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 چكيده

اجراي اين پژوهش براساس . بود يو محل يبوم يها ورزشبر  يدتأكبا  ييورزش روستا ةتوسع هاي ياستراتژ تدوين پژوهش، اين هدف

و  وتحليل يهتجز يبرا .شدآن به كمك نخبگان پر  ةپرسشنامو  استاين روش بر رياضي مبتني . است 1AHPيمراتب سلسلهروش تحليل 

با وزن نهايي  SO هاي ياستراتژنتايج نشان داد كه . دشاستفاده  Expert Choice افزار نرماز  شده يآور جمع يها دادهج از يحصول نتا

 ةرتب در 196/0با وزن نسبي  ST هاي ياستراتژدوم و  ةرتبدر  281/0با وزن نسبي  WO هاي ياستراتژاول و پس از آن  ةدر رتب 368/0

حفظ،  ا،ياح شامل ها ياستراتژترتيب بهترين  بدين .چهارم اهميت قرار دارد ةدر رتب156/0با وزن نسبي  WT هاي ياستراتژسوم و 

هر ( يمحل - يبوم يها ورزش يادهايالمپ يبرگزار، گوناگون در روستاها يبا استعدادها يعيطب يكيزيف هاي يطمحو گسترش  ينگهدار

 يها كارناوال يانداز راه، )ها ستياكوتور( يگرد بوم يبرا يعيطب يها اقامتگاه يستأس، )مجاور يچند روستا اي كي يزبانيسال به م

آنها در  بيآنها و تصو يبرا نامه يينآ تدوينو  ييروستا يها ورزشقانونمند كردن يي، در مناطق گوناگون روستا يشاد - يورزش

 .ي استمحل - يبوم يها ورزش ونيفدراس

  
  هاي كليدي واژه

 .SWOT،AHP ،بومي و محلي يها ورزش، ييورزش روستا ،استراتژيك يزير برنامه 
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1. Analytic Hierarchy Process 
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 مقدمه

 اهميت حائز زندگي دوران تمام در ورزش كلي طور به

 مكان افراد شود مي موجب آنكه بر عالوه ورزش .است

 در ،باشند داشته خود فراغت اوقات گذراندن براي مناسبي

 زيادي بسيار تأثير آنان روحي و جسمي سالمت تأمين

دني است ورزش به معني هر شكلي از فعاليت ب). 1( دارد

به بهبود  شده يسازماندهكه از طريق مشاركت اتفاقي يا 

روابط  ةدهند شكلو  كند يمسالمت بدني و روحي كمك 

اجتماعي يا دليل كسب نتايج در تمامي سطوح رقابتي 

 دهد ميتاريخي نشان  هاي بررسي). 11،15( شود يم

زندگي اجتماعي انسان  ناپذير تفكيكورزش و بازي، جزء 

توجه به شرايط اقليمي و جغرافيايي هر منطقه  است و با

رواج دارد كه در بسياري موارد نفوذ  هايي ورزشو  ها بازي

در  .پيراموني پيدا كرده است هاي سرزمينبيشتري در 

 ،بازي برابر سرگرمي، مشغوليت ةفرهنگ لغت فارسي، كلم

اما  .لعب، كار، ورزش و فريب آمده است تفريح،

ا برگرفته از كنجكاوي براي كشف بازي ر شناسان زيست

 ةنتيجشناسان نياز انسان به بازي را  روانمحيط دانسته و 

شناسان نيز بازي را  جامعه .دانند ميوجود انرژي مازاد 

. كنند ميبراي تمرين زندگي اجتماعي قلمداد  اي وسيله

 دهد ميدر يونان و روم نشان  گرفته انجاممطالعات تاريخي 

 هايي بازيو  ها ورزشزيادي به  ةاندازتا كه ساكنان اروپا 

. اند داشتهتوجه خاصي  رند،داگروهي و اجتماعي  ةجنبكه 

فرهنگي ورزش ايران نشان  هاي ريشهبازبيني و بازشناسي 

ايرانيان همواره براي تقويت روح و جسم خود و  دهد مي

اوقات فراغت و رفع نيازها با توجه به امكانات و  كردن پر

گوناگون  هاي ورزشو  ها بازيد به شرايط موجو

 شده ثبتنوع بازي سنتي  150بالغ بر). 17( پرداختند مي

 هاي شيوهدر ايران وجود دارد كه به مرور زمان و تغيير 

 از .زندگي نسل امروز با بسياري از آنها بيگانه شده است

 ةزدر حو نظران صاحب و مديران توجه قبل ةده سه

 و بلندمدت يزير برنامه سمت بهمطالعات مديريت ورزش 

 يزير برنامه .است شده جلب استراتژيك يزير برنامه ويژه به

 اين. است شده ها حكومت اصلي يها دغدغهاز  ورزش براي

 دليل به ميالدي شصت اوايل و پنجاه ةده اواخر از ضرورت

 نمود بيشتر ارتباطات تدريجي رشد و جهاني ةويژ شرايط

 يزير برنامهن بسياري اهميت دانشمندا .است كرده پيدا

و  اند كردهمختلف بررسي  يها جنبهاستراتژيك را از 

استراتژيك با عملكرد  يزير برنامههمگي روي همبستگي 

 كنوني دنياي در ).4( توافق نظر دارند ها سازمانمطلوب 

 ديگر است، تغيير حال در آور سرسام سرعتي با كه

 بر مبتني و يكباره هاي گيري تصميم از توان نمي

 امروزه و كرد استفاده تجربي و شهودي هاي قضاوت

 و علم از بتوانند كه بود خواهند موفق هايي سازمان

 با آشنايي عالوه به .كنند استفاده استراتژيك مديريت

 كه فنوني و ها روش و راهبردي هاي تصميم اتخاذ چگونگي

 داشته نقش ها تصميم آن شدن واقع مؤثر در تواند مي

 فرايند استراتژيك يزير برنامه ).24( است ضروري ،باشد

 آينده به نگاه كه است پيچيده و مستمر سازماني تغيير

 يزير برنامه .كند يم تمركز آينده بيني يشپ بر و دارد

عمومي و  يها بخشاستراتژيك معموالً توسط مديران 

اختصاص منابع براي دستيابي به  منظور خصوصي به

 از بسياري موفقيت رمز ).14( شود ميه عملكرد باال استفاد

 وتحليل يهتجز تواند يم مديريتي يها پروژه و ها سازمان

 بررسي و) ها و ضعف ها قدرت( داخل موجود منابع صحيح

. )13،25( باشد )تهديدها و ها فرصت( خارجي هاي يتموقع

 مختلف هاي يدهپد بر مؤثر عوامل به يتوجه بي شك يب

 .)5( شد خواهدمنجر  جامعه ديدن آسيب به اجتماعي

موانع زيادي در ورزش براي اجراي مديريت استراتژيك 

 ساالري يستهشا: از اند عبارتآنها  ترين مهموجود دارد كه 

 فرهنگ ضعف، شيورز انمدير ينـتعيدر  كدـنا

در  اترـتغيي، ورزش منظاو  انمديردر  يرمحو برنامه
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 ثباتي يب ،ورزش بر يرگذارتأث يدولت نكال هاي ياستس

از  كافي نطميناا معد، يـشورز يها سازماندر  مديريت

 دسناا دكمبوو  يـلتدو ةـجدبو راـعتبا أمينـتو  تخصيص

 يها برنامه ياجرا يابر قانوني تماالزو ا ستيدباال

  ).9(در ورزش  كياستراتژ

آنچه امروزه در مورد توسعه در مناطق روستايي مطرح 

پايدار روستايي فرايندي  ةتوسع .پايدار است توسعةاست، 

اساسي و قابل  نيازهاي تأميناست كه هدف اصلي آن 

فعلي و  هاي نسلزندگي براي  هاي عرصهزيست كردن 

و  تر امن اي آينده وآينده و بهبود و ارتقاي سطح زندگي 

براي روستاييان است و بايد توجه داشت  تر سعادتمندانه

لزم عملكرد سالم مست ةجامعكه زندگي سالم و ايجاد 

 -بومي هاي ورزش توان ميدر اين ميان . انسان سالم است

در نيروهاي اجتماعي براي  ثيرگذارأمحلي را از عوامل ت

ويژه در جوامع روستايي دانست كه  بهپايدار،  ةتوسعتحقق 

مديريتي به  هاي هزينهكمترين هزينه را در مقابل ساير 

از  ها رزشوو  ها بازيدر ايران . دهد ميخود اختصاص 

. برند ميرنج  نيافتگي توسعهو  شدگي فراموش، يتوجه بي

در دانمارك نشان داد  2005در سال  گرفته انجامتحقيقات 

بومي و محلي در بين جامعه موجب  هاي بازيكه ظهور 

بومي و  هاي بازي .)23(شده است مدرنيته  تحول سنت و

ي اجتماع–محلي به تكامل نظام آموزشي و نظام فرهنگي 

و فراهم  ها بازيتوجه به اين  و) 25( شود مي منجرجامعه 

وجود آمدن  بهآوردن وسايل و تجهيزات براي آنها موجب 

كه در كشور  پژوهشيدر ). 23( شده استجديد  هاي بازي

 محلي وبومي  هاي ورزشنيجريه با هدف رشد و گسترش 

تمامي سطوح  در دولتحضور و حمايت  صورت گرفت،

بومي و محلي و قوي  هاي بازي سترشگ وبراي رشد 

در ميان جامعه ضروري  ها ورزشاين  هاي پايهكردن 

وسايل  توانند نمي تنهايي به ها فدراسيون). 22(قلمداد شد 

را  ها بازيو تجهيزات الزم براي جوانان خواهان احياي اين 

بيشتر و تالش  پذيري مسئوليت با فراهم كنند و دولت بايد

وردن تجهيزات و امكانات مورد نياز در فراهم آجهت در 

اهالي رسانه نيز در ). 21(تمام سطوح آنها را ياري كند 

سنتي بسيار ضعيف عمل  هاي ورزشترويج و تبليغ  ةزمين

كه بايد با تالش بيشتر در آگاهي آحاد جامعه از  كنند مي

در  ها ورزشتصويري روشن از اين  ةارائو  ها ورزشاين 

نبود كاركنان آگاه و ). 22( شندذهن مردم كوشا با

در  محلي وبومي  هاي بازي ةزميندر  ديده آموزش

 ها بازيبراي پاسخگويي به نيازهاي اين  ها فدراسيون

كه  هاست بازياين  »ترويج«و  »احيا«مشكل جدي در راه 

را براي اين كار  ديده آموزشدولت بايد كاركنان كوشا و 

يا  اند نديدهآموزش  همچنين كاركناني كه. استخدام كند

ملي  هاي سسهمؤدر بايد  ،نيستند روز بهدر اين زمينه 

كافي براي مربيان و  ةنبود انگيز). 20( تعليم داده شوند

موانع ديگر علت كمبود حقوق و مزايا از  بهورزشكاران 

به اين مسئله  اي ويژهترويج  اين رشته است كه بايد توجه 

 ايران، سوم غني و متنوعو ر آداب و ها فرهنگ. )22(شود 

كه  استبومي و محلي مختلف  هاي بازيع انوا و حاوي

براي معرفي حفظ و  اي يافته نظامتاكنون تالش  متأسفانه

  .صورت نگرفته است آنهااحياي 

 اقليمي، طبيعي، هاي ويژگي به توجه با گلستان استان

 پذيراي مختلف، هاي دوره در اجتماعي و سياسي اقتصادي،

 در .اند كرده مهاجرت استان اين به كه بوده گوناگونياقوام 

 فارس، استرآبادي، شامل مختلفي اقوام استان اين

 قزاق بلوچ، كرد، ترك، ،تركم سيستاني، كتولي، مازندراني،

مناطق، ر بيشتامروزه در  متأسفانه .كنند مي زندگي ،…و

هاي كامپيوتري و فكري  هاي سنتي با ورود انواع بازي بازي

هاي  هاي جديد جايگزين بازي بازي نوعي بهرنگ شده و كم

كودكان را  بدنيبومي ملي شده كه در واقع تحركات 

گله «بومي و محلي  هاي بازياين روزها از  .گرفته است

، »ترك كون ترك يا«، »زو يمل يال«، »چرونم گله راه



 1397، زمستان 4، شمارة 6نشرية رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي، دورة                                                            76

 

 يشليپ«، »گج به دومن«، »ون گزنيقو«، »تق تق فرشته«

هفت «، »قار ماق«، »سار جه قاوون«، »ميپشو ما نبود

اب يآس«، »چاران چاران«و  »جوب چللك« ،»سنگ

چمچه «، »برم يگرگم گله م«، »باغالن دوو« ،»بچرخ

دور بين كودكان و  چندان نههاي  گذشتهكه در  »خاتون

 هرچند ،نوجوانان گلستاني رواج داشت، خبري نيست

ة وارجشنبرگزاري  بامتوليان ورزش استان گلستان 

و  ها بازياين نوع  ياحيابراي  بومي و محلي هاي بازي

  .كند ميزيادي تالش معرفي آنها به نسل جديد 

 همان مشخصاً تدويني، ةشيو به استراتژي طراحي

 ياد آشكار استراتژي يك عنوان به آن از كه است روشي

 گيري تصميم براي دقيق چارچوبي روش اين در .شود مي

 صراحت و وضوح بهامكان حد تا  تاقداما مسير و ترسيم

 روايي از باال سطح مديران روش، اين طبق .شود مي بيان

 روال اين. كنند مي استفاده امور ارزشيابي براي مند نظام

 و مرتب را خود سازمان و محيط مديران كه كند مي ايجاب

 و تهيه را اي برنامه و كرده وتحليل تجزيه دقيق طور به

 بدون و آگاهانه بتوانند آن موجب  به كه ندكن تدوين

 كامالً رخدادهاي با مواجهه به نيازها از نگراني

 است اين اصلي ةمسئل حال. روند  پيش به ناپذير بيني پيش

 شهرهاي ةهم ةدر محدود متعدد روستاهاي وجود با كه

بسيار قوي در  ةنيپيشوجود  و گلستان، استان مختلف

 ورزش، با مرتبط هاي سازمان آيا محلي، -بومي هاي ورزش

 استراتژي و هستند استراتژي داراي اين امر ةتوسع براي

 استان در اين محلي -بومي هاي ورزش ةتوسع مطلوب

 ؟بايد باشد چگونه

 

  روش پژوهش
 ةپژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر نحو

از نوع مطالعات  و يشيمايپ -يفيگردآوري اطالعات، توص

روش تحليل ي اين پژوهش براساس اجرا. است يكاستراتژ

بر رياضي  مبتنياين روش . است 1AHPمراتبي سلسله

در اين . شود مي آن به كمك نخبگان پر ةو پرسشنام است

در . نفر است 30تا  3بين  گيري نمونهحجم معموالً روش 

 ةكه داراي سابق از خبرگان نفره ده ةجامعاين پژوهش يك 

بومي و محلي  هاي بازيپژوهشي يا اجرايي در خصوص 

 مديريت ةرشت انتخاب شدند كه چهار نفر در ،بودند

تحصيل مديريت ورزشي  ةشش نفر در رشتاستراتژيك و 

معناي  گيري نمونهروش اين در ). دكتري( بودندكرده 

. استزيرا منحصر به نظرخواهي از نخبگان  ،نداردچنداني 

نداردي ، با استفاده از مراجع استاپيشنهادي هاي استراتژي

بومي و محلي ايران و نيز  هاي ورزشمانند فدراسيون 

متناسب با وضعيت ( آنهادن كرمعتبر و بومي  هاي مقاله

  .پيشنهاد شده است) استان گلستان

ابزار  عنوان به اي پرسشنامهدر پژوهش حاضر، 

 يديلك يرهايمتغ وتحليل تجزيه منظور به ها داده يگردآور

مؤثر در  هاي استراتژي ةارائ تينهادر مربوط به پژوهش و 

 يه حاوكمحلي استان گلستان  -بومي هاي ورزش ةتوسع

. دشه ي، تهبودمربوط به موضوع پژوهش  هاي ويژگير بيشت

با استفاده از اطالعات  پرسشنامهدر بخش اول 

 هاي ورزشاستراتژيك فدراسيون  ةبرناماز  آمده دست به

با اين  مراستاه ةشد چاپمعتبر  هاي مقالهمحلي و  -بومي

بر  مؤثرپژوهش، پنجاه عامل از عوامل دروني و بيروني 

 گرفتهنظر  بومي و محلي در ايران در هاي ورزش ةتوسع

با استفاده از جدول  پرسشنامهدر بخش دوم  .شد

براي . اند شده بندي رتبه) 26( ساعتي بندي رتبهاستاندارد 

را  9تا  7بين  امتيازيك از عوامل كه  اين منظور هر

انتخاب شده و براي نوشتن ماتريس  ،آوردند دست به

SWOT  استفاده  آنهااز  شده استخراج هاي استراتژيو نيز

 هاي استراتژيبا استفاده از  پرسشنامهدر بخش سوم  .شد

زوجي  هاي پرسشبا   هپرسشناممنتخب در بخش دوم، 

                                                           
1.Analytic Hierarchy Process 
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استراتژيك و  ريزي برنامهكه توسط نخبگان  شد  تهيه

 ييروا منظور به .شي در استان گلستان پر شدمديريت ورز

 نظر صاحب تادانچند تن از اس از پرسشنامهن يا يمحتوا

  وشد  ينظرخواه يت استراتژيك و ورزشيريش مديبا گرا

بر رياضي است،  مبتنيروش  AHPاز آنجا كه  .شد تأييد

زوجي  هاي پرسشآن استاندارد بوده و شامل  ةپرسشنام

 تأثيرگذار متغيربين دو  ةمقايس است كه در هر بخش به

معمول  هاي روشبنابراين مانند  ،پردازد مي همزمان طور به

  .نيازي به سنجش پايايي آن نيست

 هاي دادهج از يو حصول نتا وتحليل تجزيه يبرا

ق با در نظر گرفتن روش انجام ين تحقيدر ا شده آوري جمع

و  دهشمرتبط استفاده  يسلسله فنون آمار يكق از يتحق

و تحليل  ين فنون آماريسهولت، در استفاده از ا يبرا

استفاده  Expert Choice افزار نرماز  آمده دست بهنتايج 

و طرح  SWOTماتريس  ةتهيواقع پس از  در. دش

زوجي در  هاي پرسشمنتج از آن،  هاي استراتژي

نتايج  آوري جمعمربوط تهيه و پس از  ةپرسشنام

بررسي شده و  افزار نرمسط اين نخبگان، نتايج تو گيري رأي

 بندي رتبهاهميت  ةدرجپيشنهادي براساس  هاي استراتژي

  .شد

 

  تحقيق يها افتهي
و  ها فرصت( بيروني طيمح يديلكعوامل  1در جدول 

ها و  قوت( يدرونط يمح يديلكو عوامل ) دهايتهد

بر  تأكيداستان گلستان با  ييورزش روستا ةتوسع )ها ضعف

آورده شده  ها آزمودنيي، از ديدگاه محل و يبوم هاي ورزش

 .است

 يو محل يبوم هاي ورزشبر  تأكيداستان گلستان با  ييورزش روستا ةتوسع يو درون بيروني طيمح يديلكعوامل . 1 جدول

عوامل 
  عوامل فرعي   اصلي

  نقاط قوت
)S(  

S1 روستاها در مناسب فيزيكي محيط وجود 

S2 روستا هنگيفر ساختارهاي و طبيعت با پيوند 

S3  محلي از تنوع و گوناگوني- بومي هاي ورزشبرخورداري 

S4  نقاط استانر بيشتمحلي در  - بومي هاي بازيسنتي و  هاي ورزشتنوع 

S5  محلي- بومي هاي ورزشسهولت انجام 

  نقاط ضعف
)W(  

  

W1  استانت أهيدر ) داور، مربي، مدرس( اي حرفهتخصصي و كاركنان كمبود 

W2   توازن بين امكانات موجود و انتظارات در مناطق گوناگون روستاييعدم 

W3 وزش روستايي ةعرصحفظ فعال بانوان در  منظور بهموجود  هاي معذوريتو  ها محدوديت 

W4  و تسهيالت الزم ها فرصتشهري و روستايي در استفاده از  ةجامعمحسوس بين  ةفاصلوجود 

  ها فرصت
)O(  

O1 اف اجتماعي در جوانانجلوگيري از انحر 

O2  محلي در استان- ورزشي بومي- فرهنگي هاي جشنوارهبرگزاري مسابقات و  ةزميناستقبال و وجود 

O3 
توريسم و جايگزيني درآمدهاي نامتعارف روستاييان با درآمدهاي حاصل از  ةتوسعو  زايي اشتغالفراهم بودن فرصت 
 ورزشي هاي جشنوارهبرگزاري مسابقات و 

O4 فراهم آوردن فرصت براي ترويج فرهنگ بومي و حفظ آن 

O5  محلي استان گلستان- بومي هاي بازيو  ها ورزشقابليت ثبت ملي و جهاني برخي از 

  تهديدها
)T(  

T1  ورزشي در مناطق روستايي ةسرانپايين بودن 

T2  روستايي ةجامعدر  محلي-بومي هاي ورزش ةزمينكمبود نيروهاي متخصص در 

T3 روستايي هاي ورزشو مغفول ماندن  اي حرفهبه ورزش  اي رسانه ةجامع ازحد بيش توجه 

T4  توزيع متوازن فرصت و تسهيالت منظور بهورزش روستايي  ةحوزنارضايتي ناشي از نبود برنامه در 
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از روش تحليلي  SWOTدر ادامه تحليل 

ابتدا . گرفتطي مراحل زير انجام  AHPمراتبي  سلسله

نحوي  به ،شدتبديل  مراتبي سلسلهئله به يك ساختار مس

در سطح  1در شكل . قابل شناسايي باشد AHPكه توسط 

، در سطح SWOT هاي گروهاول هدف، در سطح دوم 

و در سطح چهارم راهبردها قرار  SWOTسوم عوامل 

 .گيرند مي

 

  
 

 ورزش روستايي ةتوسع طراحي استراتژي  AHPمراتبي سلسله درخت نمودار .1 شكل

 

اهميت و  ةدرجبراساس  SWOT هاي گروه سپس

 و براساس ها گروهزوجي  ةمقايس صورت به تأثيرشانميزان 

 .)2 جدول( شدند بندي وزن) 1ساعتي( ارزشي 9 طيف

اجراي  منظور بهزوجي  ةحاصل از مقايس هاي دادهسپس 

روه وارد و تعيين اهميت هر گ وتحليل تجزيهمراحل 

 .شد Expert Choice افزار نرم

 اصليوزن عوامل  شده محاسبه 3 نتايج تحليل جدول

با وزن نسبي ) S( كه عامل نقاط قوت دهد مينشان 

با وزن نسبي ) O( ها فرصتاول و عامل  ةدر رتب 437/0

با وزن نسبي ) W( دوم و عامل نقاط ضعف ةدر رتب 263/0

با وزن نسبي ) T( سوم و عامل تهديدها ةدر رتب 194/0

ت نرخ ينها در. چهارم اهميت قرار دارد ةرتبدر  107/0

است و ) IR=00/0( برابر موردنظرناسازگاري ماتريس 

                                                           
1 . Saatey 

در مقايسات  )IR≥1/0( است 1/0متر از چون اين مقدار ك

، سازگاري در قضاوت خبرگان موردنظرماتريس  زوجي

  . وجود دارد

هر  يها گزينهوزن نهايي  4 با توجه به نتايج جدول

وزن محلي عناصر در وزن  ضرب حاصلگروه برابر است با 

هر يك از  ةنهايت رتب در و) عوامل اصلي( سر گروه خود

يي استان ورزش روستا ةتوسع استراتژيعوامل طراحي 

 .شدبومي و محلي مشخص  هاي ورزشبر  تأكيدگلستان با 
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  ساعتي بندي وزنمقياس . 2 جدول
1 3 5 7 9 2-4-6-8  

تر مهمكمي  اهميت يكسان تر مهم  تر مهمخيلي   تر مهم العاده فوق   مقادير بينابين 
  

   يزوجي گروه هاي مقايسه) هندسي( شده تلفيقماتريس . 3جدول
ها استراتژي  S W O T رتبه وزن 

S 1 109/2  910/1  774/3  437/0  1 

W 473/0  1 689/0  814/1  194/0  3 
O 523/0  432/1  1 661/2  263/0  2 
T 265/0  551/0  376/0  1 107/0  4 

  
  بومي و محلي  هاي ورزشبر  تأكيدورزش روستايي استان گلستان با ة توسع استراتژيطراحي  بندي رتبه .4جدول 

  وزن  عوامل اصلي
  وزن محلي   عوامل فرعي   عوامل اصلي 

  )اولويت( رتبه  وزن نهايي  عوامل فرعي

  نقاط قوت
)S(  437/0 

S1 185/0  081/0 4  
S2 134/0  059/0 7  
S3 211/0  092/0 3  
S4 298/0  130/0  1  
S5 173/0  077/0  5  

  نقاط ضعف
)W(  

  
194/0  

W1 194/0  038/0 11  
W2  171/0  033/0 15  
W3 274/0  053/0  9  
W4 362/0  070/0  6  

  ها فرصت
)O(  263/0  

O1 118/0  031/0  16  
O2 208/0  055/0  8  
O3 353/0  093/0  2  
O4 180/0  047/0  10  
O5 142/0  037/0  12  

  تهديدها
)T(  107/0  

T1 133/0  014/0  18  
T2 214/0  023/0  17  
T3 318/0  034/0  14  
T4 335/0  036/0  13  

 
كه عامل تنوع  دهد مينشان  4 نتايج تحليل جدول

نقاط  بيشترمحلي در  -بومي هاي بازيسنتي و  هاي ورزش

پس از آن عامل  ،اول ةرتبدر  130/0استان با وزن نسبي 

توريسم و  ةتوسعو  زايي اشتغال تفراهم بودن فرص

جايگزيني درآمدهاي نامتعارف روستاييان با درآمدهاي 

ورزشي با وزن  هاي جشنوارهحاصل از برگزاري مسابقات و 

 هاي ورزشعامل برخورداري  ،دوم ةدر رتب093/0نسبي 

در  092/0ي از تنوع و گوناگوني با وزن نسبي محل-بومي

عامل وجود محيط فيزيكي مناسب در روستاها  ،سوم ةرتب

چهارم و عامل سهولت انجام  ةدر رتب ،081/0با وزن نسبي 
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 ةرتبدر 077/0محلي با وزن نسبي -بومي هاي ورزش

شهري و  ةجامعمحسوس بين  ةفاصلوجود  ،پنجم

و تسهيالت الزم با وزن  ها فرصتروستايي در استفاده از 

ششم و پيوند با طبيعت و  ةدر رتب070/0نسبي 

 ةرتب رد 059/0ساختارهاي فرهنگي روستا با وزن نسبي 

برگزاري مسابقات و  ةزميناستقبال و وجود  ،هفتم

محلي در استان با -ورزشي بومي-فرهنگي هاي جشنواره

محدوديت و  ،هشتم ةدر رتب055/0ن نسبي زو

 ةعرصحفظ فعال بانوان در  منظور بهوجود م هاي معذوريت

نهم و فراهم  ةرتبدر  053/0وزش روستايي با وزن نسبي 

آوردن فرصت براي ترويج فرهنگ بومي و حفظ آن با وزن 

كمبود نيروهاي انساني  ،دهم ةدر رتب 047/0نسبي 

در استان با وزن ) داور، مربي و مدرس( تخصصي و جوان

قابليت ثبت ملي و جهاني  ،يازدهم ةدر رتب038/0نسبي 

محلي استان گلستان -بومي هاي بازيو  ها ورزشبرخي از 

نارضايتي ناشي از  ،دوازدهم ةدر رتب 037/0با وزن نسبي 

متوازن فرصت و  منظور بهورزش روستايي  ي حوزهنبود در 

 توجه ،سيزدهم ةدر رتب036/0تسهيالت با وزن نسبي 

و مغفول  اي رفهحبه ورزش  اي رسانه ةجامع ازحد بيش

در رتبه  034/0روستايي با وزن نسبي  هاي ورزشماندن 

عدم توازن بين امكانات موجود و انتظارات در  ،چهاردهم

 ةدر رتب033/0مناطق گوناگون روستايي با وزن نسبي 

عامل جلوگيري از انحراف اجتماعي در جوانان با  ،پانزدهم

وهاي كمبود نير ،شانزدهم ةدر رتب 031/0وزن نسبي 

محلي با وزن نسبي -بومي هاي ورزش ةزمينمتخصص در 

ورزشي در  ةسرانهفدهم و پايين بودن  ةرتب رد 023/0

هجدهم  ةدر رتب 014/0مناطق روستايي با وزن نسبي 

  . اهميت قرار دارد

 
  يو محل يبوم هاي ورزشبر  تأكيداستان گلستان با  ييورزش روستا ةتوسع هاينهايي راهبرد اولويت. 5 جدول

  راهبردها  وزن  ها استراتژي  رتبه

  SO(  368/0(تهاجمي   1

گوناگون در  يبا استعدادها يعيطب يكيزيف هاي محيطو گسترش  يحفظ، نگهدار ا،ياح .1
 روستاها 

 يچند روستا اي كي يزبانيهر سال به م( يمحل - يبوم هاي ورزش يادهايالمپ يبرگزار .2
 )مجاور

با توجه به  يامكانات رفاه ريو سا) ها ستاكوتوري( گردها بوم يبرا يعيطب هاي اقامتگاه تأسيس .3
 ياستان با استفاده از بخش خصوص شيطرح آما

با توجه به مشتركات  ييدر مناطق گوناگون روستا يشاد - يورزش هاي كارناوال اندازي راه .4
 هاآن يفرهنگ

 ونفدراسي در هاآن بتصوي و هاآن يبرا نامه آيينو نوشتن  ييروستا هاي ورزشكردن  قانونمند .5
  يمحل -يبوم هاي ورزش

  WO(  281/0(كارانه محافظه  2

 يقهرمان هاي رزشو هاي ريشه عنوان به يمحلي بوم هاي ورزش يبرا شتريب ةاختصاص بودج .1

 هر منطقه يدر روستاها با توجه به فرهنگ بوم يورزش	هنرستان تأسيس .2

 روستاها نيمشترك ب يمحل - يبوم هاي ورزش	ةجشنوار يو برگزار يگردشگر - از امكانات بوم استفاده .3

 بانوان ةژيو يمحل - يبوم هاي ورزش هاي جشنواره يبرگزار .4

و  ستيو جذب تور انييتوسط روستا يمحل - يبوم هاي ورزش يخصوص هاي شركت تأسيس .5
  اي دورهمسابقات  يبرگزار

  ST(  196/0(رقابتي   3

با  يمحل - يبوم يها-متخصص ورزش يروهاين تيترب مدت كوتاه هاي دوره ةوستيپ يبرگزار .1
 يتوجه به تنوع فرهنگ

 مرسوم هاي ورزش جاي به يمحل - يبوم هاي ورزش كردن نيگزيجا .2

 سميدر مجاورت امكانات جذب اكوتور يمحل - يبوم هاي ورزش يخصوص هاي باشگاه تأسيس .3

 - يبوم هاي ورزش يپخش گزارش مسابقات رسم يو خاص برا شتريب هاي زمان اختصاص .4
  صداوسيمااز  يمحل



 81                                                                  بومي و محلي يها ورزشبر  ديتأكورزش روستايي با  ةتوسع يها ياستراتژ
 

 

  يو محل يبوم هاي ورزشبر  تأكيداستان گلستان با  ييورزش روستا ةتوسع هاينهايي راهبرد اولويت. 5 جدول ةمادا
  راهبردها  وزن  ها استراتژي  رتبه

  WT(  156/0(تدافعي  4

 يستانبا توجه به تنوع ا ها دانشگاهدر  يمحل - يبوم هاي ورزش يتخصص هاي رشته تأسيس .1
 ها ورزش نيا

 در مدارس روستاها يورزش ةسران يبرا شتريب ةبودج اختصاص .2

  ييروستا ورزش يبرا صداوسيمادر  ياختصاص ةشبك تأسيس .3
  اروست در هاآن شتريب يماندگار يبرا انيياز اقتصاد روستا يبانيپشت .4 

  

در مدل  SWOTبا تلفيق نتايج حاصل از  انتهادر 

AHP  نهايي عوامل اصلي اطالعات الزم  هاي اولويتو

 5 نتايج تحليل جدول .اي تدوين راهبردها مشخص شدبر

 368/0با وزن نهايي  SO هاي استراتژيكه  دهد مينشان 

در  281/0با وزن نسبي  WO هاي استراتژي ،اول ةدر رتب

 ةدر رتب 196/0با وزن نسبي  ST هاي استراتژي ،دوم ةرتب

 ةدر رتب156/0با وزن نسبي  WT هاي استراتژيسوم و 

  .قرار دارد چهارم اهميت
 

  يريگ جهينتبحث و 
 يها پژوهشكلي بين نتايج اين پژوهش و ساير  طور به

 چشمگيريمشابه هماهنگي و توافق  ةزميندر  گرفته انجام

و  ها چالشمشترك بودن  ةدهند نشانوجود دارد كه همه، 

بومي و محلي مناطق  هاي ورزشكمبودهاي موجود در 

 ةمقايسدر اين بخش به تفسير و . گوناگون كشور است

گرفته در  انجام هاي پژوهشنتايج اين پژوهش و ساير 

موجود در ماتريس راهبردي  متغيرتوجه به هر كشور و با 

  . شود ميپرداخته 

، جلوگيري از پژوهشيكي از عوامل در بررسي اين 

يكي از نقاط قوت  عنوان بهانحرافات اجتماعي در جوانان 

بومي و محلي است كه در اين  هاي ورزش ةتوسعذاتي 

. نخست اهميت را دارا شده است ةرتبپژوهش 

مشابه را با پژوهش كنوني  اي نتيجهبسياري  هاي پژوهش

 هاي پژوهشبراي نمونه از  توان ميكه  اند داشتهبيان 

و  1393(و همكاران  زن پاپو ) 1393(بازوند و همكاران 

  .)6-8( نام برد) 1394

بومي و  هاي ورزش ةتوسعيكي ديگر از عوامل مهم در 

پايدار روستاها  ةتوسعمحلي و بلكه عاملي كه سبب 

بنيادين در استان در اين پژوهش  هاي زيست بوم عنوان به

و جايگزيني  زايي اشتغالمطرح شده، فراهم آمدن فرصت 

درآمدهاي نامتعارف توسط روستاييان با درآمدهاي حاصل 

بومي و  هاي ورزشي هاي جشنوارهاز برگزاري مسابقات و 

 ةرتبمحلي در روستاهاي استان است كه در اين پژوهش 

واضح و مبرهن است كه با . است دهكردوم را كسب 

 ةگسترش مهاجرت از روستاها به شهرها، پايايي و توسع

  اينپايدار روستاها به خطر افتاده و يكي از عوامل مهم در 

، كاهش درآمدهاي روستاييان بوده كه با تخريب هزمين

رو به  روز روزبهكشاورزي  هاي زمينطبيعي و  هاي زيستگاه

افزايش درآمد روستاييان با توجه به ، يقين به. افزايش است

در  تأثيرگذارموجود در روستاها، از عوامل  هاي پتانسيل

اين  هاي يافته. حفظ و پايداري روستاها خواهد بود

پژوهش و آنچه توسط بسياري از پژوهشگران از جمله 

، )1394(و همكاران  زن پاپ، )1392(ابراهيمي و همكاران 

درودخاني و  يحسن ،)1392(توكلي انگوت و همكاران 

ورزيه و و ) 1394(، رحمتي و همكاران )1394( همكاران

اهميت  ةدهند نشانمحقق شده است،  )1392(همكاران 

بومي  هاي ورزش ةتوسعشده در جهت  مطرحعامل  بسزاي

پايدار  ةتوسععاملي بسيار مهم در  عنوان بهو محلي 
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 قرار گرفته است تأكيدروستاها بسيار مورد 

)2،8،10،12،16،18.(  

 ةتوسعبر  مؤثرعوامل  ترين مهميكي ديگر از 

است، تنوع بسيار  مهمبومي و محلي كه عاملي  هاي ورزش

سوم  ةرتبست كه در اين پژوهش از ها ورزشدر اين 

 هاي ورزشكه تنوع  آنجااز . اهميت برخوردار بوده است

بومي و محلي، به عوامل گوناگوني مانند اقليم، 

مي و محلي و ساير عواملي از اين دست قو هاي فرهنگ

مانند ابراهيمي و  ها پژوهش، و در ساير استوابسته 

، توكلي )1393(و همكاران  زن پاپ، )1392(همكاران 

بر  )1392( و همكاران و ورزيده)1392(انگوت و همكاران 

  ).2،8،10،18( شده است تأكيدآن  بسزاينقش 

برخوردار ي ياربسعامل ديگر كه در اين بين از اهميت 

است، وجود محيط فيزيكي مناسب در روستاهاست كه در 

از . چهارم اهميت قرار داشته است ةدرجاين پژوهش در 

 هاي مكانروستايي و بومي بيشتر در  هاي ورزشكه  آنجا

ورزشي  هاي سالن، نياز كمتري به دگير ميروباز انجام 

 ةهزينبه همين سبب، . وجود دارد ها ورزشبراي اين 

قهرماني و  هاي ورزشنسبت به  ها ورزش گونه اينبرگزاري 

كه بيشتر در شهرها اجرا  هايي ورزشسالني يا ساير 

 توان مي ها ورزشكمتر بوده و با گسترش اين  ،شود مي

 هاي ورزش هاي جشنوارهافتادن  راه بهشاهد افزايش نشاط، 

محلي و در كنار آن افزايش توان درآمدزايي از اين  -بومي

تعداد بسياري از  هاي پژوهشحاضر با  پژوهش. اه بودر

مشابهي در از اين منظر  ةنتيجپژوهشگران همسو بوده و 

، توكلي )1392(ابراهيمي و همكاران . است آمده  دست به

درودخاني و همكاران  يحسن ،)1392(انگوت و همكاران 

 و همكاران و ورزيده) 1393(هنرور و همكاران  ،)1394(

يكي از  عنوان بهيگر پژوهشگران از اين عامل و د)1392(

روستايي و  هاي ورزش ةتوسع هاي پتانسيل ترين مهم

  ).2،10،12،19( اند كردهمحلي از آن ياد 

بومي و محلي از سهولت انجام و برگزاري  هاي ورزش

عاملي با  عنوان بهكه در اين پژوهش  ندبااليي برخوردار

در اساس، . تاهميت پنجم از آن ياد شده اس ةدرج

برخوردارند و  اي ويژهبومي و محلي از سادگي  هاي ورزش

البته . شده است آنهاسبب سادگي اجراي  علتهمين به 

و  آنهاسبب پيشرفت نكردن  تواند مياين ويژگي خود 

همكاران  و زن پاپ هاي پژوهشدر  .نشدنشان باشدروز به

ز اين عامل ا )1393(و هنرور و همكاران ) 1394و 1393(

اين  ةتوسعبر ماندگاري و  تأثيرگذارعوامل  ترين مهم

  ).7،8،19( تلقي شده است ها ورزش

شده در اين پژوهش، وجود  مطرحعامل بعدي مهم 

شهري و روستايي در استفاده  ةجامعمحسوس بين  ةفاصل

و تسهيالت الزم است كه در مقام ششم  ها فرصتاز 

ت و افزايش با پيشرفت صنع. قرار گرفته است بندي رتبه

در شهر و روستا، و تمركز  انساننقش آن در زندگي 

تسهيالت و امكانات در انواع گوناگون در شهرهاي بزرگ و 

 تجهيزكمتر از آنچه بايد يند افركوچك، روستاها در اين 

اول،  ةوهلاين موضوع سبب شده است تا در . اند شده

 آنهاو نيز تمايل  بديا افزايشمهاجرت روستاييان به شهر 

به پيروي از فرهنگ سنتي روستايي و همچنين 

در . بومي و محلي رو به كاهش گذارد هاي ورزش

بااليي از  ةدرجپژوهشگران نيز اين عامل در  هاي پژوهش

كه با نتايج اين پژوهش در توافق كامل  دارد قراراهميت 

از  توان مي پژوهشبا اين  همسو هاي پژوهشاز . است

ايشان نيز بر  .نام برد) 1393(ان پژوهش هنرور و همكار

محسوس بين شهر و روستاها از نظر امكانات  ةفاصل ةمسئل

در  يموجود سخن به ميان آورده و آن را عامل بسيار مهم

  ).19( اند دانستهروستاها  نيافتگي توسعه

بازي و ورزش بخش مهمي در زندگي انسان است كه 

نند فرهنگ، انجام آن به عوامل گوناگوني ما شكل وتنوع 

 وابسته، طبيعت و ساير عوامل محيطي و انساني زيست بوم
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بومي و محلي هر  هاي ورزشدر اين پژوهش، پيوند . است

منطقه با طبيعت و ساختار فرهنگي روستاهاي آن 

 ةتوسعبر  تأثيرگذارهفتمين عامل مهم و  عنوان به

ابراهيمي . اند شدهبومي و محلي در نظر گرفته  هاي ورزش

، )1994و 1393(وهمكاران  زن پاپ، )1392(كاران و هم

 و همكاران و ورزيده) 1392(توكلي انگوت و همكاران 

بومي و  هاي ورزش توسعةاين عامل را در  تأثير )1392(

  ).2،7،8،10،18( دانند مي مؤثرمحلي بسيار 

 گرفته  است كه با توجه به تبليغات انجام سالي چند

مربوط و نيز  هاي زمانسادولتي و  هاي دستگاهتوسط 

ملي بر اجرا و استقبال از برگزاري مسابقات و  ةرسان

ورزشي بومي و محلي، اين امر  -فرهنگي هاي جشنواره

عامل  عنوان بهمهم انگاشته شده و در اين پژوهش نيز 

 هاي ورزش ةتوسعهشتم بر  تأثيرگذاري ةرتبكه در  مؤثري

. است گرفته شده و سنجش شده بومي و محلي در نظر

و هنرور و همكاران ) 1392(توكلي انگوت و همكاران 

 ةزمينمستقلي را در  هاي پژوهش) 1394و  1393(

بر  آنها تأثيربومي و محلي و  هاي ورزش ةتوسع هاي روش

 تأثيربر  آنها همةكه  اند دادهپايدار روستاها انجام  ةتوسع

 تأكيدبومي و محلي  هاي ورزش ةتوسعاين عامل بر  بسزاي

بانوان نيمي از جمعيت بشري را  ).10،19( اند ردهك

امور  ةهمدر  بسزاييو از ديرباز نقش  دهند ميتشكيل 

قهرماني در  هاي ورزشامروزه با گسترش . اند داشتهزندگي 

در  روز روزبه آنهااستاني، ملي و جهاني، نقش  هاي گستره

با اين حال در كشور ما و ساير نقاط . حال افزايش است

 هاي ورزشبه بانوان در  تري كمرنگهنوز هم نقش جهان 

كه بايد اين  رسد مي نظر به. شود ميبومي و محلي داده 

آفريده  آنهاو اشكالي از  شدهدستخوش تغيير  ها ورزش

در . خود را ايفا كنند شايستةشود كه بانوان در آن نقش 

حفظ  منظور بهاين پژوهش محدوديت و معذوريت موجود 

نهمين  عنوان بهروستايي  ورزش ةعرصر فعال بانوان د

بومي و محلي در نظر  هاي ورزشاين  ةتوسعدر  مؤثرعامل 

بودن نقش بانوان در  كمرنگدر واقع . گرفته شده است

بومي و محلي،  هاي ورزشوضعيت كنوني كشور در 

. در نظر گرفته شده است ها ورزشضعف اين  عنوان به

ر اين زمينه در د اي شايستهتاكنون پژوهش  متأسفانه

  .استه گرفتنكشور انجام 

 آنهافرهنگي  باختگي رنگروستاييان و  شدنشهري 

در اثر نفوذ زندگي شهري در بين آنان، تهديد بزرگي براي 

زندگي  ةاداماز دست رفتن تمايل نسل جوان روستايي به 

 تواند ميبومي و محلي  هاي ورزش ةتوسع. ستدر روستا

مغتنم در ترويج  هاي فرصتيجاد عامل مهمي در ا عنوان به

در اين پژوهش، . دشوفرهنگ بومي و حفظ آن مطرح 

بومي و محلي  هاي ورزشوجود اين عامل يعني استفاده از 

در فراهم آوردن فرصت براي ترويج فرهنگ بومي و حفظ 

 هاي ورزش توسعةعامل مهمي در راستاي  عنوان بهآن 

دهم  ةرتب بومي و محلي در نظر گرفته شده است و در

در گرفته  انجام هاي پژوهشدر برخي . اهميت قرار دارد

 تأثيربومي و محلي، از اين عامل و  هاي ورزش ةزمين

مانند احساني و همكاران  ،آن ياد شده است بسزاي

  ).3،16( )1394(و رحمتي و همكاران ) 1395(

در دنياي كنوني كه براي هر كاري تخصص متناسب 

بومي  هاي ورزشداشتن تخصص در  با آن مورد نياز است،

، چنانچه يقين به. نيست انثتسو محلي نيز از اين قاعده م

الزم  هاي تخصصبومي و محلي در قالب  هاي ورزش

كاري خود  ةزميناثربخشي بهتري را در  توانند مي ،درآيند

قانونمند شده و  ها ورزشدر اين رهگذر، اين . داشته باشند

امروزي سازگاري بيشتري را با شرايط دنياي  تدريج به

سبب زيباسازي بيشتر و يند افراين . خواهند داشت

بومي و محلي و  هاي ورزش هاي رشتهافزايش تنوع در 

خواهد  آنها ةتوسعشوق بيشتري به يادگيري و حفظ و 

نبود نيروهاي متخصص مجرب و كافي در اين . شد
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اين  ةتوسعتهديدي جدي براي احيا، حفظ و  ها ورزش

اين پژوهش، . دشو ميدر دنياي كنوني محسوب  ها ورزش

را به اثر اين عامل يعني كمبود نيروهاي  اي ويژهاهميت 

در استان ) داور، مربي و مدرس( جوان ويژه بهمتخصص و 

اين  روش بهگلستان داده است و با نظرخواهي از خبرگان 

تنها  متأسفانه. استيازدهم  ةرتب، داراي (AHP) پژوهش

 ةزميندر  گرفته انجام هاي پژوهشاز  در معدودي

 شدهاين عامل مهم بررسي  تأثيربومي و محلي  هاي ورزش

نشان  منتشرشدهجو در بين مقاالت و جست ةنتيج. است

و هنرور و ) 1395(كه احساني و همكاران  دهد مي

اين  ةتوسعاهميت اين عامل را در ) 1393(همكاران 

با پژوهش حاضر  ي مشابههايو نظر كردهبررسي  ها ورزش

  ).3،19( اند داشتهدر اين زمينه 

سطح  توان ميبا ثبت يك ورزش در سطح جهاني، 

رقابت جهاني را براي آن متصور شد و اين يعني، متحول 

، عامل مهمي در يندافراين . شدن روزافزون آن ورزش

بومي و محلي  هاي ورزش ةتوسعجهت احيا، نگهداري و 

متعددي را  نيازهاي پيش، يندافراجراي اين  يقين به. است

به قانونمند  توان مييند افراين  نيازهاي پيشاز . طلبد مي

نيز تربيت  و المللي بينملي و  هاي نامه آيينكردن و تدوين 

، داوري و ساير گري مربي هاي زمينهنيروهاي متخصص در 

 هاي ورزشگاهمورد نياز و همچنين ساخت  هاي زمينه

در اين پژوهش، اين . دكراشاره  ها ورزشمتناسب با اين 

 هاي ورزش ةتوسعدوازدهم اهميت براي  ةرتبعامل در 

نبايد اين رتبه را  يقين به. گرفته است بومي و محلي قرار

، با متأسفانه. نظر گرفت اهميت كم اين عامل در ةمنزل به

ثبت يك ورزش بومي محلي يا تركيبي از چند  اينكه

خود  المللي بينك ورزش ي عنوان بهورزش بومي و محلي 

آن شود  المللي بينداخلي و  ةتوسعسبب رشد و  تواند مي

و از اين رهگذر بسياري از موانع از سر راه آن برداشته 

پژوهش حاضر به نقش  جز بهشود، تاكنون هيچ پژوهشي 

بومي و محلي نپرداخته  هاي ورزش توسعةاين عامل در 

  .است

مدون  ةبرنامن هدفمند، داشتيند افردر اجراي هر 

يكي از عوامل ناكام  يقين به. انكارناپذير است يضرورت

در مقابل  ويژه بهبومي و محلي  هاي ورزشماندن 

قهرماني و مدرن، نداشتن برنامه و استراتژي  هاي ورزش

شايد بتوان گفت نبود نظم . ستها ورزشويژه براي اين 

ي، بومي و محل هاي ورزشبراي  ريزي برنامهناشي از عدم 

 ها ورزشسبب شده است تا اقبال عمومي نسبت به اين 

معمول كم شده و استعدادهاي  هاي ورزشنسبت به 

در اين پژوهش، عامل . هدر رود به ها رشتهورزشكاران اين 

در اين مورد نيز . مذكور با اولويت سيزدهم آمده است

كه از اين  اند نوشتهتعداد كمي از پژوهشگران ديگر مطلب 

و ) 1394(و همكاران  زن پاپبه پژوهش  وانت ميبين 

كه ايشان نيز د كراشاره ) 1392(توكلي انگوت و همكاران 

مدون براي  ريزي برنامهبر نارضايتي ناشي از نبود 

  ).8،10( اند كرده تأكيدبومي و محلي  هاي ورزش

 اي حرفه هاي ورزشبه  اي رسانه ةجامع ازحد بيش توجه

عواملي است ديگرستايي  از رو هاي ورزشو مغفول ماندن 

در  مؤثراين عامل . است شدهكه در اين پژوهش بررسي 

. استده كرچهاردهم را كسب  ةرتباجراي اين پژوهش 

مخرب اين موضوع بر  تأثيركمي در ايران به  هاي پژوهش

و از اين بين  اند پرداختهبومي و محلي  هاي ورزش ةتوسع

را با  ستاييهمراتوجه كه نتايج  شايانتنها پژوهش 

آورده، پژوهش رحمتي و همكاران  دست بهپژوهش كنوني 

  ).16( است) 1394(

عدم توازن بين امكانات موجود و انتظارات در مناطق 

ورزشي در مناطق  ةسرانگوناگون روستايي و پايين بودن 

سنتي و  هاي ورزشعوامل تهديد و تنوع  عنوان بهوستايي ر

نقاط استان، نيز در اين ر بيشتمحلي در  -بومي هاي بازي

 هاي پژوهشاين عوامل در . است شدهپژوهش بررسي 
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و  زن پاپ، )1392(ديگر مانند ابراهيمي و همكاران 

و ، )1392(توكلي انگوت و همكاران ) 1394(همكاران 

 ةتوسعاثر اين عوامل مهم را بر ) 1393(هنرور و همكاران 

همسو با  و نتايج آن كردهبومي و محلي بررسي  هاي ورزش

  ).2،8،10،19( استنتايج اين پژوهش 

 ةتوسعدر  كهنتيجه گرفت  توان ميكلي  طور به

و  ها قوت( بومي و محلي، عوامل دروني هاي ورزش

) و تهديدها ها فرصت( بيرونيعوامل و نيز ) ها ضعف

در يك  آنها ةهمحال،  اينبا . دارند بسزايي هاي نقش

ج اين پژوهش نشان داد نتاي. مرتبه از اهميت قرار ندارند

باال و نخست  هاي رتبهدر  ،عواملي كه نقش قوت را دارند

و پس از آن عوامل فرصت نقشي با اهميت  رندداقرار 

عوامل ضعف و تهديد نيز . ندهستنسبي كمتري دارا 

. گيرند مينسبي سوم و چهارم قرار  هاي مقامترتيب در  به

كه  دده مي نشانو آناليز  بندي رتبهحاصل اين 

بومي و  هاي ورزش ةتوسعبراي  پيشنهادشده هاي استراتژي

، و (SO) ها ضعفو  ها قوت ةپاينخست بر  ةوهلمحلي، در 

قرار  (WO) ها فرصتو  ها ضعف ةپايدوم بر  ةمرتبدر 

و  ها قوت( از عوامل دروني گيري بهرهبدان معنا كه . دارند

موجود در محيط بهترين  هاي فرصتبا كمك ) ها ضعف

بومي و  هاي ورزش ةتوسعالزم را براي  هاي ستراتژيا

اين در حالي . سازد ميمحلي در استان گلستان فراهم 

از عوامل دروني با وجود تهديدهاي  گيري بهرهاست كه 

است كه در  هايي استراتژي ةآفرينندموجود در محيط، 

بومي و  هاي ورزش ةتوسعسوم و چهارم براي  هاي هرتب

اين نتايج نشان . ستان اهميت دارندمحلي در استان گل

 تري مهمنقش ) دروني( كه عوامل قوت و ضعف دهند مي

. دارند ها ورزشاين  ةتوسعنسبت به عوامل بيروني در 

 ةتوسعدر ي سيارباهميت  ها قوتبنابراين تكيه بر 

گاليه از عوامل تهديد يا به انتظار  جاي بهدارند و  موردنظر

سرانجام  .داردميت كمتري بيروني ماندن اه هاي فرصت

با  .استه زمينعامل مهمي در اين  ها ضعفاينكه، رفع 

 رسد مينظر  بهشده  مطرحتوجه به مجموعه مباحث 

 ديبا تأك يحيو تفر يورزش هاي برنامهاز  يقيو تلف عيتجم

 ةو اقدامات توسع ها برنامهبا  يو محل يبوم هاي ورزشبر 

 يپاسخگو تواند ميابزار مهم  كي عنوان به ،ييروستا

. باشداستان  ييروستاورزش  ةسعتو هاي ضعفاز  ياريبس

منابع  ةتوسع هاي شاخصاز  ياريبساميد است  نيهمچن

وابسته به  يو اكولوژ ياقتصاد ،يفرهنگ ،ياجتماع ،يانسان

توسعه  پيشنهادي هاي استراتژي قياز طرورزش روستايي 

 .يابد
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