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 چكيده

اين پژوهش، از نوع مطالعات راهبردي . رزمي بود هاي ورزش حوزة راهبردي در يابي موقعيت و توسعه راهبرد تحليل هدف از اين پژوهش
رئيس،  فو توآ شامل رئيس، نايب گيران سبك كونگ مديران و تصميم پژوهش، آماري جامعة. و توصيفي و از لحاظ هدف كاربردي است

در ( اعضاي كميتة فني ها، ها شامل اعضاي شوراي راهبردي، رؤساي كميته مشاور عالي، دبير، رؤساي دو دورة قبل، رؤساي هيأت استان
 و) مصاحبة عميق(كيفي  هاي روش از تركيبي ها آوري داده ابزار جمع. شمار انتخاب شدند صورت تمام ها به نمونه. بودند) نفر 72مجموع 

 طريق زنيز ا آن گرايي و پايايي از طريق فن بررسي همكار، فن كثرتدر بخش كيفي روايي . بود )ساخته پرسشنامة محقق(كمي  هاي روش
نظر  مصاحبه كنترل شد و در بخش كمي تعدادي از اساتادان و كارشناسان صاحب براي )SWOT(مدون  چارچوبي كارگيري به و تهيه

فو توآ آشنا بودند، روايي پرسشنامه را تأييد كردند و پايايي آن نيز از طريق روش آلفاي  هاي سبك كونگ مديريت ورزشي كه با فعاليت
كه با تكيه بر  تهديد شناسايي شد 14فرصت و  17ضعف،  20قوت،  SWOT ،17مندي از تحليل  با بهره. تأييد شد) α=915/0(كرونباخ 

  .ارائه شد WTاستراتژي  2و  STاستراتژي  WO ،3استراتژي  SO ،3استراتژي  5آنها تعداد 
  
 

  هاي كليدي واژه

 .هاي رزمي ورزشموقعيت استراتژيك، فو،  ، كونگSWOTليل برنامة راهبردي، تح
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  مقدمه
المللي  هاي بين بررسي عملكرد برخي از سازمان

المللي ورزشي و همچنين  هاي بين ورزشي مانند فدراسيون

دهد  هاي ملي كشورهاي مختلف نشان مي برخي از سازمان

كه آنها براي انجام مأموريت و دستيابي به اهداف خود از 

ريزي راهبردي استفاده مديريتي قوي و مبتني بر برنامه

هاي مختلف مانند توسعة  اند در فعاليت توانستهكرده و 

ورزش قهرماني و گسترش ورزش در بين مردم به 

يكي از اقدامات مهم . هاي چشمگيري دست يابند موفقيت

ها و اثربخشي  براي انجام رسالت و مأموريت فدراسيون

 اجراي ).12( ريزي راهبردي استهاي آن، برنامه فعاليت

  .است سازمان هر هاي رتاز ضروراهبردي  هاي طرح

 مستثنا نيستند، قاعده اين از ورزشي نيز هاي سازمان

 توسعة و رشد براي نيازمند استراتژي رو ازاين

 دار عهده كه ناگزيرند ها سازمان همة بنابراين. اند تشكيالتي

 از 1راهبردها گاهي. شوند راهبردي يا مديريت راهبرد

 بر آمدن فايق براي زماني و شوند مي قدرت تعريف موضع

 ريزي و برنامه قوي مديريت ).4( كنند بروز مي مسائل

 گونه اين گيري شكل به اعتقاد لزوم همراه به جامع

 زمينه اين ما در راهگشاي تواند مي ورزشي، هاي فعاليت

 و سهم از توان نمي توسعه، چهارم برنامة براساس. باشد

 سادگي به ورزشي مسابقات برگزاري و ورزش جايگاه

 ).6( گذشت

 شك نبود يك برنامة راهبردي مناسب براي سازمان بي

 عنوان يك عامل بازدارنده عمل كند و تواند به سرعت مي به

 ادامة فعاليت سبك را به مخاطره بيندازد و مخاطرات

 احتمالي همچون به ثبت رسيدن اين ورزش ملي ايراني به

 هاي كه ورزشسرنوشتي . وجود آيد نام ساير كشورها به

 ورزش چوگان به نام(پيدا كردند  3و كبدي 2ايراني چوگان

                                                           
1. strategy 
2. Chogan 
3. Kabaddi 

 كشور آذربايجان و ورزش كبدي به نام كشور هندوستان

 همچنين موجب ايجاد نارضايتي در بين). ثبت شدند

 كاركنان، سبب كاهش انگيزه و دلزدگي ورزشكاران تحت

 توسعة استراتژي يك نبود شك بي). 13(شود پوشش 

 تأثيرگذار مهم و بسيار عوامل از يكي تواند مي 4ورزشي

 در راهبردي ريزي برنامه اهميت به بنابراين با توجه. باشد

 در اين مهم به توجه ضرورت هاي رزمي، ورزش توسعة

 در هرچند .است واجب پيش از بيش نيز كشور ما

 اين در كشوري و سطح كالن در هايي گام اخير هاي سال

 كالن هاي برنامه موفقيت الزمة اما شده، زمينه برداشته

 و ها سطح فدراسيون در ها برنامه اين كه است اين

  . شوند خرد هاي ورزشي رشته

 عنوان ورزش ملي فو توآ به هاي اخير كونگ در سال

 و اين ورزش ملي براساس شوراي ساماندهيشناخته شد 

  ).8(كار شد   وزارت ورزش و جوانان، تحت كميته مشغول به

 با داشتن قدمت فعاليت) توآ(ورزش رزم ايراني رشتة 

 با دارا بودن نمايندگي فعال دربيش از نيم قرن در ايران، 

 طور تقريبي قارة دنيا، به 5استان كشور، همچنين  31

 مربي و 600داور،  250هزار ورزشكار،  50 مشتمل بر

 نيروي اداري در سراسر كشور، به لحاظ اقبال 450

 هاي حاكميت بر نتايج عملكرد آنها، حساسيتاجتماعي و 

  ).7( شود هاي رزمي كشور محسوب مي ترين ورزش از مهم

 عبارت است از ريزي راهبردي طور كلي فرايند برنامه به

 ريزي راهبردي، نظر براي تالش در جهت برنامه اتفاق

 ها و تعهدات، تدوين، بررسي، تشخيص و تعيين مأموريت

 ها، ارزيابي محيط بيروني، و هدف تنظيم و تبيين رسالت

 رزيابي محيط دروني، تشخيص و تبيين مسائل راهبردي،ا

 ها، تشريح و توصيف موقعيت آتي سازمان، بهيابي راهبرد

  ).13(اجرا و ارزيابي 

                                                           
4. Sports Development Strategy 
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در تدوين استراتژي بايد ) 2011( 1به عقيدة ديويد

مأموريت سازمان تعيين شود، عواملي كه در محيط 

كنند يا عواملي كه  خارجي سازمان را تهديد مي

آورند، شناسايي شوند؛ نقاط  وجود مي هايي را به فرصت

قوت و ضعف داخلي سازمان مشخص شود؛ اهداف 

هاي  ها استراتژي بلندمدت تعيين شوند و براي فعاليت

  ).9( گوناگون شناسايي و انتخاب شوند

هاي تدوين استراتژي استفاده از تحليل  يكي از شيوه

ها  بر همين اساس يك استراتژي مناسب قوت. سوات است

ها و تهديدها را به حداقل  ها را به حداكثر و ضعف و فرصت

ها در چهار  در تحليل سوات استراتژي. رساند ممكن مي

هاي راهبردي از بين  د تا گزينهشون حالت پيوند داده مي

  ).11( آنها انتخاب شود

 ،WT ،WO ،STهاي سوات در چهار نوع  استراتژي

SO  اند شده چنين توصيف:  

ها  هدف اين استراتژي: WTهاي  استراتژي) الف 

پذير و  هاي آسيب كاستن و به حداقل رسانيدن جنبه

 هاي سازمان و تهديدها و تنگناهاي بيروني سازمان ضعف

  است؛ 

ها  هدف از اين استراتژي:  WOهاي  استراتژي) ب 

هاي  ها و جنبه كاستن و به حداقل رسانيدن ضعف

ها،  پذير سازمان و به حداكثر رسانيدن فرصت آسيب

  ها و تقاضاهاست؛ موقعيت

ها،  هدف از اين استراتژي: STهاي  استراتژي) ج 

 برداري از نقاط قوت درون سازمان براي حداكثر بهره

زنندة  رويارويي با تهديدها و تنگناها و موارد آسيب

  محيطي و به حداقل رساندن آنهاست؛

ترين وضعيت و  مطلوب: SOهاي  استراتژي) د 

موقعيت براي سازمان در حالتي است كه بتواند از تمامي 

                                                           
1. David 

هاي خود براي به حداكثر رساندن  مزيت ونقاط مثبت 

  ). 3(كند  ها استفاده ها، تقاضاها و فرصت موقعيت

وتحليل سوات مبتني بر يك چارچوب  با اينكه تجزيه

وتحليل شرايط  طور گسترده براي تجزيه ساده است، به

تحليل سوات يك ابزار راهبردي . رود كار مي پيچيده به

ها، با ارزيابي شرايط اقتصادي يك  براي پر كردن شكاف

. بندي متغيرهاي داخلي است نهاد و همچنين طبقه

محيطي  تحليل سوات در پي شناسايي روابط زيستو تجزيه

ها يا  و توسعة مسيرهاي مناسب براي كشور، سازمان

  ).10( مؤسسات است

به توصية مكتب  2در حقيقت روش تحليل راهبردي

براي شناسايي و تدوين راهـبـردهـاي  3تدبيري پيش

رود كـه حـاصل آن  كار مي ها به بـهـيـنـه بـراي سازمان

راهبردهاي قوت ـ فرصت : راهبرد استچهار دسته 

SO)( ضعف ـ فرصت ،(WO) قوت ـ تهديد ،(ST)  و

  ).1( (WT)ضعف ـ تهديد 

گرفته بر روي ادبيات پژوهش  هاي صورت نتايج بررسي

گرفته در زمينة تبيين  هاي صورت نشان داد كه پژوهش

صورت كاربردي در  استراتژي توسعه در حوزة ورزش به

همچنين پژوهشي كه به تبيين . ايران محدود است

هاي رزمي در چارچوب  استراتژي توسعه در حوزة ورزش

تاكنون يافت نشده است،  پرداخته باشد، SWOTتحليل 

كاربرد تحليل سوات  هاي زير كه به توان به پژوهش اما مي

هاي ورزشي  ها و برخي از فدراسيون در امور ورزشي استان

  :اند، اشاره كرد پرداخته

                                                           
2. SWOT   

 در بقا براي تالش و رقابت از ناگزير مؤسسات و ها سـازمـان. 3
 و تـغـيـيـر حـال در و ثـبـات بـي مـتـالطـم، شدت به هاي محيط

 محيطي رخدادهاي و عوامل بـا رويـارويـي بـراي انـد و تـحـول
 عمده مديريتي مكتب و رويكرد دو با خود، هاي فعاليت بر تأثيرگذار

 و انفعالي برخوردي كه انطباقي توصيفي مـكـتـب يـكـي: اند مواجه
 تـدبـيـري پـيـش مـكـتـب ديـگـري و دارد تحوالت اين با اقتضايي

 ).1( كند مي تجويز را محيطي عوامل بـا فـعـال بـرخـوردي كـه
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  )هاي پژوهش يافته(يافته در داخل و خارج از كشور  هاي انجام پژوهشپيشينة . 1جدول 

  

 و داخل در يافته انجام هاي پژوهش پيشينة 1جدول 

طور خالصه نشان  را به )پژوهش هاي يافته( كشور از خارج

  .دهد مي

هاي ذكرشده در  هاي پژوهش حاضر با پيشينه از تفاوت

باال اين است كه پژوهش حاضر به تبيين استراتژي در 

و براساس دو رويكرد كيفي و كمي،  SWOTقالب تحليل 

جهت ارائة موقعيت راهبردي براي توسعة ورزش رزمي 

هاي  همچنين اين پژوهش براساس بررسي. پردازد مي

گرفته، اولين پژوهشي است كه به ارائة راهبرد  صورت

رشتة ورزشي رزمي ايراني پرداخته   توسعه مختص يك

  .است

  
  روش تحقيق

ضوع و اهداف، از نوع اين پژوهش با توجه به مو

 به توجه مطالعات راهبردي و توصيفي و از لحاظ هدف، با

 است، استفاده قابل و عملي ملموس، نتايج دنبال به اينكه

پرسشنامه (پژوهش شامل دو مرحلة كيفي  .كاربردي است

فاز  در. است) دهي دهي و رتبه ضريب(و كمي ) و مصاحبه

 هاي كيفي، با رويكرد اكتشافي، به شناسايي مؤلفه

SWOT در. شود فو توآ پرداخته مي در بافت سبك كونگ 

 شده، به آزمون خبرگان هاي احصا و كشف فاز كمي، مؤلفه

 به لحاظ اندازه و توآفو  سبك كونگ. شوند گذاشته مي

. آيد شمار مي هاي دولتي كوچك به بزرگي جزء سازمان

 انجام هدفمند صورت به پژوهش فاز كيفي در يگير نمونه

 خبرگان. گرفت و در فاز كمي شامل گروه خبرگان بود

 هاي دانش مديريت و داشتن تحقيق براساس شاخص

 تجربة مديريتي و همچنين اشراف كامل فني و اداري به

 جامعة آماري مورد مطالعة ما. فو توآ انتخاب شدند كونگ

 72فو توآ شامل  سبك كونگنفعان و مخاطبان اصلي  ذي

  .است 2نفر به شرح جدول 

  

   

 اطالعات و آمار معاونت

 و مديريت كميتة
فو توآ  كونگ ريزي برنامه

  كشور
)1392) (7(  

 و كاربردي -اي توسعه
 روش از تلفيقي
 و اسنادي مطالعات

  ميداني

فدراسيون  SWOTتحليل 
  تكواندو ايران

يريت مسابقات، امور داوران و پخش حقوقي تكواندوي كشور به لحاظ مد
برگزاري منظم مسابقات ليگ و توجه به . تري دارد شرايط مناسب

استعداديابي در موفقيت تكواندوي كشور در مسابقات جهاني سهم بسزايي 
دارد، ليكن تكواندوي كشور از ضعف دانش نظري مربيان و عدم كفايت 

همچنين . شود ي كشور متضرر ميارتباط مناسب با مراكز تحقيقاتي و علم
المللي از مواردي است كه مديران  هاي بين گيري از عضويت در كرسي بهره

عالوه، مديران بايد براي پخش رويدادهاي  به. جويند تكواندو از آن سود مي
ويژه حمايت مالي،  هاي بازاريابي، به ها و نيز فعاليت تكواندو از رسانه

  .ندريزي خاصي طراحي كن برنامه
غفراني و همكاران 

)1389) (5(  
طراحي و تدوين راهبرد توسعة   توصيفي - كاربردي 

ورزش قهرماني استان سيستان 
  و بلوچستان

محرز شد كه ادارة تربيت بدني استان سيستان و بلوچستان بايد از راهبرد 
  .رشد و توسعه در مورد ورزش قهرماني استفاده كند

اميري و همكاران 
)1392) (2(  

و ارائة  swot تحليل
 راهبردهاي
  استراتژيك

 موانع بندي اولويت و تبيين

 و سازي خصوصي فراروي
در  خصوصي بخش مشاركت

  ورزش توسعة

 كاهش به نسبت مديران مقاومت خصوصي، بخش با دولت غيرمستقيم رقابت

 امنيت فقدان بخش دولتي، به شان وابستگي سبب به دولت تصدي

 سياسي ابزار يك عنوان به ورزش از دولت استفادة و كشور در گذاري سرمايه

 سياسي و اقتصادي اجتماعي، – مديريتي، فرهنگي موانع ترين مهم زمرة در

  .كشورند در ورزش سازي خصوصي فراروي حقوقي –
و همكاران  ولتي پيچي

)2011) (14(  
بررسي : ايجاد سرماية اجتماعي  مطالعة موردي

فوتبال خياباني آمريكايي  ريتأث
	آن داوطلبان در

 سرماية اجتماعي توسعة براي كمك به ورزش هدف از اين تحقيق استفاده از
، مختلف اجتماعي هاي گروه بين حس اجتماعي درك و افزايش با ايجاد

 .فراگيرتر است سرماية اجتماعي بيشتر و انسجام اجتماعي
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  )هاي پژوهش يافته(جامعة آماري در فاز كيفي و كمي تحقيق . 2جدول 

  تعداد جامعه در فاز كمي  تعداد جامعه در فاز كيفي  طبقات جامعه  رديف
  3  4  رئيس، نايب رئيس، دبير، مشاور  1
  4  31  فو توآ كونگ رؤساي هيأت هاي استاني  2
  1  2  هاي قبل رؤساي دوره  3
  1  10  ها كميته  4
  3  16  شوراي راهبردي  5
  1  9  اعضاي كميته فني  6

  13  72  جمع كل          
  

منظور تعيين موقعيت راهبردي سبك،  بهدر فاز كمي، 

نفر  13ها بود كه در نهايت توسط  دهي مؤلفه نياز به وزن

فو توآ و با  از خبرگان و كارشناسان ارشد سبك كونگ

. اي براساس ليكرت به انجام رسيد استفاده از پرسشنامه

ها براي  جذابيت نسبي استراتژي مورد در قضاوت براي

ريزي راهبردي كمي  ماتريس برنامهبندي آنها از  اولويت

)QSPM (در بخش كمي تعدادي از . استفاده شد

شي كه با زرنظر مديريت و استادان و كارشناسان صاحب

فو توآ آشنا بودند، روايي  هاي سبك كونگ فعاليت

پرسشنامه را تأييد كردند و پايايي آن نيز با روش آلفاي 

  .تأييد شد) α=915/0(كرونباخ 

ها در فاز كيفي پژوهش، پرسشنامة  ري دادهابزار گردآو

هاي مربوط به عوامل دروني  شامل تمام گويه  ساخته محقق

فو توآ دربارة نقاط قوت، ضعف،  و بيروني سبك كونگ

اين پرسشنامه از طريق مطالعات . ها، و تهديدهاست فرصت

اي و مصاحبه با برخي خبرگان آكادميك و  كتابخانه

عات از جامعة آماري با برگزاري آوري اطال اجرايي و جمع

از روايي آن پنج بخش تدوين شد كه  جلسات توجيهي در

نيز  آن گرايي و پايايي طريق فن بررسي همكار، فن كثرت

 )SWOT(مدون  چارچوبي كارگيري به و تهيه طريق از

مدل مورد استناد اين پژوهش، . مصاحبه كنترل شد براي

هاي مربوط  ردي در مدلريزي راهب بخشي از فرايند برنامه

ريزي  ويژه مدل برنامه ، به1ريزي راهبردي به برنامه

راهبردي ديويد است، كه فقط دو مرحلة تدوين، ارزيابي و 

هاي  ها و هدف ها و تعيين سياست انتخاب استراتژي

با مطالعه و بررسي . ساالنه، مدنظر اين پژوهش است

ي محيط داخلي، نقاط قوت و ضعف يك سازمان بررس

فو توآ،  براي تهية نقاط قوت و ضعف سبك كونگ. شوند مي

عوامل سازمان و مديريت، آموزشي و پژوهشي، فناوري، 

اطالعات و ارتباطات، عمراني، امور مالي و منابع انساني 

  .سبك مورد توجه قرار گرفتند

  
  هاي تحقيق نتايج و يافته

مجموع  3شود، در جدول  كه مالحظه مي گونه همان

است كه  38/2امتيازات نقاط قوت و نقاط ضعف برابر 

فو توآ بر نقاط قوت آن  هاي كونگ حاكي از برتري ضعف

  . است

                                                           
1. Strategic Planning  
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  )هاي پژوهش يافته( فو توآ سبك كونگ -ها قوت –) IFE( عوامل درونيارزيابي ماتريس . 3جدول 
 عوامل
امتياز  رتبه وزن عبارات عوامل دروني شماره دروني

 وزني

 ها
وت

ق
  

1S 084/0  3  028/0  ها ها و كميته برگزاري جلسات منظم ساالنه نمايندگان استان  

2S 12/0  4  030/0  مند اين رشته در سراسر كشور و اغلب روستاهاي دوردست كشور داشتن عالقه  

3S  112/0  4  028/0  بازوهاي اجرايي در سراسر كشورعنوان  استاني بهوجود نمايندگان  

4S  075/0  3  025/0  مراتب فني و ارتقاي درجة فني مشخص و واضح بودن سلسله  

5S  066/0  3  022/0  دسترس وجود امكانات ساختماني مناسب اداري و قابل  

6S  066/0  3  022/0  توجه كافي به نيازهاي هنرجويان و ارائة خدمات فني، آموزشي متنوع  

7S  136/0  4  034/0  رشتة تحصيلي به دانشگاه جامع كاربردي عنوان يك  ورود آموزش اين ورزش به  

8S 078/0  3  026/0  هاي سني در دو بخش بانوان و آقايان برگزاري مسابقات منظم ساالنه در تمامي رده  

9S  069/0  3  023/0  احكام فنيهاي ارتقاي داوري، مربيگري و فروش  كسب درآمد از برگزاري دوره  

10S  066/0  3  022/0  فوكاران تحصيلكرده در مقاطع مختلف وجود كونگ  

11S  116/0  4  029/0  هاي منظم آموزش مربيان و نظارت بر پيشرفت آنها برگزاري دوره  

12S  072/0  3  024/0  هاي جمعي  استفادة اثربخش از رسانه  

13S   104/0  4  026/0  فو هنرهاي رزمي و كونگوجود تعامالت خوب با فدراسيون  

14S  081/0  3  027/0  )سايت فعال، سيستم پيامك(رساني مناسب مجهز به سيستم اطالع  

15S   داشتن فدراسيون جهاني"WUTA" 12/0  4  03/0  به مركزيت ايران  

16S  069/0  3  023/0  هاي سرشناس سياسي كشور داشتن هيأت رئيسه متشكل از چهره  

17S  116/0  4  029/0  برگزاري منظم جلسات شوراي راهبردي  

 ها
ف
ضع

  

1W  03/0  1  03/0  )شوراي راهبردي(ريزي بلندمدت در كميته فني  ضعف در برنامه  

2W  031/0  1  031/0  نداشتن برنامة راهبردي  

3W  03/0  1  03/0  ضعف در بازاريابي، عدم امكان درآمدزايي و جذب منابع و حاميان مالي  

4W  هاي  ها و رو آوردن به رشته در اثربخشي و كاهش وفاداري برخي نمايندگان استان ضعف
  مشابه

022/0  2  044/0  

5W  05/0  2  025/0  هاي ملي منظور برگزاري اردوهاي ورزشي براي تيم نداشتن كمپ اختصاصي به  

6W  048/0  2  024/0  هاي باالدستي جايي در مديريت سازمان دليل جابه هاي مالي و فني اخير به زيان  

7W  054/0  2  027/0  ناتواني برقراري ارتباط با آموزش و پرورش و آموزش اين رشته در مدارس  

8W  025/0  1  025/0  ضعف در حمايت مالي از مربيان و استادان فعال در اين رشته  

9W  026/0  1  026/0  ها و جوايز مالي به قهرمانان در مسابقات كشوري ناتواني در اعطاي پاداش  

10W  054/0  2  027/0  نداشتن چارت تشكيالتي معتبر و منطبق با اصول مديريتي  

11W  056/0  2  028/0  نداشتن اتاق فكر  

12W  058/0  2  029/0  هاي سبك عدم استفاده از افراد باتجربه در كميته  

13W  025/0  1  025/0  هاي منشعب ش از توآ وجود سبك  

14W  ترين زمان ممكن بدون در نظر گرفتن بازده  مربيگري و داوري در كوتاههاي  برگزاري كالس
  مطلوب

029/0  1  029/0  

15W  048/0  2  024/0  ها عدم نظارت كافي و كامل كميتة بازرسي بر عملكرد استان  

16W  052/0  2  026/0  صدور احكام فني بدون اعمال دقت نظر كافي و فني  

17W  054/0  2  027/0  فو توآ دولتي جهت آموزش كونگهاي  تعامل كم با ترجمان  

18W  026/0  1  026/0  نداشتن ليگ منسجم و پويا  

19W  048/0  2  024/0  استفاده از برخي افراد با سطح تحصيالت پايين در ردة مديريتي  

20W  042/0  2  021/0  هاي بازآموزي مربيگري و داوري برگزار نكردن دوره  

38/2 - 1 مجموع  
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 593/2ماتريس عوامل بيروني برابر  4همچنين جدول 

است كه از لحاظ ارزيابي  محاسبه شد كه حاكي از آن

هاي آن بر  فو توآ، فرصت عوامل بيروني سبك كونگ

  .تهديدهايش برتري دارد

  
  )هاي پژوهش يافته( فو توآ سبك كونگ -تهديدها  – )EFE( نيبيروعوامل  ارزيابي ماتريس. 4جدول 

  

عوامل 
  بيروني

  رتبه  وزن  عبارات عوامل بيروني  شماره
امتياز 
  وزني

ده
دي
ته

  ا

1T 037/0  1  037/0  هاي رزمي مشابه وارداتي وجود ورزش  

2T  037/0  1  037/0  عدم وجود اعتبار و بودجة مالي ثابت براي دفتر مركزي از سوي سازمان باالدستي  

3T   032/0  1  032/0  پايين در بازارهاي خارجيسهم  

4T   072/0  2  036/0  ويژه در بخش بانوان فو توآ به كونگ) مسابقات(عدم پخش تلويزيوني رويدادهاي  

5T  06/0  2  03/0  المللي هاي ورزشي به رويدادهاي بين ها و اعزام تيم افزايش روزافزون هزينة تدارك تيم  

6T  052/0  2  026/0  هاي باالدستي سوي سازمان هاي مالي از افزايش تعرفه  

7T   027/0  1  027/0  ضعف در قوانين ورزشي كشور و واردات محصوالت مشابه خارجي  

8T  062/0  2  031/0  تحوالت اقتصادي و سياسي كشور، منطقه و جهان  

9T   032/0  1  032/0  تاكنونبه نام كشور ايران  "توآ"عدم موفقيت مديران و مسئوالن ورزشي درگرفتن حق الثبت  

10T  054/0  2  027/0  ها و عدم حضور مستمر در مسابقات معتبر داخلي و خارجي درآمد ناكافي باشگاه  

11T  066/0  2  033/0  هاي مشابه موجود كاهش انگيزه در بخش چشمگيري از ورزشكاران اين رشته در مقايسه با ساير رشته  

12T   062/0  2  031/0  از اين رشتة ورزشيعدم حمايت يا حمايت كم مطبوعات  

13T  032/0  1  032/0  اي از مربيان ضعف در قوانين حمايتي مالي و بيمه  

14T   022/0  1  022/0  در اين ورزش) اسپانسر(نبود حامي ورزشي ثابت  

ت
رص

ف
  ها 

1O  144/0  4  036/0  فو توآ اعم از دختر و پسر كثرت جمعيت جوانان كونگ  

2O  136/0  4  034/0  از اساتيد و مربيان در سراسر كشورمندي  امكان بهره  

3O  105/0  3  035/0  فو توآ در كل كشور خصوص كونگ هاي رزمي به گرايش فزايندة مردم به ورزش  

4O  144/0  4  036/0  ها و مطبوعات متعدد در ورزش كشور وجود رسانه  

5O  14/0  4  035/0  فوكاران در بين سياسيون و نمايندگان مجلس وجود كونگ  

6O  102/0  3  034/0  دارا بودن تاريخچه و فرهنگ غني محلي  

7O  102/0  3  034/0  برخورداري از جذابيت فني باال و توان صادر كردن آن  

8O  078/0  3  026/0  هاي رزمي به خود اختصاص دادن سهم باالي بازار داخلي در بين ورزش  

9O  078/0  3  026/0  آموزش و حمايت از معلوالن  

10O   كسب كرسي در سازمان جهاني"WUTA" 09/0  3  03/0  فو توآ توسط مديريت عالي كونگ  

11O  087/0  3  029/0  فو توآ بيمه ورزشي جهت حمايت از هنرجويان كونگ  

12O  152/0  4  038/0  ايراني بودن اين رشته  

13O  144/0  4  036/0  )توآ(فو ايراني  استقبال كشورهاي خارجي در پنج قارة جهان از كونگ  

14O  096/0  3  032/0  حمايت دولت و وزارت ورزش از توسعه اين رزش رزمي  

15O  108/0  3  036/0  ها و در نتيجة دسترسي آسان به اين رشته فو توآ در اغلب باشگاه آموزش كونگ  

16O   108/0  4  037/0  به اين ورزش) پيشكسوتان(وفاداري اعضاي قديمي  

17O  132/0  4  033/0  فو از طرف وزارت ورزش عنوان سبك مادر فدراسيون كونگ توآ بهفو  انتخاب كونگ  

  59/2  -  1  مجموع
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فو توآ از  براي تعيين موقعيت راهبردي سبك كونگ

براي ترسيم . ماتريس همزمان دروني و بيروني استفاده شد

هاي حاصل از ماتريس ارزيابي عوامل  اين ماتريس، نمره

 1دروني و بيروني در ابعاد افقي و عمودي به شرح شكل 

فو توآ در  جايگاه يا موقعيت راهبردي كونگ. قرار گرفت

ها با  معموالً استراتژي. هاي اين ماتريس مشخص شد خانه

توجه به منطقه قرار گرفتن موقعيت راهبردي سازمان در 

بر آن، نتيجه  عالوه. شوند يكي از چهارخانه انتخاب مي

فو توآ از لحاظ  است كه استقرار كونگ كي از آنحا

كه  هنگامي. كارانه قرار دارد موقعيت در منطقه محافظه

كارانه باشد، بدين  موقعيت استراتژي سازمان محافظه

هاي موجود  معناست كه سازمان بايد با توجه به فرصت

هاي خويش را مرتفع كند و خود را در معرض  ضعف

در اين حالت بايد تمهيدات . دهاي بزرگ قرار نده ريسك

ها را در  وري انجام دهد و فعاليت الزم را براي ارتقاي بهره

اين مواردي . ها را ترميم كند حد معقول نگه دارد و ضعف

فو توآ به لحاظ موقعيت خود بايد  است كه سبك كونگ

  ).6( مدنظر داشته باشد

  

  
  گ فو توآموقعيت استراتژيك كون. 1شكل 

  
ها و موارد  فو توآ بايد بتواند ضعف سبك كونگ

پذير خود را در داخل سازمان رفع كند و مزاياي  آسيب

محيط بيرون مانند فناوري جديد، امكانات بهبود و ترميم 

فناوري موجود يا نيروي تخصصي با مهارت باال را براي 

همچنين سبك . حل مشكل خود به خدمت بگيرد

هاي خود همانند  جستن از فرصت فو توآ بايد با بهره كونگ

كرده بتواند با استخدام افراد واجد  حضور افراد تحصيل

هاي خود را  شرايط و آموزش فنون موردنظر به آنها، قوت

هاي داخلي خود را كاهش دهد و با  تقويت كند، ضعف

ها استفاده كنند، همانند  توانند از فرصت هايي كه مي ارگان

در ضمن راهبردهاي . ويدآموزش و پرورش، مشاركت ج

  . تدوين شد 5توآ براساس جدول  فو  كونگ
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  )هاي پژوهش يافته( SWOTماتريس . 5جدول 

  

             
  

   
  عوامل داخلي

  
  
  
  

           
  عوامل خارجي   

  )W(ها  ضعف  )S(ها  قوت
 ،ها كميتهو  ها استاننمايندگان  ةبرگزاري جلسات منظم ساالن .1
اين رشته در سراسر كشور و اغلب روستاهاي  مند عالقهداشتن .2

بازوان اجرايي در  عنوان بهوجود نمايندگان استاني . 3دوردست كشور، 
 ةدرج يفني و ارتقا مراتب سلسلهمشخص و واضح بودن  .4 سراسر كشور،

توجه .6، دسترس قابلوجود امكانات ساختماني مناسب اداري و .5 فني،
آموزش اين  .7خدمات فني متنوع،  ةكافي به نيازهاي هنرجويان و ارائ

 .8تحصيلي دانشگاه علمي كاربردي،  هاي رشتهيكي از  عنوان بهورزش 
سني در دو بخش  هاي هردبرگزاري مسابقات منظم ساالنه در تمامي 

ارتقاء داوري،  هاي دورهكسب درآمد از برگزاري .9بانوان و آقايان، 
فوكاران تحصيلكرده در  وجود كونگ .10مربيگري و فروش احكام فني، 

منظم آموزش مربيان و نظارت بر  هاي دورهبرگزاري  .11مقاطع مختلف، 
وجود  .13 جمعي، هاي رسانهاستفاده اثربخش از .12 پيشرفت آنها،

مجهز به  .14تعامالت خوب با فدراسيون هنرهاي رزمي و كونگ فو، 
داشتن  .15، )سايت فعال، سيستم پيامك(مناسب  رساني اطالعسيستم 

داشتن هيأت رئيسه .16به مركزيت ايران،  "WUTA"فدراسيون جهاني 
برگزاري منظم جلسات .17سرشناس سياسي كشور،  هاي چهرهمتشكل از 
  .برديشوراي راه

 .2، )شوراي راهبردي(فني  ةدر كميت بلندمدت ريزي برنامهضعف در  .1
ضعف در بازاريابي، عدم امكان  .3استراتژيك و راهبردي،  ةنداشتن برنام

عدم وفاداري برخي نمايندگان .4درآمدزايي و جذب منابع و حاميان مالي، 
 براينداشتن كمپ اختصاصي .5مشابه،  هاي رشتهو رو آوردن به  ها استان

مالي و فني اخير  هاي زيان .6ملي،  هاي تيمبرگزاري اردوهاي ورزشي براي 
عدم توانايي برقراري  .7باالدستي،  هاي سازمانجايي در مديريت  هجاب دليل به

ضعف در  .8ارتباط با آموزش و پرورش و آموزش اين رشته در مدارس، 
ناتواني در اعطاي .9فعال در اين رشته،  تادانو اسحمايت مالي از مربيان 

نداشتن چارت  .10و جوايز مالي به قهرمانان در مسابقات كشوري،  ها پاداش
 .12نداشتن اتاق فكر،  .11تشكيالتي معتبر و منطبق با اصول مديريتي، 

 هاي سبكوجود  .13سبك،  هاي كميتهعدم استفاده از افراد باتجربه در 
 ترين كوتاهمربيگري و داوري در  هاي ردهبرگزاري  .14توآ،  منشعب شده از

عدم نظارت كافي و كامل .15زمان ممكن بدون در نظر گرفتن بازده مطلوب، 
صدور احكام فني بدون اعمال دقت  .16، ها استانكميته بازرسي بر عملكرد 

فو  دولتي جهت آموزش كونگ هاي ارگانتعامل كم با  .17 نظر كافي و فني،
استفاده از برخي افراد با سطح  .19 نداشتن ليگ منسجم و پويا، .18وآ، ت

بازآموزي  هاي دورهعدم برگزاري . 20مديريتي،  ةين در رديتحصيالت پا
  .مربيگري و داوري

  )WO(ها  راهبرد  )SO(ها  راهبرد  )O(ها  فرصت
اعم از دختر و  فو توآ كثرت جمعيت جوانان كونگ .1

و مربيان در  تادانمندي از اس بهرهامكان  .2پسر، 
 هاي ورزشمردم به  ةگرايش فزايند .3سراسر كشور، 

وجود  .4 رزمي بخصوص كونگ فو توآ در كل كشور،
وجود  .5و مطبوعات متعدد در ورزش كشور،  ها رسانه
فوكاران در بين سياسيون و نمايندگان مجلس،  كونگ

 .7دارا بودن تاريخچه و فرهنگ غني محلي،  .6
برخورداري از جذابيت فني باال و توان صادر كردن 

اختصاص دادن سهم باالي بازار داخلي در بين .8آن، 
آموزش و حمايت از  .9رزمي به خود،  هاي ورزش
كسب كرسي در سازمان جهاني  .10ن، معلوال

"WUTA" ،11 توسط مديريت عالي كونگ فو توآ. 
توآ، فو  ورزشي جهت حمايت از هنرجويان كونگ ةبيم
استقبال كشورهاي  .13ايراني بودن اين رشته،  .12

، )توآ(جهان از كونگ فو ايراني  ةقار پنجخارجي در 
حمايت دولت و وزارت ورزش براي توسعه اين  .14

فو توآ در اغلب  آموزش كونگ .15ورزش رزمي، 
و در نتيجه دسترسي آسان به اين رشته،  ها باشگاه

به اين ) شكسوتانپي(وفاداري اعضاي قديمي  .16
سبك مادر  عنوان بهفو توآ  انتخاب كونگ .17ورزش، 

  فدراسيون كونگ فو از طرف وزارت ورزش

و توسعه مبتني بر دانايي ) فعال كردن واحد( R&Dطراحي نظام. 1
  سبك كونگ فو توآ

S1, S11, S15, O2, O5, O6, O9, O14, O16  
   بنيادي ورزش رزمي ايراني در كل كشور و كشورهاي ديگر ةتوسع. 2
S2, S3, S4, S5, S9, O1, O5, O10, O12, O13, O14, O16  
، انتخاب و توانمندسازي قهرمانان شناسايي(تدوين نظام استعداديابي . 3

  )ورزش رزمي ايراني
S2, S 6, S9, O1, O2, O8, O15, O17  

 المللي بيني مجامع ها فعاليتدر  و مشاركت مؤثربرقراري ارتباطات . 4
  ورزش رزمي

S4, S 5, S 6, S 12, S13, S14, O1, O3, O4, O7, O13  
  تعالي وجهه و برند هنر رزم ايران. 5
S2, S7, S 8, S 9, S 10, S11, S12, S13, O1, O2, O3, O4, 

O11, O14, O16, O17 

  كسب درآمدافزايش و تنوع ظرفيت و جذب منابع مالي، بازاريابي و . 1
W1, W2, W3, W18, O1, O4, O7, O13  
  و اجتماعي اي رسانهگسترش ارتباطات . 2

W3, W7,W11, W17, O4, O5, O9, O17 

  ايجاد بانك اطالعات هنر رزمي ايران. 3
W1, W10, W12, W13, W15, W17, W19, W20, O1, O2, 

O3, O6, O9, O12, O15, O17 

  )WT(ها  استراتژي  )ST(ها  استراتژي  )T(تهديدها 
اعتبار  نبود.2 رزمي مشابه وارداتي، هاي ورزشوجود .1

و بودجه مالي ثابت براي دفتر مركزي از سوي سازمان 
عدم . 4 سهم پايين در بازارهاي خارجي،.3 باالدستي،

كونگ فو توآ ) مسابقات(پخش تلويزيوني رويدادهاي 
 ةافزايش روزافزون هزين.5 در بخش بانوان، ويژه به

ورزشي به رويدادهاي  هاي تيمو اعزام  ها تيمتدارك 
مالي از سوي  هاي تعرفهافزايش . 6 ،المللي بين

ضعف در قوانين ورزشي . 7 باالدستي، هاي سازمان
تحوالت .8 كشور و واردات محصوالت مشابه خارجي،

عدم موفقيت . 9 اقتصادي و سياسي كشور و جهان،
 "توآ "ق الثبتمديران و مسئوالن ورزشي درگرفتن ح

 ها باشگاهدرآمد ناكافي . 10 ،تاكنونبه نام كشور ايران 
 .11 و عدم حضور مستمر در مسابقات معتبر داخلي،

از ورزشكاران اين  چشمگيريكاهش انگيزه در بخش 
 مشابه موجود، هاي رشتهرشته در مقايسه با ساير 

و مطبوعات  ها روزنامهعدم حمايت يا حمايت كم .12
 نبود حمايت مالي دولت از مربيان،.13 زش،از اين ور

  در اين ورزش) اسپانسر(نبود حامي ورزشي ثابت .14

  به حداكثر رساندن نقش رهبري سبك كونگ فو توآ. 1
S1, S5, S13, S16, S17, T2, T8, T9, T10, T12, T13  
  )فو كونگ ةخان(مراكز ورزش رزم ايراني  ةتوسع. 2

 S2, S3, S5, S6, S8, S13, T2, T11   
  ها باشگاهتوجه به تأمين نيازهاي ورزشي هنرجويان، مربيان، داوران و . 3
S2, S4, S5, S6, S7, S8, S11, S13, T2, T5, T10, T11, 

T13, T14  
  

  سبك كونگ فو توآ هاي برنامهافزايش كمي و كيفي . 1
W4, W7, W13, W14, W16,W19, W20, T4, T5, T8, T10, 

T11, T13  
سازماني، ارتقاي كيفيت و بهبود مستمر فرآيندها و  اصالح ساختار. 2

  عمليات
W2, W4, W10, W13, W16,W19, W20, T4, T9, T10, T12, 

T13, T14  
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براي  QSPM پس از شناسايي راهبردها از ماتريس

بندي راهبردها استفاده شد كه نتايج براساس  اولويت

  .دست آمد به 6جدول 

  
  )هاي پژوهش يافته(فو توآ  شده سبك كونگ بندي هاي اولويت استراتژي. 6جدول 

  اولويت  QSPMنمره   راهبرد  رديف
  1  627/4  فو توآ تعالي وجهه و برند كونگ  1

  2  992/3  فو توآ در كل كشور و حتي در كشورهاي ديگر توسعة بنيادي كونگ  2

  3  898/3  فو توآ هاي كونگ برنامهافزايش كمي و كيفي   3

  4  845/3  فو توآ قهرمانان كونگ) شناسايي، انتخاب و توانمدسازي(تدوين نظام استعداديابي   4

  5  728/3  ها توجه به تأمين نيازهاي ورزشي هنرجويان، مربيان، داوران و باشگاه  5

  6  528/3  افزايش و تنوع ظرفيت و جذب منابع مالي، بازاريابي و كسب درآمد  6

  7  518/3  فو توآ به حداكثر رساندن نقش رهبري كونگ  7

  8  393/3  المللي ورزش رزمي هاي مجامع بين برقراري ارتباطات مؤثر و مشاركت در فعاليت  8

  9  386/3  )فو خانة كونگ(فو توآ  توسعة مراكز آموزش كونگ  9

  10  214/3  فو توآ و توسعه مبتني بر دانايي كونگ) فعال كردن واحد( R&Dطراحي نظام   10

  11  189/3  اصالح ساختار سازماني و ارتقاي كيفيت   11

  12  123/3  فو توآ ايجاد بانك اطالعات كونگ  12

  13  068/3  اي و اجتماعي گسترش ارتباطات رسانه  13

  

  گيري بحث و نتيجه
 1384فو و هنرهاي رزمي در سال  فدراسيون كونگ

فو توآ  صورت مستقل تأسيس شد و سبك كونگ به

عنوان سبك مادر اين فدراسيون از سوي وزارت ورزش  به

اين تشكيالت ملي براي تضمين حركت رو به . تعيين شد

رشد خود در عرصة ورزش رزمي كشور و ارتقاي جايگاه 

ا و جهان، نيازمند فو در سطح آسي ورزش رزمي كونگ

طراحي و تدوين يك برنامة راهبردي بود تا هرچه بيشتر 

هاي ورزشي در  به انسجام و يكپارچگي و همسوئي فعاليت

فو  ورزش رزمي كونگ فو توآ بيفزايد و روند توسعة كونگ

اطالعات حاصل از پرسشنامه و . توآ را تضمين كند

 SWOTهاي كيفي به تدوين فهرست اولية  مصاحبه

نقاط ضعف،  22نقاط قوت،  17كه شامل  نحوي انجاميد، به

اين فهرست در شوراي . تهديد بود 14فرصت و  18

عنوان گروه كانوني اين تحقيق نهايي  راهبردي سبك به

 14فرصت و  17ضعف،  20قوت،  17ترتيب  شد و به

برخي  SWOTبررسي فهرست نهايي . تهديد تأييد شد

وآ را مشخص و برخي از فو ت هاي سبك كونگ توانمندي

برگزاري جلسات . هاي آن را روشن كرد خألها و ناتواني

مند به اين هنر  ها، داشتن عالقه منظم هيأت ها، كميته

رزمي در كلية شهرها، دسترسي آسان در مقايسه ساير 

كرده در  فو كاران تحصيل هاي ورزشي، وجود كونگ رشته

بودن اين  رشتة تربيت بدني در مقاطع مختلف، ايراني

المللي در اتحادية جهاني  هاي بين رشته، كسب كرسي

هاي محوري و اساسي سبك  ، از قوت)ووتا(هاي توآ  انجمن

بود كه اعضاي جامعة آماري و همچنين اعضاي شوراي 

راهبردي بر آن صحه گذاشتند، كه برخي از نقاط قوت آن 

با نقاط قوت انجمن تكواندوي ايرلند، كاراته كانادا، 

فو ووشوي استرالياي غربي، تكواندوي كانادا و ورزش  نگكو

اين نقاط . قهرماني جمهوري اسالمي ايران همخواني دارد
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ها و عوامل بازدارندة  قوت سبك بايد حفظ شوند و ضعف

هاي  توان به برگزار نكردن دوره سبك كه از آن جمله مي

بازآموزي مربيگري و داوري، ضعف در بازاريابي، عدم 

درآمدزايي و جذب منابع و حاميان مالي، عدم امكان 

ها،  نظارت كافي و كامل كميتة بازرسي بر عملكرد استان

هاي سبك، ناتوان  عدم استفاده از افراد باتجربه در كميته

دري برقراري ارتباط با آموزش و پرورش و آموزش اين 

هاي دولتي جهت  رشته در مدارس، تعامل كم با ارگان

وآ و نداشتن برنامة راهبردي و راهبردي فو ت آموزش كونگ

  . اشاره كرد

هايي  فو توآ با فرصت هاي تحقيق نشان داد كونگ يافته

مندي از استادان و مربيان در سراسر  همچون امكان بهره

به اين ) پيشكسوتان(كشور، وفاداري اعضاي قديمي 

فو توآ اعم از دختر و  ورزش، كثرت جمعيت جوانان كونگ

فوكاران در بين سياسيون و نمايندگان  ونگپسر، وجود ك

مجلس، استقبال كشورهاي خارجي در پنج قارة جهان از 

هاي  ، گرايش فزايندة مردم به ورزش)توآ(فو ايراني  كونگ

شود  فو توآ در كل كشور سبب مي خصوص كونگ رزمي به

آميزتر  تا سبك بتواند در تحقق راهبردي خويش موفقيت

فو توآ با  هاي سبك كونگ تبرخي از فرص. عمل كند

فو  هاي انجمن تكواندوي ايرلند، كاراتة كانادا، كونگ فرصت

ووشوي استرالياي غربي، تكواندوي كانادا، تكواندوي ايران، 

اي جمهوري اسالمي ايران همسويي  ورزش تربيتي و حرفه

فو توآ  دهد سبك كونگ هاي تحقيق نشان مي يافته. دارد

حمايت مالي دولت از مربيان، نبود  با تهديداتي مانند نبود

اعتبار و بودجة مالي ثابت، عدم پخش تلويزيوني 

ويژه در بخش بانوان،  فو توآ به كونگ) مسابقات(رويدادهاي 

ها،  طور همزمان در باشگاه هاي سني مختلف به آموزش رده

ها و عدم حضور مستمر در مسابقات  درآمد ناكافي باشگاه

نبود حامي ورزشي ثابت معتبر داخلي و خارجي، 

هاي رزمي مشابه  در اين ورزش، وجود ورزش) اسپانسر(

وارداتي، از جمله تهديدات فراروي سبك هستند كه 

  .هاي خويش آنها را تعديل كنند مديران بايد با تالش

 با ارزيابي عوامل دروني و بيروني سبك، موقعيت

 رفت،كارانه قرار گ فو توآ در منطقة محافظه راهبردي كونگ

 هاي موجود بدين معنا كه سبك بايد با توجه به فرصت

 هاي خويش را مرتفع سازد و خود را در معرض ضعف

 به كه سازماني هر معموالً. هاي بزرگ قرار ندهد ريسك

 يا تغيير با كند، مي مبادرت جديد راهبردي برنامة تدوين

 رو ازاين .شود مواجه مي سازماني نيز ساختار اصالح

 و شده تدوين راهبردهاي با سازماني ساختار دادن مطابقت

 تدوين در فو توآ كاركنان سبك كونگ و مديران شركت

 اجراي در را سبك تواند ساليانه مي عملياتي هاي برنامه

 شايان ذكر است .كند كمك راهبردي پيشنهادشده برنامة

 توان پيشنهاد كرد گرفته مي با توجه به پژوهش انجام

 منظور دستيابي به اهداف آي كشور بهفو تو سبك كونگ

 سرلوحه قرار دادن برنامةمورد نظر خود براي توسعه، 

 منظور مشخص شدن شرح شدة اين تحقيق به تدوين

 وظايف سبك و استفادة كاربردي از آن، به حداكثر

 رساندن نقش رهبري سبك، اصالح ساختار سازماني فعلي

 منظور تقويت به) اسپانسر(و ايجاد ارتباط با حاميان مالي 

 همچنين بهتر است. مدنظر داشته باشدبنية مالي را 

 پژوهشي در مورد چگونگي اجراي راهبردهاي توسعة

 فو توآ، چگونگي جذب حاميان مالي براي سبك كونگ

 يابي و ارائة يشهرهاي رزمي،  گذاري در حوزة ورزش سرمايه

 ا در.ا.فو توآي ج ي كاربردي در سبك كونگها حل راه

 خصوص موارد شده در پژوهش به ي مطرحها مؤلفهبرخي از 

  .مربوط به ضعف و تهديد انجام گيرد
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  منابع و مĤخذ
 .39-57، ص 13، نشرية علم سياسي حصون، ش »(SWOT)روش تحليل راهبردي«). 1386(احمدي، محمدرضا  .1

بندي موانع فراروي  يتاولوتبيين و «). 1392(اميري، مجتبي؛ نيري، شهرزاد؛ صفاري، مرجان؛ دلبري راغب، فاطمه  .2

 .83-106، ص 4، ش 5، مديريت ورزشي، دورة »سازي و مشاركت بخش خصوصي در توسعة ورزش يخصوص
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