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 .1استاد گروه مديريت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
.2دانشجوی دکتری مديريت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
.3دانشیار گروه مديريت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
.0دانشیار گروه مديريت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران

چکیده
هدف از ﭘﮋوهﺶ ﺣﺎﺿﺮ تعیین موقعیت راهبﺮدی و تدوین بﺮنﺎمۀ راهبﺮدی معﺎونت توسعۀ ورزش قهﺮمﺎنی و ﺣﺮفهای است.
روش تحقیق کیفی استتت که بﺮ مب ﺎی اهداف تحقیق در ردیف تحقیقﺎت کﺎربﺮدی و نیﺎزمحور قﺮار دارد .نحوۀ گﺮدآوری
اطلﺎعﺎت ،استففﺎد از ﭘﺮستات ﺎمۀ بﺎز و مصتﺎﺣبۀ نیمهسﺎخفﺎریﺎففه بﺮای کسب نظﺮهﺎی اعضﺎی گﺮو هﺎی کﺎنونی بود و در
نهﺎیت بﺮای بﺮرس تی و تصتتویب نهﺎیی از نظﺮهﺎی اعضتتﺎی شتتورای راهبﺮی استتففﺎد شتتد .نمونۀ تحقیق شتتﺎمر رؤستتﺎی
فدراستتیو هﺎ ،نواب رئیس فدراستتیو هﺎ ،رئیس معﺎونت توستتعۀ ورزش قهﺮمﺎنی و ﺣﺮفهای و رئیس معﺎونت امور بﺎنوا ،
مدیﺮا کر و تعدادی از کﺎرشت ﺎستﺎ معﺎونت توسعۀ ورزش قهﺮمﺎنی و ﺣﺮفهای بود که بهصورت کرشمﺎر  03نفﺮ در نظﺮ
گﺮففه شتد .ﭘس از تزییهوتحلیر نقﺎط قوت ،ﺿتعف ،فﺮصتت و تهدید و تاکیر مﺎتﺮیس ارزیﺎبی هﺮیک از عوامر داخلی و
خﺎرجی ،محﺮز شتتد که معﺎونت توستتعۀ ورزش قهﺮمﺎنی و ﺣﺮفهای از نظﺮ موقعیت راهبﺮدی در م طقۀ  WOقﺮار دارد .بﺎ
وجود این ،تمﺎمی یﺎزد راهبﺮد تدوینشتد بﺮای تحقق رسﺎلت آ انفخﺎب شدند .میتوا اذعﺎ داشت که معﺎونت توسعۀ
ورزش قهﺮمتﺎنی و ﺣﺮفتهای بتﺎ اسففﺎد از فﺮصتتتتهتﺎی ﭘیﺶرو و کﺎهﺶ ﺿتتتعفهتﺎی درونی و بﺎ تکیه بﺮ راهبﺮدهﺎی
محﺎفظهکﺎرانه خواهد توانست به اهداف مفعﺎلی سﺎزمﺎنی خود دست یﺎبد.
واژگان کلیدی
بﺮنﺎمۀ راهبﺮدی ،تحلیر  ،SWOTموقعیت راهبﺮدی ،ورزش قهﺮمﺎنی ،ورزش ﺣﺮفهای.
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مقدمه
ورزش قهﺮمﺎنی عبﺎرت است از ورزشهﺎی رقﺎبفی و سﺎزمﺎ یﺎففهای که بﺎ توجه به قوانین و مقﺮرات خﺎص
بﺮای ارتقﺎی رکوردهﺎی ورزشی و کسب رتبه یﺎ مدال انزﺎم میگیﺮد .اهداف ورزش قهﺮمﺎنی عبﺎرتاند از:
افیایﺶ جمعیت ورزشی قهﺮمﺎنی ،بهبود کیفیت و کسب مدال در میﺎدین بینالمللی ،افیایﺶ تعداد
رشفههﺎی ورودی به بﺎزیهﺎی المپیک ،افیایﺶ تعداد نفﺮات ورودی به بﺎزیهﺎی المپیک و ﺣفظ و ارتقﺎی
جﺎیگﺎ تیمهﺎی ملی در رتبهب دیهﺎ (.)8
امﺮوز  ،کاورهﺎ دریﺎففهاند که توسعۀ ورزش قهﺮمﺎنی و بهﺮ گیﺮی از میایﺎی مسفقیم و غیﺮمسفقیم آ
بدو بﺮنﺎمهرییی و سیﺎسفگذاری م ﺎسب میسﺮ نیست؛ ب ﺎبﺮاین ورزش قهﺮمﺎنی نیی مﺎن د هﺮ نظﺎم دیگﺮی
نیﺎزم د تدوین اهداف کلﺎ  ،راهبﺮدهﺎ و بﺮنﺎمههﺎی عملیﺎتی است تﺎ ﺿمن آگﺎهی از مسیﺮ ﺣﺮکت بفواند از
هﺮگونه دوبﺎر کﺎری ،بیﺮاهه رففن و به هدر رففن م ﺎبع مﺎلی ،انسﺎنی ،فیییکی و اطلﺎعﺎتی خود اجف ﺎب
ورزد (.)1
در دنیﺎی امﺮوز که شﺎهد تغییﺮات و تحولﺎت شگﺮف در زمی ههﺎی مخفلف هسفیم ،محیط بﺎ تلﺎطم
بسیﺎری مواجه است و رقﺎبت شدت بیافﺮی ﭘیدا کﺮد است .سﺎزمﺎ هﺎ بﺮای کسب موفقیت در میدا
رقﺎبت بﺎید از نوعی بﺮنﺎمهرییی بهﺮ گیﺮند که آی د نگﺮ و محیطگﺮا بﺎش د .بهطوریکه ﺿمن ش ﺎسﺎیی
عوامر و تحولﺎت محیطی در افق زمﺎنی بل دمدت ،تأثیﺮ آنهﺎ بﺮ سﺎزمﺎ و نحوۀ تعﺎمر سﺎزمﺎ بﺎ آنهﺎ را
ماخص ک د .این نوع بﺮنﺎمهرییی در واقع همﺎ بﺮنﺎمهرییی راهبﺮدی است که بﺎ بﺮرسی محیط داخلی و
خﺎرجی سﺎزمﺎ  ،قوت و ﺿعفهﺎی داخلی و فﺮصت و تهدیدهﺎی خﺎرجی را ش ﺎسﺎیی و بﺎ در نظﺮ داشفن
مأموریت سﺎزمﺎ  ،اهدافی بل دمدت بﺮای سﺎزمﺎ ت ظیم و بﺮای دسفیﺎبی به این اهداف ،از بین گیی ههﺎی
راهبﺮدی ،اقدام به انفخﺎب راهبﺮدهﺎیی میک د که بﺎ تکیه بﺮ قوتهﺎ و رفع ﺿعفهﺎ از فﺮصتهﺎی ﭘیﺶآمد
بهنحو اﺣسن اسففﺎد کﺮد  ،از تهدیدهﺎ ﭘﺮهیی ک د ،بهطوریکه در نهﺎیت موجب موفقیت سﺎزمﺎ در میدا
رقﺎبت شود (.)0

از نظﺮ لوپ )1332(8تزییهوتحلیر نقﺎط قوت ،نقﺎط ﺿعف ،فﺮصتهﺎ و تهدیدهﺎی یک سﺎزمﺎ بﺮای
بسیﺎری از محققﺎ مفﺮادف بﺎ «تزییهوتحلیر راهبﺮدی» است (موسوم به سﺮواژۀ  .)SWOTدر مزموع،
این روش از ابیارهﺎی راهبﺮدی است که در آ نقﺎط قوت و ﺿعف درو سﺎزمﺎنی بﺎ فﺮصتهﺎ و تهدیدهﺎی
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بیﺮو سﺎزمﺎنی تطبیق داد میشود و تحلیلی نظﺎمم د بﺮای ش ﺎسﺎیی این عوامر و تدوین راهبﺮدهﺎیی که
بهفﺮین تطﺎبق بین آنهﺎ را ایزﺎد ک د ،ارائه میک د ( .)03یکی از شیو هﺎی راهبﺮدهﺎی تدوین ،اسففﺎد از
تحلیر  SWOTاست .در این روش ،یک راهبﺮد م ﺎسب ،قوتهﺎ و فﺮصتهﺎ را به ﺣداکﺜﺮ و ﺿعفهﺎ و
تهدیدهﺎ را به ﺣداقر ممکن میرسﺎند .در این تحلیر ،راهبﺮدهﺎ در ﭼهﺎر ﺣﺎلت ﭘیوند داد میشوند تﺎ
گیی ههﺎی راهبﺮدی از بین آنهﺎ انفخﺎب شود (.)83
هماک و مدیﺮیت راهبﺮدی تﺎ آنزﺎ تکﺎمر یﺎففه است که اولین ارزش و اولویت آ کمک به سﺎزمﺎ
بﺮای فعﺎلیت موفق در محیطی ﭘیچید و ﭘویﺎست .تحقیقﺎت ناﺎ داد است که عملکﺮد سﺎزمﺎ هﺎیی که
به مدیﺮیت راهبﺮدی میﭘﺮدازند ،بیافﺮ و بﺎلﺎتﺮ از دیگﺮ سﺎزمﺎ هﺎست (.)01
فدراسیو هﺎی ورزشی کاور ،هیأتهﺎی ورزشی ،بﺎشگﺎ هﺎی ورزشی و کمیفۀ ملی المپیک هﺮیک
بهنوعی بﺎ ورزش قهﺮمﺎنی درگیﺮند .ماخص است که بﺮنﺎمهرییی در این نهﺎدهﺎ اهمیت بسیﺎری دارد و
اسﺎس و شﺎلودۀ مدیﺮیت در آنهﺎ محسوب میشود .از سوی دیگﺮ ،درصورتیکه هﺮیک از نهﺎدهﺎی مذکور
بهطور مسفقر و بدو توجه به سیﺎستهﺎ و راهبﺮدهﺎی کلﺎ ورزش قهﺮمﺎنی کاور به بﺮنﺎمهرییی بﺮای
خود بپﺮدازند ،نوعی بخاینگﺮی بﺮ ورزش قهﺮمﺎنی کاور ﺣﺎکم میشود و در نهﺎیت مأموریت و اهداف
کلﺎ کر سیسفم محقق نخواهد شد (.)8
سیف ﭘ ﺎهی و همکﺎرا ( )8063در مقﺎلهای بﺎ ع وا «طﺮاﺣی و تدوین راهبﺮد توسعۀ ورزش قهﺮمﺎنی
اسفﺎ کﺮدسفﺎ » کمبود بودجۀ ورزش قهﺮمﺎنی را ﺿعف و بﺎز شد ﭘﺎی سیﺎست در ورزش را تهدید
خواند (.)81
مظفﺮی و همکﺎرا ( )8068در مقﺎلهای بﺎ نﺎم «راهبﺮدهﺎی توسعۀ نظﺎم ورزش قهﺮمﺎنی ایﺮا » از
ﺿعفهﺎی آ به نهﺎدینه ناد شﺎیسفهسﺎلﺎری در سطوح مخفلف مدیﺮیت ورزش قهﺮمﺎنی ،از فﺮصتهﺎ به
وجود مﺮاکی آموزش عﺎلی و ﭘﮋوهای بﺮای کمک به توسعۀ ورزش قهﺮمﺎنی و وجود اسفعدادهﺎی سﺮشﺎر
درکاور و از تهدیدهﺎ به دخﺎلتهﺎی دولفی و سیﺎسی بیﺶازﺣد در نظﺎم ورزش کاور اشﺎر کﺮدند (.)10
خسﺮویزاد و همکﺎرا ( )8068در مقﺎلۀ «تدوین راهبﺮدهﺎ و تعیین موقعیت راهبﺮدی کمیفۀ ملی
المپیک جمهوری اسﻼمی ایﺮا » نقﺎط قوت را مقبولیت نید جﺎمعه و ﺣﺎکمیت نگﺮش بﺮنﺎمهمحوری،
ﺿعفهﺎ را وابسفگی شدید مﺎلی به دولت و نداشفن کﺮسیهﺎی مؤثﺮ در مزﺎمع بینالمللی ،فﺮصتهﺎ را
جمعیت جوا و وجود اسفعدادهﺎی سﺮشﺎر ،وجود نیﺮوهﺎی مفخصص و مزﺮب ورزشی و تهدیدهﺎ را تأثیﺮ
مسﺎئر سیﺎسی بﺮ عملکﺮد سﺎزمﺎ هﺎی ورزشی ع وا کﺮد است (.)9
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ﺣسی ی و همکﺎرا ( )8061در مقﺎلهای بﺎ نﺎم «ش ﺎسﺎیی قوتهﺎ ،ﺿعفهﺎ ،فﺮصتهﺎ و تهدیدهﺎی
اسفعدادیﺎبی در ورزش قهﺮمﺎنی جمهوری اسلﺎمی ایﺮا و ت گ ﺎهﺎ و ﭼﺎلﺶهﺎی فﺮاروی آ » ناﺎ دادند که
از جمله قوتهﺎ مطﺎلعﺎت اسفعدادیﺎبی در بﺮخی رشفههﺎی ورزشی و وجود ﭘﺎیگﺎ هﺎی ویﮋۀ اسفعدادیﺎبی و
قهﺮمﺎنی در ادارات تﺮبیت بدنی مﺮکی اسفﺎ هﺎ ،از فﺮصتهﺎ کﺜﺮت جمعیت سﺮشﺎر از اسفعداد و وجود
اسفﺎدا مفخصص و داناکد هﺎی تﺮبیت بدنی و همچ ین از تهدیدهﺎ تمﺮکی مسئولﺎ و رسﺎنههﺎ به
نفیزهگﺮایی بهجﺎی فﺮای دگﺮایی است (.)2
راسﺦ و همکﺎرا ( )8062در مقﺎلۀ «تدوین بﺮنﺎمۀ اسفﺮاتﮋیک ﭘﮋوهاگﺎ تﺮبیتبدنی و علوم ورزشی»
ع وا کﺮدند که از جمله نقﺎط قوت آ ارتقﺎی سﺎخفﺎر از ﭘﮋوهاکد به ﭘﮋوهاگﺎ و تﺜبیت وﺿعیت
ﭘﮋوهاگﺎ بهع وا ت هﺎ مﺮجع معفبﺮ ﭘﮋوهای در ﺣوزۀ تﺮبیت بدنی و علوم ورزشی ،از نقﺎط ﺿعف آ
کﺎهﺶ سﺮانۀ بودجۀ ﭘﮋوهای و عدم تخصیص م ﺎبع مﺎلی کﺎفی بﺮای انزﺎم فعﺎلیتهﺎی ﭘﮋوهای و از
تهدیدهﺎ تحﺮیمهﺎی سیﺎسی و تأثیﺮگذاری در تخصیص م ﺎبع در عﺮصۀ ورزش است .موقعیت راهبﺮدی
آ  WOاست .میتوا اذعﺎ داشت که ﭘﮋوهاگﺎ تﺮبیت بدنی و علوم ورزشی بﺎ تکیه بﺮ راهبﺮدهﺎی
محﺎفظهکﺎرانه خواهد توانست به اهداف مفعﺎلی سﺎزمﺎنی خود دست یﺎبد (.)1
دبوﭼﺮ 8و همکﺎرا ( )1336در مقﺎلۀ «موفقیت در ورزش بینالمللی» ع وا کﺮدند که کسب ع وا
در رویدادهﺎی ورزشی بیرگ و بینالمللی که در کﺎنو توجه بسیﺎری از کاورهﺎ قﺮار دارد ،میتواند شﺮایط
اقفصﺎدی ،فﺮه گی ،اجفمﺎعی یک جﺎمعه را تحت تأثیﺮ قﺮار دهد ،ازاینرو بسیﺎری از کاورهﺎ درتلﺎشاند بﺎ
بﺮنﺎمهرییی ،ورزشکﺎرانی را آمﺎد و روانۀ مسﺎبقﺎت ک د که موفقیت آنهﺎ را در رویدادهﺎی بیرگ تضمین ک د
(.)09
ﭘﺎتﺮیک والﺶ و همکﺎرا ( )1388در مقﺎلۀ «مدل  SWOTو  AHPبﺮای بﺎزاریﺎبی ورزشی در مورد
ورزش بینداناکد ای» بیﺎ کﺮدند که گﺮدش مﺎلی مهمتﺮین عﺎمر تصمیمگیﺮی بﺮای تصمیمگیﺮندگﺎ
است (.)03
مونیکﺎ ( )1380در مقﺎلۀ «بﺮنﺎمهرییی در تﺮبیت بدنی از تئوری تﺎ عملی» مطﺮح کﺮدند که در میﺎ
اس ﺎد بﺮنﺎمهرییی ،معلمﺎ ت هﺎ دو را را تﺮجیح میده د :بﺮنﺎمهرییی سﺎلیﺎنه و تﺮمی (.)06
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بﺮنﺎمۀ راهبﺮدی ورزش روئی گ کﺎنﺎدا بﺮای سﺎلهﺎی  1380تﺎ  :1389سﺮمﺎیهگذاری در راهبﺮد تولید
درآمد و کﺎهﺶ اتکﺎی سﺎزمﺎ از ﺣمﺎیت دولفی است (.)00
راهبﺮد ورزش انگلسفﺎ بﺮای سﺎلهﺎی  1389تﺎ  :1318اسففﺎد از نیﺮوی داوطلب ( 0درصد) است.
بﺮنﺎمۀ راهبﺮدی والیبﺎل کﺎنﺎدا بﺮای سﺎلهﺎی  1380تﺎ  :1389ارتبﺎطﺎت (بین رسﺎنههﺎ ،مزلﺎت تخصصی
و انزمن والیبﺎل اسفﺎ هﺎ) است (.)00
راهبﺮد سیﺎسی ورزش در اسفﺮالیﺎ  :1381-1382نیﺮوی داوطلبﺎنۀ ورزشی در اسفﺮالیﺎ و ملﺎقﺎت
بینالمللی رسﺎنهای همﺮا بﺎ نمﺎی دۀ ورزشی است (.)00
بﺎ توجه به مسﺎئر بیﺎ شد  ،و موﺿوع سﺎزمﺎ هﺎ در بﺮنﺎمهرییی در ورزش بهویﮋ ورزش قهﺮمﺎنی،
بزﺎست که بﺮنﺎمۀ جﺎمعی بﺮای ﭘیابﺮد اهداف ورزش قهﺮمﺎنی و کسب جﺎیگﺎ بهفﺮ در عﺮصۀ بینالمللی
تدوین شود .ب ﺎبﺮاین بﺮای تدوین بﺮنﺎمۀ واقعی و عملیﺎتی بﺮای معﺎونت توسعۀ ورزش قهﺮمﺎنی بﺎید ارزیﺎبی
دقیقی از وﺿعیت موجود آ داشفه بﺎشیم تﺎ بﺎ ش ﺎسایی و ماخص سﺎخفن قوتهﺎ ،ﺿعفهﺎ ،فﺮصتهﺎ و
تهدیدهﺎ و تعیین موقعیت راهبﺮدی بفوانیم بﺮای دسفیﺎبی به وﺿعیت مطلوب بﺮنﺎم رییی راهبﺮدی جﺎمعی
داشفه بﺎشیم.
روششناسی
روش تحقیق کیفی است که بﺮ مب ﺎی اهداف تحقیق در ردیف تحقیقﺎت کﺎربﺮدی و نیﺎزمحور قﺮار دارد.
نحوۀ گﺮدآوری اطلﺎعﺎت ،میدانی بود .ابفدا بﺎ بهﺮ گیﺮی از مطﺎلعۀ اس ﺎد ،مسف دات ،مدارک موجود در
بﺎیگﺎنی ،و جستوجوی کفﺎبخﺎنهای  ،بﺮرسی کفﺎبهﺎی علمی ،ناﺮیﺎت ،مزلﺎت ،مقﺎلههﺎی علمی معفبﺮ
داخلی و خﺎرجی ،بﺮرسی مطﺎلعﺎت و بﺮنﺎمههﺎی راهبﺮدی سﺎزمﺎ هﺎی ورزشی ،اطلﺎعﺎت لﺎزم جمعآوری
شد.
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جدول  .1جامعه و نمونۀ آماری تحقیق

پرسششوندگان

جامعه

رؤسﺎی فدراسیو هﺎی ورزشی

2

نواب رئیس فدراسیو هﺎی ورزشی

2

رئیس معﺎونت توسعۀ ورزش قهﺮمﺎنی و ﺣﺮفهای و رئیس معﺎونت ورزش قهﺮمﺎنی

1

در بخﺶ بﺎنوا
مدیﺮا کر معﺎونت توسعۀ ورزش قهﺮمﺎنی و ﺣﺮفهای

0

کﺎرش ﺎسﺎ معﺎونت ورزش قهﺮمﺎنی و ﺣﺮفهای

83

اسفﺎدا مدیﺮیت ورزشی

2

جمع کر

03

جﺎمعه ،کرشمﺎر و بﺎ نمونه بﺎ هم بﺮابﺮند .همۀ ﭘﺮسﺶشوندگﺎ بهصورت هدفم د انفخﺎب شدند.
فدراسیو هﺎی والیبﺎل ،بسکفبﺎل ،تکواندو ،کﺎراته و کافی عملکﺮد خوبی داشف د 83 .نفﺮ از کﺎرش ﺎسﺎ
معﺎونت گﺮو کﺎنونی را تاکیر دادند 2 .نفﺮ از اسفﺎدا مدیﺮیت ورزشی بﺮ مطﺎلعﺎت راهبﺮدی تسلط
داشف د.
از ﭘﺮسا ﺎمۀ بﺎز و مصﺎﺣبۀ نیمهسﺎخفﺎریﺎففه بﺮای کسب نظﺮهﺎی اعضﺎی گﺮو هﺎی کﺎنونی در خصوص
ش ﺎسﺎیی  ، SWOTموقعیت راهبﺮدی و تدوین راهبﺮدهﺎ اسففﺎد شد و در نهﺎیت بﺮای بﺮرسی و تصویب
نهﺎیی از نظﺮهﺎی اعضﺎی شورای راهبﺮی اسففﺎد شد.
از فﺮمهﺎی تعیین موقعیت راهبﺮدهﺎ بهم ظور ش ﺎسﺎیی موقعیت راهبﺮدی معﺎونت توسعۀ ورزش
قهﺮمﺎنی و ﺣﺮفهای (از لحﺎظ وﺿعیت درونی و وﺿعیت بیﺮونی) اسففﺎد شد که شﺎمر تعیین ﺿﺮیب اهمیت
(وز ) ،شدت عﺎمر ،نمﺮۀ عوامر درونی (قوتهﺎ و ﺿعفهﺎ) و همچ ین عوامل بیﺮونی (فﺮصتهﺎ و تهدیدهﺎ)
و در نهﺎیت تعیین موقعیت نهﺎیی از لحﺎظ درونی و بیﺮونی در جﺎیگﺎ SO,ST,WOو WTبود.

7

تعیین موقعیت راهبردی و تدوين برنامۀ راهبردی معاونت توسعۀ ورزش قهرمانی و حرفهای

یافتهها
بﺮای وﺿع موجود معﺎونت توسعۀ ورزش قهﺮمﺎنی و ﺣﺮفهای ( (SWOTاز مﺎتﺮیس ارزیﺎبی عوامر درونی
و مﺎتﺮیس ارزیﺎبی عوامر بیﺮونی اسففﺎد شد.
جدول  .2ماتريس ارزيابی عوامل درونی معاونت ورزش قهرمانی و حرفهای
عوامل

عوامل داخلی

ضريب اهمیت

رتبه

ضريب رتبه

درونی

قوتها

ضعفها

 :S1تﺜبیت جﺎیگﺎ سﺎزمﺎنی ﺣوزۀ معﺎونت
توسعۀ ورزش قهﺮمﺎنی و ﺣﺮفهای

3/36

0

3/09

 :S2وجود تفکﺮ بﺮنﺎمهمحور و راهبﺮدی در
مدیﺮا ﺣوز

3/30

0

3/36

 :S3مدیﺮیت بهی ۀ م ﺎبع مﺎلی مﺮتبط بﺎ
فعﺎلیتهﺎ و بﺮنﺎمههﺎی فدراسیو هﺎ

3/38

0

3/30

 :S4ایزﺎد نظﺎم نظﺎرت و ارزیﺎبی بﺮ وجو
مخفلف فعﺎلیتهﺎی ﺣوز

3/31

0

3/01

 :S5ﺣﺎکمیت نظم و انضبﺎط بﺮ وجو مخفلف
فعﺎلیتهﺎی ﺣوز (مدیﺮیت م ظم بﺮگیاری
مزﺎمع فدراسیو هﺎ)

3/39

0

3/81

 :S6طﺮاﺣی نظﺎم اسفعدادیﺎبی ورزشی مبف ی
بﺮ آمﺎیﺶ سﺮزمین و رصد ﭘﺎیگﺎ هﺎی ورزش
قهﺮمﺎنی کاور

3/32

0

3/13

 :W1ﺿعف در سﺎخفﺎر و مدیﺮیت م ﺎبع
انسﺎنی اعم از نﺎهمگونی شغر و شﺎغر و
مأموریت تعداد زیﺎدی از نیﺮوهﺎی انسﺎنی

3/80

1

3/11

 :W2ﺿعف در م ﺎبع مﺎلی و محیط ﺣقوقی

3/86

8

3/86

 :W3کمتوجهی به توسعۀ ورزش قهﺮمﺎنی در
بﺎشگﺎ هﺎ

3/33

1

3/80

 :W4وجود تعﺎرض سﺎخفﺎری بین
مأموریتهﺎی ﺣوز و فعﺎلیتهﺎی کمیفۀ ملی
المپیک

3/82

8

3/82
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 :W5کمتوجهی در توسعۀ ارتبﺎطﺎت مؤثﺮ بﺎ
رسﺎنههﺎ بهم ظور تعدیر جﺮیﺎنﺎت و تلﺎطمهﺎی
رسﺎنهای ورزش قهﺮمﺎنی و ﺣﺮفهای

3/30

1

3/31

 :W6کمبود کﺮسیهﺎی بینالمللی در مزﺎمع
جهﺎنی ورزش و عدم اسففﺎدۀ بهی ه از
کﺮسیهﺎی بهدستآمد

3/36

8

3/36

مجموع اهمیت ضرايب عوامل درونی

∑=2/12

∑=1

جدول  .3ماتريس ارزيابی عوامل بیرونی معاونت توسعۀ ورزش قهرمانی و حرفهای

فرصتها

عوامل بیرونی

ضریب اهمیت

رتبه

ضریب رتبه

 :O1وجود ف ﺎوریهﺎی نوین و قﺎبر اسففﺎد

3/88

0

3/00

در ﭘیابﺮد و انزﺎم فعﺎلیتهﺎی مﺮتبط بﺎ ﺣوز
 :O2علﺎقهم دی و جذابیت ورزش قهﺮمﺎنی و

3/36

0

3/09

ﺣﺮفهای در بین عموم مﺮدم بهویﮋ نوجوانﺎ
و جوانﺎ سﺮشﺎر از اسفعداد
 :O3وجود مزﺎمع مفعدد بینالمللی در

3/81

0

3/09

ورزش قهﺮمﺎنی و ﺣﺮفهای و امکﺎ اسففﺎد از
تزﺎرب موفق آنهﺎ
 :O4وجود مفخصصﺎ علمی و داناگﺎهی در
داناکد هﺎی تﺮبیت بدنی و آکﺎدمی ملی
المپیک در ﺣوزۀ ورزش قهﺮمﺎنی

3/10

0

3/61

 :O5وجود ﭘفﺎنسیرهﺎی درآمدزایی در

3/32

0

3/82

ص عت ورزش
 :O6وجود ﭘﺎیگﺎ هﺎی ورزش قهﺮمﺎنی در

3/32

0

3/82

اسفﺎ هﺎی کاور
 :T1تمﺮکی مدیﺮا ارشد و رسﺎنههﺎی گﺮوهی
به نفیزهگﺮایی بهجﺎی فﺮای دگﺮایی

3/80

8

3/80

تعیین موقعیت راهبردی و تدوين برنامۀ راهبردی معاونت توسعۀ ورزش قهرمانی و حرفهای

 :T2قﺮار نگﺮففن ورزش در سطوح

3/38

1

9

3/31

موﺿوعﺎت راهبﺮدی و اولویتدار کاور
 :T3فقدا قﺎنو ﺣق ﭘخﺶ تلویییونی بﺮای

3/31

1

3/30

ورزش و انحصﺎری بود شبکههﺎی تلویییونی
در اخفیﺎر دولت
 :T4کمبود امکﺎنﺎت ،کیفیت نﺎمطلوب و
اسفﺎنداردهﺎی

ﺿعیف

امکﺎنﺎت

3/30

1

3/39

و

زیﺮسﺎختهﺎی ورزشی
 :T5عدم تمﺎیر بخﺶ خصوصی به

3/30

8

3/30

سﺮمﺎیهگذاری در ورزش قهﺮمﺎنی
 :T6دخﺎلت سیﺎسیو در ورزش کاور و

3/88

8

3/88

سیﺎسی شد ورزش
مجموع اهمیت ضرایب عوامل بیرونی

∑=1

سؤال .2موقعیت راهبردی معاونت ورزش قهرمانی

شکل  .1ارزيابی عوامل درونی و بیرونی

∑=2/86
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بﺮای تعیین موقعیت معﺎونت توسعۀ ورزش قهﺮمﺎنی و ﺣﺮفهای از مﺎتﺮیس ارزیﺎبی عوامر درونی و
مﺎتﺮیس ارزیﺎبی عوامر بیﺮونی اسففﺎد شد (جدولهﺎی  1و .)0در مزموع نفﺎیﺞ مﺎتﺮیس داخلی و خﺎرجی
در شکر  8ﺣﺎکی از آ است که معﺎونت توسعۀ ورزش قهﺮمﺎنی و ﺣﺮفهای از لحﺎظ راهبﺮدی در موقعیت
 WOقﺮار دارد.
تدوين راهبردها
جدول  .0ماتريس TOWS
عوامل داخلی

عوامل خارجی
فرصتها()O
وجود
.8
ف ﺎوریهﺎی نوین و
قﺎبر اسففﺎد در
ﭘیابﺮد و انزﺎم
فعﺎلیتهﺎی مﺮتبط
بﺎ ﺣوز
 .1علﺎقهم دی و
ورزش
جذابیت
قهﺮمﺎنی و ﺣﺮفهای
در بین عموم مﺮدم
بهویﮋ نوجوانﺎ و
جوانﺎ سﺮشﺎر از
اسفعداد
 .0وجود مزﺎمع
مفعدد بینالمللی در

نقاط قوت()S

نقاط ضعف()W

 .8تﺜبیت جﺎیگﺎ سﺎزمﺎنی ﺣوزۀ معﺎونت توسعۀ
ورزش قهﺮمﺎنی و ﺣﺮفهای
 .1وجود تفکﺮ بﺮنﺎمهمحور و راهبﺮدی در مدیﺮا
ﺣوز
 .0مدیﺮیت بهی ۀ م ﺎبع مﺎلی مﺮتبط بﺎ فعﺎلیتهﺎ و
بﺮنﺎمههﺎی فدراسیو هﺎ
 .0ایزﺎد نظﺎم نظﺎرت و ارزیﺎبی بﺮ وجو مخفلف
فعﺎلیتهﺎی ﺣوز
 .2ﺣﺎکمیت نظم و انضبﺎط بﺮ وجو مخفلف
فعﺎلیتهﺎی ﺣوز (مدیﺮیت م ظم بﺮگیاری مزﺎمع
فدراسیو هﺎ)
 .9طﺮاﺣی نظﺎم اسفعدادیﺎبی ورزشی مبف ی بﺮ
آمﺎیﺶ سﺮزمین و رصد ﭘﺎیگﺎ هﺎی ورزش قهﺮمﺎنی
کاور
راهبردهای()SO

 .8ﺿعف در سﺎخفﺎر و مدیﺮیت م ﺎبع انسﺎنی اعم
از نﺎهمگونی شغر و شﺎغر و مأموریت تعداد
زیﺎدی از نیﺮوهﺎی انسﺎنی
 .1ﺿعف در م ﺎبع مﺎلی و محیط ﺣقوقی
 .0کمتوجه ی به توسعۀ ورزش قهﺮمﺎنی در
بﺎشگﺎ هﺎ
 .0وجود تعﺎرض سﺎخفﺎری بین مأموریتهﺎی
ﺣوز و فعﺎلیتهﺎی کمیفۀ ملی المپیک
 .2کمتوجهی در توسعۀ ارتبﺎطﺎت مؤثﺮ بﺎ
رسﺎنههﺎ بهم ظور تعدیر جﺮیﺎنﺎت و تلﺎطمهﺎی
رسﺎنهای ورزش قهﺮمﺎنی و ﺣﺮفهای
 .9کمبود کﺮسیهﺎی بینالمللی در مزﺎمع
جهﺎنی ورزش و عدم اسففﺎدۀ بهی ه از
کﺮسیهﺎی بهدستآمد
راهبردهای()WO

 -SO1ت وعبخای به م ﺎبع مﺎلی و جﺎریسﺎزی
آموز هﺎی اقفصﺎد مقﺎومفی در ﺣوزۀ معﺎونت توسعۀ
ﺣﺮفهای
و
قهﺮمﺎنی
ورزش
)(S2,S3,S5,O1,O5,O6
 -SO2ظﺮفیت ش ﺎسی و بهﺮ م دی از ظﺮفیتهﺎ
و تزﺎرب علمی ملی و بینالمللی در جهت توسعۀ
ورزش قهﺮمﺎنی )(S1,S2,S3,O1,O3,O4
 -SO3اولویتب دی رشفههﺎی ورزشی بﺎ توجه به
آمﺎیﺶ سﺮزمین و قطبب دی ورزشی کاور
))S4,S5,S6,O2,O6

 -WO1ایزﺎد نظﺎم رصد،اﺣﺮاز و ﺣفظ
کﺮسیهﺎی بینالمللی و کسب امفیﺎز مییبﺎنی
قهﺮمﺎنی
ورزش
در
()W1,W2,W3,W4,W6,O3,O5
 -WO2مه دسی مزدد و بﺎزنگﺮی اهداف،
تاکیلﺎت و مدیﺮیت م ﺎبع انسﺎنی در ﺣوزۀ
معﺎونت توسعۀ ورزش قهﺮمﺎنی و ﺣﺮفهای
()W1,W2,W4,O3,O5
 -WO3توسعۀ ارتبﺎطﺎت رسﺎنهای و بهﺮ م دی
از ف ﺎوریهﺎی نوین و ظﺮفیت اجفمﺎعی مﺮدم
قهﺮمﺎنی
ورزش
تﺮویﺞ
در
))W1,W2,W5,O1,O3,O5
 -WO4اسفقﺮار و تحکیم نظﺎم یکپﺎرﭼۀ
اسفعدادیﺎبی ،ﺣمﺎیت از ﭘﺎیگﺎ هﺎی ورزش
قهﺮمﺎنی و بهﺮ م دی از ظﺮفیتهﺎی بخﺶ

تعیین موقعیت راهبردی و تدوين برنامۀ راهبردی معاونت توسعۀ ورزش قهرمانی و حرفهای
و
دولفی
()W1,W2,W3,O2,O5,O6

ورزش قهﺮمﺎنی و
ﺣﺮفهای و امکﺎ
اسففﺎد از تزﺎرب
موفق آنهﺎ
 .0وجود مفخصصﺎ
علمی و داناگﺎهی
در داناکد هﺎی
تﺮبیت بدنی و
ملی
آکﺎدمی
المپیک در ﺣوزۀ
ورزش قهﺮمﺎنی
وجود
.2
ﭘفﺎنسیرهﺎی
در
درآمدزایی
ص عت ورزش
 .9وجود ﭘﺎیگﺎ هﺎی
ورزش قهﺮمﺎنی در
اسفﺎ هﺎی کاور

11
خصوصی

تهدیدها()T

راهبردهای()ST

راهبردهای()WT

 .1تمرکز مدیران
ارشد و رسانههای
به
گروهی
نتیجهگرایی بهجای
فرایندگرایی
 .2قرار نگرفتن
ورزش در سطوح
موضوعات راهبردی
و اولویتدار کشور
 .3فقدان قانون حق
پخش تلویزیونی
برای ورزش و
بودن
انحصاری
شبکههای
تلویزیونی در اختیار
دولت
کمبود
.4
امکانات،کیفیت
و
نامطلوب
استانداردهای
ضعیف امکانات و

 -ST1طراحی منشور اخلاقی ورزش قهرمانی و
حرفهای کشور بهمنظور ایجاد یکپارچگی و
همسویی در معاونت ورزش قهرمانی
))S2,S5,T1,T2,T5,T6
 -ST2سوقدهی و تصحیح رویکرد نتیجهگرایانه
حاکم بر مدیران و مسئولان فدراسیونها به
رویکرد فرایندمحورانه در ارکان ورزش قهرمانی
))S2,S5,S6,T1,T2,T6
-ST3خصوصیسازی ،حمایت و بهرهگیری از
ظرفیت بخش خصوصی در توسعه و ترویج ورزش
قهرمانی ))S2,S3,T3,T4,T5

 -WT1ایجاد نهضت داوطلبی ،شکلدهی،
تقویت ،تحکیم و بهرهمندی از نهادهای
غیردولتی ()W1,W2,T2,T5,T6
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زیرساختهای
ورزشی
 .5تمایل ضعیف
بخش خصوصی به
سرمایهگذاری در
ورزش قهرمانی
 .6دخالت سیاسیون
در ورزش کشور و
شدن
سیاسی
ورزش

بﺮای تدوین راهبﺮدهﺎی معﺎونت توسعۀ ورزش قهﺮمﺎنی و ﺣﺮفهای از تحلیر  ،SWOTو از یک مﺎتﺮیس
ﭼهﺎرخﺎنها ی اسففﺎد شد .بﺮای این کﺎر ،از مقﺎیسﺎت دو به دو (قوتهﺎ و فﺮصتهﺎ؛ قوتهﺎ و تهدیدهﺎ؛
ﺿعفهﺎ و فﺮصتهﺎ؛ ﺿعفهﺎ و تهدیدهﺎ) بﺮای تعیین راهبﺮدهﺎی ﭼهﺎرگﺎنۀ  SO,ST,WO,WTو بﺮ مب ﺎی
قضﺎوت تحلیلی و شهودی و توفﺎ مغیی کﺎرش ﺎسﺎ ﺣوز اسففﺎد شد و توسط اعضﺎی شورای راهبﺮدی
نهﺎیی شد.

بحﺚ و نتیجهگیری
معﺎونت توسعۀ ورزش قهﺮمﺎنی و ﺣﺮفهای از لحﺎظ موقعیت راهبﺮدی در موقعیت  WOقﺮار دارد .بهعبﺎرت
دیگﺮ میتوا گفت که بهدلیر توانﺎیی معﺎونت توسعۀ ورزش قهﺮمﺎنی و ﺣﺮفهای در اسففﺎد از فﺮصتهﺎ و
دفع تهدیدهﺎی اﺣفمﺎلی و بهدلیر ﭼیﺮگی ﺿعفهﺎ بﺮ قوتهﺎ بﺎید از راهبﺮد محﺎفظهکﺎرانه اسففﺎد ک د تﺎ
به اهداف خود دست یﺎبد.
راسﺦ و همکﺎرا ( )8062در مقﺎلۀ «تدوین بﺮنﺎمۀ اسفﺮاتﮋیک ﭘﮋوهاگﺎ تﺮبیت بدنی و علوم ورزشی»
ع وا کﺮدند که موقعیت راهبﺮدی آ  WOاست که بﺎ نفیزۀ این مقﺎله همسوست (.)1
بﺮاسﺎس داد هﺎی ﭘﮋوهﺶ و تحلیر سوات 88 ،راهبﺮد بﺮای معﺎونت توسعۀ ورزش قهﺮمﺎنی و ﺣﺮفهای
تعیین شد که در این قسمت به تحلیر آنهﺎ ﭘﺮداخفه میشود:
راهبرد  :SO1تنوعبخشی به منابع مالی و جاریسازی آموزههای اقتصاد مقاومتی در حوزة
معاونت توسعۀ ورزش قهرمانی و حرفهای
نقﺶ ورزش در اقفصﺎد مقﺎومفی بﺮجسفه است .بهم ظور اجﺮای اقفصﺎد مقﺎومفی در ﺣیطۀ ورزش اتخﺎذ
راهکﺎرهﺎی مفید و کﺎربﺮدی ،به کﺎهﺶ دشواریهﺎ خواهد انزﺎمید .بﺮخی راهکﺎرهﺎی مؤثﺮ عبﺎرتاند از:
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بﺎشگﺎ هﺎی ﺣﺮفهای به اسفعدادیﺎبی و تقویت و توجه بیافﺮ به آکﺎدمی و تیمهﺎی ﭘﺎیۀ خود بپﺮدازند و
تأمین نیﺎز خود به بﺎزیک ﺎ و ورزشکﺎرا ﺣﺮفهای را بﺮ روی اسفعدادهﺎی بومی و ﭘﺮورشیﺎففه در آکﺎدمی
خود مفمﺮکی ک د؛ اهداف ماخص و دارای اولویت ،همسو و م سزم شود و بهشدت از اقدامهﺎ و
فعﺎلیتهﺎی تکﺮاری و موازی که سبب اتلﺎف نیﺮو و بودجه کاور میشود ،ﭘﺮهیی گﺮدد .در مورد ﭘﺮوژ هﺎی
نیمهکﺎرۀ ورزشی ،اولویتس زی شود و م ﺎبع محدود فعلی فقط به ﭘﺮوژ هﺎی اولویتدار اخفصﺎص یﺎبد
(.)88
ﭘﺎتﺮیک والﺶ و همکﺎرا ( )1388در مقﺎلۀ «مدل  SWOTو  AHPبﺮای بﺎزاریﺎبی ورزشی در مورد
ورزش بینداناکد ای» بیﺎ کﺮدند که گﺮدش مﺎلی مهمتﺮین عﺎمر تصمیمگیﺮی بﺮای تصمیمگیﺮندگﺎ
است (.)03
در بﺮنﺎمۀ راهبﺮدی بﺮای ورزشهﺎی دوومیدانی و دو صحﺮانوردی کﺎنﺎدا بﺮای سﺎلهﺎی  1380تﺎ:1313

یکی از راهبﺮدهﺎ را افیایﺶ درآمد ،بهویﮋ از م ﺎبع غیﺮدولفی نﺎم بﺮد است (.)00
بﺮنﺎمۀ راهبﺮدی ورزش روئی گ کﺎنﺎدا ( )1389-1380یکی از راهبﺮدهﺎ را سﺮمﺎیهگذاری در یک
اسفﺮاتﮋی تولید درآمد و کﺎهﺶ اتکﺎی سﺎزمﺎ از ﺣمﺎیت دولفی نﺎم بﺮد است (.)00

راهبرد  :SO2ظرفیتشناسی و بهرهمندی از ظرفیتها و تجارب علمی ملی و بینالمللی در
جهت توسعۀ ورزش قهرمانی
در واقع میتوا گفت دانﺶمحوری از ﺿﺮورتهﺎی سﺎزمﺎ هﺎی معﺎصﺮ بهشمﺎر میرود .بﺮای مواجهه
بﺎ ﭼﺎلﺶهﺎی ﭘیﺶرو ،مدیﺮیت دانﺶ میتواند مؤثﺮ واقع شود .بیتﺮدید وزارت ورزش و جوانﺎ بهع وا
مفولی ورزش در کاور بﺎید در طﺮاﺣی و اسفقﺮار م ﺎسب سیسفم مدیﺮیت دانﺶ در نقﺶ ﭘیﺶرو
سﺎزمﺎ هﺎی ورزشی قﺮار گیﺮد که این امﺮ اک و بﺎ ش ﺎسﺎیی و اولویتب دی عوامر مؤثﺮ بﺮ اسفقﺮار مدیﺮیت
دانﺶ میسﺮ میشود .وزارت ورزش بﺎید ابفدا فﺮه گ سﺎزمﺎنی خود را بهبود بخاد و بﺎید دانﺶ در سطح
وزارت ورزش نگﺎ ارزشی ﭘیدا ک د و یﺎددهی  -یﺎدگیﺮی جیء فﺮه گ این وزارتخﺎنه شود ،سپس بﺎ ف ﺎوری
میتوا این دانﺶ را در قﺎلبهﺎی م ظم گ زﺎن د و به دیگﺮ اعضﺎی داخلی سﺎزمﺎ م فقر کﺮد .در این
زمی ه بﺎید بﺎ ایزﺎد زیﺮسﺎختهﺎ و فﺮای دهﺎی م ﺎسب و نیی آمﺎد سﺎزی اعضﺎی سﺎزمﺎ بهع وا داناکﺎرا
از این دارایی و م بع کلیدی بهدرسفی اسففﺎد کﺮد .لﺎزمۀ تحقق این امﺮ ایزﺎد مدیﺮیت دانﺶ در سﺎزمﺎ
است ،در این زمی ه مدیﺮیت دانﺶ بﺎید از طﺮیق ایزﺎد ﭘیوند م ﺎسب بین ع ﺎصﺮ اصلی سﺎزمﺎ یع ی انسﺎ ،
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سﺎخفﺎر و ف ﺎوری و بﺎ اتخﺎذ تدابیﺮ و روشهﺎی م ﺎسب ،وظﺎیف خود یع ی خلق ،کسب ،توسعه ،تسهیم،
نگهداری ،بهکﺎرگیﺮی و ارزیﺎبی دانﺶ را بهصورت اثﺮبخﺶ انزﺎم دهد (.)80
لمیﺮ( )8061در مقﺎلۀ «تدوین بﺮنﺎمۀ راهبﺮدی ادارۀ کر ورزش و جوانﺎ اسفﺎ خﺮاسﺎ رﺿوی» به
دانﺎییمحور کﺮد و دانﺶب یﺎ کﺮد ورزش جیء راهبﺮدهﺎ بهشمﺎر آمد است(.)11
راهبرد  :SO3اولويتبندی رشتههای ورزشی با توجه به آمايش سرزمین و قطببندی
ورزشی کشور
بﺎ اجﺮای طﺮح آمﺎیﺶ سﺮزمین در ﺣوزۀ ورزش میتوا شﺎهد بهفﺮین بهﺮ وری از مکﺎ هﺎی ورزشی
بود .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ شهﺮهﺎی مخفلف اسفﺎ در بسیﺎری از زمی ههﺎ از جمله ورزش ،سﺮشﺎر از ظﺮفیتهﺎی
ارزشم دی هسف د ،که اگﺮ این ظﺮفیتهﺎ از قو به فعر درآی د ،انقلﺎبی بیرگ در این عﺮصه رخ

میدهد.

در ﺣوزۀ ورزش بﺎید به سمت کﺎر تخصصی و ﺣﺮفهای ﭘیﺶ رفت ،بﺎ اجﺮایی شد طﺮح آمﺎیﺶ سﺮزمین
بحث ش ﺎسﺎیی ورزش یﺎ رشفههﺎی بومی و محلی اسفﺎ مورد توجه قﺮار گﺮففه ،سﺮمﺎیهگذاریهﺎ در ورزش
رنگ و بویی خﺎص به خود میگیﺮد و جهتدار خواه د بود .اجﺮای طﺮح آمﺎیﺶ سﺮزمین از اتلﺎف سﺮمﺎیههﺎ
در ورزش جلوگیﺮی کﺮد و به ش ﺎسﺎیی بهفﺮ ظﺮفیتهﺎ و اسفعدادهﺎی هﺮ م طقه م زﺮ خواهد شد .بﺎ
اجﺮایی شد این طﺮح اسفعدادهﺎ و قﺎبلیتهﺎی موجود ،امﺎکن و سﺎلنهﺎ بﺮاسﺎس نیﺎز سﺎخفه شد و در
اخفیﺎر افﺮاد قﺮار خواه د گﺮفت که نفیزۀ آ بهﺮ م دی درست و صحیح افﺮاد از امکﺎنﺎت خواهد

شد.

بیشک اگﺮ از امکﺎنﺎت موجود اسففﺎد ک یم ،ورزش در جﺎمعه رشد خواهد کﺮد که لﺎزمۀ آ اجﺮای شد
این طﺮح است .طﺮح آمﺎیﺶ سﺮزمی ی هیأتهﺎی ورزشی از سﺎل  8060در سﺮاسﺮ اسفﺎ هﺎی کاور در
ﺣﺎل اجﺮاست .در راسفﺎی توسعۀ کمی و کیفی ورزش بهویﮋ در بخﺶ قهﺮمﺎنی و ﺣﺮفهای و همچ ین
بهﺮ گیﺮی از تمﺎمی ظﺮفیتهﺎی موجود در اسفﺎ هﺎی کاور بﺎ توجه به اسفعدادهﺎ و نخبگﺎ ورزشی ،طﺮح
آمﺎیﺶ سﺮزمین رشفههﺎی ورزشی مورد توجه قﺮار گﺮففه است (.)16
نظﺮی و همکﺎرا ( )8062در مقﺎلۀ «س د راهبﺮدی آمﺎیﺶ سﺮزمی ی بخﺶ ورزش اسفﺎ اصفهﺎ »
ایزﺎد و تعمیق نگﺮش آمﺎیای بﺮای بﺮقﺮاری تواز در فﺎکفورهﺎی آمﺎیای ،همافیایی هﺮﭼه بهفﺮ فعﺎلیتهﺎی
ورزشی سﺎزمﺎ هﺎ را بهع وا مهمتﺮین راهبﺮدهﺎی بخﺶ ورزش اسفﺎ در نظر گﺮففهاند (.)11
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راهبرد  :ST1طراحی منشور اخلاقی ورزش قهرمانی و حرفهای کشور بهمنظور ايجاد
يکپارچگی و همسويی در ارکان ورزش کشور
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ایﺮا نهﺎدهﺎی مخفلفی دستاندرکﺎر ورزش قهﺮمﺎنیاند .هﺮیک از این نهﺎدهﺎ بهم ظور
انزﺎم صحیح کﺎرهﺎ و انزﺎم کﺎرهﺎی صحیح به اهداف ماخص و بﺮنﺎمههﺎی مدو نیﺎز دارند .فدراسیو هﺎ،
هیأتهﺎی ورزشی ،بﺎشگﺎ هﺎ ،کمیفۀ ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانﺎ هﺮیک بهنوعی بﺎ ورزش قهﺮمﺎنی
ایﺮا سﺮوکﺎر دارند .ماخص است که بﺮنﺎمهرییی در این نهﺎدهﺎ اهمیت بسیﺎری دارد و اسﺎس و شﺎلودۀ
مدیﺮیت در آنهﺎ محسوب میشود .درصورتیکه هﺮیک از نهﺎدهﺎی مذکور بهطور مسفقر و بدو توجه به
سیﺎستهﺎ و راهبﺮدهﺎی کلﺎ ورزش قهﺮمﺎنی کاور به بﺮنﺎمهرییی بﺮای خود بپﺮدازند ،نوعی بخاینگﺮی بﺮ
ورزش قهﺮمﺎنی کاور ﺣﺎکم میشود و در نهﺎیت ،مأموریت و اهداف کلﺎ کر سیسفم محقق نخواهد شد؛
این ارتبﺎط میتواند از طﺮیق تدوین م اور اخلﺎقی ورزش قهﺮمﺎنی بهم ظور ایزﺎد یکپﺎرﭼگی و همسویی
در ورزش قهﺮمﺎنی شود و از دوبﺎر کﺎری و اتلﺎف وقت جلوگیﺮی بهعمر آید (.)03
راهبرد  :ST2سوقدهی و تصحیح رويکرد نتیجهگرايانۀ حاکم بر مديران و مسئولان
فدراسیونها به رويکرد فرايندمحورانه در ارکان ورزش قهرمانی
اهمیت و میایﺎی نگﺮش فﺮای دی در سﺎزمﺎ  :به دورنمﺎ و مأموریت سﺎزمﺎ مع ﺎ میبخاد؛ به ایزﺎد
دیدگﺎ مافﺮک بین کﺎرک ﺎ کمک میک د؛ کﺎرک ﺎ را به ش ﺎخت جﺎمع وﺿعیت موجود سﺎزمﺎ ره مو
میسﺎزد؛ سبب میشود کﺎرک ﺎ به تحلیر جﺎمعی از وﺿعیت سﺎزمﺎ دست یﺎب د؛ فﺮه گ خودس زی را
در سﺎزمﺎ بهوجود میآورد؛ بﺎ ماخص کﺮد اجﺮای مخفلف فﺮای دهﺎ س زﺶ جﺎمع را بهوجود میآورد؛
بﺎ ش ﺎخت مافﺮیﺎ  ،به ایزﺎد ارتبﺎط بﺎ آنهﺎ کمک کﺮد و سﺎزمﺎ هﺎی عمومی را به سﺎزمﺎ هﺎی مسطح و
افقی تبدیر میک د (.)10
راهبرد  :ST3خصوصیسازی،حمايت و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه و
ترويج ورزش قهرمانی
در ﭼ د دهۀ اخیﺮ سیﺎست خصوصیسﺎزی بهم ظور م طقی کﺮد سﺎخفﺎر اقفصﺎدی جﺎمعه را ﺣرهﺎیی
در بسیﺎری از کاورهﺎ بﺮای کﺎهﺶ بﺎر مﺎلی ،افیایﺶ کﺎرایی ،گسفﺮش فعﺎلیتهﺎ ،تزهیی م ﺎبع مﺎلی دولت
و اسففﺎدۀ کﺎرامد از امکﺎنﺎت و م ﺎبع موجود مطﺮح کﺮد است (.)13
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رﺿوی ( )8010در مقﺎلۀ «خصوصیسﺎزی در ورزش بﺎ تأکید بﺮ ورزش قهﺮمﺎنی» بیﺎ میک د که
 16/0درصد مدیﺮا ورزش کاور ،خصوصیسﺎزی را موجب افیایﺶ کﺎرایی در بخﺶهﺎی مدیﺮیفی
دانسف د 63/2 ،درصد بﺎ واگذاری خدمﺎت بخﺶهﺎی دولفی به غیﺮدولفی موافق بودند و  60/1درصد ،اعمﺎل
خصوصیسﺎز ی را مسفلیم اصلﺎح مقﺮرات در زمی ۀ تسهیلﺎت بﺎنکی ،مﺎلیﺎت ،عوارض و ...دانسف د (.)83
مظفﺮی و همکﺎرا ( )8068در مقﺎلۀ «راهبﺮدهﺎی توسعۀ ایﺮا نظﺎم ورزش قهﺮمﺎنی» ،از جملۀ
راهبﺮدهﺎ را تدوین نظﺎم جﺎمع خصوصیسﺎزی در ورزش نﺎم بﺮد است (.)10
سیف ﭘ ﺎهی و همکﺎرا ( )8063در مقﺎلۀ «طﺮاﺣی و تدوین راهبﺮد توسعۀ ورزش قهﺮمﺎنی اسفﺎ
کﺮدسفﺎ » از جمله راهبﺮدهﺎ را جلب و جذب ﺣمﺎیتهﺎی بخﺶ دولفی و خصوصی بهم ظور توسعۀ ورزش
قهﺮمﺎنی بیﺎ کﺮد است (.)81
راهبرد  :WO1ايجاد نظام رصد،احراز و حفظ کرسیهای بینالمللی و کسب امتیاز میزبانی
در ورزش قهرمانی
م ﺎفع مییبﺎنی رقﺎبتهﺎی بیرگ ورزشی همچو جﺎم جهﺎنی فوتبﺎل و بﺎزیهﺎی المپیک بﺮای کاور
مییبﺎ ﭼیست؟ آیﺎ ورود د هﺎ هیار ورزشکﺎر و گﺮدشگﺮ به کاور مییبﺎ طی بﺮگیاری رقﺎبتهﺎی ورزشی
ت هﺎ دسفﺎورد اقفصﺎدی بﺮای این کاورهﺎ بهشمﺎر میرود یﺎ م ﺎفع اقفصﺎدی رویدادهﺎی بیرگ ورزشی فﺮاتﺮ
از مسئلۀ رونق گﺮدشگﺮی در روزهﺎ و هففههﺎی خﺎص است؟ بﺮخی اقفصﺎددانﺎ در ﭘﺎسﺦ به ﭼ ین
ﭘﺮسﺶهﺎیی بﺎ اسف ﺎد به بﺮخی ﭘﮋوهﺶهﺎ از اثﺮ مﺜبت مییبﺎنی رویدادهﺎی بیرگ ورزشی بﺮ صﺎدرات ملی
کاور مییبﺎ خبﺮ میده د ،بهطوریکه تزﺎرت کاورهﺎی مییبﺎ مسﺎبقﺎت جﺎم جهﺎنی و المپیک بهطور
معمول ﺣدود  03درصد افیایﺶ مییﺎبد و ﺣفی ،میتواند سبب آزادسﺎزی تزﺎری شود (.)1
شیبلی و بی گهﺎم ( 8)1331به بﺮرسی مییت مییبﺎنی و ﭘیﺶبی ی عملکﺮد ﭼین در بﺎزیهﺎی المپیک
 1331بﺮ مب ﺎی عملکﺮد این کاور در کسب مدال طلﺎ در بﺎزیهﺎی المپیک گذشفه ﭘﺮداخف د .تﺮکیب
تحلیر رگﺮسیو و تأثیﺮ مییت مییبﺎنی این کاور ناﺎ داد که ﭼین  08مدال طلﺎ و رتبۀ اول را در
بﺎزیهﺎی  1331کسب خواهد کﺮد .توجیه این ﭘیﺶبی ی نیی بﺮ مب ﺎی وجود مییت رقﺎبفی قوی ورزشی
در ﭼین ،افیایﺶ سهم بﺎزار کسب مدال در رشفههﺎی مدالآور ،هدفگذاری در رشفههﺎی دارای ﭘفﺎنسیر
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کسب مدال و عملکﺮد موفق این کاور در دور هﺎی گذشفه و بهعلﺎو  ،اسففﺎد از امفیﺎزهﺎی مییبﺎنی این
بﺎزیهﺎ بود است (.)08
عسگﺮی ( )8060در مقﺎلۀ «مطﺎلعۀ امفیﺎز مییبﺎنی بﺮ عملکﺮد کاورهﺎی مییبﺎ » ناﺎ داد که میﺎنگین
سهم نسبی مزموع مدالهﺎ و تعداد مدال طلﺎ در شﺮایط مییبﺎنی در هﺮ سه رویداد ﭼ درشفهای قﺎر ای
بﺎلﺎتﺮ از دور هﺎی قبر و بعد رویدادی است که کاورهﺎی مییبﺎ در آ ﺣضور داشفهاند .تفﺎوت مع ﺎداری
بین سهم نسبی مزموع مدالهﺎ و تعداد مدالهﺎی طلﺎ در شﺮایط مییبﺎنی بﺎ شﺮایط غیﺮمییبﺎنی (سهم
نسبی مزموع مدالهﺎ و تعداد مدالهﺎی طلﺎی کاور مییبﺎ در دور هﺎی قبر و بعد) وجود دارد .این
موﺿوع ناﺎ میدهد که کاورهﺎ بﺎ درخواست مییبﺎنی یک رویداد ورزشی ﭼ درشفهای قﺎر ای میتوان د
از عملکﺮد بﺎلﺎتﺮ در آ رویداد بهﺮ م د شوند (.)82
ﺣسی ی ( )8011بیﺎ میک د که توسعۀ روابط بینالملر از مواد بسیﺎر مهم در سﺎزمﺎ هﺎی مخفلف
است .سﺎزمﺎ هﺎی ورزشی نیی در توسعۀ روابط بینالملر و بﺮقﺮاری ارتبﺎط مؤثﺮ بﺎ کاورهﺎ و نهﺎدهﺎی
بینالمللی از اهمیت زیﺎدی بﺮخوردارند.
اهداف کلی روابط بینالملر در ورزش :توسعۀ روابط بینالملر از طﺮیق ورزش ،توسعۀ ورزش از طﺮیق
روابط بینالملر و توسعۀ تاﺮیفﺎت بینالمللی در ورزش (.)0
لمیﺮ ( )8061در مقﺎلۀ «تدوین بﺮنﺎمۀ راهبﺮدی ادارۀ کر ورزش و جوانﺎ اسفﺎ خﺮاسﺎ رﺿوی»،
یکی از راهبﺮدهﺎ را مییبﺎنی مسﺎبقﺎت و اردوهﺎی ورزشی ملی و بینالمللی و سﺎمﺎندهی نظﺎم مسﺎبقﺎت
اسفﺎنی و اعیامهﺎی کاوری میداند (.)13
خسﺮویزاد ( )68یکی از راهبﺮدهﺎ را بﺮقﺮاری ارتبﺎطﺎت مؤثﺮ و ماﺎرکت در فعﺎلیتهﺎی مزﺎمع
بینالمللی ورزشی نﺎم بﺮد است (.)9
راهبﺮد سیﺎسی ورزش در اسفﺮالیﺎ ( )1381-1382یکی از راهبﺮدهﺎ را نمﺎیﺶ داد و ﺣمﺎیت از
قﺎبلیتهﺎی ورزش اسفﺮالیﺎ بﺎ گسفﺮش و همﺎه گیهﺎی فعﺎلیت دیپلمﺎسی ورزشی در خصوص بﺮگیاری
رویدادهﺎی مهم ورزشی و به اشفﺮاکگذاری و تﺮویﺞ ورزش اسفﺮالیﺎ و قﺎبلیتهﺎی اقفصﺎدی فﺮاتﺮ از م طقه،
به آسیﺎ و خﺎورمیﺎنه نﺎم بﺮد است (.)00
بﺮنﺎمۀ راهبﺮدی والیبﺎل کﺎنﺎدا ( )1389-1380از راهبﺮدهﺎی خود دسفیﺎبی به تعﺎلی بینالمللی
(بﺮگیاری رویدادهﺎی داخلی و بینالمللی (کیفیت بﺎلﺎ در تیمهﺎی ورزشی مﺮدا و زنﺎ در داخر و خﺎرج)
نﺎم بﺮد است (.)00
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راهبرد  :WO2مهندسی مجدد و بازنگری اهداف ،تشکیلات و مديريت منابع انسانی در حوزة
معاونت توسعۀ ورزش قهرمانی و حذفی
شﺮط بقﺎی هﺮ سﺎزمﺎ  ،آ است که هدفهﺎ ،سﺎخفﺎر ،روشهﺎی کﺎر و الگوهتﺎی رففتﺎری ختود را
بهنحوی همﺎه گ بﺎ تغییﺮات ،مفحول ک د و این امﺮ از طﺮیق رشد شﺎیسفگی ،کﺎرایی ،اثﺮبخاتی و
توانم دی هﺮﭼه بیافﺮ کﺎرک ﺎ امکﺎ ﭘذیﺮ است .امﺮوز مقﺎمﺎت و دستاندرکﺎرا سﺎزمﺎ هﺎی دولفتی
میتوان تد ابفتدا بتﺎ تکیته بتﺮ طتﺮح کسبوکﺎر و متدیﺮیت راهبتﺮدی ستﺎزمﺎنی ختود و ستپس بتﺎ توجته
بته متدیﺮیت راهبتﺮدی م تﺎبع انسﺎنیشﺎ  ،اقدام به بﺎزطﺮاﺣی و سﺎمﺎندهی ماﺎغر و ﭘستهﺎی ختود،
بتﺮاستﺎس تعﺮیتف ﺣﺮفههﺎ ک د و بﺎ طبقهب دی شغلی م ﺎسب و تعیین شﺮایط اﺣﺮاز شغر دقیق،
ﺣﺮفهایستﺎزی ستﺎزمﺎنی (بتﺮاسﺎس فلسفه و رسﺎلت سﺎزمﺎنی و خطمایهﺎ و فعﺎلیتهﺎی مدیﺮیت م ﺎبع
انسﺎنی) ،نسبت بته جتذب افﺮاد ﺣﺮفهای و مفخصص و مﺮتبط بﺎ ﺣﺮفههﺎی بﺎزمه دسیشد یﺎ اسففﺎدۀ
بهی ه از م ﺎبع انسﺎنی داختر سﺎزمﺎ بﺮاسﺎس فنهﺎی توانم دسﺎزی همگو گﺮدش شغلی ،توسعه و
غ یسﺎزی شتغلی و مﺎن تد این موارد ،ﺣﺮفهایسﺎزی فﺮدی (اقدام م ﺎسب و مقفضی بﺮای بهبود عملکﺮد و
تعﺎلی سﺎزمﺎنی و رفﺎ و سلﺎمت جﺎمعه) و ﺣﺮفهایسﺎزی اجفمﺎعی صورت ده د (.)6
راسﺦ ( ) 8068در رسﺎلۀ طﺮاﺣی و تدوین بﺮنﺎمۀ اسفﺮاتﮋیک توسعۀ ورزش قهﺮمﺎنی بﺎنوا  ،طﺮاﺣی و
اسفقﺮار نظﺎم جﺎمع نیﺮوی انسﺎنی ورزش قهﺮمﺎنی بﺎنوا  ،اعم از مﺮبیﺎ  ،مدیﺮا  ،کﺎرش ﺎسﺎ و توانم دسﺎزی
آنﺎ را جیء راهبﺮدهﺎ نﺎم بﺮد است (.)3
لمیﺮ ( )8061ﭘیﺎد سﺎزی نظﺎم جﺎمع ش ﺎسﺎیی ،جذب ،آموزش ،ارزیﺎبی و ﺣمﺎیت بهطور ویﮋ بﺮای
م ﺎبع انسﺎنی کلیدی) مدیﺮا ورزشکﺎرا  ،مﺮبیﺎ  ،کﺎرک ﺎ را جیء راهبﺮدهﺎ بهشمﺎر آورد است (.)13
بﺮنﺎمۀ راهبﺮدی ورزش روئی گ کﺎنﺎدا ( )1389-1380راهبﺮدهﺎی خود را ﭼ ین بیﺎ میک د .8 :تدوین
بﺮنﺎمۀ توسعۀ مﺮبیگﺮی بﺎکیفیت که تضمین اسفخدام ،آموزش و صدور گواهی ﺎمۀ مﺮبیگﺮی بﺮای ﺣمﺎیت
از ورزشکﺎرا را در تمﺎم مﺮاﺣر مسیﺮ تﺮقی دهد؛  .1توسعه و ﺣفظ داورا بینالمللی بﺎتزﺮبه بﺮای اطمی ﺎ
از تخصص مورد نیﺎز آنهﺎ بﺮای آموزش و ﺣمﺎیت از ورزشکﺎرا  ،مﺮبیﺎ و سﺎزمﺎ ده دگﺎ ؛  .0ارائۀ سﺎخفﺎر
توسعۀ رقﺎبت که به ورزشکﺎرا در عملکﺮد بﺎلﺎ در مسیﺮ توسعه (آموزش بﺮای آموزش  /آموزش بﺮای رقﺎبت
 /آموزش بﺮای بﺮد) ،آموزش ﭘیاﺮففه و فﺮصت مسﺎبقه بﺮای رسید به هدف یﺎدگیﺮی بﺮای بﺮد کمک
میک د؛  .0تعﺎمر و ﺣفظ اعضﺎی جدید به این ورزش روئی گ کﺎنﺎدا بهطور کﺎمر بهصورت مدل توسعۀ
بل دمدت بﺮای ورزشکﺎر تصویب شد است؛  .2رهبﺮی و ایزﺎد ظﺮفیت در سطوح اسفﺎنی و بﺎشگﺎهی بﺮای
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افیایﺶ رشد عضویت؛  .9توسعه و همﺎه گی بﺎ انزمن ورزشی روئی گ بﺮای تعلیم مﺮبی ملی و صدور
گواهی ﺎمۀ مﺮبیگﺮی روئی گ بﺮای مﺮبیﺎنی که بهفﺮین مﺮبی فعﺎل در بﺮنﺎمۀ زندگی خود هسف د؛ .3
ﭘیﺎد سﺎزی یک سﺎخفﺎر سﺎزمﺎنی که ﭘﺎسخگوی یﺎزهﺎی اعضﺎ و مطﺎبق بﺎ اسفﺎنداردهﺎی قﺎنونی و مﺎلی بﺎشد
(.)00
راهبرد  :WO3توسعۀ ارتباطات رسانهای و بهرهمندی از فناوریهای نوين و ظرفیت اجتماعی
مردم در ترويج ورزش قهرمانی
مهﺮداد ( )8013بیﺎ میک د اهمیتتت وسﺎیر ارتبﺎطتتﺎت جمعتتی و ارتبتتﺎط و تأثیﺮ شگﺮف آ بﺮ
افﺮاد جﺎمعه انکﺎرنﺎﭘذیﺮ است .وسﺎیر ارتبﺎطجمعی قﺎدر است روشی جدید در فﺮای د زنتدگی ،تغییﺮات
اجفمﺎعی و فﺮه گی ﭘدید آورد .م ظتور از وستﺎیر ارتبﺎط جمعی ،تلویییو  ،رادیو ،ناﺮیﺎت ،مﺎهوار و
ای فﺮنت است ،زیﺮا واجد ع ﺎصتﺮ گستفﺮدگی و اثﺮبخای شت ﺎخفه میشوند (.)19
ه تتتتتﺮی و همکﺎرا ( )8068در مقﺎلۀ «بﺮرستتی نقتتﺶ ﭼهﺎرگﺎنۀ رسﺎنههﺎی ورزشتی در توستعۀ
فﺮه تگ ورزش قهﺮمﺎنی به این نفیزه دست یﺎفت کته بتین نقتﺶ ﭼهﺎرگﺎنتۀ رسﺎنههﺎی ورزشی بﺎ توسعۀ
فﺮه گ قهﺮمﺎنی ورزش ارتبﺎط مع ﺎداری وجود دارد (.)08
عﺎمﺮی ( )8060در مقﺎلۀ «تبیین عوامر مؤثﺮ در گﺮایﺶ مﺮدم به ورزشهﺎی همگﺎنی و قهﺮمﺎنی بﺎ
تأکید بﺮ نقﺶ رسﺎنۀ جمعی» به این نفیزه رسید کته همۀ زیﺮمؤلفههﺎی تحقیق در گﺮایﺶ به ورزش
همگتﺎنی و ورزش قهﺮمﺎنی نقﺶ دارند ،ولی نقﺶ رسﺎنههﺎی گﺮوهتی در این میﺎ ﭘﺮرنگتﺮ بود است (.)80
مظفﺮی و همکتﺎرا ( )8068در تحقیقتی بﺎ نﺎم «راهبﺮدهﺎی توسعۀ نظتﺎم ورزش قهﺮمتﺎنی ایتﺮا »
گسفﺮش روابط عمومی و رسﺎنههﺎی ورزشی موفتق بهم ظور توستتعۀ وجهتتۀ عمتتومی آنهﺎ را از جملۀ
راهبﺮدهﺎ نﺎم بﺮد است (.)10
بﺮنﺎمۀ راهبﺮدی والیبﺎل کﺎنﺎدا ( )1389-1380بﺎزاریﺎبی یکپﺎرﭼه و ارتبﺎطﺎت (بین رسﺎنههﺎ ،مزلﺎت
تخصصی و انزمن والیبﺎل اسفﺎ هﺎ) را از جملۀ راهبﺮدهﺎ ع وا کﺮد است (.)00
راهبرد  :WO4استقرار و تحکیم نظام يکپارچۀ استعداديابی ،حمايت از پايگاههای ورزش
قهرمانی و بهرهمندی از ظرفیتهای بخش دولتی و خصوصی
فﺮاهﺎنی ( )8010بیﺎ کﺮد است که موفقیت در ورزش قهﺮمﺎنی در گﺮو ﺣداقر سه عﺎمر اسفعداد
ذاتی م ﺎسب ،شﺮایط روانی مطلوب و تسلط بر مهﺎرتهﺎی تک یکی است .یکی از عواملی که سبب اخفﻼف
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بین افﺮاد میشود ،اسفعداد است .اسفعداد موجب تسﺮیع در یﺎدگیﺮی یک کﺎر یﺎ فن جدید میشود و بﺮ
سطح مهﺎرتی فﺮد تأثیﺮ میگذارد .از دیدگﺎ ورزش قهﺮمﺎنی ،نوع و کیفیت اسفعداد بﺮای هﺮیک از رشفههﺎی
ورزشی تفﺎوت دارد .فﺮای د کاف ورزشکﺎرا بﺎاسفعداد ،بﺮای شﺮکت در یک بﺮنﺎمۀ تمﺮی ی سﺎزمﺎندهیشد ،
از مهمتﺮین موﺿوعﺎتی است که امﺮوز در ورزش مطﺮح است .اسفعدادیﺎبی فﺮای دی علمی و هدفم د است
که در آ کودکﺎ و نوجوانﺎ از طﺮیق آزمو هﺎ و معیﺎرهﺎی اسفﺎندارد ارزیﺎبی میشوند تﺎ به شﺮکت در
رشفههﺎی ورزشی م ﺎسب که امید موفقیت بیافﺮی از آنهﺎ میرود ،تاویق و هدایت شوند (.)89
سیف ﭘ ﺎهی ( )8063در مقﺎلۀ «طﺮاﺣی و تدوین راهبﺮد توسعۀ ورزش قهﺮمﺎنی اسفﺎ کﺮدسفﺎ »
یکی از راهبﺮدهﺎ را ایزﺎد نظﺎم اسفعدادیﺎبی بﺎ توجه به الگوهﺎی موفق نﺎم بﺮد است (.)81
راهبﺮد ورزش انگلسفﺎ ( :)1318-1389یکی از راهبﺮدهﺎ ﺣفظ بﺎزار اصلی (16درصد) از طﺮیق
اسفعدادیﺎبی است (.)01
راهبرد  :WT1ايجاد نهضت داوطلبی ،شکلدهی ،تقويت ،تحکیم و بهرهمندی از نهادهای
غیردولتی در جهت توسعۀ ورزش قهرمانی
کلیو ( 8)1332ع وا کﺮد است که نهضت داوطلبی و خدمترسﺎنی به جﺎمعه ،از ﭘدید هﺎی دنیﺎی
معﺎصﺮ است که ریاه در س تهﺎی اجفمﺎعی مﺮدم سﺮاسﺮ جهﺎ دارد .فعﺎلیتهﺎی داوطلبﺎنه فوایدی
دوسویه دارد که هم جﺎمعه و هم داوطلب از آ بهﺮ م د میشوند .داوطلبﺎ بﺮای دسفیﺎبی به اهداف
مافﺮک در ک ﺎر یکدیگﺮ به فعﺎلیت میﭘﺮدازند و بهنحوی موجب افیایﺶ سﺮمﺎیۀ اجفمﺎعی در جﺎمعه
میشوند ،ب ﺎبﺮاین جﺎمعه را به محیطی بهفﺮ بﺮای زندگی همگﺎ تبدیر میک د (.)02
محمودی ( )8060در مقﺎلۀ «تدوین بﺮنﺎمههﺎ ی راهبﺮدی هیأت والیبﺎل اسفﺎ مﺮکیی» یکی از
راهبﺮدهﺎ را جذب داوطلبﺎ بﺮای فعﺎلیت در هیﺎت والیبﺎل اسفﺎ نﺎم بﺮد است (.)18
کوﭘﺎیی ( )8060در مقﺎلۀ «تدوین بﺮنﺎمۀ راهبﺮدی توسعۀ المپیﺎدهﺎی ورزشی درو مدرسهای اسفﺎ
اصفهﺎ » یکی از راهبﺮدهﺎ را توسعۀ نظﺎم داوطلبی المپیﺎدهﺎی ورزشی دانﺶآموزی نﺎم بﺮد است (.)86
بﺮنﺎمۀ راهبﺮدی ورزش روئی گ کﺎنﺎدا ( )1389-1380یکی از راهبﺮدهﺎ را کﺎر بﺎ بﺎشگﺎ هﺎ و انزمن
روئی گ بﺮای ادغﺎم راهبﺮدهﺎ بﺮای اسفخدام و به رسمیت ش ﺎخفن داوطلبﺎ کﺮد است (.)00
راهبﺮد ورزش انگلسفﺎ ( :)1318-1389یکی از راهبﺮدهﺎ اسففﺎد از داوطلبﺎ ( 0درصد) است (.)01
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) یکی از راهبﺮدهﺎ را افیایﺶ فعﺎلیتهﺎی توسعه و1381-1382( راهبﺮد سیﺎسی ورزش در اسفﺮالیﺎ
 و تأثیﺮ زیﺎد ورزش بﺮای بﺮنﺎمههﺎی توسعه از طﺮیق نیﺮوی داوطلبﺎنه که،دیپلمﺎسی عمومی بﺎ کیفیت بﺎلﺎ
.)00(  نﺎم بﺮد است،نفﺎیﺞ توسعۀ ماخص را بﺎ اهداف دیپلمﺎتیک اسفﺮالیﺎ ﭘیوند میدهد

سپاسگزاري
. تاکﺮ و قدردانی میگﺮدد،از کلیه کسﺎنی که مﺎ را در راسفﺎی انزﺎم این تحقیق یﺎری رسﺎندند
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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.
Keywords:
Strategic Planning, Analyzing (SWOT), Strategic Position, Athletic Sport,
Professional Sport
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