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 SPP مدل از استفاده با گانهسه ورزش فدراسیون راهبردی برنامه تدوین

 3گودرزی مهدی

 (21/20/9313تاریخ پذیرش مقاله:  20/20/9313)تاریخ دریافت مقاله:  

 

 چکیده
 آماری جامعه. است بوده SPP مدل از استفاده با ایران گانهسه ورزش فدراسیون راهبردی برنامه تدوین، پژوهش این انجام از هدف

 به که، بود فدراسیون گذشته و کنونی رئیس و رییس هیئت اعضای ،رییس نواب ،دبیران ،استانی هایهیئت روسای از نفر 00 شامل

 بررسی از ،هاداده گردآوری برای .گردید انتخاب شمار تمام صورتبه و آماری جامعه با برابر نمونه، نفرات تعداد محدودیت لحاظ

 تحلیل و (00/2=آلفا) PEST SCAN و نظرسنجی هایپرسشنامه: چون ابزارهایی با پیشینه ادبیات مطالعه و مصاحبه ،مدارک، اسناد

SWOT 0،ضعف 92،قوت 99 نهایتاً که شد استفاده ردیراهب تحلیل مرحله چندین و جلسات برگزاری ،دلفی چون هاییروش و 

 ،اندازچشم ،مأموریت تدوین SPP مدل طبق، راستا همین در. شدند بندیرتبه، فریدمن آزمون اساس بر و تائید تهدید 93 و فرصت

 وضعیت به ستیابید منظوربه ایران اسالمی جمهوری گانهسه ورزش فدراسیون مناسب راهبردهای و اهداف ،عملکرد کلیدی هایحوزه

 .پذیرفت صورت مطلوب

 راهبردی. برنامه ،SWOT. ماتریس گانهسه، فدراسیون، ورزش SPP مدلواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

در حال تغییر است  آورسرسامدر دنیای کنونی که با سرعتی 

دائم بر رویدادهای داخلی و  طوربهناگزیرند  هاسازمان

ند در زمان مناسب و برحسب خارجی نظارت کنند تا بتوان

ضرورت، خود را با تغییرات وفق دهند و با مددگیری از 

 ایگونهبه، راهبردهای آینده خود را بلندمدت هایبرنامه

 و شرایط آینده باش هاموقعیتبا  تنظیم نمایند که متناسب

 .(00:0220 ،9اسلینگتون)

یین و که با تع انددریافتهبه همین منظور مدیران به فراست 

بهتر می  بلندمدتسازمان در  هایمأموریتتبیین اهداف و 

توانند برنامه های خود را به ثمر رسانده و ترتیبی فراهم 

آورند که سازمان بهتر کار کند و نسبت به محیط خود 

واکنش نشان دهد. از این رو استفاده از برنامه های راهبردی 

ح گردیده یك ضرورت در سازمانها مطر عنوانبهو جامع 

راهبردی با تحلیل وضع موجود  ریزیبرنامهاست چرا که، 

می گوید که سازمان ها در حال حاضر در کجا ایستاده اند و 

با تحلیل وضع مطلوب می گوید که قصد رسیدن به کجا را 

دارند و به کمك این نوع برنامه ریزی، مدیریت قادر می 

ته و شود جهت گیری های خود را در آینده معین ساخ

 ؛سازمان را در مقابل تغییرات و تحوالت آتی مجهز سازد

بنابراین همه سازمان ها ناگزیرند که عهده دار مدیریت 

ی موفق خواهند بود که بتوانند هایسازمانراهبردی شوند و 

 ایگورانسف اچ،از علم و مدیریت راهبردی استفاده کنند. )

 (.:9303:00 دانلو ادواردجی، مك 

راهبردی عنصری  ریزیبرنامهاست  معتقد( 2002) 0ماچادو

کلیدی برای برتری سازمانی و ابزاری بسیار مهم برای 

به عقیده  (900، 0220ماچادو، ) اثربخشی سازمانی است.

که در  اندشده( تغییرات محیطی باعث 9111) 3کریمادیس

برای دستیابی به  ریزیبرنامهطول تاریخ انسان از برخی انواع 

استفاده کند و زمینه و ایجاد تفکر و اقدام  اهداف خود

، تفکر و اقدام روازایناستراتژیك را فراهم نماید. 

است و توسط  پیداکرده ایفزایندهاستراتژیك اهمیت 

                                                 
1. Slington 

2. Mach ado 

3. kriemadis 

 قرارگرفته مورداستفادهو  شدهپذیرفتهمختلف  هایبخش

 طوربهرا قادر کرده است  هاسازمانزیرا  ؛است

 کریمادیس) ینده تطبیق دهندخود را با آ آمیزیموفقیت

راهبردی  ریزیبرنامه( معتقد است :022) بوید .(:9111:92

مزایای همچون اعمال کنترل بیشتر روی سازمان، بهبود 

ایجاد چارچوبی معتبر  از منابع، مؤثر استفاده عملکرد مالی،

، ارزیابی از میزان بازخورد، کسب گیریتصمیمبرای 

ارچگی سازمان با ایجاد یك پیشرفت سازمان، وحدت و یکپ

 ،بوید) استبرخوردارو توسعه کار گروهی دیدگاه مشترک 

90:022:). 

 در رود،می کجا به داندنمی که کسآن است معتقد دافت 

 اگر رسید، خواهد جاییبه برود که مسیری هر از صورت آن

 کجا به که داندنمی باشد، نداشته مشخص هدف دستگاهی

 ولی باشد مشخص سیستم هدف اگر و رفت خواهد

 برسد خود هدف به چگونه داندنمی باشد نداشته ریزیبرنامه

 (.0220 ،0دافت)

 دستیابی در هاسازمان به استراتژیك ریزیبرنامه ،طورکلیبه

 در استراتژیك اندیشه و تفکر گرفتن شکل قبیل از اهدافی به

 به توجه و سازمان آینده گیریجهت تشخیص سازمان،

 از حال تصمیمات تأثیرپذیری آن، هایموقعیت و هافرصت

 تنظیم و تدوین آتی، تصمیمات بازخوردهای و نتایج

 گیری،تصمیم برای دفاع قابل و جامع مبناهای و هاشاخص

 مشکالت شدن رنگکم و اساسی مشکالت حل به توجه

 اهداف سنجش معیارهای و عملکرد بهبود بحرانی، و جاری

 متغیر بسیار محیط با مواجهه برای الزم هایآمادگی کسب و

 پالمر، جکسون،) نمایدمی کمك هاسازمان به متالطم و

9303). 

 قدرآن هاسازمانضرورت استفاده از برنامه راهبردی برای 

همچون  غیرانتفاعی هایسازماناست که  یافتهگسترش

انتفاعی و تجاری  هایسازمانورزشی همانند  هایفدراسیون

 .برندمیاز بهره 

راهبردی  هایبرنامهاز  توانمیهمین راستا  برای مثال در

 0221برنامه راهبردی ) ورزشی همچون: هایسازمانبرخی 

                                                 
4. Daft 
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 SPP مدل از استفاده با گانه سه ورزش فدراسیون راهبردی برنامه تدوین

برنامه  9دانشگاهی آمریکا هایورزش( انجمن ملی 0290تا 

(، سازمان ورزش بین دانشگاهی 0290تا  0292راهبردی )

ازمان (، س0299تا  0220راهبردی ) برنامه ،0کانادا

تا  0221) راهبردیو برنامه  3دانشگاهی استرالیا هایورزش

دانشگاهی افریقای  هایورزشملی  فدراسیون( 0290

 ریزیبرنامههمگی مبین استفاده از  که (0220) 0جنوبی

ورزشی برای  هایسازمانراهبردی و شناخت محیط پیرامون 

 برد. نام ،هستکسب موفقیت و تداوم بقاء 

 SWOT پژوهشی با استفاده از تحلیل هایافتهیهمچنین طبق 

المپیك مالزی گزارش کرد از  انجمن ،0221در سال 

ناکامل از  استفاده نامناسب، دهیسازمانمانند  هاییضعف

المپیك و قصور در افزایش  هایحلقه پسندیمشتریویژگی 

 هایانگیزهمانند تغییر  تهدیدهاییتسهیالت و منابع موجود 

مالی در ورزشکاران و داوطلبان و  هایانگیزهبه بشردوستانه 

 دوست علیخطر بروز انتظارهای نامعقول مواجه بوده است. 

( در طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش 9313قهفرخی )

در تحلیل ماتریس  اعالم نمود قهرمانی استان کرمانشاه

عوامل  ازنظر اداره این ارزیابی عوامل داخلی و خارجی،

( را کسب 3/0:) خارجیعوامل  ازنظر( و 11/9) درونی

کرده است که در جایگاه راهبردی رها کردن مدل دیوید 

( در طراحی برنامه راهبردی اداره 9313) رمضانی ،قرار دارد

شاهرود اعالم نمود در تحلیل ماتریس  دانشگاه بدنیتربیت

عوامل  ازنظر اداره این ارزیابی عوامل داخلی و خارجی،

( را کسب 01/0) خارجیعوامل  ازنظر( و 0/:3) درونی

( را نشان WTکرده است که جایگاه راهبردی تدافعی )

( در تبیین وضعیت موجود اداره 9310) گودرزی. دهدمی

ماتریس  دانشگاه پیام نور پس از تشکیل بدنیتربیتکل 

 بدنیتربیتاداره کل  عوامل داخلی و خارجی اعالم داشت

 (soدر منطقه ) راهبردی موقعیت ظازلحا دانشگاه پیام نور

خود  هایفرصت و هاقوتاز  خوبیبه تواندمیقرار دارد و 

( در 9310) پورجوادی  نماید. استفاده جهت دستیابی اهداف

اعالم داشت  تبیین موقعیت راهبردی ورزش همگانی ایران

                                                 
1. National Collegiate Athletic Association 

2. Canadian Interuniversity Sport 

3. Australian University Sport 

4. University Sport South Africa 

عوامل درونی در ناحیه قوت  ازنظرورزش همگانی ایران را 

 .گیردمیجا  هافرصتدر ناحیه  رونیبی عوامل ازنظرو 

و بیرونی  ( در تحلیل راهبردی درونی9319) بهارشعبانی 

اداره کل ورزش و جوانان استان همدان نشان داد ورزش 

( دارای قوت و 2/0:) درونیعوامل  ازنظراستان همدان 

 عبدوی ( دارای فرصت است.02/0) خارجیامل عو ازنظر

در سازمان  ICT راهبردیل ( در طراحی و تبیین مد9312)

 ایران اعالم داشت که جایگاه جمهوری اسالمی بدنیتربیت

ICT  ایران بر روی محور مختصات در سازمان ورزش 

SWOT   ضعف و در ماتریس آن در جایگاه منطقهدر WT 

در این وضعیت باید از راهبرد حفظ وضعیت  که دارد. قرار

پرهیز کند.  دیدهاته از هاضعفموجود استفاده و با کاهش 

( در طراحی و تدوین راهبرد 9312سیف پناهی شعبانی )

 کردستان نشان داد باتوجه به توسعه ورزش قهرمانی استان

( و ماتریس 01/0نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )

(، جایگاه راهبردی ورزشی 00/0) خارجیارزیابی عوامل 

دارد. حسینی  ارقر WT قهرمانی استان کردستان در منطقه

( در تدوین برنامه عملیاتی ورزش دانشجویی دانشگاه 9319)

دانشجویی دانشگاه  استراتژیك ورزش اسالمی، جایگاه آزاد

 .اعالم داشت ) (wo کارانهمحافظه را در منطقه اسالمی آزاد

 بدنیتربیتکل  نشان داد است که اداره (9301)غفرانی 

 نمره نهایی قهرمانی شدر ورز و بلوچستان سیستان استان

رشد و  را در ناحیه و خارجی داخلی عوامل اریابی ماتریس

 از راهبردهای توسعه و رشد ساخت احراز کرده است و باید

( در 9300) پژوهشش هاییافتهو همچنین  نمایید استفاده

ورزش همگانی استان  یتوسعه راهبرد و تدوین طراحی

و  استان سیستان بدنیتتربیاعالم داشت  و بلوچستان سیستان

نمره نهایی  به سبب اینکه در ورزش همگانی بلوچستان

و ساخت وجود  ارزیابی عوامل در ناحیه رشد ماتریس

 کند. استفاده توسعه و رشد راهبردهایدارند، باید از 

 استراتژی تدوین با عنوان در پژوهشی (9300) بینیجهان

که  گرفت یجهنت استان قم و قهرمانی همگانی ورزش توسعه

در  رشد و توسعه از استراتژی بایستمی استان قم ورزش

در  چراکهاستفاده نماید  و قهرمانی ورزش همگانی مورد

است.  قرارگرفته توسعهو  رشد (soتهاجمی ) استراتژی خانه
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همگانی  ورزش استراتژی توسعه ( در طراحی9300ندری )

رجی اعالم داخلی و خا ماتریس پس از تشکیل استان لرستان

 موقعیت ازلحاظ لرستان استان همگانی ورزش داشت

حمیدی و  هاییافتهقرار دارد.  (soدر منطقه ) استراتژیك

( حاکی از آن است که اداره کل 9300همکارانش )

 ازلحاظوزارت علوم، تحقیقات و فناوری  بدنیتربیت

 زاده نصیرقرار دارد.  SOموقعیت استراتژیك در منطقه 

ورزش  یتوسعهطراحی و تدوین استراتژی  در( 9301)

 بدنیتربیتاداره کل  همگانی استان کرمان اعالم داشت

 در ورزش استراتژیك موقعیت ازلحاظ کرمان استان

 آمیزمخاطرهو در موضعی  قرارداد( wt) همگانی در منطقه

استفاده  تدافعی هایاستراتژیاز  بایدمیقرارگرفته است و 

 اداره کل قهرمانی گرفت ورزش نماید و نیز نتیجه

استراتژیك در  موقعیت ازلحاظ کرمان استان بدنیتربیت

 بررسی منظوربه( 9300دارد. بدری آذرین ) قرار (so) منطقه

 نظام تدوین با رویکرد ژیمناستیك در ایران ورزش وضعیت

کشور به  در ورزش ژیمناستیك منابع انسانی جامع توسعه

پژوهش نشان  این درو  پرداخت استان کشور 32پژوهش در 

قرار  در منطقه ضعف کشور ژیمناستیك که جایگاه شدهداده

 از استراتژی تغییر استفاده بایستی وضعیت که در این دارد

 کرد.

 گانهسهدر این میان آنچه مسلم است اینکه فدراسیون ورزش 

و نیل  هامسئولیتو مشکالت بسیاری برای انجام  هاچالشبا 

، لذا تدوین برنامه راهبردی باشدمیمواجه  به اهدافش

تا  رسدمیمهم و ضروری به نظر  گانهسهفدراسیون ورزش 

و برطرف ساختن  هافرصتو  هاقوتبا استفاده حداکثر از 

و کارآمدتر  تراثربخشو تهدیدها به انجام  هاضعف

 گانهسهورزش  هایآرمان، توسعه بیشتر اصول و هامسئولیت

 نائل المللیبین هایعرصهب جایگاه بهتر در و همچنین کس

بتواند  گانهسهآید، از طرف دیگر اینکه فدراسیون ورزش 

وضعیت موجود خود را شناسایی کند، مقصد  درستیبه

مناسب را تشخیص دهد و نحوه رسیدن به آنجا را معین 

 هایچالشبتواند برای مقابله با  شودمینیز باعث  و نماید

و مقابله  اندیشیچارهحیطه کاری خود  آینده ورزش در

 نماید.

 کارگیریبهسعی نمود با  گانهسهلذا این فدراسیون ورزش 

به تدوین  SPP و استفاده از مدل SWOT فرایند تحلیل

 بپردازد. برنامه راهبردی خود

 تحقیق شناسی روش

 واین تحقیق ازنظر نتایج، از نوع تحقیقات کاربردی است، 

موردی است که برای گردآوری نوع مطالعه، تحقیق  از

دو صورت کمی و کیفی، به بررسی مستندات و  به ،هاداده

 صورتبه گانهسهاز خبرگان فدراسیون  نظرسنجی مدارک،

و برگزاری جلسات  شدهانجامروش دلفی، تحلیل مطالعات 

 رییس، نواب ،دبیران استانی، هایهیئتراهبردی با روسای 

نی و گذشته پرداخته شد. و رئیس کنو رییسهیئت  اعضای

تحلیل عاملی حاوی  هایپرسشنامهدر بخش نظرسنجی از 

بسته که روایی آن توسط  سؤاالتباز و همچنین  سؤاالت

نظر و پایایی آن از روش آلفای صاحبچند تن از اساتید 

و تحلیل  PEST SCANبود، تأییدشده( 00/2آلفا=)نباخ کرو

SWOT .استفاده شد 

حاصل از بررسی مستندات و  هایداده یلوتحلتجزیهپس از  

، با آمدهعملبه هاینظرسنجی مدارک، مطالعات تطبیقی،

جلسات شورای راهبردی و  برگزاری استفاده از روش دلفی،

 0ضعف، 92قوت، 99 نهایتاًتحلیل راهبردی،  مرحلهچندین 

و بر اساس آزمون فریدمن،  تائیدتهدید  93 وفرصت 

تدوین  SPP ین راستا، طبق مدلشدند. در هم بندیرتبه

و  اهداف کلیدی عملکرد، هایحوزه ،اندازچشم ،مأموریت

جمهوری  گانهسهراهبردهای مناسب فدراسیون ورزش 

دستیابی به وضعیت مطلوب صورت  منظوربهاسالمی ایران 

 .پذیرفت

ی ملی المپیك و این مدل که توسط کمیته: SPPمدل 

 قرارگرفته مورداستفاده های ورزشی کشور فیجیفدراسیون

 باشد:است شامل مراحل زیر می
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 محدودیت پژوهش انجام نداده است. عنوانبهاست این پژوهش تا تعیین راهبردها پیش رفته است و دو مرحله دیگر را  ذکرشایان

 پژوهش هاینمونه جامعه آماری و .3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

برابر با  نددادمیتعداد این افراد که جامعه تحقیق را تشکیل 

نفر بود که به لحاظ محدودیت تعداد نفرات، نمونه برابر  00

 تمام شمار انتخاب گردید. صورتبهبا جامعه آماری و 

 تحقیق هاییافته

 جمهوری اسالمی ایران: گانهسهفدراسیون ورزش  اندازچشم

برای انجام  کوشسختبه انتخاب ایرانیان  شدنتبدیل

 آسیا هایبرترینتن جزء ورزش و قرار گرف

 
جمهوری اسالمی  گانهسهفدراسیون ورزش  مأموریتبیانیه 

 ایران:

و  ترویج مناسب جهت آموزش، بسترهایو ایجاد  ارائه

در کشور با اصولی علمی و تجهیزاتی  گانهسهارتقاء ورزش 

پیشرفته در محیطی پاک و مهیج توسط کادری ماهر و 

ی شایسته در میادین متخصص در جهت تربیت نمایندگان

 .المللیبینورزشی 

 :گانهسهماتریس عوامل درونی و بیرونی فدراسیون ورزش 

برای ارزیابی عوامل درونی از ماتریس ارزیابی عوامل 

درونی و برای ارزیابی عوامل بیرونی از ماتریس ارزیابی 

 عوامل بیرونی استفاده شد.

 

 

 جامعه آماری خبره هایگروه ردیف

 نفر 9 روسای فدراسیون 9

 نفر 0 نواب رئیس در طی سالهای گذشته و کنونی 0

 نفر 0 استانی هایهیئتروسای  3

 نفر 0 دبیران فدراسیون 0

 نفر 93 سابق و کنونی رئیسههیئتاعضای  :
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 3131، زمستان 4، سال اول، شماره در ورزش یو رفتار سازمان یراهبرد تیریمطالعات مد 

 گانهسهش ماتریس عوامل درونی فدراسیون ورز. 1جدول 

 

( 20/0نشان داد مجموع نمرات ماتریس عوامل درونی )نتایج 

و حاکی از آن است که  باشدمی 0/: است که کمتر از

عوامل درونی دارای  ازلحاظ گانهسهفدراسیون ورزش 

 (0 جدول) ضعف است

 

 

عوامل 

 درونی

ضریب  عوامل کد

 اهمیت

 (وزن)

 شدت

 عامل

 نمره

 

 

 

قوّت

 ها

1S بین  هایکرسیبا سوابق مدیریتی و  باتجربه)وجود رییس فدراسیون  منابع انسانی

 المللی(

40/4 0 61/4 

2S  منابع انسانی )وجود عشق و عالقه باالی دست اندرکاران فعال دراین رشته ورزشی

 در سطح کشور( گانهسهه و ترویج رشته جهت توسع

40/4 3 41/4 

3S  41/4 3 40/4 وجود پرسنل متعهد و با تجربه در فدراسیون و هیئت های استانی() انسانیمنابع 

4S  61/4 0 40/4 توانمند و متخصص در فدراسیون( رئیسهمنابع انسانی )وجود هییت 

5S  مند که از فرماندهان بزرگ و مدیران ارشد وجود رؤسای هیاتهای توان) انسانیمنابع

 .در استانهای مربوط می باشند(

40/4 0 61/4 

6S 60/4 3 40/4 گانهسهبرای رشته  و منابع آموزشی تخصصی وجود مدرسان کمیته آموزش 

7S 61/4 0 40/4 شاخص های علمی استعدادیابی( و الگوها )وجود برنامه ها، کمیته استعدادیابی 

8S 40/4 3 43/4 امکان برقراری ارتباطات موثر و اطالع رسانی دقیق در فدراسیون() عمومیبط روا 

9S  60/4 3 40/4 وجود تعامالت و کرسی های بین المللی() المللیروابط بین 

10S  41/4 3 40/4 ارزش های اخالقی و اسالمی حاکم بر فدراسیون() سارمانیفرهنگ 

11S  40/4 3 43/4 در تمامی استانهای کشور( گانهسهفعال بودن هیأتهای ورزشی ) سازمانیساختار 

 

 

 

ضعف 

 ها

1W  40/4 6 40/4 (گانهسهمنابع انسانی )کمبود مربیان و داوران متخصص آموزش دیده در رشته 

2W  40/4 6 40/4 وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک(سوی از  بودجه کم تصویب شده) مالیمنابع 

3W 40/4 6 40/4 نابع مالی )کمبود منابع درآمدی رشته ورزشی(م 

4W  و هزینه  گانهسهکمبود فضاها و امکانات و تجهیزات اختصاصی ورزش ) فیریکیمنابع

 وخرید آنها( تجهیز باالی تهیه،

40/4 6 40/4 

5W  اطالعاتی مدرن ارتباطات و سیستم های فناوری کمبود دانش،) اطالعاتیمنابع 

 (رتباط، اطالع رسانی و آموزشجهت ا

40/4 0 60/4 

6W  سازی و بهره برداری  آماده ارتقا، تربیت ،جذب شناسایی،) عملیاتیفرایند های

 نامناسب از ورزشکاران(

40/4 6 40/4 

7W  گانهسهرشته کم  و ترویج مشارکت پایین هیئت ها) سازماندهیساختار سازمانی و 

 در استان ها(

40/4 0 40/4 

8W  جذب کم حامیان مالی و غیرمالی() بازاریابیکمیته 
 

40/4 6 40/4 

9W  40/4 6 40/4 (پوشش تحت ورزشکاران کم جمعیت) بازاریابیکمیته 

10W  40/4 6 40/4 (فقدان تبلیغات مناسب و گسترده در این ورزش) بازاریابیکمیته 

 ∑=20/0  ∑=1 مجموع ضرایب اهمیت عوامل درونی
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 گانهسهماتریس عوامل بیرونی فدراسیون ورزش . 1جدول 

 

 

( 22/0س عوامل بیرونی )مرات ماترینتایج نشان داد مجموع ن

و حاکی از آن است که  باشدمی 0/: است که کمتر از

عوامل بیرونی دارای  ازلحاظ گانهسهفدراسیون ورزش 

 (.3 جدول) استتهدید 

و همچنین ماتریس داخلی و  3و  0، نتایج جداول درمجموع

 گانهسهخارجی حاکی از آن است فدراسیون ورزش 

دارد؛  قرار WT منطقه درموقعیت راهبردی  ازلحاظ

عوامل درونی  ازلحاظ گانهسهفدراسیون ورزش  ترتیباینبه

عوامل بیرونی دارای تهدید است و  ازلحاظدارای ضعف و 

 تدافعی )فرد آر دیوید( استفاده نماید. راهبردهایبایستی از 

جمهوری  گانهسهعملکردی فدراسیون ورزش  هایحوزه

 اسالمی ایران:

عوامللل 

 بیرونی

 عوامل کد
 ضریب اهمیت

 (وزن)

 شدت

 عامل

 نمره

 

 

 

 

 

فرصت

 ها

1O ( با پدافند غیر عامل و در نهایت گانهسهورزش  راستاییهمسیاسی 

 موثردر امنیت کشور(

43/4 3 40/4 

2O )61/4 0 40/4 زیست محیطی )تنوع آب و هوایی و اقلیم مختلف حاکم بر کشور 

3O  61/4 0 40/4 (گانهسهاجتماعی )المپیکی بودن ورزش 

4O  60/4 3 40/4 (گانهسهسیاسی )توجه ویژه نیروهای مسلح به ورزش 

5O و فارغ التحصیالن رشته  مندی از اساتیداجتماعی )امکان بهره

 (بدنیتربیت

43/4 3 40/4 

6O 00/4 0 40/4 (ژنتیکی در کشور اجتماعی )وجود استعدادهای 

7O  اجتماعی و فرهنگی )تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش با وزارت

 (ورزش و جوانان

40/4 3 60/4 

8O 60/4 3 40/4 )حمایت های سازمان ورزش شهرداری تهران( و اجتماعی فرهنگی 

 

 

 

 

 

 

تهدید

 ها

1T ورزش و  درالویت های وزارت گانهسهجایگاه پایین ورزش ) اجتماعی

 (کمیته ملی المپیک

41/4 6 41/4 

2T وجهه کشور از طرف استثمار جهانی برای تضعیف  تخریب) سیاسی

 مشارکت جهانی ایرانیان(

43/4 0 41/4 

3T  رقبا خارجی )افزایش سطح فنی و توان علمی کشورهای آسیایی و

 جهانی در این رشته(

40/4 6 40/4 

4T  40/4 6 40/4 افزایش رشته های ورزشی مهیج و کم هزینه() داخلیرقبا 

5T عدم تعادل بین ظرفیتهای موجود و میزان عالقه استانها به ) اجتماعی

 فعالیت در این رشته(

40/4 6 40/4 

6T 40/4 6 40/4 از حد استخر ها به سانس های تفریحی( اجتماعی )اختصاص بیش 

7T 41/4 6 41/4 نا به سامان رشته شنا در کشور( وضعیت) اجتماعی 

8T  اقتصادی )فعالیت ضعیف بخش خصوصی و سرمایه گذاری پایین آنها

 (در این رشته

40/4 0 64/4 

9T 41/4 6 41/4 اهش اعزام ها و اردوهای خارجی(افزایش نرخ دالر و ک) اقتصادی 

10T 40/4 0 40/4 محدودیت بهره مندی از تکنولوژی روز دنیا در کشور() تکنولوژی 

11T از تکنولوژی های مدرن آماده سازی ورزشکاران  استفاده) تکنولوژیکی

 در کشور های رقیب(

40/4 0 40/4 

12T 40/4 6 40/4 ن در انجام ورزش شنا(نوا محدودیت پوشش اسالمی با) فرهنگی 

13T تخریب دریاچه ها و تفرج گاه های مناسب برای ) محیطی زیست

 (گانهسهاجرای ورزش 

40/4 0 40/4 

 ∑=22/0  ∑=1 مجموع ضرایب اهمیت عوامل بیرونی
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 3131، زمستان 4، سال اول، شماره در ورزش یو رفتار سازمان یراهبرد تیریمطالعات مد 

 مالی، ج( کنندگانمشارکت( ب، بسترسازیالف( 

جمهوری  گانهسهفدراسیون ورزش  بلندمدتاهداف 

کسب مدال انفرادی قهرمانی آسیا اسالمی ایران: رسیدن به: 

 :ایجاد  -0202کسب سهمیه المپیك  - ساالنبزرگدر رده 

 0ایجاد  - سنی مختلف هایردهپایگاه دائمی قهرمانی در 

 اردوگاه دائمی مسابقاتی.

 گانهسهماتریس راهبردهای فدراسیون ورزش  .4ل جدو
  

 عوامل درونی 

  

  
 

 

 

 

 
 

 عوامل بیرونی

 ضعف ها قوت ها

از وزارت ورزش و کمیته  بودجه کم تصویب شده) یمالمنابع  S1 پرسنل متعهد و با تجربه فدراسیون() یانسانمنابع 

 ملی المپیک(

W1 

زیر ساخت ها ی اجرای ورزش  تجهیزات و) یریکیفمنابع  S2 متخصص فدراسیون(توانمند و  رئیسهمنابع مدیریتی )هییت 

 (گانهسه

W2 

اطالعاتی  فناوری ارتباطات و سیستم های) یاطالعاتمنابع  S3 و منابع آموزشی تخصصی( مدرسانآموزش )کمیته 

 مورد نیاز( مدرن

W3 

شاخص های علمی  الگوها و) یابیاستعدادکمیته 

 استعدادیابی(

S4  آماده ارتقا، یتترب ،جذب شناسایی،) یاتیعملفرایند های 

 سازی و بهره برداری از ورزشکاران(

W4 

در استان  گانهسهو ترویج رشته  مشارکت) یاستانهیئت های  S5 ارتباطات و اطالع رسانی فدراسیون() یعمومروابط 

 ها(

W5 

 W6 اعضای تیم های ملی سلیقه ای( انتخاب سرمربی و) یفنکمیته  S6 تعامالت و کرسی های بین المللی() یالمللروابط بین 

ارزش های اخالقی و اسالمی حاکم بر ) یسارمانفرهنگ 

 فدراسیون(

S7  (درآمدزایی و جذب منابع مالی ناکافی) یابیبازارکمیته W7 

 W8 برگزاری مسابقات بدون برنامه(مسابقات )کمیته 

 W9 پوشش تحتبیان و مر ورزشکاران کم جمعیت

 WOاستراتژی های  SOاستراتژی های  هافرصت

و فارغ التحصیالن  مندی از اساتیدامکان بهره

 بدنیتربیترشته 

O1   

 O2 ژنتیکی در کشور وجود استعدادهای

 O3 حمایت های نیرو های مسلح

تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش با وزارت 

 ورزش و جوانان

O4 

های مناطق جغرافیایی مندی از قابلیتبهره امکان

 کشور

O5 

 WTاستراتژی های  STاستراتژی های  تهدید ها

رقبا )افزایش رشته های ورزشی مهیج و کم 

 هزینه(

T1   •   شناسایی و بکارگیری ظرفیتت هتای استتان هتای

 مستعد

W1,W2,W4, W5, W7,W8, T3,T4,T6 

ستازی و  آماده ،جدب ایجاد و استقرار نظام کشف، •

 ارتقاء ورزشکاران

W1,W2,W3,W4, W5, W6, W7, W8,T1,T3, T8, T9 

ایجاد و استتقرار نظتام تشتویقی و یمتایتی بترای  •

 مشارکت کنندگان

 W2,W4,W5,W6,T1,T2,T3,T4,T7,T8 

وجهه کشور از طرف استثمار  تخریب) یاسیس

 جهانی برای تضعیف مشارکت جهانی ایرانیان(

T2 

نرخ دالر و کاهش اعزام ها و افزایش ) یاقتصاد

 اردوهای خارجی(

T3 

از حد استخر ها به  اجتماعی )اختصاص بیش

 سانس های تفریحی(

T4 

نا به سامان رشته شنا در  وضعیت) یاجتماع

 کشور(

T5 

از تکنولوژی های مدرن  استفاده) یکیتکنولوژ

آماده سازی و تربیت ورزشکاران در کشور های 

 رقیب(

T6 

نوان در  محدودیت پوشش اسالمی با) یهنگفر

 انجام ورزش شنا(

T7 

تخریب دریاچه ها و تفرج گاه ) محیطی زیست

 (گانهسههای مناسب برای اجرای ورزش 

T8 

 درالویت های وزارت گانهسهجایگاه پایین ورزش 

 ورزش و کمیته ملی المپیک

T9 
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 گیرینتیجهبحث و 

های ی حاکی از وجود مدلراهبرد هایپژوهشی مطالعه

های ریزی راهبردی است که سازمانزیادی برای برنامه

اند. این ها استفاده کردهمختلف برحسب شرایط خود از آن

های صنعتی و تجاری شروع و به اکثر ها عمدتاً از بخشمدل

 .اندپیداکردهها نیز تسری سازمان

یکسانی و  ی، کاراگر معتقد است که هیچ نسخهوجودبااین

ها ی سازمانریزی راهبردی برای همهکاملی برای برنامه

ماهیت کار خود، با  بر اساسوجود ندارد و هر سازمان 

انتخاب یك مدل یا ترکیبی از چند مدل و انجام اصالحاتی 

ی راهبردی سازمان خود آن را برای تدوین برنامه

 هایهبرنامدر  توجهقابلدهد، نکته قرار می مورداستفاده

 ورزشی ایران در انتخاب مدل یکسان، هایسازمانراهبردی 

حکایت از تبعیت بدون توجه به ماهیت سازمان دارد  بیشتر

 تأکیدحال اینکه مطالعات حوزه راهبردی روی این مسئله 

 بایستمیدارد که هر سازمان بر اساس طبیعت کار خود 

بردی خود الگو و مدلی را برای طراحی و استقرار برنامه راه

 .(9119 ،کاراگر) در جهت و مسیر درست انتخاب نماید

که با مدل  گانهسهلذا برنامه راهبردی فدراسیون ورزش 

SPP است به دلیل تطابق اجزای این مدل با  شدهتدوین

است  شدهانتخابو ماهیت کاری فدراسیون  نیازها

 هایسازمانهیچ برنامه راهبردی در  تقریباً کهدرحالی

ی داخل کشور یافت نگردید که از این مدل استفاده ورزش

حاکی از آن است که  هابررسی حالباایننموده باشند 

ورزشی ایران مدل دیوید  هایسازمانمدل در  پرکاربردترین

 بدنیتربیتراهبردی اداره  هایبرنامه به توانمیاست که 

 (، اداره کل ورزش و جوانان استان9313دانشگاه شاهرود )

استان کرمان  (، اداره کل ورزش و جوانان9312دستان )کر

(، اداره 9310) نوردانشگاه پیام  بدنیتربیت( اداره کل 9301)

(، اداره کل 9319دانشگاه آزاد اسالمی ) بدنیتربیتکل 

(، اداره کل ورزش و 9300وزارت علوم ) بدنیتربیت

 استان (، اداره کل ورزش و جوانان9300) قماستان  جوانان

 (، اداره کل ورزش و جوانان9300) بلوچستانسیستان و 

مدل  ازلحاظ مسلماً( اشاره کرد که 9300) لرستاناستان 

با این پژوهش همخوانی ندارند ولی آنچه مسلم  مورداستفاده

راهبردی در خیلی  هایبرنامهتدوین  هایمدلاست اجزای 

 تعیین ، تحلیل محیطی؛مأموریتاز موارد همچون تدوین 

و تنها با توجه به دولتی یا  باشندمییکسان  باهماهبرد ر

خصوصی بودن، انتفاعی یا غیرانتفاعی بودن و اندازه 

متفاوت  باهم هاآنفرایند اجرا و اجزای  ازنظرسازمان، 

 هستند.

در صورت مدیریت صحیح و اجرای راهبردهای  درنهایت

 دهیسازمانو  هابرنامه تواندمی گانهسهفدراسیون ورزش 

متمرکز سازند که هرچه بیشتر بر  ایگونهبهخود را 

خود غلبه نموده و برای مواجهه با تهدیدها  هایضعف

آمادگی الزم را کسب کند و موفقیت خود را تضمین 

فدراسیون  رئیسههیئت شودمیهمین منظور پیشنهاد  به نمایند.

را در تقویم  راهبردها سازیپیادهمقدمات  ترسریعهرچه 

متناظر مهیا  هایفعالیتو  هاعملیات صورتبهلیانه خود سا

 نماید.
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 3131، زمستان 4، سال اول، شماره در ورزش یو رفتار سازمان یراهبرد تیریمطالعات مد 

پایاان ناماه کارشناسای ارشاد،  .طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرماانی و همگاانی اساتان قام .(9300عباس )جهان بینی، 

 .دانشگاه پیام نورتهران

 ،"اساالمی آزاد دانشاگاه دانشاجویی ورزش راهباردی برناماة تادوین". (9319) فرشااد تجااری ،مهرزاد حمیدی ،گاللة حسینی

 .:9-33: :9، شماره مدیریت ورزشی

 .32سمت. صفحه  دوم، چا  ،"ریزی استراتژیك برنامه"( .9300) ه، محمدرضاحمیدی زاد

مطالعه تطبیقی ساختار ستادی ورزش دانشجویی کشور با کشورهای (. 9301حسین ) یزدی اکبری ،علیرضا الهی ،حمیدی مهرزاد
 .پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی طرح پژوهشی،، ارائه الگو منتخب و

نشاریه ، "شااهرود دانشاگاه بادنیتربیتبرناماه راهباردی اداره  در طراحی" .(9313اکبر )علی  آقایی ،ندام رضاا ،رمضانی محمود
 .:9-02:  1، شماره پژوهش در ورزش دانشگاهی

طراحای و تادوین راهبارد توساعه ورزش "(.9312) اماین خطیبای ،مهرزاد حمیدی ،محمود گودرزی ،جبار شعبانی پناهی سیف

 .1:-13: 0شماره  مدیریت ورزشی نشریه ،"ردستانقهرمانی استان ک

 نشاریه ،"تحلیل راهبردی درونی و بیرونای اداره کال تربیات بادنی اساتان همادان".(9319علی )پارسا جو  ،غالمرضا شعبانی بهار
 .009-010 :93شماره  ،مطالعات مدیریت ورزشی

 sic.ca-www.cisش بین دانشگاهی کانادا، برنامه راهبردی ورز (.0221راسیون ورزش بین دانشگاهی کانادا )فد

 www.unigames.com.au برنامه راهبردی ورزش دانشگاهی استرالیا،(. 0221دراسیون ورزش دانشگاهی استرالیا )ف

 (ICT) ساازمان طراحی و تدوین مدل راهباردی در"(.9312حسن )اسدی  ،لابوالفض فراهانی ،گودرزی محمود ،فاطمه یعبدو

 .:0-:0 :1شماره  ،مدیریت ورزشی نشریه ،"در سازمان تربیت بدنی

طراحای و تادوین راهبارد توساعه ورزش قهرماانی اساتان "(. 9313) مظفار یکتاا یاار ،قهرماانی امیادابراهیم،  علیدوست قهفرخی

 .31-9:2: 9، شماره انی مدیریت در ورزشنشریه مطالعات مب، " کرمانشاه

طراحای و تادوین راهبارد "(.9300) مقرنسی مهادی ،مجید فراهانی جاللی ، ...نصرا سجادی، محمود گودرزی ،محسن غفرانی

 .921-939 :31شماره  ،حرکت نشریه ،" بلوچستان و توسعه ورزش همگانی استان سیستان

نشاریه ، "SWOTدانشگاه پیام نور باا اساتفاده از تحلیال  بدنیتربیتاداره کل تبیین وضعیت موجود ". (9310) یمهدگودرزی 
 .09-10 :0شماره ، 0 دوره ،پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

موسساه آماوزش عاالی پایان نامه کارشناسی ارشد،  ،استراتژی توسعه ورزش همگانی استان لرستانطراحی . (9300حمزه )ندری 

 .آمل –ولتی شمال غیر انتفاعی و غیر د

پایاان ناماه کارشناسای  ،طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی و همگانی اساتان کرماان .(9301) یعبدالمهد نصیرزاده،

 .ارشد، دانشگاه پیام نورتهران

Chappell Robert. (2004). “Sport development in Botswana”. The sport Journal. Vol. 7. No. 2. 

Islingtonncouncil, (2002).”Sport & Leisure” Strategic. www.islington.gov.uk 

Karager, Delmar W. (1991). Strategic Planning and Management: the key to corporate 

success, Marcel Derkker, Inc. New York 

Kriemadis, Athansios(1997). Strategic Planning in Higher Education Athletic Departments, 

International Journal of Educational Management – vol 11 –No 6. 
Mach ado. M, Taylor.J. (2004). “The status of strategic planning in Portuguese higher 

education institutions”. Higher education policy. Vol. 7. No. 2. 

Malaysia national Olympic committee. (2007). www.olympic.org/malaysia 

122 

http://www.cis-sic.ca/
http://www.unigames.com.au/
http://www.islington.gov.uk/
http://www.olympic.org/malaysia

