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 چکیده
ای است. و حرفه یورزش قهرمان ۀمعاونت توسع راهبردی ۀبرنام نیو تدو راهبردی تیموقع نییتع حاضر هشوپژهدف از 

 یگردآور ۀمحور قرار دارد. نحوازیو ن یکاربرد قاتیتحق فیدر رد قیاهداف تحق یاستتت که بر مب اکیفی  قیروش تحق
ر و دبود  یهای کانونگرو  یاعضا هایکسب نظر یبرا اففهیساخفارهمینۀ باز و مصتاحب ۀاستففاد  از پرستات ام اطلاعات،

 یستتاؤشتتامر ر قیتحق ۀشتتد. نموناستتففاد   یراهبر یشتتورا یاعضتتا هایاز نظر یینها بیو تصتتو یبررستت یبرا تینها
معاونت امور بانوا ،  سیای و رئو حرفه یورزش قهرمان ۀمعاونت توستتع سیرئ ،هافدراستتیو  سینواب رئ ،هافدراستتیو 

نفر در نظر  03شمار صورت کرکه بهبود ای و حرفه یورزش قهرمان ۀمعاونت توسعاز کارشت استا   یکر و تعداد را یمد
و  یاز عوامر داخل کیهر یابیارز سیو تاکیر ماتر دیفرصتت و تهد ضتعف، وتحلیر نقاط قوت،گرففه شتد. پس از تزییه

با  قرار دارد. WO ۀدر م طق راهبردی تیای از نظر موقعهحرفو  یورزش قهرمان ۀتوستتع معاونتمحرز شتتد که  ،یخارج
 ۀتوا  اذعا  داشت که معاونت توسعانفخاب شدند. میتحقق رسالت آ   یبرا شتد نیراهبرد تدو ازد ی یتمام ،نیوجود ا

 هایراهبردبر  تکیه باو  نیدرو هتایضتتتعف کاهشو  روپیش هتایفرصتتتتاز  د سففاای بتا او حرفته یورزش قهرمتان
 .یابد ستد دخو یسازمان مفعالی افهدا به نستاتو هداخوکارانه محافظه

  

 یدیکل گانواژ
 ای.راهبردی، ورزش قهرمانی، ورزش حرفه تیموقع ،SWOT تحلیر ،برنامۀ راهبردی
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 مقدمه
و مقررات خاص  نیکه با توجه به قوان یااففهیو سازما  یرقابف یهاعبارت است از ورزش یورزش قهرمان

 :از اندعبارت قهرمانی ورزش اهداف د.گیرمی مدال انزام ایو کسب رتبه  یورزش یرکوردها یارتقا یبرا

 تعداد افیایش المللی،بین میادین در مدال کسب و کیفیت بهبود قهرمانی، ورزشی جمعیت شیافیا

 ارتقای و حفظ المپیک و یهایباز به ورودی نفرات تعداد افیایش المپیک، هایبازی به ورودی هایرشفه

 (.8) هایب ددر رتبه ملی هایتیم جایگا 

 آ  غیرمسفقیمو  مسفقیم میایای از گیریبهر  و قهرمانی ورزش ۀتوسع که انداففهیدر کاورها امروز ،

 دیگری نظام هر مان د نیی ورزش قهرمانی ب ابراین ؛نیست میسر م اسب سیاسفگذاری و ریییبرنامه بدو 

 از بفواند حرکت مسیر از آگاهی ضمن تا عملیاتی است یهابرنامه و راهبردها کلا ، اهداف تدوین ازم دنی

 اجف اب خود اطلاعاتی و فیییکی انسانی،  مالی،  رففن م ابع هدر به و رففن بیراهه ، یکاردوبار  هرگونه

 (.1) ورزد

با تلاطم  طیمح م،یمخفلف هسف یها هیو تحولات شگرف در زم راتییامروز که شاهد تغ یایدن در

 ا دیدر م تیکسب موفق برایها کرد  است. سازما  دایپ یافریبمواجه است و رقابت شدت  یاریبس

 ییاساضمن ش  کهیطورگرا باش د. بهطینگر و محکه آی د  رندیرییی بهر  گبرنامه یاز نوع دیرقابت با

سازما  با آنها را تعامر  ۀبل دمدت، تأثیر آنها بر سازما  و نحو یدر افق زمان یطیعوامر و تحولات مح

و  یداخل طیمح یکه با بررس است راهبردیرییی رییی در واقع هما  برنامهنوع برنامه نیماخص ک د. ا

و با در نظر داشفن  ییرا ش اسا یخارج یدهایو فرصت و تهد یداخل یهاسازما ، قوت و ضعف یخارج

های هگیی  نیاهداف، از ب نیبه ا یابیدسف یو برا میسازما  ت ظ یبرابل دمدت  یمأموریت سازما ، اهداف

آمد  های پیشها از فرصتها و رفع ضعفقوتبر  هیک د که با تکهایی میراهبرداقدام به انفخاب  ،راهبردی

 دا یسازما  در م تیموفق موجب تیدر نها کهیطورهک د، ب ییپره دهاید ، از تهدکر فاد نحو احسن اسفبه

 .(0) رقابت شود

 یسازما  برا کی یدهایها و تهدوتحلیر نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتتزییه  ( 1332)8نظر لوپ از 

(. در مزموع، SWOT ۀ)موسوم به سرواژ است «راهبردیوتحلیر تزییه»از محققا  مفرادف با  یاریبس

 یدهایها و تهدبا فرصت یسازماننقاط قوت و ضعف درو است که در آ   راهبردی یروش از ابیارها نیا

                                                           
1. Loup 
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هایی که راهبرد نیعوامر و تدو نیا ییش اسا یبرام د نظام یلیشود و تحلداد  می قیتطب یسازمانرو یب

اسففاد  از  ،ینوتد یراهبردها های شیواز  یکی (.03) ک د، ارائه میدک  زادیآنها را ا نیتطابق ب نیبهفر

ها و و ضعف کثراحد بهها را ها و فرصتقوت ،م اسبراهبرد  یکروش،  یناست. در ا SWOT ریتحل

تا  شوندیداد  م پیوند حالت رچهادر  هادهبررا ،تحلیر ین. در ارساندیم ممکن قراحد بهرا  تهدیدها

 (.83) دشو بنفخاآنها ا بیناز  دیهبررا یها هیگی

آ  کمک به سازما   تیارزش و اولو نیاست که اول اففهیتا آنزا تکامر  راهبردی تیریاک و  مدهم

که  ییهاناا  داد  است که عملکرد سازما  قاتی. تحقاستیو پو د یچیپ یطیموفق در مح تیفعال یبرا

 (.01) هاستسازما  گریو بالاتر از د افریب ،پردازندیم راهبردی تیریبه مد

 کیهر کیالمپ یمل ۀفیو کم یورزش یهاباشگا  ،یورزش یهاتیأکاور، ه یورزش یهاو یفدراس

 و دارد یاریبس تینهادها اهم نیرییی در اند. ماخص است که برنامهریدرگ یبا ورزش قهرمان ینوعبه

مذکور  یاز نهادها کیهر کهیدرصورت ،گرید یشود. از سومیدر آنها محسوب  تیریمد ۀاساس و شالود

 یرییی براکاور به برنامه یقهرمانکلا  ورزش  یهاراهبردو  هااستیطور مسفقر و بدو  توجه به سبه

مأموریت و اهداف  تینهادر و  شودمیکاور حاکم  یبر ورزش قهرمان ینگریبخا ینوع ،خود بپردازند

 (.8) محقق نخواهد شد سفمیکر سکلا  

 قهرمانی ورزش توسعۀ راهبرد تدوین و طراحی»ع وا   با یا( در مقاله8063و همکارا  ) پ اهی سیف

تهدید در ورزش را  استیس یاز شد  پابو ی را ضعف ورزش قهرمان ۀبودجکمبود  « کردسفا  اسفا 

 (.81)خواند 

از  «را یا ینظام ورزش قهرمان ۀتوسع یراهبردها»با نام  یا( در مقاله8068و همکارا  ) یمظفر

به ها از فرصتی، ورزش قهرمان مدیریت مخفلف حسطودر  یسالارسفهیشا ناد  نهینهاد به آ  یهاضعف

 رسرشا یو وجود اسفعدادها قهرمانیورزش  توسعۀ به کمک ایبر یو پژوها یوجود مراکی آموزش عال

 (.10) اشار  کردند رکاو ورزش منظادر  ازحدشیب سیاسی ولفی دو یهادخالتبه  دهایتهد از و رکاودر

 یمل ۀفیکم دیهبررا موقعیت نییو تع هادهبررا ینو»تد ۀمقال ( در8068زاد  و همکارا  )یخسرو

، محوریبرنامه نگرش حاکمیت و جامعه نید مقبولیت  نقاط قوت را «ا یرا سالمیا ریجمهو کیالمپ

 راها فرصت ی،المللنیب مزامع در مؤثر یهایکرس نداشفن و دولت به مالی شدید وابسفگی راها ضعف

 تأثیررا  دهایو تهد ورزشی مزرب و مفخصص وجود نیروهای سرشار، اسفعدادهای وجود و جوا  جمعیت

 (.9) ع وا  کرد  است  ورزشی هایسازما  عملکرد بر یسیاس مسائر
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 تهدیدهای و هافرصت ها،ضعف ها،قوت ش اسایی» با نام یا( در مقاله8061و همکارا  ) ی یحس

دادند که  ناا   «آ  فراروی یهاچالش و ت گ اها و ایرا  اسلامی قهرمانی جمهوری ورزش در اسفعدادیابی

و  یابیادسفعدا ۀیژو یهاگا یو وجود پا شیورز یهارشفه برخیدر  یابیادسفعدا تمطالعاها از جمله قوت

سرشار از اسفعداد و وجود  تیها کثرت جمعفرصت از  ،هااسفا  مرکی بدنی تربیتدر ادارات  قهرمانی

ها به و رسانه  اتمرکی مسئول دهایاز تهد نیو همچ  یبدن تیترب یهااسفادا  مفخصص و داناکد 

 (.2) است ییگرا دیفرا یجابه ییگرازهینف

 شی«و علوم ورز تربیتبدنی  هاگاوپژ تژیکاسفرا ۀبرنام نیتدو»ۀ مقالدر  (8062) همکارا  وسخ را

 ضعیتو تیو تثب  هاگاوپژ به  هاکدوپژاز  رساخفا یتقاارنقاط قوت آ   جمله ع وا  کردند که از

آ   عفاز نقاط ض ی،ورزشو علوم  بدنی تربیت ۀزحودر  هایوپژ معفبر مرجع ت هاع وا  به  هاگاوپژ

از و های وپژ یهاتیفعال منزاا ایبر کافی مالی م ابع تخصیص معدو  هایوپژ ۀجدبو ۀناسر کاهش

 راهبردی تیموقع .استورزش  ۀدر عرص م ابع تخصیصدر  یرگذاریو تأث سیاسی یهامیتحر  هادیتهد

 یهاراهبردبر  تکیه با شیو علوم ورز بدنی تربیت  هاگاوپژ که شتدا  عااذ توا یاست. م WOآ  

 (.1)یابد  ستد دخو مانیزسا مفعالی افهدا به نستاتو هداخو نهراکامحافظه

 ع وا  ع وا  کردند که کسب «یالمللنیدر ورزش ب تیموفق» ۀدر مقال (1336) و همکارا  8دبوچر

 شرایط تواندیم دارد، قرار کاورها از بسیاری توجه کانو  در که یالمللنیب و بیرگ ورزشی رویدادهای در

 با ندادرتلاش کاورها از بسیاری رونیازا دهد، قرار تأثیر تحت را جامعه یک اجفماعی فره گی، اقفصادی،

 ک د تضمین بیرگ رویدادهای در را آنها موفقیت که ک  د مسابقات روانۀ و آماد  را ورزشکارانی ،یییربرنامه

(09.) 

در مورد  یورزش یابیبازار یبرا AHP و SWOTمدل » ۀدر مقال (1388) والش و همکارا  کیپاتر

 رندگا یگمیتصم یبرا یریگمیعامر تصم نیترمهم یمالگردش که  کردند ا یب «یاداناکد نیورزش ب

 (.03) است

 ا یمطرح کردند که در م «یتا عمل یاز تئور یبدن تیرییی در ترببرنامه» ۀدر مقال (1380) کایمون

 (.06)ی و ترم انهیرییی سال: برنامهده دیم حیرا ترجمعلما  ت ها دو را   ،ریییاس اد برنامه

                                                           
1. Depocher 
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 دیتول راهبرددر  یگذارهی: سرما1389 تا 1380 یهاسال یکانادا برا  گیورزش روئ راهبردی ۀبرنام

 (.00) است یدولف تیسازما  از حما یدرآمد و کاهش اتکا

 .است (درصد 0) داوطلباسففاد  از نیروی  :1318 تا 1389 یهاسال یورزش انگلسفا  برا راهبرد

 یمزلات تخصص ها،رسانه نی)ب : ارتباطات1389 تا 1380 یهاسال یکانادا برا بالیوال راهبردی ۀبرنام

 (.00) است ها(اسفا  بالیو انزمن وال

ملاقات و  ایدر اسفرال یورزش ۀداوطلبان یروین :1381-1382 ایورزش در اسفرال یاسیس راهبرد

 (.00) استی ورزش ۀ دیهمرا  با نما یارسانه یالمللنیب

 ،یورزش قهرمان ژ یودر ورزش به یییرها در برنامهسازما  عموضوو  شد ،ا یب مسائر بهبا توجه 

 یالمللنیب عرصۀدر  بهفر  جایگا کسبو  یورزش قهرمان افهدا دپیابر ایبر جامعی برنامۀ که بزاست

 یابیارز باید یرمانورزش قهتوسعۀ معاونت  ایبر عملیاتیو  قعیوا برنامۀ ینوتد ایبر یناب ابرشود.  ینوتد

ها و ها، فرصتها، ضعفقوت ساخفن ماخصو  ییاش اس با تا باشیم شفهآ  دا دموجو ضعیتاز و قیقید

 یجامعراهبردی  یییر برنام بمطلو ضعیتو به سفیابید ایبر نیمابفو دیهبررا موقعیت تعیینو  تهدیدها

 . میداشفه باش

 

  یشناسروش

د. محور قرار دارازیو ن یکاربرد قاتیتحق فیدر رد قیاهداف تحق یاست که بر مب اکیفی  قیروش تحق

اس اد، مسف دات، مدارک موجود در  ۀاز مطالع یریگبود. ابفدا با بهر  یدانیاطلاعات، م یگردآور ۀنحو

بر معف یعلم یهامقاله مزلات، ات،ینار ،یعلم هایباکف یبررس ، یاکفابخانه یجووجستو  ،یگانیبا

 یآوراطلاعات لازم جمع  ،یورزش یهاسازما  راهبردی یهامطالعات و برنامه یبررس ،یو خارج یداخل

 شد. 

 

  



 1041، بهار 1، شمارة 10مديريت ورزشی، دورة                                                                                                0

 

 

 آماری تحقیق ۀجامعه و نمون. 1جدول 

 جامعه شوندگانپرسش

 2 ی ورزشیهاو یفدراسرؤسای 

 2 ی ورزشیهاو یفدراسنواب رئیس 

ای و رئیس معاونت ورزش قهرمانی رئیس معاونت توسعۀ ورزش قهرمانی و حرفه

 در بخش بانوا  

1 

 0 ایورزش قهرمانی و حرفهمدیرا  کر معاونت توسعۀ 

 83 یاو حرفهکارش اسا  معاونت ورزش قهرمانی 

 2 اسفادا  مدیریت ورزشی

 03 جمع کر

 

صورت هدفم د انفخاب شدند. شوندگا  بهپرسش ۀهم. ندشمار و با نمونه با هم برابرجامعه، کر

نفر از کارش اسا   83 داشف د. یخوبعملکرد  یبسکفبال، تکواندو، کاراته و کاف بال،یوالی هاو یفدراس

تسلط  راهبردی بر مطالعات  یورزش تیریمد فادا نفر از اس 2دادند.  ریرا تاک یمعاونت گرو  کانون

 داشف د.

صوص در خ یهای کانونگرو  یاعضا هایکسب نظر یبرا اففهیساخفارهمین ۀباز و مصاحب ۀاز پرسا ام 

 بیو تصو یبررس یبرا تیاسففاد  شد و در نها هاراهبرد نیو تدو راهبردی تیموقع،  SWOT ییش اسا

 شد. اسففاد   یراهبر یشورا یاعضا هایاز نظر یینها

ورزش  ۀمعاونت توسع راهبردی موقعیت ش اساییم ظور به راهبردها موقعیت تعیین یهافرم از

 همیتا ضریب تعیین شامر که شد د سففا( انیوبیر ضعیتو ونی درو ضعیتو ظلحاای )از و حرفه یقهرمان

( تهدیدهاها و )فرصتنی وبیر لماعو نیو همچ  ها(ضعفها و )قوتنی درو مراعو ۀنمر ،عامر تشد)وز (، 

 .دبوWTو SO,ST,WO  جایگادر  نیوبیرو  نیدرو ظلحااز  نهایی موقعیت تعیین نهایتو در 
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 هاافتهی

 یعوامر درون یابیارز سیاز ماتر SWOT)ای )ورزش قهرمانی و حرفهوضع موجود معاونت توسعۀ  یبرا

 اسففاد  شد. یرونیعوامر ب یابیارز سیو ماتر

 
 یاو حرفهی معاونت ورزش قهرمان یعوامل درون یابيارز سيماتر .2جدول 

عوامل 

 درونی

 ضريب رتبه رتبه ضريب اهمیت عوامل داخلی

 هاقوت

 

S1 :معاونت  حوزۀ سازمانی جایگا  تثبیت

 ایتوسعۀ ورزش قهرمانی و حرفه

36/3 0 09/3 

S2 :محور و راهبردی در وجود تفکر برنامه

 مدیرا  حوز 

30/3 0 36/3 

S3 : م ابع مالی مرتبط با بهی ۀ مدیریت

 های فدراسیو هاو برنامه هاتیفعال

38/3 0 30/3 

S4 وجو  بر ارزیابی نظارت و : ایزاد نظام

 ی حوز هاتیفعالمخفلف 

31/3 0 01/3 

S5 حاکمیت نظم و انضباط بر وجو  مخفلف :

 یمدیریت م ظم برگیاری حوز  )هاتیفعال

 (هامزامع فدراسیو 

39/3 0 81/3 

S6 طراحی نظام اسفعدادیابی ورزشی مبف ی :

ی ورزش هاگا یپابر آمایش سرزمین و رصد 

 قهرمانی کاور

32/3 0 13/3 

 هاضعف

W1 : مدیریت م ابع  ساخفار وضعف در

و  شغر و شاغرانسانی اعم از ناهمگونی 

 مأموریت تعداد زیادی از نیروهای انسانی

80/3 1 11/3 

W2 86/3 8 86/3 محیط حقوقیم ابع مالی و : ضعف در 

W3 :ورزش قهرمانی در  ۀبه توسع یتوجهکم

 هاباشگا 

33/3 1 80/3 

W4 وجود تعارض ساخفاری بین :

ی کمیفۀ ملی هاتیفعالی حوز  و هاتیمأمور

 المپیک

82/3 8 82/3 
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W5 :با  مؤثری در توسعۀ ارتباطات توجهکم

 یهاتلاطمتعدیر جریانات و  م ظوربه هارسانه

 ایی ورزش قهرمانی و حرفهارسانه

30/3 1 31/3 

W6 ی در مزامع المللنیبی هایکرس: کمبود

جهانی ورزش و عدم اسففادۀ بهی ه از 

 آمد دستبهی هایکرس

36/3 8 36/3 

 ضرايب عوامل درونیاهمیت مجموع 

 

1=∑  12/2=∑ 

 

 یاورزش قهرمانی و حرفه ۀمعاونت توسع یرونیعوامل ب یابيارز سيماتر .3جدول 

 ضریب رتبه رتبه ضریب اهمیت عوامل بیرونی 

 هافرصت

 

 

 

:O1 نوین و قابر اسففاد   یهایوراف  جودو

 ز مرتبط با حو یهاتیدر پیابرد و انزام فعال

88/3 0 00/3 

:O2 و جذابیت ورزش قهرمانی و ی م دعلاقه

نوجوانا   ژ یوبه ای در بین عموم مردمحرفه

 و جوانا  سرشار از اسفعداد

36/3 0 09/3 

:O3  ی در المللنیبوجود مزامع مفعدد

ای و امکا  اسففاد  از قهرمانی و حرفهورزش 

 تزارب موفق آنها

81/3 0 09/3 

:O4  وجود مفخصصا  علمی و داناگاهی در

ی تربیت بدنی و آکادمی ملی هاداناکد 

 المپیک در حوزۀ ورزش قهرمانی

10/3 0 61/3 

:O5 درآمدزایی در  یهاریوجود پفانس

 ص عت ورزش

32/3 0 82/3 

:O6 ورزش قهرمانی در  یهاگا یوجود پا

 کاور یهااسفا 

32/3 0 82/3 

 :T1  ی گروهی هارسانهتمرکی مدیرا  ارشد و

 ی فرای دگراییجابهگرایی به نفیزه

80/3 8 80/3 
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 :T2  قرار نگرففن ورزش در سطوح

 کاور دارتیاولوموضوعات راهبردی و 

38/3 1 31/3 

:T3  تلویییونی برای فقدا  قانو  حق پخش

 تلویییونی یهاورزش و انحصاری بود  شبکه

 دولت اریدر اخف

31/3 1 30/3 

:T4 ،کیفیت نامطلوب و  کمبود امکانات

اسفانداردهای ضعیف امکانات و 

 ورزشی یهارساختیز

30/3 1 39/3 

:T5  عدم تمایر بخش خصوصی به

 در ورزش قهرمانی یگذارهیسرما

30/3 8 30/3 

:T6  دخالت سیاسیو  در ورزش کاور و

 سیاسی شد  ورزش

88/3 8 88/3 

 ∑=86/2  ∑=1 ضرایب عوامل بیرونیاهمیت مجموع                              

 

 معاونت ورزش قهرمانی راهبردیموقعیت  .2سؤال

 

 ارزيابی عوامل درونی و بیرونی. 1شکل 
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 ونی درومر ایابی عوارزماتریس  ازای معاونت توسعۀ ورزش قهرمانی و حرفهتعیین موقعیت  ایبر

 جیرخا وی داخل سیماترنفایج (. در مزموع 0و 1های شد )جدولاسففاد   یرونیبمر ایابی عوارزماتریس 

موقعیت در  راهبردی ظلحااز ای معاونت توسعۀ ورزش قهرمانی و حرفه که ستاز آ  ا حاکی 8در شکر 

WO قرار دارد. 

 هاتدوين راهبرد

 TOWS. ماتريس 0جدول 

 عوامل داخلی
 
 

      
 
 
 
 
 

 
 
 

 عوامل خارجی

 (Wنقاط ضعف) (Sنقاط قوت)
معاونت توسعۀ  حوزۀ سازمانی جایگا  . تثبیت8

 ایورزش قهرمانی و حرفه
 مدیرا  در راهبردی و محوربرنامه تفکر . وجود1

 حوز 
و  هاتیفعال با مرتبط مالی م ابع بهی ۀ . مدیریت0

 هافدراسیو  یهابرنامه
 مخفلف وجو  بر ارزیابی و نظارت نظام . ایزاد0

 حوز  یهاتیفعال
 مخفلف وجو  بر انضباط و نظم . حاکمیت2

 مزامع یبرگیار م ظم مدیریت)حوز   یهاتیفعال
 (هافدراسیو 

 رب مبف ی ورزشی اسفعدادیابی نظام . طراحی9
 قهرمانی ورزش یهاگا یپا رصد و سرزمین آمایش
 کاور

. ضعف در ساخفار و مدیریت م ابع انسانی اعم 8
از ناهمگونی شغر و شاغر و مأموریت تعداد 

 زیادی از نیروهای انسانی
 و محیط حقوقی مالی . ضعف در م ابع1
ی به توسعۀ ورزش قهرمانی در توجهکم. 0

 هاباشگا 
 یهاتیمأمور بین ساخفاری تعارض . وجود0

 المپیک ملی کمیفۀ یهاتیفعال و حوز 
 بامؤثر  ارتباطات توسعۀ در یتوجهکم. 2

 یهاتلاطم و جریانات تعدیرم ظور ها بهرسانه
 ایحرفه و قهرمانی ورزش یارسانه

 مزامع در یالمللنیب یهایکرس . کمبود9
 از بهی ه اسففادۀ عدم و ورزش جهانی

 آمد دستبهی هایکرس
 (WOهای)راهبرد (SOهای)راهبرد (Oها)فرصت

. وجود 8

های نوین و ف اوری

قابر اسففاد  در 

پیابرد و انزام 

های مرتبط فعالیت

 با حوز 

م دی و . علاقه1

جذابیت ورزش 

ای قهرمانی و حرفه

در بین عموم مردم 

ویژ  نوجوانا  و به

جوانا  سرشار از 

 اسفعداد

. وجود مزامع 0

ر المللی دمفعدد بین

SO1- سازی بخای به م ابع مالی و جاریت وع

های اقفصاد مقاومفی در حوزۀ معاونت توسعۀ آموز 

ای ورزش قهرمانی و حرفه
(S2,S3,S5,O1,O5,O6)     

SO2-  ا هم دی از ظرفیتظرفیت ش اسی و بهر

المللی در جهت توسعۀ و تزارب علمی ملی و بین

 (S1,S2,S3,O1,O3,O4)مانی ورزش قهر

 -SO3 های ورزشی با توجه به ب دی رشفهاولویت

 ب دی ورزشی کاورآمایش سرزمین و قطب

S4,S5,S6,O2,O6)) 

WO1-  ایزاد نظام رصد،احراز و حفظ

المللی و کسب امفیاز مییبانی های بینکرسی

در ورزش قهرمانی 

(W1,W2,W3,W4,W6,O3,O5) 

WO2-  بازنگری اهداف، مه دسی مزدد و

تاکیلات و مدیریت م ابع انسانی در حوزۀ 

ای معاونت توسعۀ ورزش قهرمانی و حرفه

(W1,W2,W4,O3,O5) 

WO3- م دیای و بهر توسعۀ ارتباطات رسانه 

های نوین و ظرفیت اجفماعی مردم از ف اوری

در ترویج ورزش قهرمانی 

W1,W2,W5,O1,O3,O5) ) 

WO4-  اسفقرار و تحکیم نظام یکپارچۀ

های ورزش اسفعدادیابی، حمایت از پایگا 

های بخش م دی از ظرفیتقهرمانی و بهر 
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ورزش قهرمانی و 

ای و امکا  حرفه

اسففاد  از تزارب 

 موفق آنها

. وجود مفخصصا  0

علمی و داناگاهی 

های در داناکد 

تربیت بدنی و 

آکادمی ملی 

المپیک در حوزۀ 

 ورزش قهرمانی

. وجود 2

های پفانسیر

درآمدزایی در 

 ص عت ورزش

های . وجود پایگا 9

ش قهرمانی در ورز

 های کاوراسفا 

 

 

دولفی و خصوصی 

(W1,W2,W3,O2,O5,O6) 

 (WTی)هاراهبرد (STی)هاراهبرد (Tتهدیدها)

 مدیران . تمرکز1
 یهارسانه و ارشد

 به گروهی
ی جابهگرایی نتیجه

 فرایندگرایی
 نگرفتن . قرار2

 سطوح در ورزش
 راهبردی موضوعات

 کشور دارتیاولو و
 حق قانون . فقدان3

 تلویزیونی پخش
 و ورزش برای

 بودن انحصاری
 یهاشبکه

 اریدر اخت تلویزیونی
 دولت

کمبود . 4
 ،کیفیتامکانات

 و نامطلوب
 استانداردهای

 و امکانات ضعیف

ST1- و قهرمانی اخلاقی ورزش منشور طراحی 
 و یکپارچگی ایجادمنظور به کشور ایحرفه

قهرمانی  ورزش معاونت در همسویی
S2,S5,T1,T2,T5,T6)) 

ST2- هگرایاننتیجه رویکرد تصحیح و دهیسوق 
 به هاونیفدراس مسئولان مدیران و بر حاکم

 فرایندمحورانه در ارکان ورزش قهرمانی رویکرد
S2,S5,S6,T1,T2,T6)) 

ST3-از یریگبهره و ی، حمایتسازیخصوص 
خصوصی در توسعه و ترویج ورزش  بخش ظرفیت
 ((S2,S3,T3,T4,T5 قهرمانی

WT1- یدهشکلداوطلبی،  نهضت ایجاد، 
 نهادهای از یمندبهره و تحکیم ،تقویت

 (W1,W2,T2,T5,T6) یردولتیغ
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 یهارساختیز
 ورزشی

ضعیف  . تمایل5
 به خصوصی بخش
 در یگذارهیسرما

 قهرمانی ورزش
 سیاسیون . دخالت6

 و کشور ورزش در
 شدن سیاسی
 ورزش

 

و از یک ماتریس  ،SWOTای از تحلیر ی معاونت توسعۀ ورزش قهرمانی و حرفههابرای تدوین راهبرد

؛ دهایو تهدها ؛ قوتهافرصتها و ی اسففاد  شد. برای این کار، از مقایسات دو به دو )قوتاچهارخانه

و بر مب ای  SO,ST,WO,WTی چهارگانۀ هابرای تعیین راهبرد (دهایو تهدها ؛ ضعفهاو فرصتها ضعف

توسط اعضای شورای راهبردی  شد وقضاوت تحلیلی و شهودی و توفا  مغیی کارش اسا  حوز  اسففاد  

 نهایی شد.

 

 یریگجهیو نت بحث

 رتبهعبا قرار دارد. WO تیدر موقعراهبردی  موقعیت ظلحاای از ورزش قهرمانی و حرفه ۀمعاونت توسع

ها و از فرصت د سففاای در اورزش قهرمانی و حرفه ۀمعاونت توسع ناییالیر تودگفت که به ا یگر میتود

 تا دک  ففاد کارانه اسمحافظهراهبرد از  دبای هاتقو برها ضعف چیرگی لیردبه وحفمالی ا یتهدیدها فعد

 .یابد ستد دخو افهدا به

 شی«ورز معلو وتربیت بدنی پژوهاگا   کیاسفراتژ ۀبرنام نیتدو»ۀ در مقال (8062) همکارا  وسخ را

 . (1) ستکه با نفیزۀ این مقاله همسو است WO آ  راهبردی تیموقع ع وا  کردند که

ای ورزش قهرمانی و حرفه ۀمعاونت توسع یبرا راهبرد 88 ،سوات ریپژوهش و تحل یهاداد  براساس

 :شودپرداخفه می آنهاتحلیر قسمت به  نیکه در ا دش نییتع

در حوزة  یاقتصاد مقاومت یهاآموزه یسازیو جار یبه منابع مال یبخشتنوع :SO1راهبرد 

 ایمعاونت توسعۀ ورزش قهرمانی و حرفه

اذ ورزش اتخ ۀطیدر ح یاقفصاد مقاومف یم ظور اجرابرجسفه است. به ینقش ورزش در اقفصاد مقاومف

 اند از:عبارت مؤثر یراهکارها برخی .دیخواهد انزام هایبه کاهش دشوار ،یو کاربرد دیمف یراهکارها
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د و خود بپردازن یۀپا یهامیو ت یبه آکادم افریو توجه ب تیو تقو یابیای به اسفعدادحرفه یهاباشگا 

 یمدر آکاد اففهیو پرورش یبوم یاسفعدادها یای را بر روو ورزشکارا  حرفه ک ا یخود به باز ازیتأمین ن

و  هاشدت از اقدامهمسو و م سزم شود و به ت،یاولو یاهداف ماخص و دارا ؛خود مفمرکی ک  د

 یهاگردد. در مورد پروژ  ییپره ،شودمی و بودجه کاور رویاتلاف ن سببکه  یو مواز یتکرار یهاتیفعال

 بدایاخفصاص  دارتیاولو یهافقط به پروژ  یشود و م ابع محدود فعل یس زتیاولو ،یورزش ۀکارمهین

(88.) 

در مورد  یورزش یابیبازار یبرا AHP و SWOTمدل » ۀدر مقال (1388) والش و همکارا  کیپاتر

 رندگا یگمیتصم یبرا یریگمیعامر تصم نیترمهم یمالگردش که  کردند ا یب «یاداناکد نیورزش ب

 (.03) است

 :1313تا 1380 یهاسال یکانادا برا یو دو صحرانورد یدانیدووم یهاورزش یبرا راهبردی ۀبرنامدر 

 (.00ی نام برد  است )ردولفیاز م ابع غ ژ یودرآمد، به شیافیایکی از راهبردها را 

 کیدر  یگذارهیسرما( یکی از راهبردها را 1389-1380برنامۀ راهبردی ورزش روئی گ کانادا )

 (.00ی نام برد  است )دولف تیسازما  از حمای درآمد و کاهش اتکا دیتول یاسفراتژ

 

ر ی دالمللنیو ب یمل یو تجارب علم هاتیاز ظرف یمندو بهره یشناستیظرف :SO2راهبرد 

 جهت توسعۀ ورزش قهرمانی

برای مواجهه . رودیشمار ممعاصر به یهاسازما ی هااز ضرورت یمحوردانش گفت توا یدر واقع م

ع وا  وزارت ورزش و جوانا  به دیتردید. بشومؤثر واقع  تواندیرو، مدیریت دانش مپیش یهابا چالش

رو مفولی ورزش در کاور باید در طراحی و اسفقرار م اسب سیسفم مدیریت دانش در نقش پیش

 عوامر مؤثر بر اسفقرار مدیریت یب دتیورزشی قرار گیرد که این امر اک و  با ش اسایی و اولو یهاسازما 

دانش در سطح  باید و د. وزارت ورزش باید ابفدا فره گ سازمانی خود را بهبود بخاشودیدانش میسر م

یادگیری جیء فره گ این وزارتخانه شود، سپس با ف اوری  -وزارت ورزش نگا  ارزشی پیدا ک د و یاددهی 

د و به دیگر اعضای داخلی سازما  م فقر کرد. در این م ظم گ زان یهااین دانش را در قالب توا یم

ع وا  داناکارا  اعضای سازما  به یسازو فرای دهای م اسب و نیی آماد  هارساختیباید با ایزاد ز زمی ه

زمۀ تحقق این امر ایزاد مدیریت دانش در سازما  ااسففاد  کرد. ل یدرسفاز این دارایی و م بع کلیدی به

مدیریت دانش باید از طریق ایزاد پیوند م اسب بین ع اصر اصلی سازما  یع ی انسا ،  می هزاست، در این 
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م اسب، وظایف خود یع ی خلق، کسب، توسعه، تسهیم،  یهاساخفار و ف اوری و با اتخاذ تدابیر و روش

 (.80) صورت اثربخش انزام دهدو ارزیابی دانش را به یریکارگنگهداری، به

به « یضور  سااخر  سفاا  نااجوورزش و  کرادارۀ  دیهبررا برنامۀ ینو»تدقالۀ ( در م8061لمیر)

 (.11شمار آمد  است)جیء راهبردها به ورزش د کر ا یب و دانش د کر رمحوناییدا

 یبندو قطب نیسرزم شيبا توجه به آما یورزش یهارشته یبندتياولو :SO3راهبرد 

 کشور یورزش

های ورزشی وری از مکا توا  شاهد بهفرین بهر ورزش می ۀسرزمین در حوزبا اجرای طرح آمایش 

های ها از جمله ورزش، سرشار از ظرفیتدر حال حاضر شهرهای مخفلف اسفا  در بسیاری از زمی ه .بود

 .هددی، انقلابی بیرگ در این عرصه رخ م دیها از قو  به فعر درآارزشم دی هسف د، که اگر این ظرفیت

ای پیش رفت، با اجرایی شد  طرح آمایش سرزمین ورزش باید به سمت کار تخصصی و حرفه ۀوزدر ح

 ها در ورزشگذاری، سرمایهگرففههای بومی و محلی اسفا  مورد توجه قرار بحث ش اسایی ورزش یا رشفه

ها ف سرمایهاجرای طرح آمایش سرزمین از اتلا .دار خواه د بودو جهت گیردمیرنگ و بویی خاص به خود 

با  .ها و اسفعدادهای هر م طقه م زر خواهد شددر ورزش جلوگیری کرد  و به ش اسایی بهفر ظرفیت

و در شد  ها براساس نیاز ساخفه های موجود، اماکن و سالنقابلیتاجرایی شد  این طرح اسفعدادها و 

 .افراد از امکانات خواهد شدم دی درست و صحیح آ  بهر  ۀاخفیار افراد قرار خواه د گرفت که نفیز

آ  اجرای شد   ۀورزش در جامعه رشد خواهد کرد که لازم ،اگر از امکانات موجود اسففاد  ک یم شکبی

های کاور در در سراسر اسفا  8060های ورزشی از سال طرح آمایش سرزمی ی هیأت .این طرح است

و همچ ین  ایحرفهدر بخش قهرمانی و  ژ یوکمی و کیفی ورزش به ۀدر راسفای توسع. حال اجراست

کاور با توجه به اسفعدادها و نخبگا  ورزشی، طرح  یهاموجود در اسفا  یهاتیاز تمامی ظرف یریگبهر 

 (.16) ورزشی مورد توجه قرار گرففه است یهاآمایش سرزمین رشفه

« سفا  اصفها راهبردی آمایش سرزمی ی بخش ورزش ا »س د( در مقالۀ 8062نظری و همکارا  )

ی هاتیبهفر فعالهرچه  ییافیاهم ،مایایآفاکفورهای در  از تو اریبرقر ایبر مایایآ شنگر تعمیقو  دیزاا

 (.11اند )ر گرففهنظدر   سفاورزش ا بخش یراهبردها نیترع وا  مهمها را بهسازما ورزشی 
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 جاديمنظور اای کشور بهو حرفه یورزش قهرماناخلاقی منشور  یطراح :ST1راهبرد 

 کشور ورزش ارکاندر  يیو همسو یکپارچگي

 م ظوربه این نهادها از هریک اند.قهرمانی ورزش اندرکاردست مخفلفی نهادهای ایرا  در حاضر حال در

 ،هاو یفدراس دارند. نیاز ی مدو هابرنامه و ماخص اهداف به صحیح کارهای انزام و کارها صحیح انزام

 قهرمانی ورزش با ینوعبه هریک ورزش و جوانا  و وزارت المپیک ملی کمیفۀ ها،باشگا  ورزشی، یهاتیأه

 شالودۀ و اساس و دارد بسیاری اهمیت نهادها این در یییربرنامهکه  است ماخص .دارند سروکار ایرا 

 به توجه بدو  و مسفقر طوربه مذکور نهادهای از هریک کهیدرصورت .شودیممحسوب  آنها در تیریمد

بر  نگریبخای نوعی بپردازند، خود برای یییربرنامه به کاور قهرمانی ورزش کلا  یراهبردهاو  هااستیس

 شد؛ محقق نخواهد سیسفم کر کلا  اهداف و مأموریت نهایت، در و شودیم حاکم کاور قهرمانی ورزش

ایزاد یکپارچگی و همسویی  م ظوربهتواند از طریق تدوین م اور اخلاقی ورزش قهرمانی این ارتباط می

 (.03عمر آید )ی و اتلاف وقت جلوگیری بهکاردوبار و از  در ورزش قهرمانی شود

 مسئولان مديران و بر حاکم گرايانۀنتیجه رويکرد تصحیح و دهی: سوقST2راهبرد 

 فرايندمحورانه در ارکان ورزش قهرمانی رويکرد ها بهفدراسیون

ه ایزاد ؛ ببخادیبه دورنما و مأموریت سازما  مع ا م: سازما  در فرای دی نگرش میایای و همیتا

 مو ه رک ا  را به ش اخت جامع وضعیت موجود سازما  ر؛ کاک ددیدگا  مافرک بین کارک ا  کمک می

 را خودس زی ه گفر د؛از وضعیت سازما  دست یاب  یجامع شود کارک ا  به تحلیرمی سبب ؛سازدیم

 ؛آوردیوجود مبه را جامع س زش های داد  اجرای مخفلف فرکرا ماخص ؛ بآوردیوجود مبه سازما  در

 و مسطح یهاسازما  به را عمومی یهاسازما و کرد   کمکبا ش اخت مافریا ، به ایزاد ارتباط با آنها 

 (.10) دک یم تبدیر یافق

خصوصی در توسعه و  بخش ظرفیت از یریگبهره و ی،حمايتسازیخصوص: ST3راهبرد 

 ترويج ورزش قهرمانی 

ی یهاحررا م طقی کرد  ساخفار اقفصادی جامعه  م ظوربهی سازیخصوصدر چ د دهۀ اخیر سیاست 

ت تزهیی م ابع مالی دول، هاتیفعالدر بسیاری از کاورها برای کاهش بار مالی، افیایش کارایی، گسفرش 

 (.13و اسففادۀ کارامد از امکانات و م ابع موجود مطرح کرد  است )
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ک د که بیا  می« بر ورزش قهرمانی دیتأکی در ورزش با سازیخصوص»( در مقالۀ 8010رضوی )

ی مدیریفی هابخشی را موجب افیایش کارایی در سازیخصوصدرصد مدیرا  ورزش کاور،  0/16

درصد، اعمال  1/60ی دولفی به غیردولفی موافق بودند و هابخشدرصد با واگذاری خدمات  2/63دانسف د، 

 (.83ی را مسفلیم اصلاح مقررات در زمی ۀ تسهیلات بانکی، مالیات، عوارض و... دانسف د )سازیخصوص

، از جملۀ قهرمانی«زش ور منظا ا یرا توسعۀ یهادهبررا»( در مقالۀ 8068مظفری و همکارا  )

 (.10ی در ورزش نام برد  است )سازیجامع خصوص منظا را تدوین راهبردها

  سفاا قهرمانیورزش  توسعۀ دهبررا ینوتدو  حیا»طر( در مقالۀ 8063سیف پ اهی و همکارا  )

ورزش  توسعۀم ظور به خصوصیو  لفیدو بخش یهاتیحماجذب و  جلب از جمله راهبردها را « سفادکر

    (.81بیا  کرد  است )قهرمانی 

و کسب امتیاز میزبانی  یالمللنیب یهایکرس حفظ،احراز و رصد نظام : ايجادWO1راهبرد 

 در ورزش قهرمانی

های المپیک برای کاور های بیرگ ورزشی همچو  جام جهانی فوتبال و بازیم افع مییبانی رقابت 

 های ورزشیبه کاور مییبا  طی برگیاری رقابت گردشگرها هیار ورزشکار و مییبا  چیست؟ آیا ورود د 

ر بیرگ ورزشی فرات رود یا م افع اقفصادی رویدادهایشمار میت ها دسفاورد اقفصادی برای این کاورها به

های خاص است؟ برخی اقفصاددانا  در پاسخ به چ ین رونق گردشگری در روزها و هففه ۀاز مسئل

ها از اثر مثبت مییبانی رویدادهای بیرگ ورزشی بر صادرات ملی هایی با اسف اد به برخی پژوهشپرسش

ور طبهات جام جهانی و المپیک تزارت کاورهای مییبا  مسابق کهیطورده د، بهکاور مییبا  خبر می

 (.1) آزادسازی تزاری شود سببتواند یابد و حفی، میدرصد افیایش می 03معمول حدود 

ک المپی یهایعملکرد چین در باز ی یبشیبه بررسی مییت مییبانی و پ 8(1331)شیبلی و بی گهام 

المپیک گذشفه پرداخف د. ترکیب  یهایدر باز ابر مب ای عملکرد این کاور در کسب مدال طل 1331

 در را اول ۀو رتب امدال طل 08تحلیر رگرسیو  و تأثیر مییت مییبانی این کاور ناا  داد که چین 

نیی بر مب ای وجود مییت رقابفی قوی ورزشی  ی یبشیکسب خواهد کرد. توجیه این پ 1331 یهایباز

دارای پفانسیر  یهادر رشفه یگذارآور، هدفلمدا یهادر چین، افیایش سهم بازار کسب مدال در رشفه

                                                           
1. Shibli, S. Bingham, J 
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 مییبانی این هایعلاو ، اسففاد  از امفیازگذشفه و به یهاکسب مدال و عملکرد موفق این کاور در دور 

 (.08ت )بود  اس هایباز

نگین میاداد که ناا  « مییبا  یامفیاز مییبانی بر عملکرد کاورها ۀمطالع»( در مقالۀ 8060عسگری )

 یاای قار در شرایط مییبانی در هر سه رویداد چ درشفه لاها و تعداد مدال طنسبی مزموع مدالسهم 

تفاوت مع اداری . اندداشفه است که کاورهای مییبا  در آ  حضور یقبر و بعد رویداد یهاتر از دور ابال

 سهم) مییبانیغیرشرایط  با مییبانی ا در شرایططلی هاها و تعداد مدالبین سهم نسبی مزموع مدال

وجود دارد. این  (قبر و بعد یهاکاور مییبا  در دور  ایطل یهاها و تعداد مدالنسبی مزموع مدال

 دتوان یم یاقار  یارشفهورزشی چ دکه کاورها با درخواست مییبانی یک رویداد  دهدیموضوع ناا  م

 .(82) شوند م دبهر رویداد تر در آ  لااز عملکرد با

ی مخفلف هاسازما از مواد بسیار مهم در  الملرنیبک د که توسعۀ روابط ( بیا  می8011حسی ی )

با کاورها و نهادهای  مؤثرو برقراری ارتباط  الملرنیبی ورزشی نیی در توسعۀ روابط هاسازما است. 

 ی از اهمیت زیادی برخوردارند.المللنیب

از طریق ورزش، توسعۀ ورزش از طریق  الملرنیبدر ورزش: توسعۀ روابط  الملرنیباهداف کلی روابط 

 (.0ی در ورزش )المللنیبۀ تاریفات و توسع الملرنیبروابط 

، «یضور  سااخر  سفاا  نااجوورزش و  کرادارۀ  دیهبررا برنامۀ ینو»تد( در مقالۀ 8061لمیر )

 تمسابقا منظا ساماندهیو  یالمللنیو ب ملی شیورز یهاو اردو تمسابقا مییبانی یکی از راهبردها را

 (.13) داندیم ی کاوریهاو اعیام سفانیا

ی مزامع هاتیفعالرا برقراری ارتباطات مؤثر و ماارکت در  راهبردها( یکی از 68زاد  )خسروی

 (.9ی ورزشی نام برد  است )المللنیب

از  تیو حما داد  شینمارا  هاراهبرد( یکی از 1381-1382راهبرد سیاسی ورزش در اسفرالیا )

ری برگیا در خصوص یورزشفعالیت دیپلماسی  یهایبا گسفرش و هماه گ ایورزش اسفرال یهاتیقابل

قه، فراتر از م ط یاقفصاد یهاتیو قابل ایورزش اسفرال جیو ترو یگذارو به اشفراکورزشی مهم  یدادهایرو

 (.00نام برد  است ) انهیو خاورم ایبه آس

ی المللنیبی خود دسفیابی به تعالی ها( از راهبرد1389-1380برنامۀ راهبردی والیبال کانادا )

( و خارج در داخری ورزشی مردا  و زنا  هامیتی )کیفیت بالا در المللنیو ب یداخل یدادهایرو یبرگیار)

 (.00نام برد  است )
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مديريت منابع انسانی در حوزة و  تشکیلات، اهداف بازنگری و مجدد : مهندسیWO2راهبرد 

 معاونت توسعۀ ورزش قهرمانی و حذفی

کار و الگوهتای رففتاری ختود را  یهاها، ساخفار، روششرط بقای هر سازما ، آ  است که هدف

، اثربخاتی و ییرشد شایسفگی، کارا قینحوی هماه گ با تغییرات، مفحول ک د و این امر از طربه

دولفتی  یهااندرکارا  سازما امروز  مقامات و دست .است ریپذکارک ا  امکا توانم دی هرچه بیافر 

وکار و متدیریت راهبتردی ستازمانی ختود و ستپس بتا توجته کسب حتوان تد ابفتدا بتا تکیته بتر طترمی

د، ختو یها، اقدام به بازطراحی و ساماندهی مااغر و پستشا یبته متدیریت راهبتردی م تابع انسان

، قشغلی م اسب و تعیین شرایط احراز شغر دقی یب د د و با طبقهک ها بتراستاس تعریتف حرفه

مدیریت م ابع  یهاتیو فعال هایما)بتراساس فلسفه و رسالت سازمانی و خط ستازی ستازمانییاحرفه

 ۀد  یا اسففادشبازمه دسی یهاو مرتبط با حرفهص ای و مفخص، نسبت بته جتذب افراد حرفه(انسانی

و  گردش شغلی، توسعه و گتوانم دسازی هم یهاانی داختر سازما  براساس فنانس م ابع از بهی ه

)اقدام م اسب و مقفضی برای بهبود عملکرد و  سازی فردییاحرفه، شتغلی و مان تد این موارد یسازیغ 

 (.6د )صورت ده  سازی اجفماعییاو حرفه مت جامعه(اتعالی سازمانی و رفا  و سل

( در رسالۀ طراحی و تدوین برنامۀ اسفراتژیک توسعۀ ورزش قهرمانی بانوا ، طراحی و 8068راسخ )

ی سازتوانم داسفقرار نظام جامع نیروی انسانی ورزش قهرمانی بانوا ، اعم از مربیا ، مدیرا ، کارش اسا  و 

 (.3آنا  را جیء راهبردها نام برد  است )

 ایبر  یژطور وبه حمایتو  یابیارز زش،موآ ب،جذ ،ش اسایی جامع منظا یساز ادیپ( 8061لمیر )

 (.13شمار آورد  است )را جیء راهبردها به  ک ارکا  ،مربیا را ،شکاورز ا مدیر (یکلید نسانیا م ابع

 نیتدو. 8ک د: ی خود را چ ین بیا  میها( راهبرد1389-1380برنامۀ راهبردی ورزش روئی گ کانادا )

 تیحما یبرا یگریمرب ۀ امیاسفخدام، آموزش و صدور گواه نیکه تضم تیفیباک یگریمرب ۀتوسع ۀبرنام

 ا  یاطم یباتزربه برا یالمللنیتوسعه و حفظ داورا  ب. 1؛ دهد یترق ریاز ورزشکارا  را در تمام مراحر مس

ساخفار  ۀارائ .0؛ ده دگا و سازما  ا یاز ورزشکارا ، مرب تیآموزش و حما یآنها برا ازیاز تخصص مورد ن

ابت رقبرای آموزش / آموزش  برایتوسعه )آموزش  ریمسدر رقابت که به ورزشکارا  در عملکرد بالا  ۀتوسع

برای برد کمک  یریادگیبه هدف  د یرس یبرامسابقه و فرصت پیارففه آموزش  آموزش برای برد(،/ 

 ۀصورت مدل توسعطور کامر بهکانادا به  گیورزش روئ نیبه ا دیجد یتعامر و حفظ اعضا. 0ک د؛ می

 یبرا یو باشگاه یدر سطوح اسفان تیظرف زادیو ا یرهبر .2؛ شد  است بیورزشکار تصو یبل دمدت برا
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و صدور  یمل یمربانزمن ورزشی روئی گ برای تعلیم با  یتوسعه و هماه گ .9؛ تیرشد عضو شیافیا

. 3 ؛خود هسف دبهفرین مربی فعال در برنامۀ زندگی ه مربیانی کیگری روئی گ برای مرب ۀ امیگواه

باشد  یو مال یقانون یو مطابق با اسفانداردهااعضا  یازهای یکه پاسخگو یساخفار سازمان کی یسازاد یپ

(00.) 

 اجتماعی ظرفیت و نوين یهایفناور از یمندبهره و یارسانه ارتباطات : توسعۀWO3راهبرد 

 ورزش قهرمانیمردم در ترويج 

 برآ   فشگر ریو تأث طاتتتبار ی وتتجمع تاتتتباطار ریوسا تتتهمیاک د بیا  می (8013مهرداد )

 اتتغییر ،دگیتنز در فرای د دیروشی جد است درقا یجمعارتباط یر. وسااست ریانکارناپذ جامعه ادفرا

و  ار ماهو ت،ناریا ،یوراد  ،تلویییو ی،جمع ارتباط ایرتساز و روتم ظ .دآور پدید فره گی وجفماعی ا

 (.19) شوندیم  اخفهتش یو اثربخا گیدفرتگس رتع اص جدوا ایرز ،ستا ی فرنتا

 ۀعتتوسدر  یتشورز یهارسانه ۀگانرچها شتتنق یتتسر»بردر مقالۀ  (8068همکارا  ) و یرتتتتته  

 ۀتوسع با شیورز یهارسانه ۀتگانرچها شتنق ینتب هتک یافت ستد نفیزه ینا به قهرمانی ورزش گتفره 

 .(08) دارد دجوو داریمع ا طتباورزش ار قهرمانی فره گ

با  یو قهرمان همگانی یهاورزش به دممر شیمؤثر در گرامر اعو »تبییندر مقالۀ  (8060عامری )

ورزش  به یشاگردر  تحقیق هاییرمؤلفهز ۀهم هتکرسید  نفیزهبه این  جمعی« ۀرسان نقش بر دیتأک

 (.80ست )ا دبوتر پررنگ  میا یندر ا یتهوگر یهارسانه نقش لیو دارند، نقش قهرمانیو ورزش  انیتهمگ

« ا رتیا انیتقهرمورزش  ماتنظ ۀتوسع یهادهبررا» نام با یتتحقیق( در 8068) را اتهمکو  یمظفر

را از جملۀ  آنها ومیتتعم ۀتتجهو عۀتتتوسم ظور به قتموف یورزش یسانههاو ر عمومی بطروا شگسفر

 (.10نام برد  است ) راهبردها

مزلات  ها،رسانه نی)ب و ارتباطات کپارچهی یابیبازار( 1389-1380) کانادا بالیوال راهبردی ۀبرنام

 (.00) استع وا  کرد   هارا از جملۀ راهبرد ها(اسفا  بالیوال انزمنی و تخصص

ی ورزش هاگاهيپااستعداديابی، حمايت از  يکپارچۀ نظام تحکیم و : استقرارWO4راهبرد 

 خصوصی  و دولتی بخش یهاتیظرف از یمندبهره قهرمانی و

 ادسفعداعامر سه  قراحد وگردر  قهرمانیدر ورزش  موفقیت( بیا  کرد  است که 8010فراهانی )

 فخفالا سبب که یاز عوامل . یکیاست تک یکیی هامهارت رب تسلط و بمطلو نیروا یطاشر ،م اسب تیذا
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 برو  شودمیجدید  فن یا رکا یک یریادگیدر  تسریع موجب ادسفعدا است. ادسفعدا، شودیم ادفرا بین

 یهااز رشفه هریک ایبر ادسفعدا کیفیتو  عنو ،قهرمانیورزش   یدگااز د. گذاردیم تأثیر دفر تیرمها سطح

 شد ،یسازمانده تمری ی ۀبرنام یکدر  شرکت ایبر ،بااسفعداد را شکاورز کاف ی دافر. دارد وتتفا شیورز

 ستا هدفم دو  علمی یی دافر یابیادسفعداست. ا حمطردر ورزش  وز مرا که ستا موضوعاتی نیتراز مهم

 در شرکت به تا شوندمی یابیارز اردسفاندا یهارمعیاها و آزمو  طریقاز   ناانوجوو   کادکودر آ   که

 (.89شوند ) یتاهدو  تاویق، درویم نهااز آ یبیافر موفقیت میدا که م اسب شیورز یهارشفه

 « سفادکر  سفاا قهرمانیورزش  توسعۀ دهبررا ینوتدو  حیا»طرۀ در مقال( 8063سیف پ اهی )

 (.81نام برد  است )موفق  یلگوهاا به توجه با یابیادسفعدا منظا دیزاایکی از راهبردها را 

درصد( از طریق 16ی )حفظ بازار اصل هاراهبرد (: یکی از1318-1389راهبرد ورزش انگلسفا  )

 (.01اسفعدادیابی است )

 نهادهای از یمندبهره و تحکیم ،تقويت ،یدهشکلداوطلبی،  نهضت : ايجادWT1راهبرد 

 ی در جهت توسعۀ ورزش قهرمانیردولتیغ

دنیای  یهاد یبه جامعه، از پد یرسانو خدمتنهضت داوطلبی ع وا  کرد  است که  8(1332کلیو )

داوطلبانه فوایدی  یهاتیفعال. اجفماعی مردم سراسر جها  دارد یهامعاصر است که ریاه در س ت

. داوطلبا  برای دسفیابی به اهداف شوندیم د مدوسویه دارد که هم جامعه و هم داوطلب از آ  بهر 

اجفماعی در جامعه نحوی موجب افیایش سرمایۀ و به پردازندیمافرک در ک ار یکدیگر به فعالیت م

 (.02) ک  دی، ب ابراین جامعه را به محیطی بهفر برای زندگی همگا  تبدیر مشوندیم

یکی از « ی راهبردی هیأت والیبال اسفا  مرکییهابرنامهتدوین »( در مقالۀ 8060محمودی )

 (.18راهبردها را جذب داوطلبا  برای فعالیت در هیات والیبال اسفا  نام برد  است )

اسفا   یامدرسهدرو  یورزش یادهایالمپ ۀتوسع یراهبرد ۀامنبر ینتدو»( در مقالۀ 8060وپایی )ک

 (.86ی نام برد  است )آموزدانشتوسعۀ نظام داوطلبی المپیادهای ورزشی  یکی از راهبردها را «اصفها 

 و انزمن هاباشگا کار با را  ها( یکی از راهبرد1389-1380برنامۀ راهبردی ورزش روئی گ کانادا )

 (.00ا  کرد  است )داوطلبو به رسمیت ش اخفن اسفخدام  یبرا هاراهبردادغام  یبراروئی گ 

  (.01درصد( است ) 0داوطلبا  )اسففاد  از  ها(: یکی از راهبرد1318-1389راهبرد ورزش انگلسفا  )

                                                           
1 . Cleave 
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توسعه و  یهاتیفعال شیافیا را ها( یکی از راهبرد1381-1382راهبرد سیاسی ورزش در اسفرالیا )

ه که از طریق نیروی داوطلبانتوسعه  یهابرنامه یورزش براو تأثیر زیاد بالا،  تیفیبا ک یعموم یپلماسید

 (.00، نام برد  است )دهدیمپیوند  ایاسفرال کیپلماتیبا اهداف درا ماخص  ۀتوسع جینفا

 

 سپاسگزاري

  گردد.این تحقیق یاری رساندند، تاکر و قدردانی میاز کلیه کسانی که ما را در راسفای انزام 
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  Abstract 
The aim of this study was to determine the strategic position and develop 

strategic plan of the deputy of the athletics and professional development. The 

research method is quality and research goals is needed for applied research 

and demand area. An open-ended questionnaire and a half-structured 

interview was used to gain feedback from the members of the focus groups 

and to review and approve the final by members of the strategy council .The 

sample consisted of a number of heads of federations, Vice-president of the 

federation, the deputy athletics and professional development  and the deputy 

for women, general managers and a number of experts in the deputy athletics 

and professional development  was considered the number 30 as a whole. 

After analyzing the strengths, weaknesses, opportunities and threats formation 

and evaluation matrix of each of the internal and external factors, It was 

obvious that the deputy championship in terms of strategic position in the 

region is WO. However, all eleven strategies were chosen to develop its 

mission. It can be said that the deputy championship could be use by 

opportunity, reduce internal weaknesses and conservative strategies get to 

magnificent objectives of organization.  
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