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 چکیده
زمانی  ةیک دور دراستان اصفهان ای مدرسههبردی المپیادهای ورزشی درونرا تدوین مضامینپژوهش  این هدف

با  و بودندای مدرسهدرونآماری خبرگان المپیادهای ورزشی  ة. جامعبود بود. پژوهش از نظر هدف کاربردیساله پنج

از گیری ادامه پیدا کرد. هنفر( نمون 22برفی تا رسیدن به اشباع نظری )گیری نظری و گلولهاستفاده از دو روش نمونه

ها استفاده شد. ابزار پژوهش، دهی برای گردآوری و تحلیل دادهدهی و رتبهضریب یِهای کیفی و کم  از روش یبیترک

استفاده شد. برای  یراهبرد یو جلسات شورا ینظر سنج اطلاعات از روش مصاحبه، یآورجمع یبرا و نامة باز بودپرسش

( و ماتریس SPACEارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی ) تریسی از مامورد نیاز در بخش کم  وتحلیل اطلاعاتتجزیه

پژوهش نشان  هاییافته( و در بخش کیفی از روش استقرای منطقی استفاده شد. QSPM) یریزی راهبردی کم برنامه

 یورزش یادهایالمپ یهاکه راهبردینضمن ا دارند؛هشت هدف کلان  یامدرسهدرون یورزش یادهایداد که المپ

رو ینازا تند.کارانه قرار گرفمحافظه یتدر موقع یو اقدام راهبرد یتموقع یابیارز یسبر اساس ماتر ایمدرسهندرو

 بنابراین، یرد؛مد نظر قرار گ یددار بایتاولو یعنوان استراتژمرتبط با ورزش مدارس به یهاو تعامل با سازمان ییافزاهم

توانند اهداف کلان ورزش را نشانه بروند و شرایط را به منظور تحقق یحاضر م ةشدینتدو ةده از برنامبا استفا یرانمد

 شده فراهم آورند.در نظر گرفته اندازِچشم
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 مقدمه
 ةاجتماعی در هر جامعه است و ارائ ـ قتصادیا ةورزش و تربیت بدنی بخش مهمی از توسع ةتوسع

. دستاوردها و است مختلف آن از اهمیت خاصی برخوردارهای استراتژیک در بخشهای برنامه

 .شودمی ای گسترده دارد و موجب رونق اقتصادی و شکوفایی اجتماعیورزش دایره ةتوسعهای پیامد

، 1دیویدورزشی، موضوعی اساسی است )های رقابت ةدر عرصها ملت ةپیروزی پیوست ،مبنابراین

ساکن کامپیوتری و عادات نادرست های تحرکی، بازیامروزه زندگی آپارتمانی و کم(. 02: 0212

ها، روی خانواده پیش  های ترین چالشاز مهم ،جسمانیهای غذایی و متعاقب آن چاقی و ناهنجاری

ترین ترین و مطمئنشدهبدنی و ورزشی شناختهی هافعالیت ،. از طرفیهستندآموزان ویژه دانشبه

ردن هر فرصتی که آوست. فراهمهاجسمانی و بسیاری از بیماریهای راه مقابله با چاقی، ناهنجاری

آموزان حرکت و فعالیت بیشتری داشته باشند، یک عمل مثبت و پسندیده است. طرح دانش

آموزان، به مادگی جسمانی و سلامت دانشآ ةای، با هدف توسعمدرسهالمپیادهای ورزشی درون

تواند با پرکردن می . این طرحاست ورزشیهای تر در فعالیتدنبال ایجاد فرصت مشارکت وسیع

 اجتماعی نقش بسیار مهمی ایفا کندهای آموزان، در کاهش آسیببخشی از اوقات فراغت دانش

 (. 01-02 :1131، حامدی و حسینی)

 و پویـا سیستم یک همانندها سازمان ةهم ؛کندنمی فعالیت خلأ در ایماتیاقتصادی و خد بنگاه هیچ

 متقابـل تعامـل در محـی  اجـاای دیگـر بـا که هریک از آنهـا دارند قرار محیطی داخل در ارگانیک

-00 :0122و همکـاران،  0)جانکوار پذیرندمی تأثیر دیگریک از و گذارندمی تأثیر دیگریک بر و هستند

روی مـدیران قـرار  طور بـالقوه در پـیش های راهبردی بهچالشهایی و در چنین وضعیترازاین (.50

برای بقای خود به ماده، انرژی و  ،سیستم مثابة یکبه یسازمانهر  (.115-123 :0210 ،1د )اُبویلندار

ب کمیـا عنوان محل دسـتیابی بـه منـابع اطلاعات نیاز دارد. مطابق دیدگاه وابستگی منابع، محی  به

هــای محــی  بــه دلیــل کنــد. کشــشینــدهای فنــی و ســازمانی ایفــای نقــش مــیابــرای اعمــال فر

-32 :0215و همکاران،  4)رامیرز دنای برخورداراز اهمیت ویژه ،هایی که محی  آینده داردپیچیدگی

وز ، از بـرهـای مـرتب ها و عملکردا، دیدگاههگذاریبهتر است با استفاده از سیاستها سازمان(. 120

تفکر راهبردی  باید توجه داشت کهراستا دراین (.25-51 :0214 ،0ویکتور) دنکنها جلوگیری ناکامی

 ها اسـتن فرصـتریـافتو د موقع خصوصیات میدان رقابـتبلکه تشخیص ب ،بینی آینده نیستپیش

                                                 
1. David 
2. Jeanquart  
3. Oboyle 
4. Ramirez l 
5. Elbanna 
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ییـر در حال تغ یآوردر دنیای کنونی که با سرعتی سرسام (.032-022 :0212و همکاران،  1)شاپیرا

های شهودی و تجربـی اسـتفاده باره و مبتنی بر قضاوتهای یکگیریتوان از تصمیماست، دیگر نمی

 هایی موفق خواهند بود که بتوانند از علـم و مـدیریت راهبـردی اسـتفاده کننـدکرد. امروزه سازمان

دی را از ریـای راهبـرری اهمیـت برنامـهبسـیا اندیشـمندان. (151-102 :1335و همکاران،  0)بالیر

 ریای راهبردی توافـق نرـر دارنـداند و همگی روی همبستگی برنامههای مختلف بررسی کردهجنبه

ر دیگـو نهادهـای ها ورزشی مانند اکثـر سـازمانهای سازمان (.111-122 :0225و همکاران،  1لیود)

تفکـر  زیـرا ؛نداهرقابت جهانی به سازمانی راهبردمحور تبـدیل شـد ةبرای بقا و دوام در عرصها حوزه

زاینده و پاینـده بـرای سـازمان اسـت )رشـید لمیـر و همکـاران، های راهبردی در جستجوی چرخه

ورزشـی کشـورهای مختلـف بـر حسـب های سـازمانکـه بسـیاری از طـوری(. به123-133: 0214

بـا  نـد.اهخـوبی دسـت یافتهـای و با اجـرای آن بـه موفقیت هموریت خود راهبرد لازم را تهیه کردأم

راهبــرد  ،موریــت خــودأورزشــی بــرای توفیــق در مهای حاکمیــت چنــین تفکــری، برخــی ســازمان

ای پیچیـده گونـهبـهها که ساختار سازمان دیگر تردیدی نیستامروز ند. اکردهرا تدوین  شانسازمانی

خشـند و بتواننـد بـه حیـات خـود تـداوم بنمـی وجـههـیچریای دقیـق بـهشده که آنها بدون برنامه

رو هـر سیسـتمی کـه خواهـان موفقیـت ازایـننیستند.  اورزشی نیا از این مقوله مستثنهای زمانسا

، باید اهداف مشخص داشته باشد و نحوه و زمان رسیدن بـه آن اهـداف را نیـا مشـخص سـازد باشد

   (.321-303 :0211گوهر رستمی و همکاران، )

 زیادی تلاطم با محی  هستیم، تلفمخ هایزمینه در شگرف تحولات و تغییرات شاهد که اکنون

 نوعی از باید موفقیت برای سازمانی هایکرده و سیستم پیدا زیادی شدت رقابت و است مواجه

 محیطی، عوامل شناسایی ضمن کهطوریبه ؛باشد گرامحی  و نگرآینده که بهره گیرند ریایبرنامه

 کند مشخص را آنها با سازمان تعامل نحوة و سازمان بر عوامل آن تأثیر مدتبلند زمانی افق در

 است راهبردی ریایبرنامه همان واقع در ریایبرنامه نوع این (.42-02 :0210، 4کاپلان و نورتون)

 تهدیدهای وها فرصت و داخلی هایضعف وها قوت سازمان، خارجی و داخلی محی  بررسی با که

 بلندمدت اهدافی سازمان، مأموریت و ازاندچشم داشتن نرر در با و ندکمی شناسایی را محیطی

یکی را  راهبردی، هایگاینه بین از اهداف، این به دستیابی برای و کندمی سازمان تنریم برای

  (.42-10: 0210رمضانی و همکاران، )گایند برمی

انـد و در سـطوح ش پـی بـردهزریای راهبـردی در ورورزش کشور نیا به ضرورت برنامههای سازمان

                                                 
1. Shapira  
2. Balir  
3. Lloyd  
4. Kaplan & Nortion 
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راهبردهـای توسـعة ورزش »دوین تـتـوان بـه می از آن میان انجام شده است کههایی پژوهش کلان

دانشـگاهی، ایجـاد تأسیس یک نهاد ملی غیردولتی برای ورزش بین د کهکراشاره  «دانشجویی ایران

و تعامــل بــا  تشــکیلات اســتانی، تقویــت بخــش روابــ  عمــومی، جــذب نیــروی انســانی متخصــص

عنـوان راهبردهـای ورزش دانشـجویی شناسـایی بدنی بدون تداخل وظایف را بهتربیت های دانشکده

تـدوین و معرفـی »در پژوهشی با عنوان  همچنین .(42-02 :0211حمیدی و همکاران، ) کرده است

از طریق مـدل دیویـد بـه ایـن نتیجـه  «کل ورزش و جوانان استان اصفهانراهبردی ادارههای منرر

کل بر اساس ماتریس ارزیابی موقعیـت و اقـدام راهبـردی در هبردی ادارهدست یافتند که موقعیت را

 در رسـدمـی حـال بـه نرـربااین (.120-102 :0210نرری و همکاران، ) موقعیت تهاجمی قرار دارد

 ضعیف همسویی به توانمی آنها ترینمهم از که دارد وجود موانعی راهبردیهای برنامه اجرای مسیر

 کـرد اشـاره نیـاز مـورد محـدود منـابع تخصـیص و ارشد مدیریت ناکافی تعهد ا،راهبرده با کارکنان

 (.  533-531 :0212نرری و یغمایی، )

 انددهکرپیشنهاد ها سازمانعلم مدیریت اباارهای خاصی را به شد، متخصصان  گفتهبا توجه به آنچه 

هـای مـدل ارزیابی کننـد. یکـی از کارگیری آنها بتوانند راهبرد سازمانی خود را تدوین، اجرا وتا با به

اسـت. در ایـن  ریـای راهبـردی دیویـدمختلف، مدل برنامههای سازمانتدوین برنامة راهبردی برای 

 هـای محـوری بـاارزش شـود ومی تـدوینانداز، مأموریت و بیانیـة مأموریـت چشم آنکه مدل پس از

بـه دسـت  و تهدیـدهاها ها، فرصتها، ضعفبا توجه به ماتریس قوت و وتحلیل وضعیت موجودتجایه

و بـا  شـوندمیراسـتا تجمیـع هـمهـای راهبردسپس  ند.وشمی مربوط استخراجهای راهبردد، آینمی

استفاده از ماتریس ارزیابی موقعیت داخلـی و خـارجی وضـعیت محـی  داخلـی و خـارجی سـازمان 

ریس ارزیـابی موقعیـت و اقـدام بـا اسـتفاده از مـات پس از این مراحل،شود. وتحلیل میمربوط تجایه

مـاتریس  ر اسـاسو بعـد از آن بـ شـودمیترسـیم  ورد نررسازمان مهای موقعیت راهبرد 1راهبردی

با مطلوبیـت بالـاتر اسـت،  هایکه روشی تحلیلی برای تشخیص راهبرد، 0یریای راهبردی کمّبرنامه

دیویـد، ) شـوندبندی مییتوضعیت مطلوب اولو شده به منرور حرکت به سمتاستخراجهای راهبرد

0212: 02.)   

آموزان غیرورزشکار از سلامت آموزان ورزشکار نسبت به دانشدانش در پژوهشی اذعان شده است که

فـردی و افسـردگی کمتـری حساسیت بین اضطراب، و شکایات جسمانی، ی برخوردارندتریشروانی ب

یست، آنچـه ای نسابقات المپیادها حرفهطح مس آنجاکهزا (.10-1 :0215جو و خادمی، )رشادت دارند

اسـت کننـده هویت ورزشی افراد شرکت یریگشکل هاست،بیشتر مد نرر  برگاارکنندگان این رقابت

                                                 
1. Strategic Position & Action Evaluation Matrix 
2. Quantitative Strategic Planning Matrix  
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 یامدرسـهدرون یادطرح المپ یاز اهداف اجرا یکیرو ینازا ؛(000-011 :0212 ی،و سلطان ی)وحدان

و  یورزشـ هـاییتن بـه شـرکت در فعالآمـوزادانـش یـبو ترغ یقاوقات فراغـت و تشـو یسازیغن

را  یگروهـ هاییتبهتر است فعال بنابراین است. طرح در مدارس ینبهتر ا یبرگاار برای ییراهکارها

رفاقـت  یةدر سـا یمـیتبا هم یسازگار یری،پذیتمسئول یمی،کار ت یتها با اهمتا بچه یدانتخاب کن

یک فرد در کمک بـه  یربخشاث زیرا؛ (10-1 :0215 ی،جو و خادم)رشادتشوند همراه با رقابت آشنا 

، بسـیار عنوان عضوی از تـیم ورزشـی داردر اعضا بهدیگاهداف گروهی تیم و همچنین تأثیری که بر 

 (.  352-340 :0212و همکاران،  یدی)جمش مهم است

بدنی تربیت های کردن برنامهسطح سلامت و اجتماعی یبا هدف ارتقاای مدرسهدرونمپیاد ورزشی ال

ای اسـت تـا ضـمن ین المپیـاد بهانـه. اوپرورش تعریف شده استدر مدارس در سطح وزارت آموزش

اینکـه ضـمن  ؛فضای نشاط و شادی هم در مدارس بیشتر شـود ،آموزانشناسایی استعدادهای دانش

 در .م با گسترش اخلاق ورزشی و اسلامی از اهداف این برنامه اسـتأمحوربودن، تومشارکت و مدرسه

موزان آدانش ین مدرسه با مشارکت اولیاارود مسئولای انترار میمدرسهاجرای المپیاد ورزشی درون

رفتارهـای حرکتـی  ةتوسـع ایجـاد محیطـی شـاداب در مـدارس و نهادهای دیگـر، در وها و سازمان

  .ازپیش تلاش کنندآموزان بیشدانش
مندی از برنامة راهبـردی و تـدوین نقشـة ای بهرههشده و با توجه به موفقیتگفتهبا استناد به موارد 

 یـتترب ةادار ی امدرسهدرون یورزش یادهایکه طرح المپینهای مختلف و با توجه به اراهبردی حوزه

 هایبررسـ ینا یجقطع نتا طوربه ای ندارد،یراهبرد ةبرنام هیچ ،و ورزش مدارس استان اصفهان یبدن

توسـعه درحـال یکشور یرانا ینکهاهگشا خواهد بود و با توجه به اتوسعه ر یآت یهابرنامه یندر تدو

انجام  یپژوهش یامدرسهدرون یورزش هاییاددر المپ یکاستراتژ یریتمد ینةدر زم یناست و همچن

 بـه یلـازم و ضـرور هابرنامه یدر اجرا یلتسه یبرا یروش ینکاربردن چنبه شناخت و به یازنشده، ن

 یـتمورأانداز و مچشم» :ی همچونهایپرسشدادن به پاسخر قصد دارد با . پژوهش حاضرسدینرر م

؟ نـدکدام ایـن المپادهـااهداف بلندمدت  یست؟استان اصفهان چ یامدرسهدرون یورزش یادهایالمپ

 یراهبـرد عیـتموقو  یست؟چ یو خارج یعوامل داخل یابیارز یسدر ماتر یادهاموجود المپ یتوضع

با استفاده از  یامدرسهدرون یورزش یادهایالمپ یراهبرد ةبرنام ینن تدوضم «کدام است؟ یادهاالمپ

  .کندرائه این المپادها ا ةتوسع برای یینررات کارشناسان و خبرگان استان، راهکارها
 

 پژوهش شناسیروش

 هایپژوهشروش گردآوری اطلاعات، از نوع  از حیثاز نرر هدف کاربردی و  حاضر پژوهش

به بررسی مدارک ی و کیفی دو شیوة کمّبه ها که در آن برای گردآوری دادهاست  تحلیلی ـ توصیفی



 3131، پاییز و زمستان 31پژوهش در ورزش تربیتی شماره                                                                     811

نخبگان، مصاحبه و برگااری جلسات شورای راهبردی پرداخته و مستندات، نررسنجی از مخاطبان و 

 ستادی المپیادهای ورزشیهایی در اختیار مدیران و کارشناسان فرم سپس اطلاعات در قالبشد. 

 استانای مدرسهدرونالمپیادهای ورزشی شرای   ،های شهودیقضاوت اساس یشان برقرار گرفت و ا

افااری تشریح کردند. در بخش کیفی برای انسانافااری و افااری، نرمسخت مختلف های شاخص در را

سازی استفاده شد. فرایند تحلیل منرور مفهومه ب از روش استقرای منطقیها وتحلیل دادهتجایه

های بندی نررها در گروهها، کدگذاری نررها، طبقهصورت بود: اجرا و ویرایش مصاحبهاین  بها هداده

گیری از نتیجه ، ترکیب مفاهیم و در نهایتپژوهشمفهومی یکسان، تفسیر مفاهیم برآمده از 

مختلف احصاشده با های شاخص سپس محققان با مقایسة .گرفتهانجام شهودی های قضاوت

ها، ها، ضعفماتریس قوت ،بندی نرر مدیران و کارشناسانای موجود کشور و جمعاستاندارده

آماری  ةجامعاستان را استخراج کردند. ای مدرسهدرونی ورزشالمپیادهای  و تهدیدهایها فرصت

گیری بودند. با استفاده از دو روش نمونهای مدرسهدرونورزشی های المپیاد نخبگان و خبرگان

آوری جمعگیری ادامه پیدا کرد. نفر( نمونه 32برفی تا رسیدن به اشباع نرری )هنرری و گلول

از  از طریق استفاده اطلاعات موردنیاز از روش مصاحبه، نررسنجی و جلسات شورای راهبردی

را  هالیستچک آن صوری و محتوایی که روایی ای صورت گرفتساختهمحقق یهالیستچک

 ارزیابی ماتریس از یکمّ بخش در موردنیاز اطلاعات وتحلیلتجایه رایب دند.کرمتخصصان تأیید 

 بخش در و( QSPM) یکمّ راهبردی ریایبرنامه ماتریس و( SPACE) راهبردی اقدام و موقعیت

راهبردی المپیادهای ورزشی  فرایند تدوین مضامین شد. استفاده منطقی استقرای روش از کیفی

 آمده است. شمارة یکر شکل استان اصفهان دای مدرسهدرون
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 استان اصفهانای مدرسهدرونراهبردی المپیادهای ورزشی  فرایند تدوین مضامین -3شکل

 

 نتایج
المپیادهـای ورزشـی توسـعة بلندمدت اهداف  و محوریهای ، ارزشاندازچشم، برای تدوین مأموریت

دنی استان تشکیل و اقدام به تدوین و خبرگان تربیت ب کارشناساناستان، جلساتی با ای مدرسهدرون

 :است به شرح ذیل پژوهشحاصل از های نتایج و یافتهآنها شد. 



 3131، پاییز و زمستان 31پژوهش در ورزش تربیتی شماره                                                                     812

 ایمدرسهانداز و اهداف کلان المپیاد درونمحوری، چشمهای موریت، ارزشأم -3 جدول
 

 موریتأم
ها، زیرساخت ةاجتماعی، توسعهای سلامت عمومی و نشاط اجتماعی، کاهش آسیب یارتقا
آموزان، اولیا، مدیران و مربیان، استعدادیابی و هدایت استعدادهای اایش مشارکت دانشاف

 شده در مسیر ورزش قهرمانی کشف

 محوریهای شزار
آموزان، کار گروهی، احترام به خود و دیگران، نرم اسلامی، حفظ کرامت دانشهای رعایت ارزش

 و انضباط، رعایت قوانین 

 اندازچشم
 و آموزانکید بر سلامتی و نشاط دانشأبا تای مدرسهدرونالمپیادهای ورزشی  ةجانبهمه ةتوسع
 1133اجرای موفق و بهینة المپیادها در سال در شدن به یکی از پنج استان برتر کشور تبدیل

 اهداف کلان

 )خروجی ورزش همگانی(آموزان سلامت جسمی و روحی دانشارتقای سطح  .1

 امور فرهنگی(خروجی ) اسلامی ـ ملیگیری و تقویت هویت شکل .0

)خروجی  تربیت بدنی و ورزش مدارس استان اصفهان ةجایگاه و برند ادار یآفرینی در ارتقانقش .1
 ورزش قهرمانی(

 استعدادیابیو ها توسعة زیرساخت  .4

 

برنامـة راهبـردی مـذکور در  ه،سـالدر پایان برش زمـانی پـنج یک،شماره جدول های بر اساس یافته

   .شده نیا محقق خواهد شدانداز در نرر گرفتهچشم ،تحقق این اهداف صورت
 

 هانفاستان اصای مدرسهدرونو ضعف المپیادهای ورزشی  لیست نقاط قوت -8 جدول

 هاضعف هاقوت

 مدارس در ادهایالمپ یاجرا از آموزاندانش ستقبالا
 آموزاندانش نیب سازندههای رقابت جادیا
 آموزاندانش نیب حیصح نگرش جادیا

 ادهایالمپ یاجرا در ورزش انیمرب یهمکار و مشارکت
 یجسمان یآمادگ ةتوسع و یورزشهای مهارت یارتقا
 آموزاندانش

  یداور و قضاوت در ییاجرا کادر و ورزش انیمرب مشارکت
 ادهایالمپ یاجرا از یبدن تیترب کارشناسان تیحما
  اادهیالمپ ةنامنییآ و اساسنامه تیوضعوجود 

  ادهایالمپ یاجرا بر حاکم انضباط و رمن
  مسابقات یبرگاار فصل مدت طول
 یداوطلب نرام ةتوسع و جیترو

 ادهایالمپ ساختار
 برنامهبودن زمان اجرای طرح در ساعت فوقمناسب

 اعتبارات نیافتنصیتخص
 ااتیتجه و امکانات کمبود
 انیمجر یبرا یآموزشهای دوره کمبود
 طرح انیمجر به احمهالحق نشدنپرداخت
 تیجمعکم مدارس در طرح اجرانشدن
 یورزش اماکن و فضاها تیوضع بودننامناسب
 انیمرب و ایاول انجمن فیضع مشارکت
 شدهکشف یاستعدادها از یمعنو و یماد تیحما نبودن

 ااتیتجه و فضاها یمنیا تیوضع بودننامناسب
 آوران و قهرمانان رنگ از مدالتجلیل ضعیف و کم

 پوشش خبری ضعیف المپیادها

 ضعف در مدیریت اجرای المپیادها

 هاعملکرد ضعیف کمیته

  بودن کیفیت اجرای المپیادهانازل

 

مـأموریتی شـامل هـای پـس از تحلیـل محـی  درونـی در حوزه شـمارة دو،با توجه به نتایج جدول 

 ةنقطـ 11در مجمـوع  استان اصـفهانای مدرسهدرونورزشی های المپیادهای ستادی و صفی بخش
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 .  این اداره در نرر گرفته شدای مدرسهدرونالمپیادهای ورزشی مورد ضعف برای  14قوت و 
 

 استان اصفهانای مدرسهدرونالمپیادهای ورزشی های و تهدیدها فرصت -1جدول 

 تهدیدها هافرصت

 کید دین مبین اسلام بر اهمیت ورزش و تربیت بدنیأت

هبری مبنی بر تهذیب، تحصیل و منویات مقام معرم ر
 ورزش

 وپرورش استان به المپیادهاگاه مثبت مسئولان آموزشن

روانی  ةعنوان یک عامل سازندجامعه به المپیادها به اهنگ
 و اجتماعی

 

 جوار همهای نبود تعامل با استان
 المپیادها های بودن سطح استانداردها و زیرساختکم

 هات و زیرساختالگوی توزیع نامناسب امکانا

 عنوان حامیان مالی دن کارخانجات صنعتی بهشنحمایت

 گروهی استان در پوشش اخبار های توجهی رسانهبی

رغبتی اداره کل ورزش و جوانان در همکاری با مجریان بی
 طرح 

بخشی به المپیادها بین نشدن جلسات کیفیتتشکیل
 المپیادها بخشیبرونهای سازمان

 

ورزشـی هـای المپیادوتحلیـل در محـی  بیرونـی پـس از تجایـه شمارة سهنتایج جدول با توجه به 

اسـتان اصـفهان و بـا در نرـر گـرفتن عوامـل تربیـت بـدنی و ورزش مـدارس  ةادار ای مدرسـهدرون

 هفتمورد فرصت و  چهاردر نهایت  ،المپیادهاحاکم بر  غیرة اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و

 .  یم شدتهدید ترس مورد
 

 
 ورزشی مدارس استان اصفهانهای ( المپیادIEماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ) -8شکل 
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خوبی فرایندها کند تا بهمهمی که به مدیران کمک میهای یکی از ماتریس ة دو،شکل شمار براساس

 1خلـی و خـارجیدهنـد، مـاتریس دا تمطابقـها سازمانهای سازمان را با شرای  جاری در فعالیت و

(IE.است ) 0یبندی دو ماتریس ارزیابی محـی  داخلـاین ماتریس از جمع )IFE(   و ارزیـابی محـی

محی  های و ضعفها قوتشده به ثر دادهؤآید. با توجه به رتبه و وزن مدست می به (EFE) 1خارجی

رتبـه و وزن  بـه و بسـته دست آمد به 14/0 نمرة ماتریس محی  داخلی ،المپیادهای ورزشی داخلی 

در نهایت نمـرة مـاتریس ارزیـابی  ،استان یورزشالمپیادهای و تهدیدهای ها به فرصت هشدداده مؤثر 

 یورزشـهـای المپیادرو موقعیت ماتریس داخلی و خـارجی استخراج شد. ازاین 00/0محی  خارجی 

نـوع و نفـوذ  دیـبا بخـشبه این معنی کـه ایـن  ؛استان در محی  حفظ و توسعة خدمات قرار گرفت

 .  های خود توسعه دهدمنطبق با مأموریت ،در محی  داخلی و پیرامونی را خدمات ورزشی خود

 یورزشـ المپیـاد راهبردهای ،(SPACE)موقعیت  ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردیطریق ز ا

شـد. در  استان اصفهان از طریق قدرت خدمات، مایت رقابتی، ثبات محیطی و قـدرت مـالی تـدوین

 محـور در افقـی و ثبـات محیطـی و قـدرت مـالی قدرت خدمات و مایت رقابتی در محور ،این روش

آمده برای قدرت خدمات، مایت رقابتی، ثبات محیطـی و قـدرت دستنمرة به ند.گیرمی قرار عمودی

 : ورزش استان اصفهان به شرح زیر است مالی 
 

3/2- ( =5/1 ( +0/4-)  =x       رقابتی مایت + تخدما قدرت = Xمحور 

2/1( =1/1-(+ )0 ) =Y        مالی قدرت  +محیطی ثبات=Y محور 

 

                                                 
1. Internal & External Matrix 
2. Internal Evaluation Factors 
3. External Evaluation Factors 
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 استان اصفهانای مدرسهدرونالمپیادهای ورزشی  ماتریس ارزیابی موقعیت راهبردهای -1شکل 

 

 ةادار ای مدرسـهدرون المپیادهـای ورزشـی های ضـعفبا توجـه بـه شمارة سه، نتایج شکل  بر اساس

موقعیـت راهبردهـای آن در  ،هـای پیرامـون ایـن ادارهاستان و فرصت ربیت بدنی و ورزش مدارست

معنـی کـه اغلـب راهبردهـایی کـه از تحلیـل اینبه .دست آمد به کارانهمحافره موقعیت راهبردهای

 ةادار ،در آنخواهـد بـود کـه  کارانهمحافرهآید، در قالب راهبردهای دست می به( SWOT) ماتریس

های برداری از فرصـتکوشد با بهرهمی دهاباالمپ ةربیت بدنی و ورزش مدارس استان در اجرای بهینت

 ،دشـوینـد حاصـل مـیآای کـه از ایـن برنتیجه ،بنابراین نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشد. ،موجود

 ةورزشـی مـدارس اسـتان در اجـرای بهینـهـای تربیـت بـدنی و فعالیت ةحاکی از این است که ادار

بارگ قرار های المپیادهای ورزشی باید شایستگی اصولی خود را حفظ کند و خود را در معرض خطر

   ندهد.
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 QSPMهای کلان بر اساس ماتریس بندی نهایی استراتژیاولویت -4جدول 

 عنوان استراتژی نمره اولویت

 موزیآدانشالمپیادهای ورزشی  ةتوسع 33/0 اول

 شده از مسابقات المپاد در مسیر قهرمانیدایت استعدادهای کشفکید بر هأت 02/0 دوم

 آموزیی مسابقات المپیاد دانشبهبود سطح کیفی و کمّ 43/0 سوم

 ن اجلب مشارکت مسئول به منرورآموزان ثیرات ورزش بر دانشأکید بر تأت 13/0 چهارم

 مرتب  با ورزش هایها و سازماننهادها، ارگاندیگر با  افاایش تعامل 15/0 پنجم

 کننده در مسابقاتشرکتهای افاایش تعداد تیم 03/0 ششم

 رسانی مسابقات المپیاد ورزشیافاایش سطح اطلاع 01/0 هفتم

 ی و مربیان ورزشی در المپیادهای ورزشییمشارکت مدیران، کادر اجرا ةتوسع 00/0 هشتم

 شدهتوجه ویژه به نخبگان و استعدادهای ورزشی کشف 23/0 نهم

 آموزیافاایش اعتبارات المپیادهای ورزشی دانش 24/0 دهم

 

استان استخراج شد کـه در ای مدرسهدرونالمپیاد ورزشی راهبردهای شمارة چهار، بر اساس جدول 

هایی که برای تلفیق عوامل داخلی و خـارجی توضـیح بندی راهبردها آمده است. روشنهایت اولویت

هـا، در این مرحله باید از بـین ایـن گاینـه .راهبرد هستند متعدد های ینهگا پدیدآورندة، ندداده شد

ریـای عنوان راهبرد سازمان برگایده شود. برای این کار جـدول برنامـهترین آنها انتخاب و بهمناسب

تکنیکـی  QSPMی یـا ریـای راهبـرد کمّـطراحی شده است. جدول برنامـه QSPM ی یاکمّ راهبرد

. مبنای تشخیص مطلوبیت راهبـرد، دارد یتریشمطلوبیت بی که خیص راهبردبرای تشاست تحلیلی 

برای هریـک از راهبردهـای  ،اساسگویی آن به عوامل مهم داخلی و خارجی است. براینمیاان پاسخ

رسیدن بـه اهـداف در نرـر های در هموارکردن راه یرتبه و وزن مؤثر( ST,WT,SO,WO) چهارگانه

اسـاس نمـرة  نمـرة هریـک از ایـن راهبردهـا محاسـبه و راهبردهـا بـر شـود و در نهایـتگرفته می

بنـدی اولویـت شـمارة سـه،بـا توجـه بـه نتـایج جـدول  د.شونبندی میآمده مرتب و اولویتدستبه

مـدیران  ،آمدهدستنتایج به ر اساسمشخص شده است. ب دهماز راهبرد اول تا  المپیادهاراهبردهای 

هـای المپیادتوانند اهـداف کلـان شده مییادتوجه به اتخاذ راهبردهای  ورزش استان باو کارشناسان 

ــی  ــهدرونورزش ــانه ای مدرس ــتان را نش ــداس ــه بگیرن ــرای  را ب ــم و ش ــق چش ــور تحق ــداز منر  ان

 .  شده فراهم آورنددرنررگرفته
 

 گیریبحث و نتیجه
برای بقـا و دوام در ها حوزه ردیگو نهادهای ها ورزشی مانند اکثر سازمانهای سوم، سازمان ةدر هاار

های کـه بسـیاری از سـازمانطـوریبـه ؛انـدرقابت جهانی به سازمانی راهبردمحور تبدیل شده ةعرص

نـد و بـا اجـرای آن بـه اهموریت خود راهبرد لازم را تهیـه کردأاساس م ورزشی کشورهای مختلف بر
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 ةن برنامـشـتمابـور علـاوه بـر داهـای ای سازمانند. با چنین اندیشهاهخوبی دست یافتهای موفقیت

المللی نیـا هسـتند و ملی و بینهای انداز شفاف، به دنبال حضوری موفق در عرصهراهبردی و چشم

بـا دست یابند.  شدهبه اهداف تعیینبا صرف حداقل انرژی و منابع،  ،این راهبردهاامیدوارند با اجرای 

ها یافتـهد، ندا باید منررها و اهداف سازمان تعیین شـوتوجه به اینکه برای تدوین برنامة راهبردی ابت

انـداز استان اصفهان با توجه به چشم یامدرسهدرون یورزش هاییاداهداف کلان المپدهند نشان می

و کـاهش  آموزاندانش یو روح یاهداف کلان ارتقای سطح سلامت جسمعبارتند از شده درنررگرفته

 ةادار یگـاهجا یآمـوزان، ارتقـادانـش ی اسلام ـ یمل یتهو یتقوو ت یریگشکل ی،اجتماع هاییبآس

 هـاییادالمپ ةکمک به توسع یابی وها، استعدادو ورزش مدارس استان، توسعة زیرساخت یبدن یتترب

 ةادار ی ورزشـ هـاییادالمپ راهبردهـایند کـه آور. در واقع این اهداف این امکان را فراهم مییورزش

درستی تفسیر شـوند و در شده بهیناستان در قالب منررهای تدو یورزش هاییتو فعال یبدن یتترب

و اقـدامات اجرایـی طراحـی  ی، اهداف سالیانهها، اهداف کمّادامه اهداف بلندمدت و راهبردی، سنجه

  شود. امهی ود تا زمینة اجرای صحیح راهبردهای تدوین نشو

خـوبی کند تـا بـهکمک می یرانهمی که به مدهای میکی از ماتریس یک،استراتژ یهامدل بر اساس

 ،ها مطابقـت دهنـدجـاری در سـازمان اسـاس شـرای  موجـود  های سازمان را بـرها و فعالیتفرایند

بنـدی دو مـاتریس ارزیـابی محـی  داخلـی و . این مـاتریس از جمـعاستماتریس داخلی و خارجی 

هـا و شـده بـه قوتثر دادهؤرتبه و وزن مآید. با توجه به دست میه ب محی  خارجی ارزیابیماتریس 

 14/0ماتریس عوامل داخلی  ةنمر ی،امدرسهدرون ی ورزش یادهایالمپ ةحوز های محی  داخلی ضعف

 ةادار ی ورزشـ یادهـایالمپ ةدهد وضعیت محی  داخـل حـوزاین عدد نشان می است؛ دست آمدهه ب

اسـتان  ی امدرسـهدرون یورزش یادهایمپال است؛ یعنیاز متوس   ، کمتراستان دارسم یبدن یتترب

 کـه یهـایها و فعالیتینـدارسـد راهبردهـا، فرد. به نرر مینضعف دار یاصفهان از لحاظ عوامل درون

و تا وضـعیت  ودهچندان مناسب نباند، در پیش گرفته یادهاطرح المپ یان و مجر یرانکارشناسان و مد

 هاییتو ظرف هایلبا توجه به پتانس وضعیت مطلوب، رو، رسیدن بهازاین .مطلوب فاصله داشته است

 یشـرفتشـاهد توسـعه و پ ،نو مـدوّ یـقدق یـایربرنامـه مستلام این است که بـا ،موجود در استان

و نیـا  یمباشـ یـانآموزان و متولو دانش یانو مرب یامدرسه، انجمن اول یتطرح با محور ینا یرچشمگ

در راسـتای رسـیدن  ،های متناسب با اهدافاستراتژی طراحی پردازان و کارشناسان باایده ستلازم ا

 ةهای حـوزها و تهدیـدفرصـت بـه ثرؤم ی دهو وزن بندی. پس از رتبهگام بردارندبه وضعیت مطلوب 

دست آمـد. ه ب 00/0ماتریس عوامل خارجی شاخص  ةنمر ،استان ی امدرسهدرون ی ورزش یادهایالمپ

 یـانگینبالاتر از م یو کم استدر حد متوس   یادهاخارج المپ  یمح یتدهد وضعیعدد نشان م ینا

اسـتان از نرـر عوامـل  ی امدرسـهدرون یورزشـ یادهایالمپ رسدیبه نرر م ینچن روازاین ؛قرار دارد
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و خارج از  یرونیها و عوامل بفرصتاین  از یریگبا بهره که است ها برخوردارفرصت از برخی ،یرونیب

عوامـل داخلـی  ةبرداشت. به صورت کلی از تحلیل نمر یانرو را از م یش پ یدهایهدت توانیم یاراخت

د کـه بـرای رسـیدن بـه وضـعیت کرتوان استنباط ( می00/0) عوامل خارجی ة( و تحلیل نمر14/0)

ها و عوامـل خـارج از از فرصـت یریگبیشتر باید با بهره ،یامدرسهدرون ی ورزش یادهایالمپ مطلوب 

 یمناسـب یاربسـ یهادر خارج از سـازمان فرصـت ی. گاهیدبهبود بخش ار یاط ضعف داخلنق ،یاراخت

. در دکنـ یبردارها بهرهفرصت یناز ا تواندینم یسازمان به سبب داشتن ضعف داخل یول ،وجود دارد

طورکه از تفسیر د. هماننها به حداکثر برسشود نقاط ضعف به حداقل و فرصت یسع یدراهبرد با ینا

 یورزشـ یادهایشود، وضعیت موجود المپاستنباط می یروندرون و ب ی ت محیوضع یینریس تعمات

حفظ و پیشرفت خدمات قرار گرفته است. راهبردهایی که در ایـن  ةاستان در محدود یامدرسهدرون

بـر  ،خـدمات گذشـته روزرسـانی هبنیا و  خدمات نوین ةد منطبق بر ارائنرووضعیت بیشتر به کار می

و  یبـدن یـتترب ةادار را بایـد هاروزرسـانیهستند که این خدمات نوین و به یادهانیازهای المپ ساسا

رسـد . به نرر میبه عهده بگیرد یادهاالمپ ةعنوان متولی اصلی حوزورزش آموزش و پرورش استان به

 یـتمورأممنطبـق بـا  یرامـونیو پ یداخل ی خود را در مح ینوع و نفوذ خدمات ورزش دبایاداره  ینا

   خود توسعه دهد.

 یتموقع یابیارز یسدر ماتر یامدرسهدرون یورزش یادهایموقعیت استراتژیک المپ هایافتهاساس  بر

ت. مـاتریس ارزیـابی موقعیـت و قـرار گرفـکارانه های محافرهدر موقعیت استراتژی یو اقدام راهبرد

ه های رقـابتی بـمحیطی و مایت باتت، ثیند توان مالی، توان خدمات یا صنعآاقدام استراتژیک از بر

 حیــثاز  را های لــازماســتراتژی انتخــاب  ،نهایــت بــر اســاس وضــعیت موجــوددر آیــد و دســت می

های و رویکرد اسـتراتژی کندمیتحلیل  بودنو تدافعی بودن، رقابتیبودنکارانه، محافرهبودنتهاجمی

 ی ارزیـابی موقعیـت و اقـدام راهبـرد بـرای مـاتریس رسـی،. در ایـن بردکنـسازمان را مشخص مـی

ای که از دست آمده است. نتیجهه کارانه بمحافره یکردرو ،استان ی امدرسهدرون ی ورزش یادهای المپ

 یو سـلامت در اجـرا یبـدن یـتمعاونت ترب یراند حاکی از این است که مدشویند حاصل میآاین بر

دن کـردر برطرف یسـع یرامـونپ ی محـ یهـاتبـا اسـتفاده از فرصـ یدبا یورزش مپیادهایال ةینبه

  .ندداشته باشداخل  ی مح یهاضعف
و ورزش مـدارس  یبـدن یـتترب ةادار ی امدرسـهدرون یورزشـ یادهایازآنجاکه محی  پیرامونی المپ

شـده از استان نسبت به محی  داخلی از برتری نسبی برخوردار است، بیشـتر راهبردهـای اسـتخراج

بنـدی اولویـت ،اهیافتهکارانه دارند. با توجه به رویکردی تهاجمی و محافره ،دهاماتریس تعیین راهبر

استان از راهبرد اول تا دهم مشخص شـده  یامدرسهدرون یورزش یادهای( المپQSPM) راهبردهای

. سـتآنها ینتـرمهم ،یتبا توجه به اولو ی،امدرسهدرون یورزش یادهایالمپ ةبر توسع یدکأتاست که 
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مسـابقات  یبه برگـاار یبخشیفیتو ک مکاناتها و اساختیرز ةتوسع یادهاالمپ ةتوسع ةکه لازمازآنجا

بـا  یادهـاالمپ یـانو مجر یمسـئولان سـتادلـازم اسـت آموزان است، در دانش یاهانگ یجادو ا یورزش

 یمنـدنفـع و بهـرهیذ یهاتعامـل بـا نهادهـا و سـازمان یشرو و افـاا یش پـ یهااستفاده از فرصت

آمـوزان را در حضـور موفـق دانـش ةینزم ،وپرورشآموزش یرونیو ب یدرون هاییتاز ظرف یداکثرح

به کار  یورزش قهرمان یو تعال یشرفتتوسعه، پ برایو تمام توان خود را  آورندفراهم  یمل یهاعرصه

 ةادار بـه «یامدرسـهدرون ی ورزشـ یادهـایالمپ ةتوسـع»عنوان با که  یراهبرد ،یفتوصین. بااگیرند

 یـادیندن سـند تحـول بنکریاتیعمل ید، در راستاشومی دپیشنها یورزش هاییتو فعال یبدن یتترب

ها و آموزان در رقابتدانش ةو حضور فعال هم یعدالت آموزش یبر برقرار یوپرورش مبننرام آموزش

 یهـادر رقابتآموزان نخبه و مستعد حضور دانش ةیندر درون مدرسه است تا زم یورزش هاییدادرو

 یردر مسـ یـادشـده از مسـابقات المپکشف یاستعدادها یتد. هداآی اهمفر یالمللینو ب یمل ی،استان

از  یکـی. است یامدرسهدرون ی ورزش یادهایالمپ برایراهبرد اتخاذشده  یتاولو یندوم نیا یقهرمان

اسـت کـه شـخص  ییضـاهاو ف هـایتگوناگون، خلق موقع هایینهکشف استعداد افراد در زم یهاراه

قــرار دهــد.  یشــرفتپ یرخــود را بــروز دهــد و آن را در مســ ةبــالقو هــایابلیتو ق هــاییبتوانــد توانا

 یهاآمـوزان در رشـتهمختلف دانـش یاستعدادها ییشناسا برایفرصت  ینبهتر یورزش یادهایالمپ

در  یشانو قراردادن ااستعدادها  ینپرورش ا برای یبستر مناسب دنتوانیکه مهستند  یمختلف ورزش

 یرشـد و تکامـل جسـمان ینـیبیشپـ یید. توانـانباشـ یورزش قهرمان ایبه اهداف وال یدنرس یرمس

از  یهمگـ مختلف، یورزش هایمستعد در رشته افرادشرکت  برایاز ورزشکار  یابیورزشکار، استعداد

 یبرگـاار یـقم از طرمهـ یـنو ا هسـتند یورزشـ یابیاسـتعداد یهابرنامه یتعوامل اثرگذار بر موفق

  است. یرپذامکان ایمدرسهدرون یورزش یادهایالمپ

ــ یفــیســطح ک بهبــود راهبــرد  ینســوم ی،آمــوزدانــش یادهــایمســابقات در المپ یبرگــاار یو کمّ

و مـورد  ،جذاب مدرسه هاییتهمواره از فعال که یورزش یهاو رقابت هایباز یاست. برگااریادهالمپ

 خـودبـه  را آمـوزانو اوقـات فراغـت دانـش یاز ساعات رسـم یادیزمان ز ،آموزان استدانش ةعلاق

رشـد و  بـرایمـدارس ترین اباارهـای از قـویبـاز یراز د یرو مسابقات ورزشینازا ؛ددهیاختصاص م

که علاوه بـر یطوربه اند؛بوده یتو ترب یمتعل ةآموزان در حوزدانش یو عاطف یجسمان ی،تکامل حرکت

 ی،اجتمـاع یهادر حوزه یفراوان یاتتجرب ،و گذراندن اوقات شاد و بانشاط یورزش یهامهارت یارتقا

 یورزشـ یادهـایالمپ یاجـرا یفیـتک ،وصـفینبـاا آورد.ارمغان مـیآنان به  یبرا یو فرهنگ یاخلاق

 ینمأتـ یـالازم و ن یامکانات و اباارها ةیدر ته یانو مجر یااول به این دارد که یبستگ یامدرسهدرون

 یـدادرو یـنا یـانشده در جرکشف ادهایاز استعد یتمسابقات و حما یبرگاار لازم برای یع مالمناب

کننـده، شـرکت هـاییمو حضـور تعـداد ت یـتتوجه به کمّ ،ینبراد. علاوهکنن مشارکت، چگونه بارگ
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 توانـدیم یادهـاالمپ یسعنـوان رئـآموزشـگاه بـه یربرگاارکننده و توجـه مـد هاییتهنقش کم یفایا

در مدرسـه داشـته  یورزشـ ممهـ یـدادرو ینا یو برگاار یادهاالمپ ةینبه یلازم را در اجرا یربخشاث

 یراهبردهـا یگـرمـرتب  بـا ورزش، از د یهاهـا و سـازماننهادها، ارگان ردیگتعامل با  یشباشد. افاا

 ریگـدتعاملـات مدرسـه بـا  یو چگـونگ یـاانتوجه داشت که م یدهرچند با ست؛یادهادار المپیتاولو

و کمتـر  رنـددا یشـکل کلـیـک ننـد کـه کیم یـینتع ییهاها و دسـتورالعملها را بخشـنامهارگان

در  یشـرفتهاز ابعـاد مشـارکت پ یکـیتوجه داشـت کـه  یدراستا با ین. در اشوندیم ییردستخوش تغ

و  ینفعـان محلـیذ ردیگـهـا، نهادهـا و دادن سـازمانمشـارکت ی،امدرسهدرون یورزش یادهایالمپ

 ردیگاست و با  یانسان یروین رورشمحل پ ینتریوپرورش اصلامر است. نهاد آموزش یندر ا یایهاحن

 دارد.  ناپذیریانکار یتعامل یاجتماع یهانهادها و سازمان

 یامدرسـهدرون یـادالمپ ییاجرا ةنامیوهش ید هرچند ادارات کل صرفاً مجرکراذعان  یدبا یطورکلبه

 ،یختشـنابـر اسـاس عوامـل بـوم یراهبرد اقدامات  یری پذیرثأو ت یتاصل خلاق با استفاده از ،هستند

 ،شـدهگفتـهراهبردهـای  گـرفتن درپیشبـا  ،شدهینتدو ةبرنام در چهارچوب همین توانندیم یرانمد

شـده انـداز درنررگرفتـهمنرـور تحقـق چشـمند و شرای  را بهمد نرر قرار دهاهداف کلان ورزش را 

   فراهم آورند.

 یکارآمـد یدر راسـتا ،و ورزش مـدارس اسـتان یبدن یتادارة تربلازم است  رسدیبه نرر م رواینزا

برگاینـد  هادر اجرای راهبرد را یهایچنین رویکردی، امدرسهدرون ی ورزش یادهایالمپ تر یشهرچه ب

کـه از  دیگر چنـین رویکـردی. ازسویکمک کند یرانمد یندر ب یکتفکر استراتژ یسازینهبه نهاد تا

شـد، ورزش استان به آن احساس نیـاز مـی ی امدرسهدرون یورزش یادهایطولانی در المپ ایهمدت

هـای گونه عملیات و فعالیتهای مناسبی سوق خواهد داد. اینهمگانی و ورزش قهرمانی را به جایگاه

ر رسـالت معاونـت های مأموریتی منطبق بویژه در حوزهبه ،یامدرسهدرون یورزش یادهاینو در المپ

اسـتان را فـراهم  یورزشـ یادهـایالمپ ةینـبه یو سلامت استان زمینـة موفقیـت اجـرا یبدن یتترب
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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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