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تاریخ دریافت96/10/19 :

چكـیده

تاریخ تصویب97/7/30 :

هدف از پژوهش حاضر ،تدوين برنامهی راهبردی به منظور توسعه ورزش همگانی در شرکت ملی نفت ايران است .جامعه آماری پژوهش شامل مديران،
رؤسای ورزش شرکتهای اصلی و تابعه شرکت ملی نفت ايران ( 21نفر -بهعنوان شورای راهبردی )-و متخصصان و نخبگان گرايش رشتهی تربيتبدنی
دفتر اداره کل سالمت ،تربيتبدنی و مسئوليت اجتماعی وزارت نفت ،رؤسای هياتهای ورزشی و صاحب نظرانی بود که در زمينه فعاليتها و مشاغل
ورزش همگانی شرکت ملی نفت ايران نقش کليدی و تجربه کافی داشتند ( 08نفر) .در اين پژوهش کليه افراد جامعه تحقيق ،بهعنوان نمونهی آماری
پژوهش در نظر گرفته شدند .برای گردآوری دادهها از نظر سنجی و جلسات راهبردی استفاده شد .ابزار اندازهگيری پرسشنامه بسته پاسخ با طيف پنج
مقياسی ليکرت بود که روايی آن توسط پنج تن از اساتيد صاحبنظر تأييد شد و ضريب پايايی آن توسط آلفای کرونباخ ( )α=8/97محاسبه گرديد .برای
تجزيه و تحليل دادهها از آزمون فريدمن و تحليل  SWOTاستفاده شد.
نتايج نشان داد که ورزش همگانی شرکت ملی نفت ايران در موقعيت راهبردی  WTقرار دارد .با اين وجود تمامی  21راهبرد تدوين شده برای تحقق
رسالت و اهداف بلندمدت آن انتخاب شدند .بنابراين شرکت ملی نفت ايران برای به حداقل رساندن ضعفها و دوری از تهديدها بايد از راهبرد تدافعی (تغيير
يا رها کردن) استفاده کند.
کلید واژهها :برنامه راهبردی ،شرکت ملی نفت ايران ،ورزش همگانی
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مقدمه
امروزه افراد محدودی در فعاليت بدنی منظم مشارکت میکنند و به عبارت ديگر بیتحرک هستند .بخشی از اين بیتحرکی
ناشی از تکنولوژی مدرن است که فعاليت بدنی افراد را کاهش داده و سبب کاهش فرصت فعاليتهای انسانی شده است و
سبﮏ زندگی فعال و پويای سابق افراد را با سبﮏ زندگی بیتحرک جايگزين کرده است (پن 2و همکاران .)45 :1828 ،از
منظر سالمت عمومی ،اين بیتحرکی گرايش به همهگير شدن دارد (حالل 1و همکاران .)33 :1821 ،اﺛر اقتصادی ﭼنين
بیتحرکی با فشاری که بر روی جوامﻊ و سيستمهای سالمتی برای مديريت بيماریها مرتبط با بیتحرکی قرار میدهد ،قابل
مالحظه است (کهل 3و همکاران .)43 :1821 ،اپيدمی بیتحرکی ،موضوع پيچيدهای است که میتواند بدون استثناء،
سازمانهای دولتی در سطح بينالمللی و سازمانهای تفريحی و ورزشی را در برگيرد (رابسون 4و همکاران .)49 :1880 ،از
طرفی سازمانها با حرکت در مسير تکامل و پيشرفت خود ،بهتدريج بر ضرورت برنامهريزی در امور زيربنايی و زيرساختی
واقف شدهاند و آن را به منزلهی ابزاری در خدمت مديريت بهينه و استفاده حداکثری از ظرفيتهای موجود مورد توجه قرار
دادهاند.
در راستای اجرای سياستهای توسعه ورزش همگانی کشور اهميت ايجاد تفکر استراتژيﮏ و تدوين برنامهی راهبردی
مؤﺛر برای تحقق اهداف از پيش تعيين شده بر هيچکس پوشيده نيست .اگرﭼه اين مهم در بيشتر کشورهای اروپايی ،با توجه
به اهميت آن ،روندی روبه رشد داشته ،اما بر اساس تحقيقات در کشور ايران ،با توجه به وضعيت کنونی زيرساختهای
ورزشی دارای نکات قابل تأمل میباشد (جوادیپور.)21 :2371 ،
ارتباط ورزش با پديدههای فرهنگی ،اجتماعی ،سياسی و اقتصادی حاکی از اهميت اين پديده و نقش آن در برنامههای
توسعه ملی کشورهاست و در يﮏ نگاه کلی توسعه و پيشرفت ورزش در هر کشور با اقتدار و قدرت آن کشور ارتباط نزديکی
دارد .اين موضوع باعث شده که سرمايهگذاریهای هنگفتی برای توسعه ورزش در اکثر کشورها انجام شود (شعبانیمقدم،
.)29 :2378
رخدادهای ﭼند دهه گذشته همراه با نيازهای جديد حادث در اين سالها ،از ﭼنان خصوصيتی برخوردارند که با صرف تکيه
بر برنامهريزی متداول و غيرمنعطف نمیتوان با اين رخدادها و نيازها مقابله کرد .از اين رو از سه دهه قبل توجه مديران و
صاحبنظران به سمت برنامهريزی بلندمدت و بهويژه برنامهريزی استراتژيﮏ جلب شده است .در واقﻊ برنامهريزی استراتژيﮏ
را میتوان اقدامی سازمان يافته برای اتخاذ تصميمها و انجام دادن اقدامات بنيادی تعريف کرد (فرد آر .)27 :2378 ،بهعالوه
سازمانهای ورزشی همانند سازمانهای غير ورزشی در معرض تغيير و تحوالت محيطی و جهانی قرار دارند و با مسائل ويژه
خود دست به گريبانند .از اينرو ناگزيرند بهطور دائم بر رويدادهای داخلی و خارجی نظارت کنند تا بتوانند در زمان مناسب و
بر حسب ضرورت ،خود را با تغييرات وفق دهند (فرد آر .)27 :2378 ،اما زمانی میتوان به اين هدف متعالی و ارزشمند رسيد
که ساير سازمانها و نهادها مانند فدراسيونها ،کميتهی ملی المپيﮏ ،وزارتخانهها و ساير اقشار جامعه ،دغدغهی حرکت به
سوی ورزش علمی و بهرهمندی از پژوهش و تحقيقات در فعاليتهای خود را داشته باشند .بنابراين نقش ورزش و فعاليت
بدنی بهعنوان راهبردی که توانايی بالقوهای در ياری رساندن به اهداف سالمتی ،اجتماعی و اقتصادی دارد ،بسيار حائز
اهميت میباشد (عرب نرمی.)12 :2373 ،
در ايران بر اساس تقسيمبندی نظام جامﻊ توسعه ورزش کشور ،ورزش به ﭼهار مؤلفه اصلی تربيتی ،همگانی -تفريحی،
قهرمانی و حرفهای تقسيم میشود (جوادیپور .)22 :2372 ،که ناگفته پيداست نقش ورزشهای همگانی در ارتقاء سالمت و
شادابی جامعه مؤﺛرتر مینمايد ﭼرا که امروزه نياز به يﮏ استراتژی و رويکردی جديد و متفاوت برای افزايش مشارکت در
1. Pan, F. C., & Chen, C-H
2. Hallal, P. C., Andersen, L. B., Bull, F. C., Guthold, R., Haskell, W., & Ekelund, U.
3. Kohl, H. W., Craig, C. L., Lambert, E. V., Inoue, S., Alkandari, J. R., & Leetongin, G., et al
4. Robson, S., & McKenna, J.
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ورزش وجود دارد .زيرا ورزش همگانی به توسعه يﮏ جامعه متحد با سياست ورزش برای همه از طريق مشارکت بيشتر ،در
ورزش هدفمند اشاره دارد (کيت 2و همکاران .)41 :1824 ،سياست ورزش همگانی همانا ايجاد شرايط مطلوب برای جمﻊ
بسياری از مردم است ،بهطوریکه بتوانند بر حسب عاليق خود بهطور منظم در فعاليتهای جسمانی شرکت کنند (عرب
نرمی.)12 :2373 ،
امروزه با توجه به تغييراتی که در نوع نگرش انسانها بهوجود آمده ،اکثر افراد آرزوی داشتن زندگی شاد ،سالم و
بلندمدتی را دارند .مدنظر قرار دادن فعاليتهايی (فعاليتبدنی ،عدم مصرف دخانيات ،عدم مصرف نوشيدنیهای الکلی و
مصرف حداقل پنج وعده ميوهجات و سبزيجات در روز) ممکن است طول عمر افراد را تا  24سال افزايش دهد (سيونگ بام1
و همکاران .)40 :1822 ،ورزش همگانی توسط کميته توسعه ورزش شورای اروپا بهعنوان فراهم نمودن فرصت رهايی برای
عالقمندان به ورزش در زمان اوقات فراغت و مشارکت در فعاليتهای ورزشی بدون هيچگونه محدوديت ناشی از وضعيت
اجتماعی ،نژادی و معلوليت تعريف شده است ،آنچه از اين تعريف استنباط میگردد اين است که همه افراد بايد از
ورزشکردن بهرهمند و ورزش حق همه افراد است (قهرمان 3و همکاران.)42 :1889 ،
در پژوهشی که بر روی مشارکت ورزشی در مدارس بين دانشآموزان  22-24ساله در جنوب شرقی ايالت متحده انجام
گرفت ،نتايج حاکی از آن بود که بيشتر دانشآموزان در ورزشهای مدرسه شرکت میکنند اما کودکان قشر کم درآمد و
سياهپوستان را ،دو گروهی که در معرض خطر بيشتری از عدم فعاليتبدنی و نتايج منفی آن قرار دارند ،دانستند .هلزور،4
( .)37 :1881الگيانی 5و همکاران ( ،)35 :1822کمبود وقت و مشغله زياد را مهمترين موانﻊ مشارکت افراد در فعاليتبدنی
عنوان کردند .از نظر جوادیپور ( ،)28:2378ورزش همگانی يﮏ جنبش جهانی است که برنامهها و روشهای زندگی بسيار
متفاوتی را ترويج مینمايد .بهعالوه جوادیپور و سميﻊزاده ( ،)21 :2371در تحقيق خود عنوان کردند که استراتژیهای
تهاجمی برای ورزش همگانی کشور توصيه میشود .عيدی ( ،)11 :2373با پژوهش خود نشان داد که از ديدگاه هر سه گروه
اساتيد ،کارشناسان رسانه و مشارکتکنندگان ورزش ،فرهنگسازی ،باالترين ميانگين و آموزش پايينترين ميانگين را در
توسعهی ورزش همگانی دارد .آصفی ،خبيری ،اسدی و گودرزی ( ،)2 :2373اظهار داشتند که ﭼهار عامل فردی ،گروهی،
سازمانی و محيطی در نهادينه کردن ورزش همگانی ايران مؤﺛر هستند .در مورد عوامل سازمانی ،نتايج نشان داد اهداف و
راهبردهای ورزش همگانی ،زيرساختها و امکانات ورزشی ،سيستم پاداش و تشويق ،واحد تحقيق و توسعه ،منابﻊ انسانی،
بودجه ،قوانين و مقررات ،آموزش و ويژگیهای ورزش در نهادينه کردن ورزش همگانی ايران تأﺛيرگذار هستند .تحقيق
صادقيان ،حسينی و فرزان ( )23 :2373نشان میدهد که انواع رسانههای جمعی (تصويری ،صوتی ،ﭼاپی) بر گرايش مردم به
ورزش همگانی تأﺛير دارد و در گرايش مردم به ورزش همگانی ،مهمترين نقش رسانهها ،آگاهسازی مردم از فوايد ورزش
همگانی و کمترين نقش رسانهها ،تبليغ و اطالعرسانی در مورد ورزش همگانی و همايشهای آن است .بنابراين بايد عامل
تبليغ مورد توجه ويژه قرار گيرد و متخصصين ورزشی نيز بايد عالوه بر انتشار يافتههای علمی در رسانههای تخصصی ،به
همکاری با رسانههای همگانی بپردازند تا تأﺛيرات بيشتری در توسعهی ورزش داشته باشد .موران 3و همکاران (،)44 :1828
موانﻊ مشارکت افراد معلول در ورزش را فقدان مربيان با دانش و آموزشديده میدانند.
انجمن ارزيابی و برنامهريزی ويکتوريا ،)47 :1824( 9تدوين قانون و سياستگذاری در بخشهای مختلف؛ مانند
سياستهای برنامهريزی شهری ،سياستهای حملونقل فعال ،سياستهای آموزشی مانند اختصاص زمان برای کالسهای
تربيتبدنی ،سياستهای ورزشی ،سياستهای سالمتی ،سياستهای محيط زيست ،سياستهای محل کار و سياستهای
1. Keith M. Drake and et al
2. Seungbum, L., Patrick, W
3. Kahraman, C., Demirel, N., & Demirel, T
4. Holzweher
5. El-Gilany, A.H
6. Moran, T. E. and Block, M. E
7. Victorian Curriculum and Assessment Authority
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سرمايهگذاری را در مشارکت در فعاليتهای ورزشی مؤﺛر و مفيد میدانند .اکاالن 2و همکاران ( ،)34 :1821نشان دادند
وسايل ارتباط جمعی دارای نقش بالقوه بااليی در ورزش ،باالخص ورزش بانوان میباشند ،اما به داليلی ،به وظايف خود
بهخوبی عمل نمینمايند .شعبانی ،رضايی و فراهانی ( ،)20 :2373اظهار داشتند برنامههای ورزشی سيما در مقولههای تعيين
شده از نظر ميزان توجه و مدت پخش با يکديگر متناسب نيستند.
بنابراين محقق پيشنهاد میکند ،بازنگری در ميزان پخش انواع برنامههای ورزشی و تناسب آنها با يکديگر با اولويت
ورزش پايه و ورزش همگانی بهعنوان زيرساخت سالمت عمومی الزم و ضروری است .گائينی ( ،)10 :2309بيان میدارد
تحقيقات و مداخالت مختلفی مانند تغيير نگرش افراد به فعاليتبدنی ،تغيير سبﮏ زندگی و  ...برای افزايش مشارکت افراد در
ورزشهای همگانی بهعنوان يﮏ فعاليتبدنی ارتقادهنده سالمتی ،صورت گرفته است .رتينگان 1و همکاران (،)43 :1828
دريافتند که در کشورهای اروپايی از  248ميليون نفر جمعيت اروپا بيش از  218ميليون نفر بهطور مستمر و مرتب به
فعاليتهای ورزشی می پردازند و اوقات آزاد و فراغت خود را با پرداختن به انواع فعاليتهای ورزشی و جسمانی سپری میکنند
و هدف آنان تندرستی ،نشاط و بهبود روابط اجتماعی است .رمضانینژاد و هژبری ( ،)133 :2373اظهار میدارند در حال حاضر
ﭼهار رويکرد جامعهگرا ،نخبهگرا ،اقتصادی و سياسی بر توسعه ورزش سايه افکندهاند .ايشان اظهار داشتند برای توسعه ورزش
ايران ،ابتدا بايد پيوند استراتژيﮏ نهاد ورزش با نهادهای بهداشت و سالمتی ،اقتصاد ،فرهنگ و نظام تربيتی در سطح
حاکميت و سياستگذاری برقرار شود سپس با يادگيری سياستهای ورزشی و الگوسازی بومی ،مدلهای کاربردی و متناسب
ايران را بهکار گرفت .ايرجپور ،مجرد و دباغ رضاييه ( ،)35 :2375نشان دادند بين نقشهای ﭼهارگانه رسانههای جمعی
(فرهنگسازی ،آموزشی ،اطالع رسانی و ايجاد مشارکت اجتماعی) و توسعه فرهنگی ورزش همگانی رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد.
همچنين اظهار داشتند که با وجود تأﺛير رسانههای جمعی بر توسعه فرهنگی ورزش کشور ،رسانههای جمعی توجه مناسب
و مطلوبی به اين مسئله نداشتهاند و میتوان برنامهريزی عملياتی مناسبی در جهت تعامل با رسانهها و استفاده از ظرفيتهای
آنها برای توسعه فرهنگی ورزش کشور در ابعاد مختلف انجام داد .هری 3و همکاران ( ،)30 :1825در مقاله خود با عنوان
«موانﻊ اجرای فرايند مديريت استراتژيﮏ در دولت محلی» ،نتايج نشان داد که عوامل متعددی وجود دارد که بهطور قابل
توجهی بهعنوان موانﻊ در اجرای مديريت استراتژيﮏ بودهاند که اين عوامل شامل ﭼشمانداز و بيانيه مأموريت مبهم در
برنامهريزی استراتژيﮏ ،مشخص نبودن اهداف در برنامهريزی استراتژيﮏ ،عدم حمايت فرهنگی و فقدان منابﻊ میباشد.
رمضانینژاد و هژبری ( ،)133 :2373در تحقيق خود اظهار داشتند؛ برای توسعه ورزش ايران ،ابتدا بايد پيوند استراتژيﮏ نهاد
ورزش با نهادهای بهداشت و سالمتی ،اقتصاد ،فرهنگ و نظام تربيتی در سطح حاکميت و سياستگذاری برقرار شود سپس با
يادگيری سياستهای ورزشی و الگوسازی بومی ،مدلهای کاربردی و متناسب ايران را بهکار گرفت .نتايج تحقيق معصومی،
غراياق زندی ،کياکجوری و عمادی ( ،)2 :2375نشان داد که موانﻊ مديريتی دارای بيشترين و موانﻊ فرهنگی دارای کمترين
وزن و اولويت هستند و اظهار داشتند که لزوم توجه کافی از سوی مديران و برنامهريزان به موانﻊ مذکور و اقدام برای رفﻊ آنها
بر اساس اولويتها ،می تواند در موفقيت برنامه و ارتقاء کيفيت مديريت راهبردی نقش بسزايی ايفا کند .کشگر ،قاسمی و
ﭼوبکاره ( ،)142 :2373نشان دادند که ايجاد روابط اجتماعی انگيزه مهمی برای حضور در ورزش است تا حدی که
شرکتکنندگان در ورزش ،اين روابط اجتماعی را به ارتباطات خانوادگی و دوستان تسری میدهند .پس توجه به ارتباطات
اجتماعی میتواند فرصت خوبی برای مديران سازمانهای ورزشی کشور در جذب مردم به ورزش باشد .محمدی و غفرانی
( ،)207 :2373نشان دادند که اداره کل ورزش و جوانان استان سيستان و بلوﭼستان میبايست از استراتژی ( WOمحافظه
کارانه) در مورد توسعه ورزشهای بومی سنتی اين استان استفاده نمايند .اين محقق همچنين ﭼشمانداز ورزش استان را
1. Akalan Chengiz and etc
2. Rattingan, P., Blair, P., Hickson, C
3. Herri, Ade Winanta Zaimardi, and Irda
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رسيدن به جامعهای سالم ،ورزشکار ،با نشاط و اميد به زندگی بهتر معرفی کرد و مهمترين راهبردها در اين استان را الگوهای
موفق و مناسب و تعيين مشوقها و ايجاد انگيزه در ورزشکاران دانست .نتايج منافی ،رمضانینژاد ،گوهر رستمی و دستوم
( ،)39 :2373نشان داد تغييرات ساختاری و رشد برنامههای توسعه ورزش دانشگاهی با وجود تأکيد در برنامه دوم و سوم
توسعه ،فقط در برنامه ﭼهارم صورت گرفته است .شاخص های توسعه ورزش دانشگاهی کشور تناسب مطلوبی با ﭼشمانداز
 2484و برنامههای پنج ساله توسعه کشور ندارد .لذا پيشنهاد میشود برنامهها ،ساختار و تشکيالت ورزش دانشگاهی کشور در
حوزههای آموزشی ،تفريحی و همگانی دانشگاهی کشور ،براساس معيارها و واقعيتهای جامعه دانشگاهی مورد بازبينی
اساسی و طراحی نوين قرار گيرد .هانگ 2و هامفريس ( ،)48 :1821در پژوهش خود اظهار میدارند افرادی که در شهرهايی
با امکانات ورزشی باال و دسترسی آسان به آن زندگی میکنند مشارکت بيشتری در فعاليتهای بدنی داشته و همچنين
رضايت از زندگی بااليی داشتند.
بنابراين اگرﭼه از مزايای برنامهريزی استراتژيﮏ ،کاهش مقاومت در برابر تغييرات و اتخاذ نظاممند روشهای تغيير و
افزايش کارايی ملی و آگاهی از عملکرد محيط خارجی و تأﺛير آن بر محيط و عملکرد داخلی ،توسعه روحيه همکاری و کار
تيمی و کاهش مسائل و مشکالت تيمی در برخورد با ﭼالشها و نيازها میباشد ،اما فوايد و سودمندیهايی که اين پژوهش
میتواند به دنبال داشته باشد اين است که هوشياری مديران رده باال را هر ﭼه بيشتر جلب نموده تا به تدوين ﭼشمانداز،
راهبردها و برنامههای عملياتی آينده توجه نمايند .ﭼرا که مأموريت شرکت ملی نفت ايران در افق  2484مشارکت مؤﺛر در
تداوم زنجيره توليد نفت و گاز کشور و پايداری تأمين انرژی در سطح ملی ،منطقهای و بينالمللی از طريق صادرات و واردات
نفت خام و مواد نفتی توليدی و مبادلهای است که اين مهم جز با سالمت و تندرستی کارکنان ضمانت پيدا نخواهد کرد .به
نظر میآيد در زمينه مسائل و مشکالت ورزش همگانی ،راهبردها و تنگناهای آن در شرکت ملی نفت ايران بهخاطر
گستردگی و وسعت آن کمتر پژوهشی انجام شده است .لذا اين تحقيق در نظر دارد با تدوين برنامهی راهبردی توسعه ورزش
همگانی شرکت ملی نفت ايران ضمن تحليل محيط درونی و بيرونی ،قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهديدهای ورزش
همگانی را شناسايی کند .بدين منظور به دنبال يافتن پاسخ برای پرسش اصلی تحقيق است :برنامهی راهبردی توسعه ورزش
همگانی شرکت ملی نفت ايران ﭼيست؟ در اين پژوهش از فرآيند جامﻊ راهبردی مدل ديويد و مدل  1SPPاستفاده شده
است.

1. Huang, H., Brad R, Humphreys
2. Strategic Planning Programming
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بررسی عملکرد ورزش همگانی شرکت ملی نفت ایران
بررسی گزارش عملکرد ورزش همگانی و جمﻊآوری اطالعات از
اعضای نمونه
تشکيل جلسات شورای راهبردی
تدوين بيانيه مأموريت و ﭼشمانداز ورزش همگانی شرکت ملی
ايران

شناسايی عوامل محيط داخلی

ضعفهای ورزش همگانی
شرکت ملی نفت ايران

شناسايی عوامل محيط خارجی

قوتهای ورزش همگانی
شرکت ملی نفت ايران

فرصتهای ورزش همگانی
شرکت ملی نفت ايران

تهديدهای ورزش همگانی
شرکت ملی نفت ايران

تشکيل جلسات شورای راهبردی

تحليل ماتريس عوامل درونی و بيرونی و تعيين موقعيت استراتژيﮏ
تدوين راهبردهای ورزش همگانی شرکت ملی نفت ايران
شکل  :1فرآیند تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی شرکت ملی نفت ایران

روششناسی پژوهش
اين تحقيق از نظر هدف و ماهيت از نوع تحقيقات کاربردی است .ﭼرا که به دنبال بهبود کيفيت و حل مسائل و مشکالت
فراروی ورزش همگانی در شرکت ملی نفت ايران ،جهت توسعه آن و سبﮏ زندگی بهتر است و به لحاظ نحوة گردآوری
دادهها توصيفی -پيمايشی است .ابتدا پس از بررسی گزارش عملکرد و انجام مطالعات تطبيقی و جمﻊآوری اطالعات از
اعضای نمونه ضمن تشکيل شورای راهبردی متشکل از مديران و رؤسای ورزش ،خواسته شد که مأموريت ،قوتها،
ضعفها ،فرصتها و تهديدهای ورزش همگانی شرکت ملی نفت ايران را طی يﮏ پرسشنامه باز فهرست کنند .فرآيند تحليل
دادهها به اين صورت بود که ابتدا پرسشنامهها ،بازبينی و نظرهايی که باهم سنخيت داشتند ،در گروههای مفهومی يکسان
دستهبندی شدند .سپس با استفاده از روش دلفی مأموريت سازمان بقرار «حفظ و ارتقاء سالمت جسمانی و نشاط روانی
کارکنان و خانواده آنان از طريق ترويج و نهادينهکردن ورزش همگانی و تفريحی» تعيين گرديد .همچنين نُه قوت ،نُه ضعف،
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شش فرصت و نُه تهديد به تأييد شورای راهبردی نهايی شد .به همين ترتيب شورای راهبردی پژوهش ،ضريب اهميت هر
يﮏ از قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهديدها را مشخص کردند .سپس سؤاالت بسته تنظيم و پس از ارزيابی روايی محتوايی
و محاسبهی ضريب آلفای کرونباخ ( )α=8/97به شيوه پيمايشی 2بين نمونه آماری که شامل  48نفر از مديران ،رؤسای ورزش
شرکت اصلی و تابعه شرکت ملی نفت ايران و  48نفر از متخصصان و نخبگان گرايش رشتهی تربيتبدنی دفتر اداره کل
سالمت ،تربيتبدنی و مسئوليت اجتماعی وزارت نفت ،رؤسای هياتهای ورزشی شرکت ملی نفت ايران و کليه صاحب
نظرانی که در زمينه فعاليتها و مشاغل ورزشی شرکت ملی نفت ايران نقش کليدی و تجربه کافی داشتند توزيﻊ و در نهايت
 93پرسشنامه جمﻊآوری گرديد .در نهايت برای تجزيه و تحليل دادهها از آمار توصيفی ،آزمون رتبهای فريدمن ،ماتريس
ارزيابی عوامل داخلی و خارجی و ماتريس ارزيابی موقعيت استراتژيﮏ استفاده گرديد.

روش تجزيه و تحلیل دادهها
روشهای مهم تدوين راهبرد را میتوان در ﭼارﭼوب تصميمگيری سه مرحلهای گنجاند ،مرحلهی اول (تدوين راهبرد) شامل
ماتريس ارزيابی عوامل داخلی ،ماتريس ارزيابی عوامل خارجی و ماتريس بررسی رقابت است .در مرحله اول که آن را مرحله
ورودی 1مینامند اطالعات اصلی مورد نياز برای تدوين استراتژیها مشخص میشود .در مرحله دوم که آن را مرحله مقايسه3
مینامند ،به انواع استراتژیهای امکانپذير توجه میشود و به همين منظور بين عوامل اصلی داخلی و خارجی سازمان نوعی
توازن و تعادل برقرار میگردد .از جمله روشها يا ابزارهايی که در مرحله دوم مورد استفاده قرار میگيرند؛ ماتريس تهديدات،
فرصتها ،نقاط ضعف ،نقاط قوت 4و ماتريس ارزيابی موقعيت است .در ماتريس مزبور از اطالعات ارائه شده در مرحله اول
استفاده میشود تا بتوان انواع استراتژی قابل اجراء را که در مرحله دوم شناسايی شدهاند ،به شيوهای عينی و بدون اعمال نظر
شخصی مورد ارزيابی و قضاوت قرار داد( .فردآر .)353 :2300 ،لذا بهمنظور بررسی عوامل داخلی ماتريس ارزيابی عوامل
درونی يا ( )IFEM5در قالب يﮏ ماتريس ﭼندستونی تنظيم شد .به نحویکه ستون اول آن را عناوين قوتها و ضعفهای
ورزش همگانی شرکت ملی نفت تشکيل میداد .ستون دوم مربوط به ميزان اهميت و حساسيت هر يﮏ از عوامل قوت و
ضعف بود که ضريب اهميت (ضريب وزن) با توجه به نقطه نظرات اعضای شورای راهبردی درج گرديد .به نحویکه مجموع
اهميت (وزن) کليه ضعفها و قوتها برابر عدد  2شد ( .)∑=2در ستون سوم ماتريس با توجه به ميزان شدت به هر يﮏ از
قوتها نمرات  3يا  4و به هر يﮏ از ضعفها نمرات 2يا  1اختصاص داده شد .در ستون ﭼهارم ماتريس ،ضريب ستونهای
دوم و سوم هر يﮏ از عوامل در يکديگر ضرب گرديد تا امتياز هر يﮏ از عاملها جداگانه محاسبه شود .سپس امتياز محاسبه
شده کليه عاملها با يکديگر جمﻊ شد تا امتياز نهايی عوامل درونی ورزش همگانی تعيين گردد .بههمين ترتيب بهمنظور
بررسی عوامل خارجی ماتريس ارزيابی عوامل بيرونی يا ( )EFEM3در قالب يﮏ ماتريس ﭼندستونی تنظيم شد .به نحویکه
ستون اول آن عناوين فرصتها و تهديد های ورزش همگانی شرکت ملی نفت درج گرديد .ستون دوم مربوط به ميزان اهميت
و حساسيت هر يﮏ از عوامل فرصت و تهديد بود که ضريب اهميت يا ضريب وزنی هر يﮏ از عوامل با توجه به نقطه نظرات
اعضای شورای راهبردی در نظر گرفته شد .به نحویکه مجموع ضرايب اهميت (وزن) کليه فرصتها و تهديدها برابر با عدد
 2شد ( .)∑=2در ستون سوم ماتريس با توجه به کليدی بودن يا عادی بودن فرصت يا تهديد به ترتيب رتبه  4يا  3به
فرصتها و رتبه  1يا  2به تهديدها اختصاص داده شد .در تخصيص رتبه به فرصتهای در حد عالیرتبه 4 ،به فرصتهای
معمولی رتبه  ،3به تهديدهای معمولی رتبه  1و به تهديدهای بحرانی رتبه  2اختصاص داده شد .در ستون ﭼهارم ماتريس،
1. Survey Research
2. Input stage
3. Matching stage
4. Threats –Opportunities –Weakness (TOWS) Matrix
5. Internal Factors Evaluation Matrix
6. External Factors Evaluation Matrix

05

تدوين برنامهی راهبردی توسعه ...

ضرايب ستون دوم و رتبههای ستون سوم برای هر عامل درهم ضرب شدند تا امتياز آن عامل (فرصت يا تهديد) برای ورزش
همگانی شرکت ملی نفت ايران مشخص شود .در انتهای اين ستون از جمﻊ امتيازات بهدست آمده ،امتياز نهايی ورزش
همگانی به لحاظ برخورداری از فرصت يا تهديدی تعيين گرديد.
در نهايت با استفاده از ابزار تحليل سوات بهمنظور بررسی دقيق عوامل درونی و بيرونی و مقايسه آنها با يکديگر با
هماهنگی اعضای شورای راهبردی استراتژیهای  wo ،st ،wo ،soبه قرار ذيل تبيين گرديد.
 مطابقت قوتهای درونی با فرصتهای بيرونی با يکديگر برای بهدست آوردن استراتژیهای موقعيت SO
 مطابقت قوتهای درونی با تهديدهای بيرونی با يکديگر برای بهدست آوردن استراتژیهای موقعيت ST
 مطابقت ضعفهای درونی با فرصتهای بيرونی با يکديگر برای بهدست آوردن استراتژیهای موقعيت WO
 مطابقت ضعفهای درونی با تهديدهای بيرونی با يکديگر برای بهدست آوردن استراتژیهای موقعيت WT

يافتههای پژوهش
جداول  2و  1نتايج کلی را در زمينهی قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهديدهای ورزش همگانی شرکت ملی نفت ايران بر
اساس تحليل  SWOTنشان میدهند .هر يﮏ از عوامل مندرج در جداول مربوط که شامل نُه قوت ،نُه ضعف ،شش فرصت
و نُه تهديد است براساس نتايج آزمون فريدمن 2به ترتيب رتبه مشخص شدهاند.
جدول  :1نتایج رتبهبندی عوامل درونی ورزش همگانی شرکت ملی نفت ایران (آزمون رتبهای فریدمن)
رديف

قوتها

ميانگين رتبه

2
1
3
4
5
3

تحت پوشش داشتن اغلب رشتههای مورد تأييد وزارت ورزش
رايگان بودن اماکن ورزشی در مناطق عملياتی
وجود دستورالعمل جامﻊ ورزش وزارت نفت بهعنوان يﮏ سند باال دستی در ترويج فرهنگ ورزش همگانی
برگزاری رويدادهای ورزش همگانی (المپياد ورزشی) از پايينترين سطح تا باالترين سطوح
باال بودن سرانه فضای ورزشی در مناطق عملياتی
امکان دسترسی و بهرهبرداری متقابل از ظرفيتها و امکانات ورزشی مديريتهای داخلی شرکت ملی نفت ايران
با استفاده از تنظيم تفاهمنامه همکاری ،تحت حساب فیمابين( .مشارکت فعال)
وجود منابﻊ انسانی متخصص و توانمند و ملحق شدن نيروی جوان به نيروهای با تجربه
وجود مربيان خبره در سطح شرکت ملی نفت ايران
وجود امکانات مناسب روابط عمومی در زمينه انتشار اخبار ،گزارشات و اطالعيههای ورزشی

24/25
23/34
21/11
7/40
0/29
0/80

9
0
7

0/83
9/52
3/23

ضعفها
2
1
3
4
5
3
9
0
7

پايين بودن اولويت تأمين اعتبار پروژههای ورزشی
پايين بودن ميزان مشارکت افراد در ورزش همگانی
هزينه محور و کميت محور بودن بجای برنامه محور و خروجی محور بودن فعاليتها
عدم وجود نظام ارزيابی عملکرد در حوزه ورزش همگانی
ناکافی بودن سطح دانش عمومی از ورزش همگانی
نبود سرفصل بودجه مستقل ورزشی
عدم نظارت و کنترل درست در اجرای سياستهای کالن ورزش صنعت نفت
تصميمگيری مديران و مسئولين غيرورزشی در حوزه ورزش
دسترسی دشوار کارکنان و خانواده به فضا و امکانات ورزشی محدود شرکت ملی نفت ايران در کالن شهرها

3/94
3/39
3/38
3/51
3/31
3/85
5/72
5/30
4/31

1. Friedman
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جدول  :2نتایج رتبهبندی عوامل بیرونی ورزش همگانی شرکت ملی نفت ایران (آزمون رتبهای فریدمن)
رديف

فرصتها

ميانگين رتبه

2

تأکيد قانون اساسی بر توسعه رايگان فعاليتهای بدنی و رويکرد مثبت مسئولين ارشد نظام و جامعه روحانيت و
پزشکی به ترويج ورزش همگانی
باال بودن ظرفيتهای اقليمی در اقصا نقاط کشور ،جهت تنوع در برنامههای ورزش همگانی
امکان استفاده از اماکن و باشگاههای استيجاری
روند رو به رشد و توسعه ارتباطی و اطالعاتی (فناوری اطالعات) در کشور جهت اطالعرسانی ،تبليغ و ترويج
فرهنگ ورزش همگانی
مدنظر بودن معيار ورزش همگانی بهعنوان فاکتور مهم ارزيابی سازمانی در سطح بينالمللی
امکان بهرهگيری از قهرمانان ،مربيان و متخصصين ورزشی در قالب توافقنامه ،جهت برگزاری کالسها و
دورههای مرتبط با ورزش همگانی

5/48

1
3
4
5
3

4/34
4/20
4/25
3/51
3/13

تهديدها
2
1
3
4
5
3
9
0
7

رواج سبﮏ زندگی ماشينی در جامعه
رواج بازیهای رايانهای باالخص در قشر جوانان
فرسودگی شغلی ناشی از ساعات کار زياد کارکنان بهويژه در مناطق عملياتی و سکوهای نفتی
عدم استقبال از ورزش همگانی در محيط باز به دليل شرايط نامساعد اقليمی و وجود صنايﻊ پر مخاطره در
مناطق عملياتی و انتشار آلودگیهای زيست محيطی توسط آنان
موانﻊ فرهنگی و اجتماعی مشارکت خانوادهها در ورزش همگانی بهويژه بانوان
گرايش به اعتياد در سطح جامعه بهويژه در مناطق عملياتی و سکوهای نفتی
عدم استقبال قشر جوان از ورزش همگانی
پايين بودن اوقات فراغت فرزندان کارکنان به دليل حضور در کالسهای متعدد درسی و فوق برنامه
بهرهبرداری سياسی از ورزش توسط دستاندرکاران

7/13
0/59
0/10
0/10
9/41
3/17
5/99
5/84
4/7

ماتریس عوامل داخلی و خارجی ورزش همگانی شرکت ملی نفت ایران

در اين بخش مشخص میشود که ورزش همگانی شرکت ملی نفت ايران از ﭼه راهبردی (رشد و ساخت ،حفظ و نگهداری،
برداشت يا رهاکردن) بايد استفاده کند .پس از رتبهبندی معلوم شد که باالترين رتبه در بخش قوتها؛ مربوط به تحت پوشش
داشتن اغلب رشتههای مورد تأييد وزارت ورزش ،در بخش ضعفها؛ باالترين رتبه مربوط به تأخير در اجرای برخی از
پروژههای ورزشی ،در بخش فرصتها؛ تأکيد قانون اساسی بر توسعه رايگان فعاليتهای بدنی و رويکرد مثبت مسئولين ارشد
نظام و جامعه روحانيت و پزشکی به ترويج ورزش همگانی و در بخش تهديدها؛ باالترين رتبه مربوط به رواج سبﮏ زندگی
ماشينی در جامعه بوده است .در ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی ،صرف نظر از تعداد عواملی که موجب قوت و ضعف
يا فرصت و تهديد میشود ،هيچگاه مجموع نمرههای نهايی به بيش از ﭼهار و کمتر از يﮏ نمیرسد ،ميانگين اين جمﻊ 1/5
است و اگر اين عدد به  4برسد ،به اين معناست که سازمان در برابر عواملی که موجب تهديد و فرصت میشوند ،بهصورتی
بسيار عالی واکنش نشان میدهد .عدد  2بيانگر اين است که شرکت در تدوين استراتژیهای خود نتوانسته است از عواملی
که فرصت يا موقعيت ايجاد میکنند بهرهبرداری نمايد يا از عواملی که موجب تهديد میگردند ،احتراز نمايد فردآر:2300 ،
.)133
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جدول  :3ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ورزش همگانی شرکت ملی نفت ایران
عوامل
درونی

کد
S1
S2
S3

قوتها

S4

S5
S6
S7
S8
S9
W1
W2
W3
W4

ضعفها

W5
W6
W7
W8
W9

عامل
وجود دستورالعمل جامﻊ ورزش وزارت نفت بهعنوان يﮏ سند باال دستی در ترويج
فرهنگ ورزش همگانی
تحت پوشش داشتن اغلب رشتههای مورد تأييد وزارت ورزش
برگزاری رويدادهای ورزش همگانی (المپياد ورزشی) از پايينترين سطوح تا
باالترين سطوح
امکان دسترسی و بهرهبرداری متقابل از ظرفيتها و امکانات ورزشی مديريتهای داخلی
شرکت ملی نفت ايران با استفاده از تنظيم تفاهم نامه همکاری ،تحت حساب فی مابين
(مشارکت فعال)
وجود امکانات مناسب روابط عمومی در زمينه انتشار اخبار ،گزارشات و اطالعيههای
ورزشی
وجود مربيان خبره در سطح شرکت ملی نفت ايران
باال بودن سرانه فضای ورزشی در مناطق عملياتی
رايگان بودن اماکن ورزشی در مناطق عملياتی
وجود منابﻊ انسانی متخصص و توانمند و ملحق شدن نيرو جوان به نيروهای باتجربه
پايين بودن اولويت تأمين اعتبار پروژههای ورزشی
نبود سرفصل بودجه مستقل ورزشی
عدم نظارت و کنترل درست در اجرای سياستهای کالن ورزش صنعت نفت
هزينه محور و کميت محور بودن بهجای برنامه محور و خروجی محور بودن فعاليتها
دسترسی دشوار کارکنان و خانوادهها به فضا و امکانات ورزشی محدود شرکت ملی نفت
ايران در کالن شهرها
تصميمگيری مديران و مسئولين غيرورزشی در حوزه ورزش
پايين بودن ميزان مشارکت افراد در ورزش همگانی
ناکافی بودن سطح دانش عمومی از ورزش همگانی
عدم وجود نظام ارزيابی عملکرد در حوزه ورزش همگانی
مجموع ضريب اهميت عوامل درونی

ضريب
اهميت

شدت
عامل

امتياز
وزنی

8/83

4

8/14

8/87

4

8/33

8/83

4

8/14

8/84

3

8/21

8/83

3

8/87

8/83
8/85
8/80
8/83
8/87
8/85
8/84
8/89

3
3
3
3
2
2
2
2

8/87
8/25
8/31
8/20
8/87
8/85
8/84
8/89

8/83

1

8/83

8/84
8/89
8/85
8/83
2

2
2
2
2

8/84
8/89
8/85
8/83
1/31

جدول :4ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ورزش همگانی شرکت ملی نفت ایران
عوامل
بيرونی

کد

عامل

O1

تأکيد قانون اساسی بر توسعه رايگان فعاليتهای بدنی
مد نظر بودن معيار ورزش همگانی بهعنوان فاکتور مهم ارزيابی سازمانی در سطح بينالمللی
باال بودن ظرفيتهای اقليمی در اقصا نقاط کشور ،جهت تنوع در برنامههای ورزش همگانی
روند رو به رشد و توسعه ارتباطی و اطالعاتی (فناوری اطالعات) در کشور جهت اطالع
رسانی ،تبليغ و ترويج فرهنگ ورزش همگانی
امکان بهرهگيری از قهرمانان ،مربيان و متخصصين ورزشی در قالب توافقنامه ،جهت
برگزاری کالسها و دورههای مرتبط با ورزش همگانی
امکان استفاده از اماکن و باشگاههای استيجاری

O2
O3

فرصتها

O4
O5
O6

ضريب
اهميت

شدت
عامل

امتياز
وزنی

8/2
8/89
8/80

4
3
4

8/4
8/12
8/31

8/2

4

8/4

8/89

3

8/12

8/80

4

8/31
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T1
T2
T3
T4

تهديدها

T5
T6
T7
T8
T9
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رواج سبﮏ زندگی ماشينی در جامعه
رواج بازیهای رايانهای باالخص در قشر جوانان
گرايش به اعتياد در سطح جامعه بهويژه در مناطق عملياتی و سکوهای نفتی
پايين بودن اوقات فراغت فرزندان کارکنان به دليل حضور در کالسهای متعدد درسی و
فوق برنامه
فرسودگی شغلی ناشی از ساعات کار زياد کارکنان بهويژه در مناطق عملياتی و
سکوهای نفتی
بهرهبرداری سياسی از ورزش توسط دستاندرکاران
موانﻊ فرهنگی و اجتماعی مشارکت خانوادهها در ورزش همگانی بهويژه بانوان
عدم استقبال قشر جوان از ورزش همگانی
عدم استقبال از ورزش همگانی در محيط باز به دليل شرايط نامساعد اقليمی و وجود صنايﻊ
پر مخاطره در مناطق عملياتی و انتشار آلودگیهای زيست محيطی توسط آنان
مجموع ضريب اهميت عوامل بيرونی

00

8/2
8/2
8/83

2
2
1

8/2
8/2
8/83

8/81

1

8/84

8/89

2

8/89

8/83
8/83
8/83

1
2
1

8/83
8/83
8/83

8/83

2

8/83

2

1/49

4
تهاجمی

محافظه کارانه

2،47

WT

رقابتی

فرصت

تدافعی
تهديد
2

4

قوت

2.32

ضعف 2

شکل  :2ماتریس عوامل داخلی و خارجی

با توجه به تجزيه و تحليل  SWOTنتايج حاصل از جمﻊ جبری ماتريسهای ارزيابی عوامل داخلی و خارجی ،نشان داد
ورزش همگانی شرکت ملی نفت ايران از لحاظ راهبردی در موقعيت  WTقرار دارد (شکل .)1به عبارت ديگر میتوان گفت
که به دليل ﭼيرگی ضعفها بر قوتها و ناتوانی ورزش همگانی در استفاده از فرصتها و دفﻊ تهديدهای احتمالی ،در عرصه
عمل بهتر است راهبرد تدافعی اتخاذ گردد.
محقق پس از تحليل ابعاد مختلف عناصر ﭼهارگانه و تحليل موقعيت راهبردی ورزش همگانی شرکت ملی نفت ايران،
اقدام به تدوين استراتژیهای مرتبط با تحليل  SWOTتحقيق ،در بخش نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدها نمود .بر
اساس ماتريس حاصل از استراتژیهای متقاطﻊ تحقيق در مجموع  21راهبرد شامل  3راهبرد  3 ،soراهبرد  3 ،woراهبرد ،st
و  3راهبرد  wtتدوين شد.
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جدول  :5ماتریس تفکیکی راهبردهای  swotحاصل از متغیرهای تحقیق
استراتژیها

عوامل سازنده استراتژی

راهبردهای SO

نقاط قوت ()S

فرصتها ()O

بکارگيری حداکثری از منابﻊ انسانی متخصص و توانمند در ترويج فرهنگ ورزش
همگانی در سطح شرکت ملی نفت ايران
ارتقاء برنامه مديريت سالمت و شيوه زندگی سالم با استفاده از نيروهای متخصص
و با تجربه در سطح شرکت ملی نفت ايران
بهرهگيری حداکثری از فناوری اطالعات در تبليغ و ترويج فرهنگ ورزش همگانی
در سطح شرکت ملی نفت ايران
راهبردهای ST
تغيير نگرش ورزش همگانی به يﮏ هنجار اجتماعی
استفاده بهينه از قوانين حمايتی و تشويقی برای مشارکتکنندگان در ورزش
همگانی
تغيير نگرش کارکنان در جايگزينی بازیهای رايانهای
راهبردهای WO
افزايش ميزان مشارکت افراد در ورزش همگانی از طريق ايجاد توافقنامه با اماکن
و باشگاههای استيجاری باالخص در کالن شهرها
استفاده حداکثری از متخصصين ،مربيان و قهرمانان ورزشی در قالب توافقنامه،
جهت برگزاری کالسها و دورههای مرتبط با ورزش همگانی

s1, s3, s6, s8,
s9

o1, o4, o5

s1, s3, s4, s6,
s7, s8, s9

o1, o2, o4, o5

s 4, s 9

o1, o2

نقاط قوت ()S

تهديدات ()T

s1, s3, s9

t1, t2, t3, t5, t6, t8

s1, s3, s4, s6,
s9

t1, t2, t3, t5, t7

s9
نقاط ضعف ()W

t1, t2
فرصتها ()O

w1, w2, w6,
w9

o1, o6

توسعه مبتنی بر دانايی نسبت به اهميت و تأﺛير ورزش همگانی در کيفيت زندگی
راهبردهای WT

استفاده از تجربيات سازمانهای موفق در زمينه ورزش همگانی
توسعه فرهنگ ورزش کردن از طريق ،آموزش ،تبليغ و اطالع رسانی جامﻊ
رسانهای
نظارت و کنترل مستمر بر اجرای شدن استراتژیهای تدوين شده در بودجه بندی
و تخصيص اعتبارات ورزش همگانی

w1, w2, w5,
w8
w1, w3, w4,
w5, w8
نقاط ضعف ()W
w1, w3, w4,
w9
w1, w3, w5,
w9
w3, w6, w7,
w9

o2, o4
o2, o4, o5
تهديدها ()T
t1, t2, t3, t7, t8
t2, t4, t5, t6, t8
t3, t5, t7, t9

بحث و نتیجهگیری
يافتههای پژوهش نشان داد ورزش همگانی شرکت ملی نفت ايران از اولويت قوتهايی همچون تحت پوشش داشتن اغلب
رشتههای مورد تأ ييد وزارت ورزش ،رايگان بودن اماکن ورزشی در مناطق عملياتی و وجود دستورالعمل جامﻊ ورزش وزارت
نفت بهعنوان يﮏ سند باال دستی در ترويج فرهنگ ورزش همگانی ،برخوردار است که با نتايج تحقيقات پورگلفزانی (،)2373
جوادیپور( )2371و عربنرمی ( )2373همخوانی دارد .اين تحقيق دارای نقاط قوتی به شرح ذيل میباشد که تاکنون در
تحقيقات انجام شده به اين موارد اشارهای نشده است :برگزاری ساليانه المپيادهای ورزشی از پايينترين سطوح تا باالترين
سطوح ،امکان دسترسی و بهرهبرداری متقابل از ظرفيتها و امکانات ورزشی مديريتهای داخلی وزارت نفت با استفاده از
حساب فی مابين ،وجود امکانات مناسب روابط عمومی در زمينه انتشار اخبار ،گزارشات و اطالعيههای ورزشی ،وجود مربيان
خبره در سطح شرکت ملی نفت ايران ،باال بودن سرانه فضای ورزشی در مناطق عملياتی و بکارگيری استانداردهای ملی و
بينالمللی در انجام پروژههای ورزشی .با اين وجود نتايج نشان داد ﭼنين قوتهايی میتوانند به انجام رسالت ورزش همگانی
شرکت ملی نفت کمﮏ شايانی بنمايد ،مشروط بر آنکه در راستای به حداقل رساندن نقاط ضعف و کاهش اﺛرات تهديدها و
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حداکثر استفاده از فرصتها باشند .بنابراين شايسته است که در جهت تقويت و حفظ اين قوتها تالش شود .يافتههای
پژوهش همچنين نشان داد ورزش همگانی شرکت ملی نفت ايران از ضعفهای مهمی همچون پايين بودن اولويت تأمين
اعتبار پروژههای ورزشی ،پايين بودن ميزان مشارکت افراد در ورزش همگانی و هزينهمحور و کميتمحور بودن به جای
برنامهمحور و خروجیمحور بودن فعاليتها ،برخوردار است که با نتايج تحقيقات گودرزی ( ،)2374غفوری ( )2378و عيدی
( )2373همسو است .تحقيق حاضر عالوه بر نکات ذکر شده ،نقاط ديگری را نيز برشمرده است از جمله :نقدينگی پايين
شرکت ملی نفت ايران در جهت خريد تجهيزات ورزشی ،نبود سرفصل بودجه مستقل ورزشی ،تصميمگيری مديران و
مسئولين غيرورزشی در حوزه ورزش ،ناکافی بودن سطح دانش عمومی از ورزش همگانی و عدم وجود نظام ارزيابی عملکرد
در حوزه ورزش همگانی .بنابر يافتههای پژوهش ،اتخاذ راهکارهايی برای تبديل اين نقاط ضعف به نقاط قوت بر اساس
فرصتها و تهديدهای محيطی ورزش همگانی شرکت ملی نفت ايران ضروری است .عالوه بر اين يافتههای پژوهش نشان
داد که ورزش همگانی شرکت ملی نفت ايران با اولويت فرصتهايی ﭼون تأکيد قانون اساسی بر توسعه رايگان فعاليتهای
بدنی ،باال بودن ظرفيتهای اقليمی در اقصا نقاط کشور جهت تنوع در برنامههای ورزش همگانی و امکان استفاده از اماکن و
باشگاههای استيجاری روبرو است که با نتايج تحقيقات شعبانی ( ،)2373شعبانیمقدم ( ،)2378پورگلفزانی ( ،)2373جوادیپور
( )2371و عربنرمی ( )2373همسو است .تحقيق حاضر عالوه بر نکات ذکر شده ،فرصتهای ديگری را نيز بر شمره است از
جمله :مدنظر بودن معيار ورزش همگانی بهعنوان فاکتور مهم ارزيابی سازمانی در سطح بينالمللی ،روند رو به رشد و توسعه
ارتباطی و اطالعاتی (فناوری اطالعات) در کشور جهت اطالع رسانی ،تبليغ و ترويج فرهنگ ورزش همگانی و امکان
بهره گيری از قهرمانان ،مربيان و متخصصين ورزشی در قالب توافقنامه ،جهت برگزاری کالسها و دورههای مرتبط با ورزش
همگانی .که در نوع خود کم نظير است .بايد توجه داشت که اين فرصتها بخودی خود در اختيار ورزش همگانی شرکت ملی
نفت ايران قرار نمیگيرند ،مگر آنکه با استفاده از قوتها بتوان آنها را به ﭼنگ آورد و از آنها برای رفﻊ نقاط ضعف و کم رنگ
کردن تهديدها بهرهبرداری نمود .از آن جايیکه تحقيق حاضر در سطح شرکت ملی نفت ايران -که گستردگی آن در سرتاسر
کشور ايران میباشد -و با همکاری نزديﮏ رؤسا و صاحبنظران مناطق مختلف انجام شده است ،بنابراين نقاط تهديد با دقت
بااليی استخراج شدهاند از جمله :فرسودگی شغلی ناشی از ساعات کار زياد کارکنان بهويژه در مناطق عملياتی و سکوهای
نفتی ،گرايش به اعتياد در سطح جامعه بهويژه در مناطق عملياتی و سکوهای نفتی ،پايين بودن اوقات فراغت فرزندان
کارکنان بهدليل حضور در کالسهای متعدد درسی و فوق برنامه ،رواج بازیهای رايانهای باالخص در قشر جوانان و
بهرهبرداری سياسی از ورزش توسط دستاندرکاران .الزم به ذکر است که در طی سالهای اخير ،تحقيقاتی روی موانﻊ توسعه
ورزش همگانی انجام شده است ،از آن جمله موانﻊ ،شرايط اقتصادی ،فرهنگی ،کمبود نيروی انسانی ،کمبود بودجه و مسائل
مالی ،کيفيت و کميت اماکن ورزشی و تفريحی ،حمايت مسئولين ،دانش آگاهی عمومی ،کمبود ايمنی و امنيت و باال بودن
جرائم و کم توجهی به ورزش زنان میباشد .البته راهکارهايی هم برای رفﻊ اين موانﻊ ارائه کردهاند :برای مثال ارتقای ورزش
همگانی با همکاری نهادها و سازمانهای ديگر ،ارتقای ورزش همگانی با ارائه برنامههای ورزشی با تنوع بيشتر برای
گروههای مختلف ،ارتقای ورزش همگانی با حمايت مالی دولت و پرداخت يارانه .اين راهکارها تا حدودی با راهکارهای
تدوين شده در تحقيق حاضر همسو است ،اما از آنجا که اين تحقيق در سطح شرکت ملی نفت ايران انجام شده است و به
نوعی جامعه آن گسترده میباشد؛ بنابراين سعی بر آن بوده که راهبردهای تدوين شده تمامی جنبهها را مدنظر قرار دهد.
محقق در اين تحقيق برای بررسی و اشراف کاملتر به موضوع تدوين راهبرد ورزش همگانی شرکت ملی نفت ايران ،ابتدا به
بررسی سوابق و اسناد موجود ،مرور تحقيقات انجام شده ،مطالعه اسناد باال دستی ،مطالعه تطبيقی و نظرخواهی از دست
اندرکاران و متخصصان پرداخته و در مرحله بعدی برای تدوين مأموريت و نقاط ﭼهارگانه ،جلسات متعددی با مسئوالن و
خبرگان ورزش همگانی شرکت ملی نفت ايران تشکيل داده و سپس به تدوين راهبردهای توسعه ورزش همگانی در شرکت
ملی نفت ايران اقدام کرده است.
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