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چکیده
هدف این پژوهش تدوین مضامین راهبردی المپیادهای ورزشی درونمدرسهای استان اصفهان در یک دورة زمانی
پنجساله بود .پژوهش از نظر هدف کاربردی بود .جامعة آماری خبرگان المپیادهای ورزشی درونمدرسهای بودند و با
استفاده از دو روش نمونهگیری نظری و گلولهبرفی تا رسیدن به اشباع نظری ( 22نفر) نمونهگیری ادامه پیدا کرد .از
ترکیبی از روشهای کیفی و کمیِ ضریبدهی و رتبهدهی برای گردآوری و تحلیل دادهها استفاده شد .ابزار پژوهش،
پرسشنامة باز بود و برای جمعآوری اطلاعات از روش مصاحبه ،نظر سنجی و جلسات شورای راهبردی استفاده شد .برای
تجزیهوتحلیل اطلاعات مورد نیاز در بخش کمی از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی ( )SPACEو ماتریس
برنامهریزی راهبردی کمی ( )QSPMو در بخش کیفی از روش استقرای منطقی استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان
داد که المپیادهای ورزشی درونمدرسهای هشت هدف کلان دارند؛ ضمن اینکه راهبردهای المپیادهای ورزشی
درونمدرسهای بر اساس ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی در موقعیت محافظهکارانه قرار گرفتند .ازاینرو
همافزایی و تعامل با سازمانهای مرتبط با ورزش مدارس بهعنوان استراتژی اولویتدار باید مد نظر قرار گیرد؛ بنابراین،
مدیران با استفاده از برنامة تدوینشدة حاضر می توانند اهداف کلان ورزش را نشانه بروند و شرایط را به منظور تحقق
چشماندازِ در نظر گرفتهشده فراهم آورند.
واژگان کلیدی :المپیادهای ورزشی ،برنامه ،مضامین راهبردی ،مدارس

* نویسنده مسئول

Email: nazarirasool@yahoo.com
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مقدمه
توسعة ورزش و تربیت بدنی بخش مهمی از توسعة اقتصادی ـ اجتماعی در هر جامعه است و ارائة
برنامههای استراتژیک در بخشهای مختلف آن از اهمیت خاصی برخوردار است .دستاوردها و
پیامدهای توسعة ورزش دایرهای گسترده دارد و موجب رونق اقتصادی و شکوفایی اجتماعی میشود.
براینمبنا ،پیروزی پیوستة ملتها در عرصة رقابتهای ورزشی ،موضوعی اساسی است (دیوید،1
 .)02 :0212امروزه زندگی آپارتمانی و کمتحرکی ،بازیهای ساکن کامپیوتری و عادات نادرست
غذایی و متعاقب آن چاقی و ناهنجاریهای جسمانی ،از مهمترین چالشهای پیش روی خانوادهها،
بهویژه دانشآموزان هستند .از طرفی ،فعالیتهای بدنی و ورزشی شناختهشدهترین و مطمئنترین
راه مقابله با چاقی ،ناهنجاریهای جسمانی و بسیاری از بیماریهاست .فراهمآوردن هر فرصتی که
دانش آموزان حرکت و فعالیت بیشتری داشته باشند ،یک عمل مثبت و پسندیده است .طرح
المپیادهای ورزشی درونمدرسهای ،با هدف توسعة آمادگی جسمانی و سلامت دانشآموزان ،به
دنبال ایجاد فرصت مشارکت وسیعتر در فعالیتهای ورزشی است .این طرح میتواند با پرکردن
بخشی از اوقات فراغت دانشآموزان ،در کاهش آسیبهای اجتماعی نقش بسیار مهمی ایفا کند
(حامدی و حسینی.)01-02 :1131 ،
هیچ بنگاه اقتصادی و خدماتیای در خلأ فعالیت نمیکند؛ همة سازمانها همانند یک سیستم پویـا و
ارگانیک در داخل محیطی قرار دارند که هریک از آنهـا بـا دیگـر اجـاای محـی در تعامـل متقابـل
هستند و بر یکدیگر تأثیر میگذارند و از یکدیگر تأثیر میپذیرند (جانکوار 0و همکـاران-00 :0122 ،
 .)50ازاینرو در چنین وضعیتهایی چالشهای راهبردی بهطور بـالقوه در پـیش روی مـدیران قـرار
دارند (اُبویل .)115-123 :0210 ،1هر سازمانی بهمثابة یک سیستم ،برای بقای خود به ماده ،انرژی و
اطلاعات نیاز دارد .مطابق دیدگاه وابستگی منابع ،محی بهعنوان محل دسـتیابی بـه منـابع کمیـاب
بــرای اعمــال فراینــدهای فنــی و ســازمانی ایفــای نقــش مــیکنــد .کشــشهــای محــی بــه دلیــل
پیچیدگیهایی که محی آینده دارد ،از اهمیت ویژهای برخوردارند (رامیرز 4و همکاران-32 :0215 ،
 .)120سازمانها بهتر است با استفاده از سیاستگذاریها ،دیدگاهها و عملکردهـای مـرتب  ،از بـروز
ناکامیها جلوگیری کنند (ویکتور .)25-51 :0214 ،0دراینراستا باید توجه داشت که تفکر راهبردی
پیشبینی آینده نیست ،بلکه تشخیص بموقع خصوصیات میدان رقابـت و دریـافتن فرصـتها اسـت
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(شاپیرا 1و همکاران .)032-022 :0212 ،در دنیای کنونی که با سرعتی سرسامآوری در حال تغییـر
است ،دیگر نمیتوان از تصمیمگیریهای یکباره و مبتنی بر قضاوتهای شهودی و تجربـی اسـتفاده
کرد .امروزه سازمانهایی موفق خواهند بود که بتوانند از علـم و مـدیریت راهبـردی اسـتفاده کننـد
(بالیر 0و همکاران .)151-102 :1335 ،اندیشـمندان بسـیاری اهمیـت برنامـهریـای راهبـردی را از
جنبههای مختلف بررسی کردهاند و همگی روی همبستگی برنامهریای راهبردی توافـق نرـر دارنـد
(لیود 1و همکاران .)111-122 :0225 ،سازمانهای ورزشی مانند اکثـر سـازمانها و نهادهـای دیگـر
حوزهها برای بقا و دوام در عرصة رقابت جهانی به سازمانی راهبردمحور تبـدیل شـدهاند؛ زیـرا تفکـر
راهبردی در جستجوی چرخههای زاینده و پاینـده بـرای سـازمان اسـت (رشـید لمیـر و همکـاران،
 .)133-123 :0214بهطـوریکـه بسـیاری از سـازمانهای ورزشـی کشـورهای مختلـف بـر حسـب
مأموریت خود راهبرد لازم را تهیه کرده و با اجـرای آن بـه موفقیتهـای خـوبی دسـت یافتهانـد .بـا
حاکمیــت چنــین تفکــری ،برخــی ســازمانهای ورزشــی بــرای توفیــق در مأموریــت خــود ،راهبــرد
سازمانیشان را تدوین کردهاند .امروز دیگر تردیدی نیست که ساختار سازمانها بـهگونـهای پیچیـده
شده که آنها بدون برنامهریای دقیـق بـههـیچوجـه نمـیتواننـد بـه حیـات خـود تـداوم ببخشـند و
سازمانهای ورزشی نیا از این مقوله مستثنا نیستند .ازایـنرو هـر سیسـتمی کـه خواهـان موفقیـت
باشد  ،باید اهداف مشخص داشته باشد و نحوه و زمان رسیدن بـه آن اهـداف را نیـا مشـخص سـازد
(گوهر رستمی و همکاران.)321-303 :0211 ،
اکنون که شاهد تغییرات و تحولات شگرف در زمینههای مختلف هستیم ،محی با تلاطم زیادی
مواجه است و رقابت شدت زیادی پیدا کرده و سیستمهای سازمانی برای موفقیت باید از نوعی
برنامهریای بهره گیرند که آیندهنگر و محی گرا باشد؛ بهطوریکه ضمن شناسایی عوامل محیطی،
در افق زمانی بلندمدت تأثیر آن عوامل بر سازمان و نحوة تعامل سازمان با آنها را مشخص کند
(کاپلان و نورتون .)42-02 :0210 ،4این نوع برنامهریای در واقع همان برنامهریای راهبردی است
که با بررسی محی داخلی و خارجی سازمان ،قوتها و ضعفهای داخلی و فرصتها و تهدیدهای
محیطی را شناسایی میکند و با در نرر داشتن چشمانداز و مأموریت سازمان ،اهدافی بلندمدت
برای سازمان تنریم میکند و برای دستیابی به این اهداف ،از بین گاینههای راهبردی ،یکی را
برمیگایند (رمضانی و همکاران.)42-10 :0210 ،
سازمانهای ورزش کشور نیا به ضرورت برنامهریای راهبـردی در ورزش پـی بـردهانـد و در سـطوح
1. Shapira
2. Balir
3. Lloyd
4. Kaplan & Nortion
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کلان پژوهشهایی انجام شده است که از آن میان میتـوان بـه تـدوین «راهبردهـای توسـعة ورزش
دانشجویی ایران» اشاره کرد که تأسیس یک نهاد ملی غیردولتی برای ورزش بیندانشـگاهی ،ایجـاد
تشــکیلات اســتانی ،تقویــت بخــش رواب ـ عمــومی ،جــذب نیــروی انســانی متخصــص و تعامــل بــا
دانشکدههای تربیت بدنی بدون تداخل وظایف را بهعنـوان راهبردهـای ورزش دانشـجویی شناسـایی
کرده است (حمیدی و همکاران .)42-02 :0211 ،همچنین در پژوهشی با عنوان «تـدوین و معرفـی
منررهای راهبردی ادارهکل ورزش و جوانان استان اصفهان» از طریق مـدل دیویـد بـه ایـن نتیجـه
دست یافتند که موقعیت راهبردی ادارهکل بر اساس ماتریس ارزیابی موقعیـت و اقـدام راهبـردی در
موقعیت تهاجمی قرار دارد (نرری و همکاران .)120-102 :0210 ،بااینحـال بـه نرـر مـیرسـد در
مسیر اجرای برنامههای راهبردی موانعی وجود دارد که از مهمترین آنها میتوان به همسویی ضعیف
کارکنان با راهبردها ،تعهد ناکافی مدیریت ارشد و تخصـیص محـدود منـابع مـورد نیـاز اشـاره کـرد
(نرری و یغمایی.)533-531 :0212 ،
با توجه به آنچه گفته شد ،متخصصان علم مدیریت اباارهای خاصی را به سازمانها پیشنهاد کردهاند
تا با بهکارگیری آنها بتوانند راهبرد سازمانی خود را تدوین ،اجرا و ارزیابی کننـد .یکـی از مـدلهـای
تدوین برنامة راهبردی برای سازمانهای مختلف ،مدل برنامهریـای راهبـردی دیویـد اسـت .در ایـن
مدل پس از آنکه چشمانداز ،مأموریت و بیانیـة مأموریـت تـدوین میشـود و ارزشهـای محـوری بـا
تجایهوتحلیل وضعیت موجود و با توجه به ماتریس قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیـدها بـه دسـت
میآیند ،راهبردهای مربوط استخراج میشوند .سپس راهبردهـای هـمراسـتا تجمیـع میشـوند و بـا
استفاده از ماتریس ارزیابی موقعیت داخلـی و خـارجی وضـعیت محـی داخلـی و خـارجی سـازمان
مربوط تجایهوتحلیل میشود .پس از این مراحل ،بـا اسـتفاده از مـاتریس ارزیـابی موقعیـت و اقـدام
راهبردی 1موقعیت راهبردهای سازمان مورد نرر ترسـیم میشـود و بعـد از آن بـر اسـاس مـاتریس
برنامهریای راهبردی کمّی ،0که روشی تحلیلی برای تشخیص راهبردهای با مطلوبیـت بالـاتر اسـت،
راهبردهای استخراجشده به منرور حرکت به سمت وضعیت مطلوب اولویتبندی میشـوند (دیویـد،
.)02 :0212
در پژوهشی اذعان شده است که دانشآموزان ورزشکار نسبت به دانشآموزان غیرورزشکار از سلامت
روانی بیشتری برخوردارند و شکایات جسمانی ،اضطراب ،حساسیت بینفـردی و افسـردگی کمتـری
دارند (رشادتجو و خادمی .)10-1 :0215 ،ازآنجاکه سطح مسابقات المپیادها حرفهای نیست ،آنچـه
بیشتر مد نرر برگاارکنندگان این رقابتهاست ،شکلگیری هویت ورزشی افراد شرکتکننـده اسـت
1. Strategic Position & Action Evaluation Matrix
2. Quantitative Strategic Planning Matrix
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(وحدانی و سلطانی)000-011 :0212 ،؛ ازاینرو یکی از اهداف اجرای طرح المپیاد درونمدرسـهای
غنیسازی اوقات فراغـت و تشـویق و ترغیـب دانـشآمـوزان بـه شـرکت در فعالیتهـای ورزشـی و
راهکارهایی برای برگااری بهتر این طرح در مدارس است .بنابراین بهتر است فعالیتهای گروهـی را
انتخاب کنید تا بچهها با اهمیت کار تیمی ،مسئولیتپذیری ،سازگاری با همتیمـی در سـایة رفاقـت
همراه با رقابت آشنا شوند (رشادتجو و خادمی)10-1 :0215 ،؛ زیرا اثربخشی یک فرد در کمک بـه
اهداف گروهی تیم و همچنین تأثیری که بر دیگر اعضا بهعنوان عضوی از تـیم ورزشـی دارد ،بسـیار
مهم است (جمشیدی و همکاران.)352-340 :0212 ،
المپیاد ورزشی درونمدرسهای با هدف ارتقای سطح سلامت و اجتماعیکردن برنامههای تربیت بدنی
در مدارس در سطح وزارت آموزشوپرورش تعریف شده است .این المپیـاد بهانـهای اسـت تـا ضـمن
شناسایی استعدادهای دانشآموزان ،فضای نشاط و شادی هم در مدارس بیشتر شـود؛ ضـمن اینکـه
مشارکت و مدرسهمحوربودن ،توأم با گسترش اخلاق ورزشی و اسلامی از اهداف این برنامه اسـت .در
اجرای المپیاد ورزشی درونمدرسهای انترار میرود مسئولان مدرسه با مشارکت اولیای دانشآموزان
و سازمانها و نهادهای دیگـر ،در ایجـاد محیطـی شـاداب در مـدارس و توسـعة رفتارهـای حرکتـی
دانشآموزان بیشازپیش تلاش کنند.
با استناد به موارد گفتهشده و با توجه به موفقیتهای بهرهمندی از برنامة راهبـردی و تـدوین نقشـة
راهبردی حوزههای مختلف و با توجه به اینکه طرح المپیادهای ورزشی درونمدرسهای ادارة تربیـت
بدنی و ورزش مدارس استان اصفهان ،هیچ برنامة راهبردیای ندارد ،بهطور قطع نتایج این بررسـیها
در تدوین برنامههای آتی توسعه راهگشا خواهد بود و با توجه به اینکه ایران کشوری درحـالتوسـعه
است و همچنین در زمینة مدیریت استراتژیک در المپیادهای ورزشی درونمدرسهای پژوهشی انجام
نشده ،نیاز به شناخت و بهکاربردن چنین روشی برای تسهیل در اجرای برنامهها لـازم و ضـروری بـه
نرر میرسد .پژوهش حاضر قصد دارد با پاسخدادن به پرسشهایی همچون« :چشمانداز و مأموریـت
المپیادهای ورزشی درونمدرسهای استان اصفهان چیست؟ اهداف بلندمدت ایـن المپادهـا کدامنـد؟
وضعیت موجود المپیادها در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی چیست؟ و موقعیـت راهبـردی
المپیادها کدام است؟» ضمن تدوین برنامة راهبردی المپیادهای ورزشی درونمدرسهای با استفاده از
نررات کارشناسان و خبرگان استان ،راهکارهایی برای توسعة این المپادها ارائه کند.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نرر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات ،از نوع پژوهشهای
توصیفی ـ تحلیلی است که در آن برای گردآوری دادهها به دو شیوة کمّی و کیفی به بررسی مدارک
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و مستندات ،نررسنجی از مخاطبان و نخبگان ،مصاحبه و برگااری جلسات شورای راهبردی پرداخته
شد .سپس اطلاعات در قالب فرمهایی در اختیار مدیران و کارشناسان ستادی المپیادهای ورزشی
قرار گرفت و ایشان بر اساس قضاوتهای شهودی ،شرای المپیادهای ورزشی درونمدرسهای استان
را در شاخصهای مختلف سختافااری ،نرمافااری و انسانافااری تشریح کردند .در بخش کیفی برای
تجایهوتحلیل دادهها از روش استقرای منطقی به منرور مفهومسازی استفاده شد .فرایند تحلیل
دادهها به این صورت بود :اجرا و ویرایش مصاحبهها ،کدگذاری نررها ،طبقهبندی نررها در گروههای
مفهومی یکسان ،تفسیر مفاهیم برآمده از پژوهش ،ترکیب مفاهیم و در نهایت نتیجهگیری از
قضاوتهای شهودی انجامگرفته .سپس محققان با مقایسة شاخصهای مختلف احصاشده با
استانداردهای موجود کشور و جمعبندی نرر مدیران و کارشناسان ،ماتریس قوتها ،ضعفها،
فرصتها و تهدیدهای المپیادهای ورزشی درونمدرسهای استان را استخراج کردند .جامعة آماری
نخبگان و خبرگان المپیادهای ورزشی درونمدرسهای بودند .با استفاده از دو روش نمونهگیری
نرری و گلولهبرفی تا رسیدن به اشباع نرری ( 32نفر) نمونهگیری ادامه پیدا کرد .جمعآوری
اطلاعات موردنیاز از روش مصاحبه ،نررسنجی و جلسات شورای راهبردی از طریق استفاده از
چکلیستهای محققساختهای صورت گرفت که روایی صوری و محتوایی آن چکلیستها را
متخصصان تأیید کردند .برای تجایهوتحلیل اطلاعات موردنیاز در بخش کمّی از ماتریس ارزیابی
موقعیت و اقدام راهبردی ( )SPACEو ماتریس برنامهریای راهبردی کمّی ( )QSPMو در بخش
کیفی از روش استقرای منطقی استفاده شد .فرایند تدوین مضامین راهبردی المپیادهای ورزشی
درونمدرسهای استان اصفهان در شکل شمارة یک آمده است.
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شکل -3فرایند تدوین مضامین راهبردی المپیادهای ورزشی درونمدرسهای استان اصفهان

نتایج
برای تدوین مأموریت ،چشمانداز ،ارزشهای محوری و اهداف بلندمدت توسـعة المپیادهـای ورزشـی
درونمدرسهای استان ،جلساتی با کارشناسان و خبرگان تربیت بدنی استان تشکیل و اقدام به تدوین
آنها شد .نتایج و یافتههای حاصل از پژوهش به شرح ذیل است:
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جدول  -3مأموریت ،ارزشهای محوری ،چشمانداز و اهداف کلان المپیاد درونمدرسهای
ارتقای سلامت عمومی و نشاط اجتماعی ،کاهش آسیبهای اجتماعی ،توسعة زیرساختها،
افاایش مشارکت دانش آموزان ،اولیا ،مدیران و مربیان ،استعدادیابی و هدایت استعدادهای
مأموریت
کشفشده در مسیر ورزش قهرمانی
رعایت ارزشهای اسلامی ،حفظ کرامت دانش آموزان ،کار گروهی ،احترام به خود و دیگران ،نرم
ارزشهای محوری
و انضباط ،رعایت قوانین
توسعة همهجانبة المپیادهای ورزشی درونمدرسهای با تأکید بر سلامتی و نشاط دانشآموزان و
چشمانداز
تبدیلشدن به یکی از پنج استان برتر کشور در اجرای موفق و بهینة المپیادها در سال 1133
 .1ارتقای سطح سلامت جسمی و روحی دانشآموزان (خروجی ورزش همگانی)
 .0شکلگیری و تقویت هویت ملی ـ اسلامی (خروجی امور فرهنگی)
 .1نقشآفرینی در ارتقای جایگاه و برند ادارة تربیت بدنی و ورزش مدارس استان اصفهان (خروجی
اهداف کلان
ورزش قهرمانی)
 .4توسعة زیرساختها و استعدادیابی

بر اساس یافتههای جدول شماره یک ،در پایان برش زمـانی پـنجسـاله ،برنامـة راهبـردی مـذکور در
صورت تحقق این اهداف ،چشمانداز در نرر گرفتهشده نیا محقق خواهد شد.
جدول  -8لیست نقاط قوت و ضعف المپیادهای ورزشی درونمدرسهای استان اصفهان
قوتها
استقبال دانشآموزان از اجرای المپیادها در مدارس
ایجاد رقابتهای سازنده بین دانشآموزان
ایجاد نگرش صحیح بین دانشآموزان
مشارکت و همکاری مربیان ورزش در اجرای المپیادها
ارتقای مهارتهای ورزشی و توسعة آمادگی جسمانی
دانشآموزان
مشارکت مربیان ورزش و کادر اجرایی در قضاوت و داوری
حمایت کارشناسان تربیت بدنی از اجرای المپیادها
وجود وضعیت اساسنامه و آییننامة المپیادها
نرم و انضباط حاکم بر اجرای المپیادها
طول مدت فصل برگااری مسابقات
ترویج و توسعة نرام داوطلبی
ساختار المپیادها
مناسببودن زمان اجرای طرح در ساعت فوقبرنامه

ضعفها
تخصیصنیافتن اعتبارات
کمبود امکانات و تجهیاات
کمبود دورههای آموزشی برای مجریان
پرداختنشدن حقالاحمه به مجریان طرح
اجرانشدن طرح در مدارس کمجمعیت
نامناسببودن وضعیت فضاها و اماکن ورزشی
مشارکت ضعیف انجمن اولیا و مربیان
نبودن حمایت مادی و معنوی از استعدادهای کشفشده
نامناسببودن وضعیت ایمنی فضاها و تجهیاات
تجلیل ضعیف و کمرنگ از مدالآوران و قهرمانان
پوشش خبری ضعیف المپیادها
ضعف در مدیریت اجرای المپیادها
عملکرد ضعیف کمیتهها
نازلبودن کیفیت اجرای المپیادها

با توجه به نتایج جدول شـمارة دو ،پـس از تحلیـل محـی درونـی در حوزههـای مـأموریتی شـامل
بخشهای ستادی و صفی المپیادهای ورزشی درونمدرسهای استان اصـفهان در مجمـوع  11نقطـة
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قوت و  14مورد ضعف برای المپیادهای ورزشی درونمدرسهای این اداره در نرر گرفته شد.
جدول  -1فرصتها و تهدیدهای المپیادهای ورزشی درونمدرسهای استان اصفهان
فرصتها
تأکید دین مبین اسلام بر اهمیت ورزش و تربیت بدنی
منویات مقام معرم رهبری مبنی بر تهذیب ،تحصیل و
ورزش
نگاه مثبت مسئولان آموزشوپرورش استان به المپیادها
نگاه جامعه به المپیادها بهعنوان یک عامل سازندة روانی
و اجتماعی

تهدیدها
نبود تعامل با استانهای همجوار
کمبودن سطح استانداردها و زیرساختهای المپیادها
الگوی توزیع نامناسب امکانات و زیرساختها
حمایتنشدن کارخانجات صنعتی بهعنوان حامیان مالی
بیتوجهی رسانههای گروهی استان در پوشش اخبار
بیرغبتی اداره کل ورزش و جوانان در همکاری با مجریان
طرح
تشکیلنشدن جلسات کیفیت بخشی به المپیادها بین
سازمانهای برونبخشی المپیادها

با توجه به نتایج جدول شمارة سه پـس از تجایـهوتحلیـل در محـی بیرونـی المپیادهـای ورزشـی
درونمدرسـهای ادارة تربیـت بـدنی و ورزش مـدارس اسـتان اصـفهان و بـا در نرـر گـرفتن عوامـل
اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و غیرة حاکم بر المپیادها ،در نهایت چهار مورد فرصت و هفت
مورد تهدید ترسیم شد.

شکل  -8ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ( )IEالمپیادهای ورزشی مدارس استان اصفهان
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براساس شکل شمارة دو ،یکی از ماتریسهای مهمی که به مدیران کمک میکند تا بهخوبی فرایندها
و فعالیتهای سازمان را با شرای جاری در سازمانها مطابقـت دهنـد ،مـاتریس داخلـی و خـارجی1
( )IEاست .این ماتریس از جمعبندی دو ماتریس ارزیابی محـی داخلـی (IFE) 0و ارزیـابی محـی
خارجی )EFE( 1به دست میآید .با توجه به رتبه و وزن مؤثر دادهشده به قوتها و ضعفهای محی
داخلی المپیادهای ورزشی ،نمرة ماتریس محی داخلی  0/14به دست آمد و بسـته بـه رتبـه و وزن
مؤثر دادهشده به فرصتها و تهدیدهای المپیادهای ورزشی استان ،در نهایت نمـرة مـاتریس ارزیـابی
محی خارجی  0/00استخراج شد .ازاینرو موقعیت ماتریس داخلی و خـارجی المپیادهـای ورزشـی
استان در محی حفظ و توسعة خدمات قرار گرفت؛ به این معنی کـه ایـن بخـش بایـد نـوع و نفـوذ
خدمات ورزشی خود را در محی داخلی و پیرامونی ،منطبق با مأموریتهای خود توسعه دهد.
از طریق ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی موقعیت ( ،)SPACEراهبردهای المپیـاد ورزشـی
استان اصفهان از طریق قدرت خدمات ،مایت رقابتی ،ثبات محیطی و قـدرت مـالی تـدوین شـد .در
این روش ،قدرت خدمات و مایت رقابتی در محور افقـی و ثبـات محیطـی و قـدرت مـالی در محـور
عمودی قرار میگیرند .نمرة بهدستآمده برای قدرت خدمات ،مایت رقابتی ،ثبات محیطـی و قـدرت
مالی ورزش استان اصفهان به شرح زیر است:
x = )-4/0( + 1/5( = -2/3
Y = )0(+ )-1/1( =1/2

قدرت خدمات  +مایت رقابتی = Xمحور
ثبات محیطی  +قدرت مالی= Yمحور

1. Internal & External Matrix
2. Internal Evaluation Factors
3. External Evaluation Factors
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شکل  -1ماتریس ارزیابی موقعیت راهبردهای المپیادهای ورزشی درونمدرسهای استان اصفهان

بر اساس نتایج شکل شمارة سه ،با توجـه بـه ضـعفهای المپیادهـای ورزشـی درونمدرسـهای ادارة
تربیت بدنی و ورزش مدارس استان و فرصتهـای پیرامـون ایـن اداره ،موقعیـت راهبردهـای آن در
موقعیت راهبردهای محافرهکارانه به دست آمد .بهاینمعنـی کـه اغلـب راهبردهـایی کـه از تحلیـل
ماتریس ( )SWOTبه دست میآید ،در قالب راهبردهای محافرهکارانه خواهـد بـود کـه در آن ،ادارة
تربیت بدنی و ورزش مدارس استان در اجرای بهینة المپبادها میکوشد با بهرهبرداری از فرصـتهای
موجود ،نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشد .بنابراین ،نتیجهای کـه از ایـن برآینـد حاصـل مـیشـود،
حاکی از این است که ادارة تربیـت بـدنی و فعالیتهـای ورزشـی مـدارس اسـتان در اجـرای بهینـة
المپیادهای ورزشی باید شایستگی اصولی خود را حفظ کند و خود را در معرض خطرهای بارگ قرار
ندهد.
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جدول  -4اولویتبندی نهایی استراتژیهای کلان بر اساس ماتریس QSPM
اولویت

نمره

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم

0/33
0/02
0/43
0/13
0/15
0/03
0/01
0/00
0/23
0/24

عنوان استراتژی
توسعة المپیادهای ورزشی دانشآموزی
تأکید بر هدایت استعدادهای کشفشده از مسابقات المپاد در مسیر قهرمانی
بهبود سطح کیفی و کمّی مسابقات المپیاد دانشآموزی
تأکید بر تأثیرات ورزش بر دانشآموزان به منرور جلب مشارکت مسئولان
افاایش تعامل با دیگر نهادها ،ارگانها و سازمانهای مرتب با ورزش
افاایش تعداد تیمهای شرکتکننده در مسابقات
افاایش سطح اطلاعرسانی مسابقات المپیاد ورزشی
توسعة مشارکت مدیران ،کادر اجرایی و مربیان ورزشی در المپیادهای ورزشی
توجه ویژه به نخبگان و استعدادهای ورزشی کشفشده
افاایش اعتبارات المپیادهای ورزشی دانشآموزی

بر اساس جدول شمارة چهار ،راهبردهای المپیاد ورزشی درونمدرسهای استان استخراج شد کـه در
نهایت اولویتبندی راهبردها آمده است .روشهایی که برای تلفیق عوامل داخلی و خـارجی توضـیح
داده شدند ،پدیدآورندة گاینههای متعدد راهبرد هستند .در این مرحله باید از بـین ایـن گاینـههـا،
مناسبترین آنها انتخاب و بهعنوان راهبرد سازمان برگایده شود .برای این کار جـدول برنامـهریـای
راهبرد کمّی یا  QSPMطراحی شده است .جدول برنامـهریـای راهبـرد کمّـی یـا  QSPMتکنیکـی
تحلیلی است برای تشخیص راهبردی که مطلوبیت بیشتری دارد .مبنای تشخیص مطلوبیت راهبـرد،
میاان پاسخگویی آن به عوامل مهم داخلی و خارجی است .برایناساس ،برای هریـک از راهبردهـای
چهارگانه ( )WO,SO,WT,STرتبه و وزن مؤثری در هموارکردن راههای رسیدن بـه اهـداف در نرـر
گرفته میشـود و در نهایـت نمـرة هریـک از ایـن راهبردهـا محاسـبه و راهبردهـا بـر اسـاس نمـرة
بهدستآمده مرتب و اولویتبندی میشوند .بـا توجـه بـه نتـایج جـدول شـمارة سـه ،اولویـتبنـدی
راهبردهای المپیادها از راهبرد اول تا دهم مشخص شده است .بر اساس نتایج بهدستآمده ،مـدیران
و کارشناسان ورزش استان با توجه به اتخاذ راهبردهای یادشده میتوانند اهـداف کلـان المپیادهـای
ورزشــی درونمدرســهای اســتان را نشــانه بگیرنــد و شــرای را بــه منرــور تحقــق چشــمانــداز
درنررگرفتهشده فراهم آورند.
بحث و نتیجهگیری
در هاارة سوم ،سازمانهای ورزشی مانند اکثر سازمانها و نهادهای دیگر حوزهها برای بقـا و دوام در
عرصة رقابت جهانی به سازمانی راهبردمحور تبدیل شدهانـد؛ بـهطـوریکـه بسـیاری از سـازمانهای
ورزشی کشورهای مختلف بر اساس مأموریت خود راهبرد لازم را تهیـه کردهانـد و بـا اجـرای آن بـه
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موفقیتهای خوبی دست یافتهاند .با چنین اندیشهای سازمانهـای مابـور علـاوه بـر داشـتن برنامـة
راهبردی و چشمانداز شفاف ،به دنبال حضوری موفق در عرصههای ملی و بینالمللی نیـا هسـتند و
امیدوارند با اجرای این راهبردها ،با صرف حداقل انرژی و منابع ،به اهداف تعیینشده دست یابند .بـا
توجه به اینکه برای تدوین برنامة راهبردی ابتدا باید منررها و اهداف سازمان تعیین شـوند ،یافتـهها
نشان میدهند اهداف کلان المپیادهای ورزشی درونمدرسهای استان اصفهان با توجه به چشمانـداز
درنررگرفتهشده عبارتند از اهداف کلان ارتقای سطح سلامت جسمی و روحی دانشآموزان و کـاهش
آسیبهای اجتماعی ،شکلگیری و تقویت هویت ملی ـ اسلامی دانـشآمـوزان ،ارتقـای جایگـاه ادارة
تربیت بدنی و ورزش مدارس استان ،توسعة زیرساختها ،استعدادیابی و کمک به توسعة المپیادهـای
ورزشی .در واقع این اهداف این امکان را فراهم میآورند کـه راهبردهـای المپیادهـای ورزشـی ادارة
تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی استان در قالب منررهای تدوینشده بهدرستی تفسیر شـوند و در
ادامه اهداف بلندمدت و راهبردی ،سنجهها ،اهداف کمّی ،اهداف سالیانه و اقـدامات اجرایـی طراحـی
شوند تا زمینة اجرای صحیح راهبردهای تدوین و مهیا شود.
بر اساس مدلهای استراتژیک ،یکی از ماتریسهای مهمی که به مدیران کمک میکند تـا بـهخـوبی
فرایندها و فعالیتهای سازمان را بـر اسـاس شـرای موجـود جـاری در سـازمانها مطابقـت دهنـد،
ماتریس داخلی و خارجی است .این مـاتریس از جمـعبنـدی دو مـاتریس ارزیـابی محـی داخلـی و
ماتریس ارزیابی محی خارجی به دست میآید .با توجه به رتبه و وزن مؤثر دادهشـده بـه قوتهـا و
ضعفهای محی داخلی حوزة المپیادهای ورزشی درونمدرسهای ،نمرة ماتریس عوامل داخلی 0/14
به دست آمده است؛ این عدد نشان میدهد وضعیت محی داخـل حـوزة المپیادهـای ورزشـی ادارة
تربیت بدنی مدارس استان ،کمتر از متوس است؛ یعنی المپیادهای ورزشی درونمدرسـهای اسـتان
اصفهان از لحاظ عوامل درونی ضعف دارند .به نرر میرسـد راهبردهـا ،فراینـدها و فعالیتهـایی کـه
کارشناسان و مدیران و مجریان طرح المپیادها در پیش گرفتهاند ،چندان مناسب نبوده و تا وضـعیت
مطلوب فاصله داشته است .ازاینرو ،رسیدن به وضعیت مطلوب ،با توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای
موجود در استان ،مستلام این است که بـا برنامـهریـای دقیـق و مـدوّن ،شـاهد توسـعه و پیشـرفت
چشمگیر این طرح با محوریت مدرسه ،انجمن اولیا و مربیان و دانشآموزان و متولیـان باشـیم و نیـا
لازم است ایدهپردازان و کارشناسان با طراحی استراتژیهای متناسب با اهداف ،در راسـتای رسـیدن
به وضعیت مطلوب گام بردارند .پس از رتبهبندی و وزندهی مؤثر بـه فرصـتها و تهدیـدهای حـوزة
المپیادهای ورزشی درونمدرسهای استان ،نمرة ماتریس عوامل خارجی شاخص  0/00به دست آمـد.
این عدد نشان میدهد وضعیت محی خارج المپیادها در حد متوس است و کمی بالاتر از میـانگین
قرار دارد؛ ازاینرو چنین به نرر میرسد المپیادهای ورزشـی درونمدرسـهای اسـتان از نرـر عوامـل
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بیرونی ،از برخی فرصتها برخوردار است که با بهرهگیری از این فرصتها و عوامل بیرونی و خارج از
اختیار میتوان تهدیدهای پیش رو را از میان برداشت .به صورت کلی از تحلیل نمرة عوامـل داخلـی
( )0/14و تحلیل نمرة عوامل خارجی ( )0/00میتوان استنباط کرد کـه بـرای رسـیدن بـه وضـعیت
مطلوب المپیادهای ورزشی درونمدرسهای ،بیشتر باید با بهرهگیری از فرصـتها و عوامـل خـارج از
اختیار ،نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشید .گاهی در خارج از سـازمان فرصـتهای بسـیار مناسـبی
وجود دارد ،ولی سازمان به سبب داشتن ضعف داخلی نمیتواند از این فرصتها بهرهبرداری کنـد .در
این راهبرد باید سعی شود نقاط ضعف به حداقل و فرصتها به حداکثر برسند .همانطورکه از تفسیر
ماتریس تعیین وضعیت محی درون و بیرون استنباط میشود ،وضعیت موجود المپیادهای ورزشـی
درونمدرسهای استان در محدودة حفظ و پیشرفت خدمات قرار گرفته است .راهبردهایی که در ایـن
وضعیت بیشتر به کار میروند منطبق بر ارائة خدمات نوین و نیا بهروزرسـانی خـدمات گذشـته ،بـر
اساس نیازهای المپیادها هستند که این خدمات نوین و بهروزرسـانیها را بایـد ادارة تربیـت بـدنی و
ورزش آموزش و پرورش استان بهعنوان متولی اصلی حوزة المپیادها به عهده بگیرد .به نرر میرسـد
این اداره باید نوع و نفوذ خدمات ورزشی خود را در محی داخلی و پیرامـونی منطبـق بـا مأموریـت
خود توسعه دهد.
بر اساس یافتهها موقعیت استراتژیک المپیادهای ورزشی درونمدرسهای در ماتریس ارزیابی موقعیت
و اقدام راهبردی در موقعیت استراتژیهای محافرهکارانه قـرار گرفـت .مـاتریس ارزیـابی موقعیـت و
اقدام استراتژیک از برآیند توان مالی ،توان خدمات یا صنعت ،ثبات محیطی و مایتهای رقـابتی بـه
دســت میآیــد و در نهایــت بــر اســاس وضــعیت موجــود ،انتخــاب اســتراتژیهای لــازم را از حیــث
تهاجمیبودن ،محافرهکارانهبودن ،رقابتیبودن و تدافعیبودن تحلیل میکند و رویکرد اسـتراتژیهای
سازمان را مشخص مـیکنـد .در ایـن بررسـی ،بـرای مـاتریس ارزیـابی موقعیـت و اقـدام راهبـردی
المپیادهای ورزشی درونمدرسهای استان ،رویکرد محافرهکارانه به دست آمده است .نتیجهای که از
این برآیند حاصل میشود حاکی از این است که مدیران معاونت تربیـت بـدنی و سـلامت در اجـرای
بهینة المپیادهای ورزشی باید بـا اسـتفاده از فرصـتهـای محـی پیرامـون سـعی در برطرفکـردن
ضعفهای محی داخل داشته باشند.
ازآنجاکه محی پیرامونی المپیادهای ورزشـی درونمدرسـهای ادارة تربیـت بـدنی و ورزش مـدارس
استان نسبت به محی داخلی از برتری نسبی برخوردار است ،بیشـتر راهبردهـای اسـتخراجشـده از
ماتریس تعیین راهبردها ،رویکردی تهاجمی و محافرهکارانه دارند .با توجه به یافتهها ،اولویـتبنـدی
راهبردهای ( )QSPMالمپیادهای ورزشی درونمدرسهای استان از راهبرد اول تا دهم مشخص شـده
است که تأکید بر توسعة المپیادهای ورزشی درونمدرسهای ،با توجه به اولویت ،مهمتـرین آنهاسـت.
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ازآنجاکه لازمة توسعة المپیادها توسعة زیرساختها و امکانات و کیفیتبخشی به برگـااری مسـابقات
ورزشی و ایجاد انگیاه در دانشآموزان است ،لـازم اسـت مسـئولان سـتادی و مجریـان المپیادهـا بـا
استفاده از فرصتهای پـیش رو و افـاایش تعامـل بـا نهادهـا و سـازمانهای ذینفـع و بهـرهمنـدی
حداکثری از ظرفیتهای درونی و بیرونی آموزشوپرورش ،زمینة حضـور موفـق دانـشآمـوزان را در
عرصههای ملی فراهم آورند و تمام توان خود را برای توسعه ،پیشرفت و تعالی ورزش قهرمانی به کار
گیرند .بااینتوصیف ،راهبردی که با عنوان «توسـعة المپیادهـای ورزشـی درونمدرسـهای» بـه ادارة
تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی پیشنهاد میشود ،در راستای عملیاتیکردن سـند تحـول بنیـادین
نرام آموزشوپرورش مبنی بر برقراری عدالت آموزشی و حضور فعال همة دانشآموزان در رقابتها و
رویدادهای ورزشی در درون مدرسه است تا زمینة حضور دانشآموزان نخبه و مستعد در رقابتهـای
استانی ،ملی و بینالمللی فراهم آید .هدایت استعدادهای کشفشـده از مسـابقات المپیـاد در مسـیر
قهرمانی نیا دومین اولویت راهبرد اتخاذشده برای المپیادهای ورزشی درونمدرسهای است .یکـی از
راههای کشف استعداد افراد در زمینههای گوناگون ،خلق موقعیتهـا و فضـاهایی اسـت کـه شـخص
بتوانــد تواناییهــا و قابلیتهــای بــالقوة خــود را بــروز دهــد و آن را در مسـیر پیشــرفت قــرار دهــد.
المپیادهای ورزشی بهترین فرصت برای شناسایی استعدادهای مختلف دانـشآمـوزان در رشـتههای
مختلف ورزشی هستند که میتوانند بستر مناسبی برای پرورش این استعدادها و قراردادن ایشان در
مسیر رسیدن به اهداف والای ورزش قهرمانی باشـند .توانـایی پـیشبینـی رشـد و تکامـل جسـمانی
ورزشکار ،استعدادیابی از ورزشکار برای شرکت افراد مستعد در رشتههای ورزشی مختلف ،همگـی از
عوامل اثرگذار بر موفقیت برنامههای اسـتعدادیابی ورزشـی هسـتند و ایـن مهـم از طریـق برگـااری
المپیادهای ورزشی درونمدرسهای امکانپذیر است.
بهبــود ســطح کیفــی و کمّ ـی برگــااری مســابقات در المپیادهــای دانــشآمــوزی ،ســومین راهبــرد
المپیادهاست .برگااری بازیها و رقابتهای ورزشی که همواره از فعالیتهای جذاب مدرسه ،و مـورد
علاقة دانشآموزان است ،زمان زیادی از ساعات رسـمی و اوقـات فراغـت دانـشآمـوزان را بـه خـود
اختصاص میدهد؛ ازاینرو مسابقات ورزشی از دیربـاز از قـویترین اباارهـای مـدارس بـرای رشـد و
تکامل حرکتی ،جسمانی و عاطفی دانشآموزان در حوزة تعلیم و تربیت بودهاند؛ بهطوریکه علاوه بـر
ارتقای مهارتهای ورزشی و گذراندن اوقات شاد و بانشاط ،تجربیات فراوانی در حوزههای اجتمـاعی،
اخلاقی و فرهنگی برای آنان به ارمغان مـیآورد .بـااینوصـف ،کیفیـت اجـرای المپیادهـای ورزشـی
درونمدرسهای بستگی به این دارد که اولیا و مجریان در تهیة امکانات و اباارهای لازم و نیـا تـأمین
منابع مالی لازم برای برگااری مسابقات و حمایت از استعدادهای کشفشده در جریـان ایـن رویـداد
بارگ ،چگونه مشارکت کنند .علاوهبراین ،توجه به کمّیـت و حضـور تعـداد تیمهـای شـرکتکننـده،

841

پژوهش در ورزش تربیتی شماره  ،31پاییز و زمستان 3131

ایفای نقش کمیتههای برگاارکننده و توجـه مـدیر آموزشـگاه بـهعنـوان رئـیس المپیادهـا میتوانـد
اثربخشی لازم را در اجرای بهینة المپیادها و برگااری این رویـداد مهـم ورزشـی در مدرسـه داشـته
باشد .افاایش تعامل با دیگر نهادها ،ارگانهـا و سـازمانهای مـرتب بـا ورزش ،از دیگـر راهبردهـای
اولویتدار المپیادهاست؛ هرچند باید توجه داشت که میـاان و چگـونگی تعاملـات مدرسـه بـا دیگـر
ارگانها را بخشـنامهها و دسـتورالعملهایی تعیـین میکننـد کـه یـک شـکل کلـی دارنـد و کمتـر
دستخوش تغییر میشوند .در این راستا باید توجه داشـت کـه یکـی از ابعـاد مشـارکت پیشـرفته در
المپیادهای ورزشی درونمدرسهای ،مشـارکتدادن سـازمانهـا ،نهادهـا و دیگـر ذینفعـان محلـی و
ناحیهای در این امر است .نهاد آموزشوپرورش اصلیترین محل پرورش نیروی انسانی است و با دیگر
نهادها و سازمانهای اجتماعی تعاملی انکارناپذیری دارد.
بهطورکلی باید اذعان کرد هرچند ادارات کل صرفاً مجری شیوهنامة اجرایی المپیـاد درونمدرسـهای
هستند ،با استفاده از اصل خلاقیت و تأثیرپذیری اقدامات راهبردی بـر اسـاس عوامـل بـومشـناختی،
مدیران میتوانند در چهارچوب همین برنامة تدوینشده ،بـا درپیشگـرفتن راهبردهـای گفتـهشـده،
اهداف کلان ورزش را مد نرر قرار دهند و شرای را بهمنرـور تحقـق چشـمانـداز درنررگرفتـهشـده
فراهم آورند.
ازاینرو به نرر میرسد لازم است ادارة تربیت بدنی و ورزش مـدارس اسـتان ،در راسـتای کارآمـدی
هرچه بیشتر المپیادهای ورزشی درونمدرسهای ،چنین رویکردهایی را در اجرای راهبردها برگاینـد
تا به نهادینهسازی تفکر استراتژیک در بین مدیران کمک کند .ازسویدیگر چنـین رویکـردی کـه از
مدتهای طولانی در المپیادهای ورزشی درونمدرسهای استان به آن احساس نیـاز مـیشـد ،ورزش
همگانی و ورزش قهرمانی را به جایگاههای مناسبی سوق خواهد داد .اینگونه عملیات و فعالیتهـای
نو در المپیادهای ورزشی درونمدرسهای ،بهویژه در حوزههای مأموریتی منطبق بر رسـالت معاونـت
تربیت بدنی و سلامت استان زمینـة موفقیـت اجـرای بهینـة المپیادهـای ورزشـی اسـتان را فـراهم
میآورد.
منابع
Blair, S. Booth, I. Gyarfas, H. Iwane, B. Mari, V. (1996). "Development of public
policy and physically activity initiatives internationally". Sport Medicine 21, PP:
157-63.
David, F. (2010). "StrategicManagment". Translators: Corp AS; the Arabs cm.
)Thirteenth Edition. Tehran: Cultural Research Bureau, pp. 50-1. (Persian
GoharRostami, H. Kozehchyan, H. Amiri, M. Honary, H. (2013). "Typology system
stakeholders and strategic management of sports in the country". Sport management
)studies; 5 (19): 959-71. (Persian

1.

2.
3.

842
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.

... تدوین مضامین راهبردی المپیادهای ورزشی
Hamedi, S. Hosseini, S. H. (2015). "Brilliant athlete inter-school effects". Journal of
Teaching in Physical Education, 2(1): 50-3. (Persian)
Hamidi, M. Elahi, A. Akbari, H. (2011). "Staff of university sport of development
strategies". Journal of Research in Sport Science, Sport Management, 5(1): 40-27.
(Persian)
Jamshidi, A. Goudarzi, M. Annette, Z. Shrrei, A. (2017). The relationship between
emotional intelligence and team effectiveness male and female students participated
in sports in the eleventh Students Cultural Olympiad. Sport Management. 6 (8):
845-60. (Persian)
Jeanquart, M. Sandra, C, Mark, V. (2017). "Strategic fit: Key to growing enterprise
value through organizational capital". Business Horizons, 60(1): 55-65.
Kaplan, R. Norton. S. (2012). "Strategy-focused organization". Translation Pervez
Bakhtiari. Ninth edition, publishing Industrial Management Institute. Tehran, pp.
40-20. (Persian)
Khosravizadeh, E. (2010). "Identifying strengths, weaknesses, opportunities and
threats of the Iranian National Olympic Committee, issues and challenges facing it".
Journal of Sport Management, 1(1): 35. 19. (Persian)
LashkarBoloki, M. (2012). "Commands and techniques of strategic thinking"
Tehran: Publication of the letter. 13-165. (Persian)
Lloyd, C. Harris. E, O. (2006). "Initiating strategic planning". Journal of business
research 59. PP: 100-11.
Nazari, R. Ehsani, M. Hamidi, M. Salari, M. (2015). "Developing and introducing
strategic perspective of the Directorate General of Youth and Sports of the
province". Journal Sport Management, 1: 157-72. (Persian)
Nazari, R. Yaghmaei, L. (2017). Spatial planning is a strategic document of the
sport in the province. Journal of Sport Management. 8 (5): 683-98. (Persian)
Nazari, V. Razavi, M. Hosseini, E. (2015). "Development and Strategic Planning for
beach volleyball Islamic Republic of Iran". Sports Management Studies, 27(1): 6386. (Persian)
Oboyle, I. (2015). "Developing a performance management framework for a
national sport organization". Sport Management Review, 18(2): 308-16.
Ramadan, M. Andam, R. Aghaei. A. (2015). "Designing a strategic plan for the
Department of Physical Education ". Research on college sports, 7(1): 15-40.
(Persian)
Ramírez, R. Selsky, J W. (2016.)."Strategic Planning in Turbulent Environments: A
Social Ecology Approach to Scenarios". Long Range Planning, 49(1): 90-102.
Rashid lamir, A. Dehghan, A. Rashid Lamir, A (2014). "Developing a strategic plan
for the Department of Sport and Youth Khorasan Razavi province in the field of
sports and physical education". Journal of Sport Management. 5 (4): 179-98.
(Persian)
Reshadatjo, S. Khademi, M. (2016). School Sports Olympiad impact on the mental
health of female high school students in Tehran. Third National Conference on
Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies. PP. 1-12.
(Persian)

3131  پاییز و زمستان،31 پژوهش در ورزش تربیتی شماره

842

20. Sajadi, N. (2006). "Sports master plan of the strategy to" Fifth International
Conference on Physical Education Physical Education, University martyr Beheshti
University, Tehran. PP. 29. (Persian)
21. Shapira, H. Ketchie, A. Nehe, M. (2017). "The integration of Design thinking and
strategic Sustainable Development". Journal of Cleaner Production, 140(1): 277-87.
22. Vahdani, M. Soltani, N. (2017). Modeling the effect of exercise on orientation and
athletic identity of participants in the eleventh University Sport Olympiad country
boy. Sport Management. 8 (4). 511-25. (Persian)
23. Victor, D. Agamut, P. (2014). "Policy trend of strategic environmental assessment
in Asia". Environmental Science & Policy, 41(1): 63-76.

استناد به مقاله

 تدوین مضامین راهبردی المپیادهای ورزشی.) پاییا و زمستان،1135( . رسول،نرری
.011-43 :)11(0 ، پژوهش در ورزش تربیتی.درونمدرسهای استان اصفهان
10.22089/res.2017.3878.1270 :شناسه دیجیتال
Nazari. R. (2017). Strategic Perspective for the Development of Sport in the
School Olympiads in Isfahan Province. Research on Educational Sport,
5(13): 231-48. (Persian). Doi: 10.22089/res.2017.3878.1270

843

... تدوین مضامین راهبردی المپیادهای ورزشی

Strategic Perspective for the Development of Sport in the
School Olympiads in Isfahan Province
R. Nazari13
1. Associate Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Isfahan
branch*
Received: 2017/03/10

Accepted: 2017/05/09

Abstract
The purpose of this study was designing Strategic to develop inter-school sports
Olympiad in Isfahan province for a period of five years. The aim of this study was
applied. The population of elites and experts were inter-school sports Olympiad. Using
theoretical and snowball sampling methods to achieve theoretical saturation (80)
sampling was continued. A combination of qualitative methods opens questionnaire and
interviews and quantitative methods yield index and ranking was used to collect and
analyze the data. Survey, a questionnaire was open, for collecting the required
information from interviews, surveys and meetings were strategic. To analyze the
information required in the quantitative part of the evaluation matrix and strategic
position (SPACE) and quantitative strategic planning matrix (QSPM) and in the quality
of logical induction method was used. The results showed that the inter-school sports
Olympiads has had eight major goal, while inter-school sports Olympiads strategies
based on the evaluation matrix position and action strategy was conservative position,
the synergy and interaction with the organization of sports-related schools as a strategy
priority should be considered, manages the program compiled now can goals exercise to
go sign the agreement in order to realize the vision is intended to provide.
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