی نبرخی از سازمان
اهداف خود  بههایی که براي انجام مأموریت و دستیابی سازمان

ریزي راهبردي استفاده از مدیریتی قوي و مبتنی بر برنامه
هاي مختلف از جمله ورزش قهرمانی به کردند، در فعالیت

 ).1397 ،یهاي چشمگیري دست یافتند (مسلمموفقیت
ي راهبردي وجود دارد؛ ریززیادي براي برنامه هايمدل

 SWOT سیها، ماترترین مدلترین و کاربرديیکی از مهم
ها و تهدید، ابزار است. ماتریس نقاط قوت، ضعف، فرصت

مهمی است که مدیران، به وسیلۀ آن اطالعات را مقایسه 
دهند: میکنند و با استفاده از آن چهار نوع راهبرد ارائه می

و  ST ي، راهبردهاWT ي، راهبردهاSO راهبردهاي
توجه به ارزش و جایگاه ورزش در با  .WT يراهبردها

جمهوري اسالمی ایران نیاز به تحقیق، مطالعه و همچنین 
شود که این امر روز احساس میهاي مدرن و بهتدوین برنامه

تر و حضور مسئولیت کارشناسان این رشته را سنگین
هاي جهانی کند. عرصۀ رقابتمی طلبتر آنها را تخصصی

بسیار تنگ است، زیرا دوران روي آوردن به رویکردهاي سنتی، 
موردي، مقطعی دیگر سپري شده و به جاي آن رویکردهاي 

ریزي علمی، فنون و تجارب متراکم و سازمان یافته، برنامه
گیري بهینه و کارا توان به بهرهفراگیر و رویکرد سیستمی را می

 رقبا و محیط مصون ماند. هايپرداخت و از تهدید هاصتاز فر
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یک فرایند  یورزش یاستراتژیک بازاریاب يریزبرنامه
بین  یمدیریت ورزش است که ایجاد و حفظ تعادل منطق

متغیر و متزلزل بازار محصوالت و  يهااهداف، منابع و موقعیت
عهده دارد و هدف آن ایجاد و تغییر در را به یخدمات ورزش

به موفقیت  یوالت و خدمات ورزش به منظور دستیابمحص
 نی). همچن1393 ،يدیو رضایت مشتریان است (حم یزشور

 ،مهیب ينرخ سهام، استخدام اعضا شیبر افزا تواندیم یابیبازار
 زیدست ن نیاز ا یمد ورزشکاران و عواملآدر شیافزا، جذب

 تیریاساس مد نی)، بر ا1392 ،یفراهان یبگذارد (جالل ریتأث
به توافق بر  دنیرس رها به منظوگروه ۀمبادل يبه معنا یابیبازار

 نیاز ا). 1394 روستا و همکاران،(مشترك است  قیسر مصاد
 یابیبازار يبرنامه راهبرد یو طراح نیرو پژوهشگر در صدد تدو

 .باشدیم یهمگان يهاورزش ونیدر فدراس
ورزش کامالً  در یابیبازار يهاتیاستفاده از فعال امروزه،

 ۀاستفاده از آن به منزل عدمکه  يااست به گونه يضرور
 يارشد برا رانیرو مدنیشکست در رقابت با رقباست؛ از ا

مؤثر و مناسب آن بوده  ياجرا یها در پيموفق استراتژ ياجرا
 ).  2011،  سونیاکنند (بر نیسازمان را تضم ندهیتا بتوانند آ

به منظور جذب  یورزش یابیبازاراز  يمندبهره نهیزم نیا در
پخش  غات،یتبل قیاز طر ییدرآمدزا نیو همچن یمال انیحام
 يبرا تواندیم گریعوامل د ریاستفاده از برند و سا ،یونیزیتلو

 يو کسب درآمدها یبه منابع دولت ءتحقق اهداف کاهش اتکا
به نظر  اام .)1395 کمک کننده باشد (کشاورز، یردولتیغ
هنوز  رانیا يهاونیفدراس یکه در ساختار کنون رسدیم

 تباثعملکرد آن به ا تیو اهم یابیبخش بازار گاهیضرورت و جا
 ونیفدراس 51 نیکه متأسفانه از ب يااست، به گونه دهینرس

 ،کارگروه ایبخش و  ونیفدراس 20 زموجود در کشور، کمتر ا
 يدارا ای زیآنها ن شتریدارند که ب طهیح نیفعال در ا یتخصص

در  ای باشندینم یابیبازار نهیدر زم یبرنامه هدفمند و مشخص
صورت کارآمد آن را به اجرا در به يابرنامه نیصورت وجود چن

 ).1397 ،ی(فراهان آورندینم
خود را  یسود و منافع مل یما از ورزش همگان نکهیا يبرا

انجام  نهیزم نیالزم را در ا يگذارهیسرما دیبا میکن يبرداربهره
مردم  شتریمشارکت ب يموارد الزم برا نیتریاز اصل یکی. میده

و  یاست. تعداد مناسب مرب یدر ورزش، گسترش امکانات ورزش
مراکز، اماکن و  شیافزا نیزآموزش ورزش و  نهیمتخصص در زم

رشد مشارکت افراد در ورزش  يهانهیاز هز ،یورزش يهانیزم
. از دالیل احتمالی اهمیت )1392 رزاده،ی(نص رودیشمار مبه

توان می ینظران ورزشدر بین صاحب یمتغیر بودجه و امور مال

گفت که پس از جذب و پرورش نیروها و منابع انسانی مستعد، 
مالی کافی براي پیشبرد اهداف فدراسیون و  نابعدارا بودن م

همچنین تأمین مالی ورزشکاران بسیار مهم و تأثیرگذار است 
 . )1393 ،یقهفرخ دوستی(عل

 ت،یریمد تیقابل ۀمؤلف 5) نشان داد که 1387( ینیحس
بازار هدف و  بنديبخش ،یعوامل محیط ،یابیبازار ياستراتژ

 یابیبر بازار رگذاریبه عنوان عوامل تأث یآمیخته بازاریابی ورزش
اظهار نمود که ) 1393. زارع (باشندیم رانیبرتر فوتبال ا گیل

) WO( در منطقه یدر رسانه مل یورزش یابیراراهبرد باز گاهیجا
در  رانیکارانه آن آموزش مدمحافظه يقرار دارد و راهبردها

 داتیتنوع تول شیو افزا یابیبازار يهاياستراتژ میمورد مفاه
توسعه  يراهبرد گاهید که جابیان کر) 1393است. خاکسار (

قرار دارد که ) WO( در منطقه يشهرستان سار یورزش همگان
گسترش  ،یآسان مردم به ورزش همگان یدسترس ۀشامل: توسع

و  یدر جهت توسعه ورزش همگان یعلم يمشارکت با نهادها
. قره و کلهر باشدیم یورزش همگان يهاساخت ریتوسعه ز

 ريجمهو سکیا نسیورافد يتژاسترا برنامه ینوتد) در 1394(
 يدادند که استراتژ ننشا، SWOTروش  به انیرا سالمیا

 طنقا دجوو علیرغمقراردارد و ) WO( ۀیدر ناح یون اسکیفدراس
 زین يبیشتر يفرصتها ت،قو طنقا به نسبت ترمحسوس ضعف

را  هاییدهبررا بایدرو  یندارد. از ا دجوو سکیا نسیورافددر 
 موجب فرصتهااز  يگیرهبهر ضمن کهداد  ارقر نظر مد بیشتر

 یاح) در طر1394( ياراحمدی. دشو هادکمبوو  ضعفها کاهش
 يهادر عملکرد کسب و کار شرکت ییبازارگرا ریمدل تأث

اظهار داشت که فرهنگ  يبا توجه به فرهنگ نوآور یورزش
 يبر عملکرد کسب و کار و فرهنگ نوآور تواندیم ییبازارگرا
عامل  یداشته باشد ول یمثبت ریتأث یورزش يهاشرکت

 يدارینمع ریتأث ریتغدو م نیا يبازار نتوانست بر رو يهوشمند
بر عملکرد کسب و  تواندیم يفرهنگ نوآور نیبگذارد. همچن

ترین ) مهم1397( يداشته باشد. صابر يداریمعن ریکار تأث
 استان سنتی -ورزش بومی ۀراهبردها در تدوین استراتژي توسع

 بین هماهنگی ایجاد ورزشکاران، مالی بنیۀ تقویت را کرمان
ها و دیگر آموزشگاه بدنیتربیت و جوانان و ورزش کل اداره

بهینه از امکانات ورزشی،  ةهاي دولتی به منظور استفاددستگاه
بدنی و ورزش بیان کرد که هاي تربیتعلمی کردن فعالیت

 يهاورزش ونیفدراس یابیبازار يراهبردها نیهمسو با تدو
نمودند که، عامل  انی)، ب2005و کانگ  ( ونیبود.  یهمگان

 تیقابل يرو است که بر يگریاز عوامل د یابیبازار ياستراتژ
 نیاثر دارد. در ا یدانشگاه هاي ورزش یمل ونیفدراس یابیبازار
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ازعوامل مهم در توسعه  یکیرا  یابیبازار يعامل استراتژ
دانستند.  یجنوبدر کره یخدمات هايدر شرکت یابیعملکرد بازار

 بالیوال يبردراه ۀ) در برنام2012( ایاسترال بالیوال ونیفدراس
 بالیتوسعه وال يراهبردها نیتر) مهم2009 -2013سال ( يبرا

افراد، گسترش ارتباط با  يرا تدارك فرصت شرکت برا یساحل
 ان،یو تعداد ورزشکاران و مرب تیفیک شیافزا ،يدیکل نفعانيذ
 ،یو سالن یساحل يهابرنامه یکپارچگیو  گاهیجا نییتع

و  صیجهان، تخص یالمللنیمسابقات ب نیبه بهتر یدسترس
علوم و طب  يریکارگهمنابع، برنامه عملکرد برتر، ب تیریمد

 يهادوره يبرگزار دادها،یرو یجامع مال يگذارهیسرما ،یورزش
داوطلبان در سرتاسر  يریگیآموزش و پ ،يگریو مرب يداور

ها و گسترش خدمات باشگاه ،یمسابقات مل کشور، توسعه
 باشد.یتوسعه م يهاانجمن
 يراهبردها نیبه دنبال، تدو پژوهشگراناین پژوهش،  در

است تا بدین طریق  یهمگان يهاورزش ونیفدراس یابیبازار
 ونیدر فدراس یورزش یابیبازار یکنون گاهیجا نییضمن تع

 ی(ضعف و قوت) و خارج یعوامل داخل ،یهمگان يهاورزش
) بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و دی(فرصت و تهد

هاي آتی ریزيبراي برنامه یاتیاجرایی و عملي هبردهارا
 .دیارائه نما یهمگان يهاورزش ونیدر فدراس ی راابیبازار

 
 پژوهش یشناسروش
از  ،یلیتحل -یفی(راهبرد) توص ياز نظر استراتژ پژوهشروش 

 قاتیاز نظر اهداف در رده تحق ی،شیمایاجرا پ رینظر مس
که به  باشدیم يمطالعات راهبرد قاتیاز نوع تحق ي وکاربرد

هشوپژ ريماآ جامعه. شد ) اجراختهی(آم یفیو ک یصورت کم 
 یابیبازار انصاحبنظر کلیه شامل یفیو ک یدر دو بخش کم

و  سهیرئ تأیه ياعضا ،يراهبرد ۀبرنام نیو تدو یورزش
، انپژوهشگر ی،همگان يهاورزش ونیفدراس يراهبرد يشورا
و  یهمگان يهاورزش ونیفدراس يهاو انجمن هاتهیکم يرؤسا

 يهاکل استان یهمگان يهاورزش يهاتأیه يرؤسا زین
در  یورزش یابیو بازار تیریمد انکشور و نخبگان و کارشناس

روش  يکارگیرنفر بودند که با به 132مجموع به تعداد 
نفر به  95و فرمول کوکران  یتصادف يدبنطبقه يگیرنمونه

ها، داده يانتخاب شدند. ابزار گردآور يآمار يعنوان نمونه
حضوري  ۀساخته بود. ابتدا مصاحبمحقق ۀمصاحبه و پرسشنام

ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید تعیین مهم يدر راستا
 ونیفدراس یابیبازار کیبرنامه استراتژ نیتدو ۀدر زمین

با اجماع نظر خبرگان  ،يراهبرد تهیدر کم یهمگان يهاورزش
 دییآن به تأ ییانجام و روا ی) به روش دلفSWOTدر مورد (

د. یرس یورزش یابینظران بازارو صاحب یورزش تیریمد دیاسات
ابزار پژوهش با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ به  ییایپا

برابر  بیبه ترت دینقاط قوت، ضعف، فرصت و تهد يترتیب برا
 تحلیلو  تجزیه ايبردست آمد. به93/0و  91/0، 87/0، 84/0

و در  لفیاز روش د کیفی بخشدر  هشد آوريجمع تطالعاا
 توصیفی ريماآ يهااز روش یدانیبه شکل م یکمّ بخش

 QSPMو  SWOT یبیروش ترک ،نیاوافر صدو در میانگین
به کمک  دمن،یآزمون فر جملهاز  ستنباطیا ريماآ يهاو روش

مورد تجزیه و تحلیل قرار  22نسخه  SPSS يافزار آمارنرم
 گرفت.
 

 پژوهش يهاافتهیو  جینتا
قبل از پرداختن به ماتریس  قیتحق يهاافتهیو  جیبحث نتا در
)SWOTهمگانی ابتدا  ونیفدراس یابی) داخلی و خارجی بازار

و در  يبندتیاولو طهیح 4هر  يبرا ار دمنیآزمون فر جینتا
 . میکنیجدول گزارش م کیالب ق

 طنقا)، هیگو 12با ( تقو طنقا ويحا که اينامهپرسش
) هیگو 9( تهدیدها) و هیگو 10( فرصت)، نقاط هیگو 11( ضعف

و  ريصو  یـی. رواتـگرف ارقر هایآزمودن رختیاو در ا تهیه د،بو
 زهحو برجسته  ساتیداز  ا نـت 5 تأیید به نامهپرسش ییامحتو

 مطالعه یکآن در  پایاییو  سیدر يو استراتژ شیورز مدیریت
 يبرا خنباوکر يلفاآ محاسبه باو  نیدموآز 25 با مقدماتی

 آوردبر 74/0از  شتریب دهایها و تهدها، فرصتها ، ضعفقوت
در  هشدآوري عـجم تاـطالعا تحلیلو  تجزیه ايبر. شد
 يهااز روش یکمّ بخشو در  لفیاز روش د کیفی شـبخ

 ريماآ يهاوشو ر نیاوافر صدو در میانگین توصیفی ريماآ
 استفاده شد. دمنیآزمون فر جملهاز  ستنباطیا

 
 ) SWOTحیطه ( 4بررسی  نتایج آزمون فریدمن در .1جدول 

 تهدیدها هافرصت هاضعف هاقوت 
تعداد 
 95 95 95 95 پاسخگو

 319/82 063/91 007/85 506/108 خی دو
درجه 
 آزادي

11 10 9 8 

 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 داريمعنی
 
 يهاورزش ونیفدراس یابیبازار يراهبرد تیموقع

 یهمگان
 یورزش همگان ونیفدراس یابیپژوهش نشان داد که بازار نتایج

براساس ماتریس ارزیابی عوامل درونی ورزش داراي نمره 
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درونی رو از لحاظ عوامل این )، از5/2است (کمتر از  470/2
 ونیها) ضعف دارد. عالوه بر این، این فدراسها و ضعف(قوت

است  622/2ةبراساس ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی داراي نمر
ها و رو از لحاظ عوامل بیرونی (فرصتاین ). از5/2از  شتری(ب

تهدیدها) با فرصت مواجه است. در مجموع براساس ماتریس 
 ۀزش همگانی که از مقایسارزیابی عوامل درونی و بیرونی ور

عوامل درونی و بیرونی ورزش همگانی محاسبه شد، مشخص 
در بعد ورزش  یورزش همگان ونیفدراس یابیگردید که بازار

 هایی که راهبردقرار دارد. سازمان WO ۀهمگانی در منطق
WO کارانه را به محافظه يهاآورند، راهبردرا به اجرا در می

  .باشدیهاي داخلی مهش ضعفگیرند و هدف، کاخود می
 

 
 یهمگان يهاورزش ونیفدراس یابیبازار يراهبرد تیموقع. 1شکل 

 
هاي حاصل از و نمره SWOT لیو تحل هیبا توجه به تجز

هاي ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، جمع جبري ماتریس
 راهبردي ۀدر منطق یهمگان يهاورزش ونیفدراس یابیبازار

WO   قرار گرفته که این موقعیت بیانگر این مهم است که از
هاي ها و از نظر عوامل بیرونی فرصتنظر سازمانی ضعف

تدوین برنامه عوامل  ۀنیر زمبایست ددارد که می جتماعیا
 از آن بهره گرفت.  یرونیب

 11نقطه قوت،  12 ياز معنادار یپژوهش حاک يهاافتهی
 نیدر تدو نیبود. بنابرا دیتهد 9فرصت و  10نقطه ضعف، 

، 2ها استفاده شد. جدولهیگو نیاز ا يشنهادیپ يراهبردها
 لیتحل سیماتر زیو ن SWOTمربوط به  يهاهیگو انگریب

که چگونه داد مذکور نشان  سیعوامل بر آن است. ماتر

ها و ) با قوتی(عوامل خارج دهایها و تهدفرصت نیتوان بیم
 بیترت نیکرد و به ا جادی) توازن ایها (عوامل داخلضعف

 جادیا ریصورت زممکن به يراهبرد يهانهیچهارمجموعه از گز
 کرد:

 
 ونیفدراس یابیبازار) داخلی و خارجی SWOTماتریس ( .2جدول 

 همگانی و راهبردهاي متناظر با آن

 )SOهاي (راهبرد
:SO1  تأمین منابع مالی از طریق توسعه مشارکت بخش

 خصوصی
:SO2 اطالعات و  آوريکردن سازمان بر فن یمبتن يتالش برا

 ارتباطات
:SO3 به لحاظ  یورزش همگان یابیارتقاء و توسعه مشاوره بازار

و  گاهینو در ارتقاء جا يهايآوراز  فن يرگیو بهره یفیو ک یکم
 یبرند ورزش همگان

 )WOهاي (راهبرد
WO1: گیري از کارآمد و متخصص بهره یانسان يرویتربیت ن

 یورزش همگان یابیدر توسعه بازار نو يهايآورفن
WO2یابیبازار يهاياستراتژ میدر مورد مفاه رانی: آموزش مد 

 یورزش همگان
WO3: تیسازمان و تقو سازييو استراتژ يبر نقش راهبر دیتآک 

 یورزش یابیو بازارا کیاستراتژ تیریدانش مد
WO4ها در جهت متناسب نمودن نهیهز لی: کاهش و تعد

 بازار يهاخدمات و کاال در بخش
 )ST(ي هاراهبرد

ST1يهاها و ارگاننهاد ریو مشارکت سا تی: استفاده از ظرف 
 در امر ورزش اًفعال خصوص

ST2کشورها ریسا یداخل ي: تفحص در خصوص بازارها 
 ST3استان به لحاظ  یورزش همگان يفضاها ي: توسعه کالبد
با توجه به  یورزش همگان يهاربازا يبندبخش رییو تغ یفیک
 انیمشتر يازهاین

 )WT(ي هاراهبرد
WT1هاکشور و استان یدر ورزش همگان کیاستراتژ یابی: توجه به بازار 
WT2جهت در ورزشی هاي: تعامل نزدیک با نهادها و سازمان 

  یورزش همگان یاببازاری توسه
WT3يو مجاز يداریشن ،يدارید هايدر رسانه غاتیتبل شی: افزا 
WT4از  یمتمرکز (تمرکز بر سهم کوچک یابیاز بازار يمند: بهره

 بازار)
 

هایی بررسی راه، راهبردهایی که براساس SOراهبردهاي
ها توان از نقاط قوت به منظور منتفع شدن از فرصتکه می

 شوند.پیمود، طراحی و ساخته می

 کارانهراهبرد محافظه
(WO) 

 تهاجمی راهبرد
(SO) 

 تدافعی راهبرد
(WT) 

 رقابتی راهبرد
(ST) 

(T) 
 تهدید
 

62/2 

47/2 

(O) 
 فرصت
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، نقاط قوت را به عنوان روشی براي پرهیز  STراهبردهاي 
 دهند؛ از تهدیدها مورد توجه قرار می

ها از طریق غلبه گیري از فرصت، بر بهرهWOراهبردهاي 
 کنند؛ ها تأکید میبر ضعف

، اساساً ماهیتی دفاعی دارند و بر حداقل WTراهبردهاي 
 کنند. ها و پرهیز از تهدیدها تأکید میکردن ضعف
هاي خارجی هاي داخلی با فرصتصورت قوتبه این

نوشته » SO يراهبردها«سازمان مقایسه، و نتیجه در بخش
شده است و نقاط قوت داخل با تهدید خارجی مقایسه، و نتیجه 

نوشته شده است. همچنین  STبخش راهبردهاي  در
خارجی مقایسه و نتیجه در  هايهاي داخلی با تهدیدضعف

هاي داخلی با فرصت و ضعف» WT«بخش راهبردهاي 
« موجود در سازمان مقایسه، و نتیجه در بخش راهبردهاي 

WO «لیاساس تحل بر .نوشته شد SWOT از  یو نظرسنج
 14در مجموع  ،یورزش یابیارباز يراهبرد تهیخبرگان و کم

شد. راهبردهاي استخراج شده طی دو  نیتدو WOراهبرد 
ي مطرح شدند و با استفاده از ماتریس دجلسه در شوراي راهبر

QSPM برنامه)بندي شدند.ی)، اولویتریزي راهبردي کم 
 

 یورزش همگان ونیدر فدراس یورزش یابیبازار يهايتژاسترا با متناظر) يهااستی(س عملیاتی يهابرنامه .3جدول 

ف
ردی

 

 هايتژاسترا با متناظر) يهااستی(س عملیاتی يهابرنامهعنوان استراتژي و 
نمره 

)QSPM( 
اولو
 یت

 5 500/6 تأمین منابع مالی از طریق توسعه مشارکت بخش خصوصی 1
) میزان باالي اعتبارات 3-1مسابقات لیگ؛  ها در) درآمدزایی از طریق پرداخت ورودیه باشگاه2-1) توسعه مشارکت اسپانسرها؛ 1-1

) درآمدزایی از طریق حق عضویت 5-1ها در حیطه بازاریابی؛ ) حمایت وزارت ورزش و جوانان از فدراسیون4-1هاي همگانی؛ ورزش
اهان این امر؛ ) درآمدزایی از طریق تربیت ورزشکاران و مربیان کشورهاي دیگر براي کشورهاي خو6-1هاي خصوصی و دولتی؛ باشگاه

 هاي متمایل به اسپانسر شدن.ها، مؤسسات و سازمان) وجود شرکت1-7
 11 950/5 آوري اطالعات و ارتباطاتتالش براي مبتنی کردن سازمان بر فن 2

پخش ) حق 3-2) انطباق با تغییرات سریع تکنولوژي و فناوري؛ 2-2یک در جامعه؛ ون) توسعه فناوري اطالعات و تجارت الکتر2-1
روز با آمار بازدید باال و تبلیغ ) وجود سایت به5-2هاي همگانی؛ هاي ملی در حیطه ورزش) برگزاري سمینارها و همایش4-2تلویزیونی؛ 

 در آن.

3 
هاي نـو در  آوريگیري از  فنی و کیفی و بهرهارتقاء و توسعه مشاوره بازاریابی ورزش همگانی به لحاظ کم

 ورزش همگانی ارتقاء جایگاه و برند
455/6 6 

) حمایت وزارت 3-3) استفاده از برند ورزشکاران جهت درآمدزایی؛ 2-3هاي مربیگري؛ ی وکالسهاي ملّ) جذب اسپانسر در همایش3-1
 ها در حیطه بازاریابی.ورزش و جوانان از فدراسیون

 2 785/6 توسعه بازاریابی ورزش همگانیدر  آوري هاي نوگیري از فنتربیت نیروي انسانی کارآمد و متخصص بهره 4
 گیري از نیروهاي متخصص در زمینه بازاریابی ورزشی.) توجه به بهره2-4و مناطق محروم؛  ) افزایش ورزش همگانی در شهرها4-1

 4 504/6 هاي بازاریابی ورزش همگانیآموزش مدیران در مورد مفاهیم استراتژي 5
 هاي بازاریابی.) افزایش تجربه کارکنان در اجراي استراتژي2-5هاي علمی پژوهشی ورزشی؛ گیري از نتایج طرح ) بهره5-1

 1 521/7 تآکید بر نقش راهبري و استراتژي سازي سازمان و تقویت دانش مدیریت استراتژیک و بازارایابی ورزشی 6
) 3-6پژوهشی ورزشی؛  -هاي علمی گیري از نتایج طرح) بهره2-6گیري از برنامه استراتژیک بازاریابی ورزشی در فدراسیون؛ ) بهره6-1

 روز با آمار بازدید باال و تبلیغ در آن.) وجود سایت به4-6گیري از نیرو هاي متخصص در زمینه بازاریابی ورزشی؛ بهره
 3 703/6 هاي بازارها در جهت متناسب نمودن خدمات و کاال در بخشکاهش و تعدیل هزینه 7

 ) تشکیل واحد بازاریابی در فدراسیون.2-7) استفاده از برند ورزشکاران جهت درآمدزایی؛ 7-1
 12 801/5 در امر ورزش اًهاي فعال خصوصها و ارگاناستفاده از ظرفیت و مشارکت سایر نهاد 8

) امنیت باال براي 3-8) مستقل شدن از بودجه دولتی؛ 2-8ها در مسابقات لیگ؛ طریق پرداخت ورودیه باشگاه) درآمدزایی از 8-1
 هاي اجرایی در ورزش همگانی.) کاهش تداخل فعالیت سایر دستگاه4-8گذاران در ورزش همگانی؛ سرمایه

 10 022/6 تفحص در خصوص بازارهاي داخلی سایر کشورها 9
) توجه 4-9) توجه به فعالیت مناسب بازاریابی کشورهاي رقیب؛ 3-9هاي مناسب؛ ) توجه به زیرساخت2-9بخش بانوان؛ ) توجه به 9-1

) 6-9گذاران به اطالعات اقتصادي فدراسیون؛ ) توجه به دسترسی فعاالن و سرمایه5-9به تأثیرپذیري فدراسیون از جریانات سیاسی؛ 
 گی به صادرات نفت و نوسانات آن.توجه به ساختار اقتصادي ملی و وابست
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ف
ردی

 

 هايتژاسترا با متناظر) يهااستی(س عملیاتی يهابرنامهعنوان استراتژي و 
نمره 

)QSPM( 
اولو
 یت

 14 655/5 بندي بازاهاي ورزشتوسعه کالبدي فضاهاي ورزش همگانی فدراسیون به لحاظ کیفی و تغییر بخش 10
) میزان 3-10هاي همگانی؛ ی در حیطه ورزشهاي ملّ) برگزاري سمینارها و همایش2-10) وجود سند راهبردي نظام جامع کشور؛ 10-1

 گذاري باالي زیربنایی دولتی و خصوصی.سرمایه
 7 420/6 توجه به بازاریابی استراتژیک در ورزش همگانی فدراسیون 11

) توجه به 3-11) وجود برنامه استراتژیک بازاریابی ورزشی در فدراسیون؛ 2-11انداز فدراسیون؛ مشی بازاریابی در چشم) ارائه خط11-1
 بازاریابی.نگرش مدیریت فدراسیون به 

 9 255/6 هاي ورزشی در جهت توسعه بازاریابی ورزش همگانیتعامل نزدیک با نهادها و سازمان 12
 گذاري باالي زیربنایی دولتی و خصوصی.) میزان سرمایه2-12هاي همگانی با دانشگاه؛ ) کم کردن فاصله ورزش12-1

 13 659/5 مجازيهاي دیداري، شنیداري و افزایش تبلیغات در رسانه 13
اي در توسعه نگرش بازاریابی ورزشی و معرفی ) ایفاي نقش رسانه2-13انداز فدراسیون؛ مشی بازاریابی در چشم) ارائه خط13-1

 بازاریابان ورزشی.
 8 350/6 مندي از بازاریابی متمرکز (تمرکز بر سهم کوچکی از بازار)بهره 14

) هزینه باالي فدراسیون در تحقیقات علمی مربوط 2-14ریزي بازاریابی فدراسیون در میان کارکنان؛ برنامه) توجه کافی از فرآیند 14-1
هاي کاري و ) گروه4-14) وجود کمیته اسپانسرینگ و بازاریابی ورزشی در فدراسیون نسبت به فدراسیون جهانی؛ 3-14به بازاریابی؛ 

 هاي جدید.ایده هاي بازاریابی در فدراسیون براي پیگیريتیم
 

 طیشرا نیاذعان کرد که ا یستیبا جینتا نیبا توجه به ا
 تیکارانه و حفظ وضعمحافظه هايراهبرد يرکارگیاز به یحاک

 ي. براباشدمی عمل درعرصه یتهاجم هیبه ناح کیموجود و نزد
جامعه  دگاهیبا استفاده از د پژوهشگرانحالت  نیبه ا یدسترس

به عوامل چهارگانه  یارزش 5 ییپاسخگو فیو ط یتحت بررس
 :داتتهدی و ها، فرصت704/2 :(نقاط قوت و نقاط ضعف

 یورزش یابیو طرح راهبرد بازار سیماتر نی، اقدام به تدو622/2
 .ندنمود یهمگان يهاورزش ونیفدراس
 

 بحث و نتیجه گیري
 يبرنامه راهبرد ی و تدوینپژوهش حاضر با هدف طراح

انجام گرفت که نتایج  یهمگان يهاورزش ونیفدراس یابیبازار
آن ذکر شد. حال در این بخش به بحث پیرامون نتایج و 

گیري نهایی و سپس نتیجه پیشینمقایسه آن با تحقیقات 
نامه با آوري شده حاصل از پرسشهاي جمعپردازیم. دادهمی

هاي ویی به پرسشاستفاده از روش آماري، جهت پاسخگ
 تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

 یلی، مدل تحلSWOT لیو تحل هیراستا روش تجز نیا در
عوامل  از کی هر افتهیاست که به شکل نظام يدیمختصر و مف

و  شد ییشناسا دهایها و تهدقوت و ضعف و فرصت
 یمورد بررس سازمان یکنون تیمتناسب به موقع يهاياستراتژ

ل یو تحل هیتجز يبرا ییهاروش تالش نی. در اگردیدمنعکس 

اساس آن  به عمل آمد و بر یدرون تیو وضع یرونیب طیشرا
 . شد یبقاء سازمان طراح يمناسب برا ياستراتژ

جدول  کیمتشکل از  یدر حالت معمول SWOTمدل 
آن نشانگر  یاز چهار نواح کیاست که هر يبعد دو یمختصات

 يدسته استراتژ 4همواره  یعنی باشد،یم يدسته استراتژ کی
SO ،ST ،WO ،WT نیبنابرا .گرددیمدل مطرح م نیدر ا 
کامًال براساس  WT, ST, WO, SOيهاياستراتژ نیتدو

ضعف،  نمودن نقاط قوت و ستیو ل باشدیم تیو خالق یخبرگ
 نیا يهستند برا ییهاها در واقع کمکو فرصت دهایتهد

 .ياستراتژ نیمرحله از تدو
مربوط به نقاط  هايگویهصورت گرفته در مورد  محاسبات

موضوع  نینشانگر ا یهمگان يهاورزش ونیفدراس یابیقوت بازار
 يبرگزار ارینشان دهنده مع جینتا نیا شتریب تیاست که اولو

معرفی کارکردهاي  طهیدر ح یمل يهاشیو هما نارهایسم
 یورزش یابیقوت بازار نیترباشد و مهمیم یهمگان يهاورزش
چون هایی گویهباشد و یم یهمگان يهازشور ونیفدراس

در وزارت  نیوجود متخصص« ،»توسعه مشارکت اسپانسرها«
به  »یهمگان يهامسابقات ورزش ياپخش رسانه« ،»ورزش

دوم و سوم و چهارم قرار دارند و عامل  يهادر رتبه بیترت
 یمل تهیکم یکمک مال و یاعتبارات ورزش همگان يباال زانیم«

 نیترتیکم اهم »یهمگان يهاورزش ونیاسبه فدر کیالمپ
 یهمگان يهاورزش ونیفدراس یورزش یابیعامل قوت بازار

زارع  قاتیتحق جیبدست آمده با نتا نتایج حاصلباشد. یم
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دارد. در  ی)  همخوان1397( ي)، صابر1394( ياراحمدی)، 1393(
 تیاولو ،یهمگان يهاورزش ونیفدراس یابیمورد نقاط ضعف بازار

در  یورزش یابیبازار کیفقدان برنامه استراتژ اریمع شتریب
 ونیفدراس یورزش یابیضعف بازار نیترباشد و مهمیم ونیفدراس
 دیشد یوابستگ« نظیر ییهاهیباشد و گویم یهمگان يهاورزش
وزارت ورزش و  قیاز طر افتهی صیبه بودجه تخص ونیفدراس

 ،»ونیدر فدراس یابیو توسعه بازار قیفقدان نظام تحق« ،»جوانان
 »یابیمربوط به بازار یعلم قاتیدر تحق ونیاندك فدراس نهیهز«

 يهاهیدوم و سوم و چهارم قرار دارند و گو يدر رتبه ها بیبه ترت
را در  یها بودجه ورزش همگانونیکه فدراس یوجود نظارت«

عامل  نیترتیکم اهم »خرج نکنند یهرمانق ای يبخش جار
باشد. یم یهمگان يهاورزش ونیفدراس یورزش یابیضعف بازار

)، خاکسار 1387( ینیحس قاتیتحق جیدست آمده با نتاهعوامل ب
در مورد  نتایج حاصل دارد. ی) همخوان1387( رزادهی) و نص1393(

 يهاورزش ونیفدراس یابیبازار يهامربوط به فرصت يهاهیگو
عالقه « ،شتریب تیموضوع است که اولو نینشانگر ا یهمگان

باشد و یم »یهمگان يهاگسترده مردم و جوانان به ورزش
 یهمگان يهاورزش ونیفدراس یورزش یابیفرصت بازار نیترمهم

از برند ورزشکاران جهت  استفاده«مانند:  ییهاهیباشد و گویم
 لیمتما يهاسازمانسسات و ؤها، موجود شرکت« ،»ییدرآمدزا

در  بیبه ترت »یونیزیحق پخش تلو« ،»به اسپانسر شدن
از  ییدرآمدزا«دوم و سوم و چهارم قرار دارند و عامل  يهارتبه
 گرید يکشورها يبرا کشور انیورزشکاران و مرب تیترب قیطر
 یورزش یابیفرصت بازار نیترتیکم اهم »امر نیا ستارخوا

 يهاافتهیهمسو با  جیباشد. نتایم یهمگان يهاورزش ونیفدراس
 جیباشد. نتایم )1394) و قره و کلهر (1392و همکاران ( اینعیسم

 یابیبازار يدهایمربوط به تهد يهاهیحاصل در مورد گو
 نیموضوع است که ا نینشانگر ا یهمگان يهاورزش ونیفدراس

 یبه بودجه دولت یوابستگ اریمع شتریب تیاولوگر نشان جینتا
 ونیفدراس یورزش یابیبازار دیتهد نیتراشد و مهمبیم

 ونیفدراس يریپذریثأت « يهاهیباشد و گویم یهمگان يهاورزش
در  یورزش زاتیتجه متیق دینوسانات شد« ،»یاسیس اناتیاز جر

و  یدولت ییربنایاندك ز يگذارهیسرما زانیم« ،»داخل کشور
چهارم قرار دارند وم و سوم و د يهادر رتبه بیبه ترت »یخصوص

کم  »بیرق يکشورها یابیمناسب بازار تیفعال«ویۀ و گ
 يهاورزش ونیفدراس یورزش یابیبازار دین تهدیترتیاهم

 ونی ،)1397( يصابر هايافتهیهمسو با  جیباشد. نتایم یهمگان
 باشد.ی)  م1392همکاران ( و یی) و آقا2005و کانگ (

 يهاورزش ونیفدراس ینهائ ازیامت نکهیتوجه به ا با
 40/2 سیماتر نیدر ا یورزش یابیبازار طهیدر ح یهمگان

 ونیفدراس يرو شیپ يهاضعف، بنابراین محاسبه شد

بر  ايتا اندازه یورزش یابیبازار طهیدر ح یهمگان يهاورزش
 ازیامت نکهیبا توجه به ا نیآن غلبه خواهد کرد. همچن يهاقوت
 نیدر ا یورزش یابیبازار هطیدر ح یهمگان يهاورزش ینهائ
 يرو شیپ هايفرصت ، پسمحاسبه شد 62/2 سیماتر

بر  ايتا اندازه یورزش یابیبازار طهیدر ح یهمگان يهاورزش
 یشامل افتهیهمسو با  جیآن غلبه خواهد کرد. نتا يدهایتهد

) 1393زارع ( و) 1397( يصابر ،)1393( یمی)، کر1394(
 یو خارج یعوامل داخل یابیارز سیماتر ییباشد. نمره نهایم

 ونیفدراس یورزش یابیبازار يراهبرد گاهیمشخص کرد که جا
قرار دارد.  با توجه به ) WOي (در منطقه یهمگان يهاورزش

 ی ازحاک طیشرا نیاذعان کرد که ا یستیبا جینتا نیا
موجود و  تیو حفظ وضع کارانهمحافظه هايراهبرد يرکارگیبه

 ترشی. پباشدمی عمل ۀدرعرص یتهاجم هیبه ناح کینزد
 نی. ادیارائه گرد اولویت کیکارانه به تفکمحافظه يراهبردها

کارآمد و متخصص  یانسان يرویراهبردها شامل: تربیت ن
ورزش  یابینو در توسعه بازار يهايآورگیري از فنبهره

 يهاياستراتژ میدر مورد مفاه رانی، آموزش مدیهمگان
و  يدبر نقش راهبر دیکأ، تیورزش همگان یابیبازار

و  کیاستراتژ تیریدانش مد تیسازمان و تقو سازيياستراتژ
ها در جهت متناسب نهیهز لیو کاهش و تعد یورزش یابیبازارا

. سپس باشدیبازار م يهانمودن خدمات و کاال در بخش
 یابیتوسعه بازار يهااستیدنبال آن سبهگانه و  14 يراهبردها

 نیبدعملیاتی  در قالب برنامۀ  یهمگان يهاورزش ونیسفدرا
توسعه مشارکت  قیاز طر یمنابع مال نیمأشد: ت انیصورت ب

 يآورکردن سازمان بر فن یمبتن يتالش برا ،یبخش خصوص
ورزش  یابیاطالعات و ارتباطات، ارتقاء و توسعه مشاوره بازار

نو  يهايآوراز  فن گیريبهرهو  یفیو ک یبه لحاظ کم یهمگان
 یانسان يرویتربیت ن ،یو برند ورزش همگان گاهیدر ارتقاء جا

در توسعه ین نو يهايآورگیري از فنکارآمد و متخصص بهره
 میدر مورد مفاه رانیآموزش مد ،یورزش همگان یابیبازار

و  يبر نقش راهبر دیکأت ،یورزش همگان یابیبازار يهاراهبرد
و  راهبردي تیریدانش مد تیسازمان و تقو يزساياستراتژ

ها در جهت متناسب نهیهز لیکاهش و تعد ،یورزش یابیبازارا
و  تیبازار، استفاده از ظرف يهانمودن خدمات و کاال در بخش

 در امر ورزش، اًفعال خصوص يهاها و ارگاننهاد ریمشارکت سا
کشورها،  ریسا یداخل يتفحص در خصوص بازارها تحقیق و

به لحاظ  ونیفدراس یورزش همگان يهافضا يلبدکا ۀتوسع
با توجه به  یورزش همگان يهاربازا يبندبخش رییو تغ یفیک
در ورزش  کیاستراتژ یابیتوجه به بازار ان،یمشتر يازهاین

هاي تعامل نزدیک با نهادها و سازمان ون،یفدراس یهمگان
 شیافزا ،یورزش همگان یابیورزشی در جهت توسعه بازار
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 يمندبهره ،يو مجاز يداریشن ،يدارید يهارسانه در غاتیتبل
مورد  در از بازار). یمتمرکز (تمرکز بر سهم کوچک یابیاز بازار

اهداف  دیبا یابیارز يارهایمع نییموجود قبل از تع يراهبردها
شود که قابل  نیتدو ییارهایمشخص و سپس مع یکم

مداوم باشد تا با دادن بازخوردها  دیبا یابیباشند. ارز يریگاندازه
 ن،یدر بهتر شدن کارها و رفع نواقص شود. بنابرا یبه افراد سع

جبران  يتالش خود را برا تینها دیبا با استفاده از راهبردها
 ةبالقو يهاتیخود با استفاده از مز يهایها و ناتوانضعف

 کیاستراتژ گاهیبه کار بندد. با توجه به جا یطیمح يهافرصت
قرار دارد،   )WOي (که در منطقه یورزش همگان یابیبازار

با توجه به  دیبا یورزش همگان یابیبازار رانیو مد نیمسئول
)، در SO( يهايبه استراتژ دنیط موجود و تمرکز بر رسیشرا

رشد و توسعه خود  ریبه مس کیبرنامه استراتژ نیقدم بعد با تدو
از نقاط قوت  دیبا یورزش همگان یابیبازار نیادامه دهند. بنابرا

 شیموجود و پ هايخود در درون سازمان بهره برده و فرصت
 در هافرصت آنو از  یخارج را بررس طیسازمان در مح يرو

استفاده کند. الزم  یورزش همگان یابیبازار تعالی و رشد جهت
اقدام  نیعالوه بر ا یورزش همگان یابیبه ذکر است که بازار

 ییبه فراخور توانا زینقاط ضعف داخل سازمان را ن دیمؤثر، با
موجود در خارج  داتیتهد ییو برطرف کنند و با شناسا یبررس

 نیدر بهتر ایداده و  لیآنها را تقل ،یشناسبیسازمان و آس
 .ندینما لیبه نقاط قوت تبد طیشرا

به  میتوانیحاضر، م يپژوهشگران، با راهبردها دهیعق به
تا  میبهتر برس یبه زندگ دیسالم، ورزشکار، بانشاط و ام ياجامعه

نداشته  ونیاز فدراس رونیب یبه منابع مال يازیکه ن ییآنجا
 ءرا ارتقا یهمگان يهاورزش دی. بامیخودکفا گرد و کامالً میباش

شهرها و روستاها از امکانات  یکه تمام يتا حد میده جیو ترو
 یتمام يو پایه که مادر یورزش نیمند شوند تا ابهره یورزش

  یابد. جینقاط کشور ترو یاست را در تمام یقهرمان يهاورزش
 يهااست که ورزش نیا جینتا نیا گریمهم د مورد

 يهاتیأ. همیکن یمعرف رانیا مردمو به  یابیرا باز یهمگان
 تیفیو به ک میده شیرا افزا يریو عشا ییورزش روستا

 یابیبازار يراهبردها نیترمهم نیو همچن مییافزایها بباشگاه
: تشکیل شوراي خیرین به یهمگان يهاورزش ونیفدراس

، یهاي همگانمنظور افزایش منابع مالی در جهت توسعۀ ورزش
مند به گیري از خیرین پیشکسوت ورزشی عالقهبهره

جهت پشتیبان مالی، ایجاد نظام  یهاي همگانورزش
اي موفق و مناسب، ایجاد استعدادیابی مناسب با توجه به الگوه

اي مناسب براي جذب ، ایجاد زمینهیهاي همگانفرهنگ ورزش
و اسپانسرهاي مالی، تقویت بنیۀ مالی ورزشکاران در  انحامی

ها و ایجاد انگیزه در ، تعیین مشوقیهمگان يهابخش ورزش
، ایجاد سایت به روزشده براي یهاي همگانورزشکاران ورزش

وستایی و عشایري جهت اعالم ر ی،هیأت ورزش همگان
هاي داوري، مربیگري و همچنین برگزاري مسابقات، کالس

به آن  دیرا با یهمگان يهامربوط به ورزش يهانوارهجش
آن: برگزاري مسابقات  ییاجرا يهااستیس نیپرداخت و همچن

 ،یهاي همگانترویج ورزش ۀتوسع ،جهتیهمگان يهاورزش
زیر  یهمگان يهامخصوص ورزشهاي ورزشی ایجاد باشگاه

نظر متخصصان، استفاده از متخصصان ورزشی به عنوان 
افزایش  ،ی و قهرمانیهاي همگانورزش اباناستعدادی
افزایش اماکن ورزشی  ،یهاي همگانگذاري روي ورزشسرمایه
در سراسر کشور، ممنوع کردن استفادة  یهمگان يهاورزش

 ،یورزش يهاباشگاه یمامغیرورزشی از کلیۀ اماکن ورزشی در ت
، جذب حامیان یهاي همگانحمایت از ورزشکاران نخبۀ ورزش

کشور،  یگذاري در بخش ورزش همگانهمالی براي سرمای
در سراسر  یهمگان يهابرگزاري مسابقات ورزشی متعدد ورزش

ها، استفاده از کشور براي ایجاد انگیزه در ورزشکاران این ورزش
عشایري و هاي ورزش روستایی افراد متخصص در هیأت

هاي سنی هاي منظم در ردهکشور، برگزاري استعدادیابی
نهفته، ایجاد اماکن ورزشی  ستعدادهايمختلف براي کشف ا

رایگان جهت سوق دادن جوانان و نوجوان به سوي این ورزش 
 روهايیصورت است که ن نیپژوهشگران به ا شنهادیباشد. پیم

هاي و دوره یبه مدارك دانشگاهها  ونیمتخصص درون فدراس
مثل تجارت  ی:ورزش یابیهاي مربوط به بازارنهیبازآموزي در زم

 تیاي تربهاي رسانهورزش یابیو بازار یورزش غاتی، تبلیورزش
و  مایصدا و س ژهیبه و یورزش هايکنند و توجه رسانه زیو تجه

 صیدر جهت تخص یبرخوردار از اعتبارات دولت هايرسانه ریسا
و  یورزش همگان یابیبه موضوع بازار شتریب يزمان و فضا

 ورزشدر جهت توسعه فرهنگ  یورزش هايساخت برنامه
 هايتیمردم به انجام فعال قیو تشو بیآموزش و ترغ ،یهمگان
 ز،یهمکاران عز یو در انتها از تمام رد،یروزانه صورت گ یورزش
 نیکه در انجام ا ايجامعهو  بدنیتربیتارجمند و دلسوز  دیاسات

 .میینمایو تشکر م ریتقد نمودند، ياریپژوهش 
و  نیکه مسئول دست یابیم یاست به جامعه ورزش دیام 

 قاتیها و تحقورزش کشورمان به پژوهشبدنی و تربیتبزرگان 
ها را نهاده و نتایج آنتوجه نموده و به آنها ارزش و ارج  یورزش

 نیدر ب ياژهیصورت است که ورزش نقش و نی، در ابکار برند
جهت  یورزش اهداف ،دیو با تالش و ام یافتمردم خواهد 

 ثمر خواهد نشست. سالمت و نشاط جامعه به
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