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  چكيده
برنامة  دارا بودنهاي ورزشي،  وري و رشد و توسعة بهينه در سازمان ها براي رسيدن به بهره ترين شيوه يكي از منطقي

هدف از اين تحقيق تعيين راهبردهاي رشتة صعودهاي . سازماني است مدون و تبيين راهبردهاي رسيدن به اهداف
اين تحقيق به لحاظ هدف و ماهيت از نوع كاربردي، و از نظر استراتژي اجرا از . بودSWOT ورزشي در ايران به روش 

 پايايي ميزانبا  اي و سپس پرسشنامه ابتدا وضعيت موجود صعودهاي ورزشي ايران بررسي. استتحليلي  -نوع توصيفي
وتحليل  براي تجزيه. نفر از اشخاص مرتبط با صعودهاي ورزشي ايران توزيع شد 97پرسشنامه بين . طراحي شد 95/0
هاي گرايش مركزي و پراكندگي، و در بخش آمار استنباطي از مجذوركا و آزمون  ها از آمار توصيفي شامل شاخص داده

براساس ماتريس عوامل دروني و بيروني، جايگاه . استفاده شد SWOTوتحليل  و در نهايت از مدل تجزيه فريدمن؛
گانه با استفاده از ماتريس  راهبردهاي چهارده. تعيين شد (WT)ضعف و تهديد  صعودهاي ورزشي ايران در موقعيت

TOWS ي  بندي با ماتريس برنامه تدوين و پس از رتبهريزي استراتژيك كم)QSPM(رارگيري با توجه به ق. ، ارائه شد
شده  هاي تبيين ياتي كردن استراتژيعملرسد  نظر مي به (WT) ضعف و تهديد  صعودهاي ورزشي ايران در موقعيت

  .بتواند اين رشته را از وضعيت بحراني موجود به جايگاه بهتري برساند

  
  يديكل يهاواژه

 .نقاط قوتها، نقاط ضعف،  ريزي، تهديدها، راهبردها، صعودهاي ورزشي، فرصت برنامه

                                                           
 09122680682 :تلفن : نويسندة مسئول Email: moh.mokhtarian@gmail.com                              
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 مقدمه

هاي ورزشي، و ارائة محصوالت و خدمات مناسب در عصر حاضر و شرايط  مديريت اثربخش در سازمان

كارگيري دقيق تمامي ابزارها و استفادة صحيح از تمامي  اجتماعي كشورها، نيازمند به -كنوني اقتصادي

هاي اجتماعي از  دگي و نظامهاي زن ميل به تكامل و بهتر شدن در تمامي عرصه. منابع موجود است

. هاي خود سوق داده است ريزي فعاليت سوي مديريت و برنامه هاي ورزشي، افراد را به جمله سازمان

ريزي شامل تعريف اهداف سازمان، تدوين راهبرد كلي براي دستيابي به آن اهداف و تهية  برنامه

شود كه كارها با  تعيين اهداف موجب مي .ستها هاي عملياتي براي يكپارچگي و هماهنگي فعاليت برنامه

ترين است،  مهم آنچهرا به  توجهشانكند تا  دقت كافي انجام پذيرد و به اعضاي سازمان كمك مي

ريزي را براي ادامة حيات و  ها اهميت برنامه در عصر حاضر ساختار پيچيدة سازمان). 1(معطوف دارند 

ها و تهديدهاي  ريزي بر آگاهي از فرصت اساس برنامه. دهد پويايي آنها بيش از پيش مورد توجه قرار مي

عنوان  ريزي به فلسفة برنامه). 2(ها و مبارزه با تهديدها قرار دارد  آتي و چگونگي استفاده از اين فرصت

نگر و عـزم راسخ به  يك نگرش و يك راه زندگي كه متضمن تعهد به عمل بر مبناي انديشه، تفكر آينده

ريزي راهبردي فرايندي  برنامه). 2(ناپذير مديريت است  ، بخش انفكاكاستظم و مداوم ريزي من برنامه

هاي آن براي نيل به رسالت و اهداف  است در جهت تجهيز منابع سازمان و وحدت بخشيدن به تالش

ها و  در اين فرايند، قوت. هاي دروني و بيروني هر سازمان بلندمدت، با توجه به امكانات و محدوديت

؛ با توجه )1SWOTتحليل(شوند  مي ها و تهديدهاي بيروني سازمان شناسايي هاي داخلي و فرصت عفض

شود؛ و براي دستيابي به اين اهداف، از بين  به مأموريت سازمان، اهداف بلندمدت براي آن تدوين مي

گيري از  ها و با بهره شود كه با تكيه بر قوت هاي راهبردي اقدام به انتخاب راهبردهايي مي گزينه

جراي صحيح موجب موفقيت ها از بين برود و از تهديدها پرهيز شود تا در صورت ا ها، ضعف فرصت

ترين وظيفة مديريت  هاي ورزشي مانند هر سازمان ديگري مهم ريزي در سازمان برنامه). 3(سازمان شود 

ها و  شود تا اهداف همة فعاليت ريزي در يك سازمان ورزشي سبب مي در حقيقت برنامه. رود شمار مي به

سير تحول ورزش در . ريزي گردد اف طرحشده، و نحوة دستيابي به آن اهد ين معهاي گروهي  تالش

شود و سپس به ورزشي كه  بشر، با بازي كردن كه الزمة رشد و تكامل كودك است، آغاز مي زندگي

                                                           
1 . Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats Analyses. 
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صورت غيررسمي است و در روند تكامل خود به  اين رقابت ابتدا به. پيوندد رقابت در آن مطرح است، مي

  ).6(شود  اي است، منتهي مي ي و حرفهيافته كه همان ورزش قهرمان ورزش رقابتي سازمان

ها، انسان را به صعود و باال رفتن واداشته است و اين  كنجكاوي و ميل به دانستن و كشف ناشناخته

نوردي،  پيمايي، كوه هاي گوناگون صعود، از جمله كوه ها و روش رفته موجب پيدايش شيوه تمايل رفته

نوردي،  هاي سنگ ة سالنشد كنترلهاي گذشته شرايط  در دهه. شده استنوردي  نوردي و سنگ ديواره

سوي اين فضاهاي ورزشي كشاند تا آمادگي جسماني و تكنيكي الزم براي  مندان به صعود را به عالقه

برگزاري مسابقات در رشتة . نوردي خود در طبيعت را حفظ كنند نوردي و سنگ صعودهاي تركيبي كوه

هاي زيادي  ميانة سدة بيستم ميالدي شاهد فراز و نشيب يدايش آن درصعودهاي ورزشي از ابتداي پ

ميالدي،  40بوده است تا جايي كه پس از برگزاري مسابقات سرعت در شوروي سابق در دهة 

هاي بعدي تا به امروز ابداع شد و مسابقات قهرماني نيز در سطوح  هاي ديگر اين رشته نيز در دهه گرايش

نوردي  عبارتي سنگ يا به 1صعودهاي ورزشي). 13(ا سازماندهي و برگزار شد ه مختلف در اين گرايش

ها و  داخل سالن نيز مانند هر ورزش قهرماني ديگري نيازمند شناخت نقاط قوت و ضعف، و فرصت

هاي عملياتي است تا ضمن آگاهي از مسير حركت  ها، و برنامه تهديدها، تدوين اهداف كالن، استراتژي

كاري، بيراهه رفتن و به هدر دادن منابع مالي، انساني، فيزيكي و اطالعاتي خود  گونه دوبارهبتواند از هر 

  .اجتناب ورزد

بسياري از كشورهاي موفق جهان در زمينة ورزش از جمله استراليا، كانادا، ژاپن، آمريكا و بريتانيا از 

اند، و براي اين منظور  ا استفاده كردهمنظور تعيين اهداف و شيوة رسيدن به آنه ريزي استراتژيك به برنامه

كميسيون . اند ها و تهديدهاي پيش روي خود اقدام كرده ابتدا به شناخت نقاط قوت و ضعف،  فرصت

خود به اين نتيجه  2015 -2014تا  2012 -2011، در برنامة استراتژيك )2011( 2ورزش استراليا

نخبگان ورزشي ادامه دهد؛ همة مردم استراليا بايد  رسيد كه استراليا بايد به پيروزي و موفقيت در سطح

بتوانند در ورزش به شكل عام يا رشتة ورزشي منتخب خود شركت كنند؛ سالمت و تندرستي جامعه 

بررسي توسعة « با عنواندر پژوهش خود ) 2013( 3همچنين يانگ و كيان). 12(بايد رو به بهبود باشد 

مطالعه و بهبود : هاي حل راه» SWOTاز منظر تحليل  4ونانپايدار صنعت فرهنگ ورزشي در استان ه

                                                           
1 . Sport Climbing 

2 . Australian Sports Commission 
3 . Yang F. & Qian C. 
4 . Hunan 
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مكانيزم بازار و بررسي ساختار سيستم حقوقي، هدايت ايدئولوژي و توسعه اهداف، افتخار نمودن به 

هاي سنتي و ملي را  ها و اهميت برند صنعت فرهنگ و ورزش، و حفاظت از منابع فرهنگ ورزش ارزش

  ).15(ارائه كرد 

هاي ديگري نيز انجام  پژوهش 1381بر تدوين نظام جامع ورزش كشور در سال  عالوه در ايران نيز

برنامة راهبردي نظام ورزش قهرماني جمهوري اسالمي ) 1391(مظفري و همكاران ). 6(گرفته است 

هاي راهبردي ورزش قهرماني كشورهاي  ايران را تدوين  و با بررسي وضعيت موجود و بررسي برنامه

 10نقطه قوت،  5دار بودن  هايي را در چهار فهرست استخراج كردند؛ نتايج حاكي از معنا همنتخب، گوي

در تحقيق خود با عنوان ) 1393(نظري و همكاران ). 10(تهديد بود  8فرصت و  12نقطه ضعف، 

» تدوين و معرفي منظرهاي راهبردي ادارة كل ورزش و جوانان استان اصفهان از طريق مدل ديويد«

گرفتند اين ادارة كل پنج هدف بلندمدت و پنج راهبرد كالن دارد و همچنين موقعيت راهبردي نتيجه 

پور  خزائي). 11(گيرد  آن براساس ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام راهبردي در وضعيت تهاجمي قرار مي

همگاني و هاي توسعة ورزش  ارائة مدلي براي استراتژي«در تحقيق خود با عنوان ) 2014(و همكاران 

، فرايند تحليل SWOT ،FUZZتفريحي، و ارزيابي اثربخشي آن با استفاده از روشي تركيبي از 

ها  ها، تهديدها و ضعف ، نتيجه گرفتند نقاط قوت، فرصت»مراتبي و مدل معادالت ساختاري سلسله

  ).14(دارد ريزي راهبردي  وتحليل محيطي و برنامه ترتيب اهميت بيشتري در اثرگذاري بر تجزيه به

هاي ورزشي خاص، تنها در موارد  هايي از اين دست در رشته وجوي محققان نشان داد پژوهش جست

گرفته صورت ) 1386گودرزي و هنري، (و كشتي ) 1391خبيري، (هاي تكواندو  اندك از جمله رشته

اي ؛ و تالش محققان براي يافتن پژوهش در خصوص تعيين راهبردهاي رشتة صعوده)2، 9( است

با توجه به پذيرش رشتة صعودهاي . اي نرسيده است ورزشي در ايران و ساير كشورهاي جهان به نتيجه

 نام صاحبنوردان ايران با كشورهاي  توكيو، و وجود رقابت تنگاتنگ ميان سنگ 2020ورزشي در المپيك 

دت، خود را براي رقابت در هاي درازم ريزي مانند ژاپن، كره، چين و ساير كشورهاي قارة آسيا كه با برنامه

كنند و سؤاالتي كه در ذهن محققان شكل گرفت، همچنين با  هاي جهاني و آسيايي آماده مي عرصه

ريزي مناسب در  هاي الزم براي رشد و توسعة اين رشتة ورزشي در ايران، و اهميت برنامه وجود پتانسيل

تايج اين تحقيق بتواند زمينة رشد و تعالي رود ن جهت رشد و توسعة پايدار صعودهاي ورزشي، انتظار مي

گيري از  در تحقيق حاضر تالش شده است تا با بهره. بيشتر صعودهاي ورزشي ايران را فراهم سازد

ي متخصصان، به شناسايي و تعيين نقاط قوت و ضعف، عملهاي علمي و استفاده از تجارب علمي و  شيوه
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ر ايران پرداخته شود؛ و با تبيين راهبردهاي مفيد جهت ها و تهديدهاي رشتة صعودهاي ورزشي د فرصت

رشد و توسعة كمي و كيفي صعودهاي ورزشي مسير ترقي براي ساير عوامل تأثيرگذار بر اين رشته 

هاي  آمده بتواند مورد استفادة مراجع مربوط از جمله هيأت دست فراهم شود، به اين اميد كه نتايج به

نوردي و صعودهاي ورزشي و وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسالمي  هها، فدراسيون كو ورزشي استان

توان براي اين رشتة  اي كه مي ايران قرار گيرد و در نهايت با توجه به پتانسيل موجود در كشور و آينده

يت صعودهاي ورزشي ايران در سطح آسيا و موفقورزشي متصور بود، شاهد رشد، شكوفايي، توسعه و 

  .جهان باشيم
 

  شناسي تحقيق روش
  روش تحقيق

هاي كيفي و به لحاظ  يت از نوع كاربردي، به روش پيمايشي، با نوع دادهماه اين تحقيق به لحاظ هدف و

در اين تحقيق ضمن انجام مصاحبه و استفاده از . تحليلي است -استراتژي اجرا از نوع توصيفي

هاي كمي سود برده شد و در  ندي از روشب دهي و رتبه هاي كيفي و در هنگام ضريب پرسشنامه از روش

تحقيق حاضر قصد داشته است با شناسايي نقاط قوت، . مجموع اين تحقيق با روش تركيبي انجام گرفت

ها و تهديدهاي رشتة صعودهاي ورزشي، راهبردهاي مورد نياز براي رشد و توسعة آن را  ضعف، فرصت

يت موجود و تدوين راهبردهاي صعودهاي ورزشي وضعاين تحقيق با بررسي . بندي كند تعيين و اولويت

  .كشور در حيطة مطالعات استراتژيك انجام گرفته است

  جامعة آماري و نمونة تحقيق

جامعة آماري شامل مربيان، داوران، طراحان مسير، ورزشكاران ملي و مديران صعودهاي ورزشي 

شايان توضيح است بيشتر . نفر اعالم شد 130اند كه تعداد آنها توسط فدراسيون مربوط  فعال كشور بوده

يت فعالطور همزمان در دو يا چند حوزه از اين ورزش به  فعاالن عرصة صعودهاي ورزشي كشور به

تر و همكاري  آوري اطالعات دقيق ها نيازمند جمع پردازند و تفكيك دقيق آنها در هر يك از اين حيطه مي

  .استفدراسيون و كميتة صعودهاي ورزشي 

نفر تعيين شد كه پرسشنامه در ميان آنها توزيع  97نمونة آماري با استفاده از جدول مورگان معادل 

   .وتحليل شد عنوان نمونة آماري تجزيه آوري و به شده جمع پرسشنامة كامل 87و پس از تكميل، 
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 ابزار تحقيق

ي ها گزارشسناد و ها از ابزار پرسشنامه و مصاحبه، و همچنين بررسي ا براي گردآوري داده

بر . آوري اطالعات استفاده شد شدة جمع يطراحهاي  نوردي و صعودهاي ورزشي و  فرم فدراسيون كوه

وسيلة بررسي گزارش عملكرد كميتة  اين اساس ابتدا براي گردآوري اطالعات و آمار وضعيت موجود، به

اين حوزه و همچنين سايت صعودهاي ورزشي فدراسيون، مصاحبه با تعدادي از مسئوالن و آگاهان 

ها،  ها، ضعف منظور شناسايي قوت به. شده استفاده شد يطراحهاي  رسمي فدراسيون، و تكميل فرم

گيري از  يت موجود و با بهرهوضعها و تهديدهاي صعودهاي ورزشي كشور نيز پس از بررسي  فرصت

هاي مربوط  اي شامل گويه ختهسا نظران، پرسشنامة محقق شده و نظرخواهي از صاحب يآور جمعاطالعات 

منظور تأييد  به. تهيه شد) گويه18(و تهديد ) گويه17(، فرصت )گويه54(، ضعف )گويه24(به حوزة قوت 

نظران صعودهاي ورزشي كشور و  روايي محتواي اين فهرست، نظرهاي دوازده نفر از خبرگان و صاحب

در مرحلة . هاي البرز و تهران اخذ شد ستانهاي ا بدني دانشگاه متخصصان و استادان مديريت و تربيت 

صورت پرسشنامة مقدماتي تدوين شد؛ سپس  ارزشي ليكرت تهيه و به 5بعدي، پرسشنامه در مقياس 

نظر بودند، توزيع و پس از تكميل  ي در حوزة خود صاحبنوع بههاي تحقيق كه  نفر از نمونه 30بين 

هاي تحقيق  توزيع نهايي پرسشنامه از فهرست نمونهتوضيح است اين افراد در  شايان . آوري شد جمع

ثبات (پايايي . منظور تعيين پايايي ابزار تحقيق از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شد به. خارج شدند

  ). α=95/0(ابزار تحقيق با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شد ) دروني

دهندگان و بخش  مشخصات فردي پاسخپس از طي اين مراحل پرسشنامة مربوطه شامل بخش 

در . آوري شد هاي موردنظر توزيع و پس از تكميل جمع هاي قوت، ضعف، فرصت و تهديد بين نمونه گويه

هاي صعودهاي ورزشي و براي ارزيابي عوامل دروني و بيروني، با استفاده از  مرحلة تدوين استراتژي

هاي  دهندگان خواسته شد به هر يك از گويه پاسخ هايي كه براي همين منظور طراحي شده بود، از فرم

در بخش تدوين . ، و نمرة شدت عامل بدهند)وزن(قوت، ضعف، فرصت و تهديد نمرة ضريب اهميت 

اقدام  نظران صاحبي نظرهاي خبرگان و آور جمعهاي مربوط به  هاي موردنظر با استفاده از فرم استراتژي

  .شد

تعيين نمرة  منظور بهشده از فرم ديگري استفاده شد كه  ينتدواي ه بندي استراتژي اولويت منظور به

 نظران صاحبگوية مورد نظر توسط خبرگان و  113ها با توجه به هر يك از  شدت جذابيت استراتژي

  .تهيه شد
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  هاي آماري وتحليل داده روش تجزيه

هاي چهارگانة  داري آماري هر يك از مجموعه تعيين معنا منظور بهها،  وتحليل داده در مرحلة تجزيه

بندي و  همچنين براي رتبه. اي اجرا شد نمونه تك 1هاي پرسشنامه، بر روي آنها آزمون مجذوركا گويه

  .تعيين وزن هر يك از سؤاالت پرسشنامه از آزمون تحليل واريانس فريدمن استفاده شد

و  IFE(2(ورزشي از ماتريس ارزيابي عوامل دروني يت استراتژيك صعودهاي موقعبراي تعيين 

. هاي اين دو در يك ماتريس استفاده شد و سپس تجميع داده EFE(3(ماتريس ارزيابي عوامل بيروني 

گيري  ، و در مرحلة تصميمTOWSهاي چهارگانة صعودهاي ورزشي از ماتريس  منظور تدوين استراتژي به

استفاده  QSPM(4(ريزي استراتژيك كمي  شده از ماتريس برنامه ينتدوهاي  يت استراتژياولوو تعيين 

  .پردازش شد SPSS افزار نرميلة وس بههاي پژوهش  داده. شد
 

  هاي تحقيق يافته
درصد را مردان  11/70درصد از گروه نمونه را زنان و  89/29هاي توصيفي تحقيق نشان داد  يافته

 90/6درصد مربي،  34/10: هاي موردنظر به قرار زير است يت نمونهفعالحوزة تخصصي . اند تشكيل داده

درصد مدير و يك يا چند حوزه  83/44درصد مدير،  30/2درصد ورزشكار ملي،  45/3درصد داور، 

بيشترين . جز مديريت زمان به يت همفعالدرصد دو يا چند  18/32صورت همزمان،  يت ديگر بهفعال

  .پردازند يت ميفعالطور همزمان در چند حوزه به  كه بهفراواني در ميان افرادي است 

بيشترين . سال بوده است 58/7سال و انحراف استاندارد آن  17/35هاي تحقيق  ميانگين سني نمونه

 24يپلم با د فوقنفر است و  42درصد و به تعداد  28/48سطح تحصيالت مربوط به مقطع كارشناسي با 

  .هاي بعدي قرار دارند نفر در رتبه 9و ديپلم با نفر  12نفر، كارشناسي ارشد با 

ها و  ها، فرصت ها، ضعف داري اهميت فهرست قوت هاي استنباطي نتايج آزمون معني در بخش يافته

  .شود مشاهده مي 1تهديدها در جدول 
   

                                                           
1 . Chi-square test 
2 . Internal Factor Evaluation Matrix 
3 . External Factor Evaluation Matrix 
4 . Quantitative Strategic Planning Matrix 
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  SWOT هاي وتحليل فريدمن در هر يك از فهرست نتايج آزمون تجزيه. 1جدول 

 شاخص آماري
 فهرست

آزمونمورد   

درجات  مجذور كا
 آزادي

 سطح
دار امعن
 ي

مقدار 
خطاي 
 آزمون

 نتيجة آزمون

ها فهرست قوت  517/121  23 000/0  1% P<  دار بين  وجود تفاوت معنا
ها گويه  

ها فهرست ضعف  728/199  53 000/0  1% P<  دار بين  وجود تفاوت معنا
ها گويه  

ها فهرست فرصت  341/62  16 000/0  1% P<  دار بين  معنا وجود تفاوت
ها گويه  

814/80 فهرست تهديدها  17 000/0  1% P<  دار بين  وجود تفاوت معني
ها گويه  

 

شود، با استفاده از ماتريس ارزيابي عوامل دروني و بيروني به  مشاهده مي 1كه در شكل  گونه همان

ماتريس  مجموع نمرات. تعيين موقعيت و جايگاه حال حاضر صعودهاي ورزشي پرداخته شده است

محاسبه شد، اين موضوع به معني ضعف صعودهاي ورزشي  464/2اين رشته ) EFE(عوامل بيروني 

اين رشتة ) IFE(همچنين مجموع نمرات ماتريس عوامل دروني . كشور به لحاظ عوامل بيروني است

با  دست آمد، و به معني آن است كه صعودهاي ورزشي كشور به لحاظ عوامل بيروني به 871/1ورزشي 

با تلفيق عوامل دروني و بيروني در يك ديگر و رسم شكل جايگاه استراتژيك، . تهديد مواجه است

 .قرار دارد WTمشخص شد صعودهاي ورزشي ايران در جايگاه 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 جايگاه استراتژيك صعودهاي ورزشي ايران با توجه به ماتريس. 1شكل 
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ها استفاده كند و به برطرف  ها و فرصت خوبي از قوت تواند به نميبه بيان ديگر، اين رشتة ورزشي 

توانند با  هاي مرتبط با اين رشتة ورزشي مي مديران و سازمان .ها و كاهش تهديدها بپردازد كردن ضعف

هاي ناشي از تهديدها و نقاط ضعف اقدام  ريزي مناسب نسبت به كاهش و به حداقل رساندن زيان برنامه

در اين خانه متمركز باشد، وضعيت مناسبي ندارند و در موضع  عواملشانهايي كه بيشتر  نسازما. كنند

كوشد  كند و مي در چنين حالتي سازمان، براي بقـاي خود مبارزه مي. آميزي قرار خواهند گرفت مخاطره

ها، اعالم  هاي مختلفي مانند كاهش فعاليت يا واگذاري، ادغام در ساير سازمان براي حفظ بقا، استراتژي

كنند از چنين وضعيتي  ها سعي مي در هر صورت سازمان. ورشكستگي و سرانجام انحالل را برگزيند

  ).5(بپرهيزند 

و در نهايت  SO ،WO ،STهاي  راهبردهاي متفاوتي در حوزهTOWS با استفاده از الگوي ماتريس 

WT ت و نقاط  ا، فرصتسپس با بررسي اين ماتريس و مقايسة متناظر تهديده. دست آمد بهها، نقاط قو

راهبرد حاصل شد كه پس از بررسي مجدد، تعديل و ادغام آنها توسط خبرگان و  16ضعف، در مجموع 

  .راهبرد اساسي و مهم براي استفاده در صعودهاي ورزشي ايران ارائه شد 14 نظران صاحب

منظور  ، و به)5(نخبگان وتحليل علمي و قضاوت شهودي  گيري و از طريق تجزيه در مرحلة تصميم

  .كار گرفته شد به) QSPM(ريزي استراتژيك كمي ، ماتريس برنامهآمده دست بههاي  بندي استراتژي اولويت

  .دهد هاي تحقيق نشان مي هاي صعودهاي ورزشي ايران را از نظر نمونه بندي استراتژي رتبه 2جدول 

  هاي صعودهاي ورزشي ايران بندي استراتژي رتبه. 2جدول
به
رت

  
شناسة 
  امتياز  عنوان راهبرد  راهبرد

  311/7  .افزايش تعداد مسابقات در طول سال SO: 3راهبرد   1

 WT:13راهبرد   2
تعامل منطقي با بخش تشكيل كميتة بازاريابي، تدوين برنامة جامع و توسعة مديريت بازاريابي، و 

  .خصوصي جهت جذب منابع مالي
306/7  

  160/7  . ...استعداديابي و استعدادپروري ورزشكاران، مربيان، طراحان، داوران و تدوين نظام  WT:12راهبرد   3
  707/6  .المللي به مسابقات بين هدفمندهاي ملي جهت اعزام  توجه به تيم WT:14راهبرد   4
  586/6  .ها در برگزاري مسابقات مشاركت آموزش و پرورش و دانشگاه WO: 5راهبرد   5
  526/6  .ريزي جهت جذب و ارتقاي نيروي انساني متخصص برنامه SO: 2راهبرد   6

 ST: 7راهبرد   7
فراگير ساختن صعودهاي ورزشي با افزايش آگاهي بخشي عمومي با همكاري بخش دولتي و 

  .خصوصي
518/6  

  ST: 11راهبرد  8
كارگيري نظرهاي اين  تشكيل شوراي مشاوران متشكل از متخصصين و نخبگان اين رشته و به

  .شورا
266/6  
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  هاي صعودهاي ورزشي ايران بندي استراتژي رتبه. 2جدولادامة 

به
رت

  

شناسة 
  امتياز  عنوان راهبرد  راهبرد

 ST: 10راهبرد   9

ها،  صداوسيما، دانشگاه(ها و مراكز مرتبط داخلي و خارجي  توسعة ارتباطات، تعامل با سازمان
ها، كميته و آكادمي ملي المپيك، فدراسيون ساير كشورها و  آموزش و پرورش، شهرداري

IFSC.(  
153/6  

 ST:  9راهبرد   10
افزايي براي مربيان، طراحان، داوران و مديران  هاي آموزشي و دانش برگزاري دوره

  005/6  .با كمك مراجع علمي

  981/5  .آموزش و پرورشي بدن  تيدر تربي ورزشي قدرتمند صعودها گاهيپا جاديا ST: 8راهبرد   11

 SO: 1راهبرد   12
ي الملل نيبهاي آموزشي  تقويت حضور نمايندگان صعودهاي ورزشي كشور در مجامع و دوره

  911/5  .)اعم از مربي، طراح، داور، مدير و ورزشكار(

 WO: 4راهبرد  13
پژوهشي صعودهاي ورزشي با همكاري مراكز علمي داخلي و  - هاي علمي توسعة فعاليت

  877/5  .خارجي

 ST:  6راهبرد   14
ي در استان و شهرهاي بزرگ كشور با همكاري نورد سنگهاي استاندارد  توسعة سالن

  388/5  .هاي دولتي و خصوصي بخش

 

  گيري بحث و نتيجه
ريزي صحيح و علمي  هاي خود را در ساية برنامه بسياري از كشورهاي پيشرو در حيطة ورزش، موفقيت

شده هاي ورزشي كه به افزايش غرور ملي منجر  توجه عمومي مردم ايران به موفقيت. اند دست آورده به

وز در جهت كسب گيري از علوم ر ريزي و بهره سوي برنامه ، تعداد محدودي از مديران ورزشي را بهاست

  .يت و توسعة پايدار هدايت كرده استموفق

هاي مقطعي  يتموفقبا وجود جوان بودن رشتة صعودهاي ورزشي در ايران و جهان، جوانان ايراني 

گيري از نقاط قوت و  بر بهره ريزي مبتني برنامه. اند چشمگيري را در مسابقات مختلف كسب كرده

سوي رشد و توسعة  تواند اين رشتة ورزشي را به رهيز از تهديدها ميها و پ ها، براي غلبه بر ضعف فرصت

تكواندو،  همچونهايي  ريزي راهبردي در ورزش هاي اخير مبحث برنامه اگرچه در سال. پايدار هدايت كند

بسياري از  همچونكشتي و ژيمناستيك مورد توجه قرارگرفته، ولي در رشتة صعودهاي ورزشي 

  .اي مشاهده نشده است چنين مطالعههاي ديگر تاكنون  رشته

. يكي از اهداف اختصاصي اين تحقيق شناسايي نقاط قوت اين رشته از ديدگاه مخاطبان بوده است

از سوي مربيان، طراحان مسير، داوران، ورزشكاران ملي و مديران  شده ارائههاي  با توجه به پاسخ

المللي؛ برگزاري مسابقات در  اي و بين قارههاي ملي در مسابقات  صـعودهاي ورزشي كشور، حضـور تيم
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هاي مصنوعي در  ها و فضاهاي مختص ديواره منظور گسترش صعودهاي ورزشي؛ توسعة سالن فضاي باز به

. اند ترتيب اهميت انتخاب شده رسد، به نقطه قوت مي 24ها و ساير موارد كه در مجموع به تعداد  استان

كند يا منابعي كه تحت كنترل  خوبي عمل مي كه سازمان در آنها بههايي  فعاليت: اند از ها عبارت قوت

مديريت : شمارد يبرمگونه  نقاط قوت كميتة ملي المپيك را اين) 1391(زاده  خسروي. سازمان هستند

هاي مدون، وجود مديران و مسئوالن  ها و دستورالعمل نامه گيري جمعي، وجود آيين مشاركتي و تصميم

و ) 1391(، فيروزيان )1391(هاي سيدكريمي  نتايج اين تحقيق با پژوهش). 4( كرده و مجرب تحصيل

هاي متعددي بر  اگرچه در كشور ما سازمان). 7، 8، 10(همخواني دارد ) 1391(مظفري و همكاران 

ي مهمگذارند، ولي از نكات شايان توجه و  ورزش به شكل عام، و صعودهاي ورزشي به شكل خاص اثر مي

توان نام برد،  ها توسط مديريت صعودهاي ورزشي كشور مي گيري از اين قوت و بهره كه براي حفظ

هاي قهرماني توسط  توسعة عمومي و همگاني صعودهاي ورزشي، ايجاد مقدمات الزم براي كسب مقام

هاي  المللي و همچنين گسترش فضاهاي تمريني و سالن ورزشكاران تيم ملي در مسابقات بين

تواند سبب تقويت پايگاه اين ورزش در ميان مردم و رشد و  ارد و اختصاصي كه مينوردي استاند سنگ

  .توسعة كمي و كيفي آن شود

ضعف است كه تعدادي از آنها  54هاي اين پژوهش نشان داد صعودهاي ورزشي كشور داراي  يافته

شخص بودن نام تيم ملي، هاي مخـتلف استفادة بسيار كم از متخصصان در رده: به اين شرح است

ريزي جامع و مدون براي پرورش ورزشكاران  نبود برنامه ويژه در ارتباط با مسائل مالي، ها به يت اعزاموضع

اند از  نقاط ضعف عبارت... . هاي مختلف سني، و  تعداد كم مسابقات داخلي در رده نخبه و مستعد،

بايست در اختيار داشته باشد ولي  ه ميهايي كه سازمان در آنها عملكرد خوبي ندارد، يا منابعي ك فعاليت

هاي مشابهي مانند وابستگي شديد مالي به دولت،  كميتة ملي المپيك ايران نيز داراي ضعف. ندارد

نداشتن برنامة استراتژيك، كمبود و كاهش منابع و جذب حاميان مالي و بازاريابي، نداشتن برنامة جامع 

تحقيق حاضر نشان داد صعودهاي ورزشي كشور با بهره ). 4( استحمايت از ورزشكاران و مربيان نخبه 

بدني درون بدنة   ورزشي، و همچنين متخصصان تربيت -نگرفتن از پتانسيل موجود در مراكز علمي

ارتقاي سطح علمي مربيان، طراحان و داوران و همچنين افزايش كيفيت  منظور بهصعودهاي ورزشي، 

شود؛ و  هاي موجود مي گيري ناكافي از انرژي، زمان و هزينه بهرهسو موجب   هاي ملي از يك عملكرد تيم

يريتي، مالي، امكانات و فضاهاي ورزشي و همچنين ارتباط مداز سوي ديگر با ضعف موجود در ساختار 

 - اند هايي كه بخش اعظم جمعيت جوان كشور با آنها در ارتباط ناكافي و بدون اثربخشي الزم با سازمان
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موجب بروز معضالت و مشكالت زيادي در رشد و توسعة  - پرورش و مراكز دانشگاهيمانند آموزش و 

بنابراين با اتخاذ راهكارهاي مناسب براي تبديل نقـاط ضعف به نقاط . كمي و كيفي اين رشته شده است

وري و رشد و توسعة اين رشته  توان بهره هاي پيش روي صعودهاي ورزشي مي قوت با استفاده از فرصت

و ) 1391(، فيروزيان )1391(هاي سيدكريمي  هاي تحقيق با پژوهش يافته. در سطح كشور شاهد بودرا 

  ).10،8،7(مشابهت دارد ) 1391(مظفري و همكاران 

فرصت پيش روي صعودهاي ورزشي كشور است كه تعدادي از  17اين تحقيق نشان داد در مجموع 

هاي تلويزيوني، امكان برقراري  لي اين رشته از شبكهالمل امكان پخش مسابقات بين: اند از آنها عبارت

ورزشي با مراكز پژوهشي داخلي و خارجي؛ امكان حضور تيم ملي در برخي مسابقات  -ارتباط علمي

هايي در خارج از سازمان كه فوايد و مزاياي آنها  موقعيت: اند از ها عبارت المللي و آسيايي، فرصت بين

كميتة ملي المپيك نيز داراي . توان از اين مزايا استفاده كرد ازمان ميمشخص است و در صورت اقدام س

جمعيت جوان و وجود استعدادهاي سرشار، نقش ورزش در غرور ملي، ديدگاه  همچونهايي  فرصت

مثبت مسئوالن تراز اول كشور به ورزش قهرماني، نيروهاي متخصص و مجرب علوم ورزشي، افزايش 

ويـژه بانـوان به  هاي المپـيك، افزايش اقـبال عمومي به توان مالي دولت، اقبال ملي و جهاني به بازي

. استهاي ورزشي براي توسعه روابط با كميتة ملي المپيك  مندي و تمايل فدراسيون هورزش و عالق

هاي  هاي متنوعي در زميـنه هاي اين پژوهش نشان داد صعودهاي ورزشي كشور داراي فرصت يافته

هاي درون  ها و با استفاده از قوت ريزي مناسب و توجه به اين فرصت در صورت برنامه. گـوناگـون است

. ها اقدام كنند ها و كاهش يا از بين بردن ضعف رشته متوليان امر قادر خواهند بود به رفع ضعفاين 

و مظفري و همكاران ) 1391(، فيروزيان )1391(نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيقات سيدكريمي 

  ).7،  8، 10(هاي پيش رو همخواني دارد  در زمينه فرصت) 1391(

تهديد پيش روي صعودهاي ورزشي كشور است كه وجود مشكالت  18نتايج اين پژوهش نشان داد 

ورزش مدارس با  معلمان، آشنايي ناچيز چندمنظورههاي  هاي مختلف در سالن همزماني تمرين رشته

رشتة صعودهاي ورزشي، نبود نظام استعداديابي و استعدادپروري اين رشته در نظام آموزش و پرورش، و 

هايي كه بالقوه داراي نتايج زيانبارند و الزم است اقدامات  از موقعيت اند عبارتها تهديد. اند از آن جمله... 

منظور جلوگيري از بروز مشكل بايد با اين  الزم در مورد آنها بالفاصله صورت پذيرد، بنابراين به

ي تهـديدات پيش روي كمـيتة مل) 1391(زاده  خسروي. طور پـويا و فعال مقـابله كرد ها به موقعيت

ها و نهادهاي ورزشي كشور، فقدان نظام جامع  المپـيك را فقدان انسجام و همكاري الزم بين سازمان
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شناسايي و پرورش استعدادهاي ورزشي در كشور، فقدان سيستم مناسب گزينش، حفظ و ارتقاي مربيان 

ساالري  شايسته اي، فقدان نظام اي ورزش كشور و فقدان رويكرد مناسب رسانه ورزش، جو و فضاي رسانه

هاي اين پژوهش موانع متعددي در  به استناد يافته). 4(شمارد  يبرمدر تعيين مديران ورزشي كشور 

آشنا نبودن : اند از ترين آنها عبارت مسير توسعة پايدار رشتة صعودهاي ورزشي وجود دارد كه مهم

توجهي  ي، كمبود منابع مالي، بييان ورزش آموزش و پرورش، نبود نظام استعداديابي و استعدادپرورمتول

هاي موجود  ؛ ضروري است كه براي حل مسائل يادشده از نقاط قوت و فرصت...ساالري و به اصل شايسته

و مظفري و ) 1391(، فيروزيان )1391(هاي سيدكريمي  نتايج اين تحقيق را پژوهش. استفاده شود

  ).8،7، 10(كنند  تأييد مي) 1391(همكاران 

كمتر از ( 871/1س ارزيابي عوامل دروني نشان داد صعودهاي ورزشي ايران داراي نمرة نتايج ماتري

ي و جدداراي ضعف ) ها ها و ضعف قوت(به لحاظ عوامل دروني  1و با توجه به شكل  است) 5/2متوسط 

دهد اين رشته به لحاظ  همچنين ماتريس ارزيابي عوامل بيروني نشان مي. تر از ميانگين است پايين

است و مراجعه به ) 5/2كمي كمتر از متوسط ( 464/2داراي نمرة ) ها و تهديدها فرصت(امل بيروني عو

براساس ماتريس عوامل دروني . حاكي از ضعف متوسط اين رشتة ورزشي در عوامل بيروني است 1شكل 

ترين  لوبترين و مط آل ايده. قرار دارد WTرشتة صعودهاي ورزشي ايران در موقعيت ) SWOT(و بيروني 

تواند از تمـامي  در اين وضعـيت سازمان مي. است SOگيري در موقعيت  موقعيت براي هر سازماني قرار

ها، تقاضاها و  هاي خود براي دستيابي به حداكثر فرصت ها و شايستگي نقـاط مثـبت و قوت، مزيـت

 اهي در ماتريس از هر جايگSO هدف هر سازماني، رسيدن به موقعيت . ها استفاده كند يتموقع

SWOTهاي خود را شناسايي كند و به رفع آنها بپردازد،  كه سازمان قادر باشد ضعف يدرصورت. است

يت صعودهاي ورزشي ايران موقعنتايج اين پژوهش نشان داد . حتي قادر است آنها را به قوت تبديل كند

ين بيشتر بنابراكند،  نميهاي موجود حداكثر استفاده را  ها و فرصت اي است كه از قوت گونه به

هاي تدافعي  شود، بايد از مجموعه استراتژي يت آن انتخاب ميوضعهايي كه براي بهتر شدن  استراتژي

بر آن  عالوه). 5(، شامل مشاركت، كاهش، واگذاري و در نهايت انحالل باشد WTواقع در بخش 

ها و تهديدهاي مختلف از  با انواع ضعف تواند با توجه به شرايط و در مقـابله صعـودهاي ورزشي ايران مي

  .نيز استفاده كند WOيا  ST ،SOهاي  استراتژي

منظور تدوين راهبردهاي صعودهاي ورزشي ايران و براي شناسايي راهكارهاي استفادة بهينه از  به

هاي اين رشتة  هاي پيش رو و همچنين كاستن از ضعف ها، حفظ و ارتقاي آنها، دستيابي به فرصت قوت
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براساس الگوي . استفاده شد TOWSوتحليل  ورزشي و كاهش اثرات تهديدهاي آن از روش تجزيه

از  شده حاصلي عوامل اين الگو، و پس از تعديل و ادغام راهبردهاي دو دوبهو مقايسة  TOWSماتريس 

رد ، چهار راهبOW، دو راهبرد OSراهبرد اساسي و مهم شامل سه راهبرد  14اين ماتريس، در مجموع 

TS  و پنج راهبردTW براي اين رشتة ورزشي تدوين شد.  

ريزي استراتژيك كمي  از مرحلة قبل، و استفاده از ماتريس برنامه آمده دست بهبا بررسي راهبردهاي 

)QSPM( بندي و مشخص شد افزايش تعداد مسابقات ساليانه، تدوين  اولويت شده حاصل، چهارده راهبرد

به مسابقات  هدفمندتشكيل كميتة تخصصي آن، تدوين نظام استعداديابي، اعزام  برنامة جامع بازاريابي و

يت باالتري نسبت به اولوالمللي، مشاركت با آموزش و پرورش و وزارت علوم در برگزاري مسابقات از  بين

. استقابل مالحظه  2يت در جدول اولوترتيب  اين راهبردها به. بقية راهبردهاي مورد نظر برخوردار است

  .پذير شود رود با پرداختن به اين راهبردها رشد و توسعة اين رشتة ورزشي امكان انتظار مي

تواند با توجه به عوامل دروني و بيروني خاص آن، ويژة همان  هاي هر سازمان مي استراتژي اگرچه

ا از جمله نظام ه در ساير پژوهش شده ارائهسازمان باشد، برخي از راهبردهاي اين تحقيق با راهبردهاي 

، تدوين راهبردهاي )1391مظفري و همكاران، (جامع توسعة ورزش قهرماني جمهوري اسالمي ايران 

گودرزي و هنري، (و طراحي نظام جامع ورزش كشتي ايران ) 1391خبيري، (استراتژيك ورزش تكواندو 

زش كشور است و كه بيانگر وجود مشكالت مشتركي در سطح ور) 3،  9، 10(همخواني دارد ) 1386

  .صورت فراگير توسط مديران عالي ورزش كشور مورد توجه قرار گيرد بايد به

توان به نبود تعداد  رو بودند كه از جملة آنها مي هايي روبه در انجام اين پژوهش محققان با محدوديت

ا باشند، يريتي صعودهاي ورزشي و مسائل و مشكالت آن آشنمدهاي تحقيق كه با موضوعات  كافي نمونه

هاي عملياتي براي اجرايي كردن  عدم همكاري مسئوالن صعودهاي ورزشي كشور كه امكان تدوين برنامه

هاي استراتژيك  ير نكرد، و دشواري دسترسي به برنامهپذ امكاناز اين تحقيق را  شده حاصلراهبردهاي 

  .در كشورهاي مختلف اشاره كرد

هاي ملي صعودهاي ورزشي از  براي بهبود عملكرد تيمشود  براساس نتايج اين پژوهش پيشنهاد مي

ها و  همچنين با برگزاري دوره. استفاده شود... شناسي، بدنساز، ماساژور و  متخصصان تغذيه، روان

صورت متمركز،  هاي استان و شهرستان در سراسر كشور يا به هاي آموزشي براي مسئوالن هيأت كارگاه

از سوي ديگر پيشنهاد . هاي ورزشي آشنا شوند ريزي در سازمان و برنامهاين مديران با علوم روز مديريت 

شود پژوهشگران محترم در تحقيقات آينده بر روي تدوين نظام جامع بازاريابي صعودهاي ورزشي،  مي
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هاي استعداديابي صعودهاي ورزشي و مطالعة تطبيقي نظام آموزش مربيگري در ايران و  تعيين شاخص

  .العه كنندكشورهاي منتخب مط
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