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 چکيده

روش  آموزی کشور بود.راهبردی فدراسیون ورزش دانش نامةتدوین براین پژوهش، طراحی و هدف 

های کیفی و با استفاده از روش وسوات  با رویکرد راهبردییند مطالعات پژوهش حاضر برمبنای فرا

عنوان جامعه و ، بهنفر 65آموزی به تعداد ران و متخصصان آشنا با ورزش دانشمدی .انجام شدکمی 

با  وبود  پیمایشی ،اطالعات آوریروش جمع. سنجی شدها نظرو از آنشدند آماری انتخاب  نمونة

سالت، ر بیانیة احصای با هدفو مصاحبه با اعضای جامعه بسته  باز و نامةاستفاده از دو پرسش

ی انجام شد. اطالعات دلف و به روش فرصت و تهدید ضعف، های محوری، نقاط قوت،انداز، ارزشچشم

یی تهدید، نهاشش فرصت و ت، هفت ضعف، هفت نظر شورای راهبری در پنج قوآمده با نکتهدستبه

 راهبردیعیت موقبا استفاده از جدول ارزیابی عوامل درونی و بیرونی و محاسبات الزم،  ،همچنین .شد

 تعدادت سوا مندی از تحلیل ماتریسبا بهره ،کارانه شناسایی شد. سپسفدراسیون در وضعیت محافظه

 درمجموع،و  تدافعی راهبرد یک رقابتی و سه راهبردمحافظه کارانه،  راهبرد دو،  تهاجمی راهبرد شش

 کمی راهبردیریزی رنامهشده با ماتریس براهبردهای شناسایی .شناسایی شدند راهبرد 12

 .شدندبندی اولویت
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 مقدمه
قابت عصر رقابت عصر صنعتی به ر و اندقرار گرفته یدگرگونی بنیادینمسیر ها در سازمان ،امروزه

ها بسیاری از سازمان ،)اطالعات( (. در این عصر1386 ،1)کاپالن و نورتون اطالعات تبدیل شده است

یر های فناورانه، تغینوآوری ةواسطهنامطمئنی مواجه هستندکه ب پایدار و فزایندةها با رقابت شرکت و

در  (.1386شهایی،  و نژاده است )جعفرتغییر مشتریان شدت یافتهای بازاری و نیازهای درحالمحیط

گی ، بتوانند از ویژکنند خود را حفظبقای  اینکهتا درعین کنندباید عمل چگونه ها سازماناین محیط، 

 کیه بر مدیریت راهبردیت .کنندو پیشرفت  کرده حداکثر منفعت را کسب محیط تغییرات اساسی این

)نامطمئن و  که ایمحیط آشفته این در .برای مقابله با این چالش است بهترین پشتوانه وترین مهم

، هاآنبقا و پیشرفت  عواملترین مما در آن مشغول فعالیت هستند، یکی از مههای سازمانمتغیر( 

 .(1383 ،سیماراهبردمحوری است )خوش

ویژه نهادهای هب ها وها، سازماندولتتا مدیران در  انددر سالیان اخیر، دالیل متعددی باعث شده 

ها نخواهد بود؛ ل مشکالت آنحریزی به شکل سنتی دیگر قادر به ورزشی دریابند که برنامه -آموزشی

ورزشی مطرح  -ر نهادهای آموزشینوان یک ضرورت دعریزی راهبردی بهگیری از برنامهبهره ،روینااز

ریزی راهبردی مطرح های مختلفی در رابطه با برنامهدسال گذشته، رویکروپنج شدهاست. در بیست

رشد  زشی باعثهای جسمانی و ورها متناسب با افزایش تقاضای شرکت در فعالیتکه اکثر آن اندشده

ها، گویی به این تقاضا، جنبشکه برای پاسخنحویاند؛ بهها در سطح جهان شدهین فعالیتو گسترش ا

بدنی و ورزش در جوامع برای اند که حاکی از اهمیت تربیتوجود آمدههها و نهادهای مختلفی بسازمان

 (. 1391 است )سجادی، المللیهای بیننشاط عمومی و کسب موفقیتبهبود و ارتقای سطح سالمتی و 

های آن برای بخشیدن به تالشیندی درجهت تجهیز منابع سازمان و وحدتافر برنامة راهبردی

 ی و بیرونی هر سازمانهای درونمدت با توجه به امکانات و محدودیتو اهداف بلند به رسالت دستیابی

تهدیدهای بیرونی سازمان  ها وفرصتهمچنین، های داخلی و ها و ضعفیند، قوتا. در این فراست

، اهداف بلندمدت برای آن تدوین موریت سازمانشوند و با توجه به مأشناسایی می 2(سوات )تحلیل

که  دنشوانتخاب میهایی های راهبردی، راهبردتیابی به این اهداف، ازبین گزینهو برای دس شوندمی

صورت ند و از تهدیدها پرهیز شود تا درروها ازبین ها، ضعفگیری از فرصتها و با بهرهبا تکیه بر قوت

 (. 1390کریمی، رای صحیح باعث موفقیت سازمان شوند )سیداج

دائم بر رویدادهای  صورتها ناگزیرند بهسازمان امروزه نظر قرار داد این است کهمدآن چیزی که باید 

ییرات وفق رت خود را با تغحسب ضرود تا بتوانند در زمان مناسب و برداخلی و خارجی نظارت کنن

                                                 
1. Kaplan & Norton 

2. SWOT )Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats( 
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ها وفق دهند )هانگر و خود را با آن صولی این تغییرات را شناسایی کنندا ها باید به شیوةدهند. سازمان

 (.9138 ،1ویلن و

 مدیریت، لکرد مانندهای کلیدی عمبه تعیین حوزههای ورزشی ی از سازمانبسیار ،ینددر این فرا

ی وین و اجرااساس یک کار علمی و مشارکتی به تداند و برورزش همگانی، آموزشی و قهرمانی پرداخته

ی از راهبردهای کیآموزش و استخدام مربیان  ،در استرالیا ،مثال اند؛ برایکرده اقدام برنامة راهبردی

های ها و برنامهاز طرحمیسون ورزش استرالیا بخشی نظر گرفته شده است. کمهم در سند برنامة ملی در

 (.1380)شعبانی، نیروی انسانی سازمان ورزش اختصاص داده است حمایتی خود را به توسعة

وپرورش بیشترین سهم را در ، وزارت آموزشهای وابسته به دولتبین تمامی نهادها و سازماندر

تر فعالفای نقش هرچهعهده دارد؛ بنابراین، برای ایرآوردن چرخ ورزش در سطح جامعه بهدحرکتبه

آموزان، شناسایی عوامل مؤثر در میزان موفقیت های ورزشی دانشویژه توسعة فعالیتهدر این عرصه و ب

 (.1382)کالنترزاده،  شودی محسوب میاین حوزه از مسائل اصلی و اساس

های برنامههداف کالن، راهبردها و اازمند تدوین دیگر نی آموزی نیز همانند هر نظامورزش دانش

رفتن هدررفتن و بهکاری و بیراههیر حرکت بتواند از هرگونه دوبارهآگاهی از مس برعملیاتی است تا عالوه

 ، فیزیکی و اطالعاتی خود اجتناب ورزد.منابع مالی، انسانی

لقی تاختاری یک فدراسیون نوپا نظر حقوقی و ستأسیس شد؛ اما از 1381از سال این فدراسیون 

در . ندتأیید شد 1395حقوقی آن از سال  وضعیتهای استانی و که همة هیئتطوریبه شود؛می

ل گذشته داشت که از سابدنی قرار تربیت معاونت زیرمجموعة آموزیفدراسیون ورزش دانش ،گذشته

بدنی ربیت، اعتبارات آن از معاونت تدولتی استمستقل شد و با اینکه یک نهاد غیرانتفاعی و غیر

 (. 1381،آموزینامة فدراسیون ورزش دانشاساس) آیدمیدست به

 وزی کشور و ارتقایآمورزش دانش رشد خود در عرصةبهبرای تضمین حرکت رو ،تشکیالت ملی این
 نیازمند طراحی و تدوین یک برنامة راهبردی آموزی کشور در سطح آسیا و جهانجایگاه ورزش دانش

نوان یک ضعف عهمواره به ،آموزیدانش در فدراسیون ورزش راهبردی ةامفقدان یک برناما  ؛هستند
ارچوب اهداف تدوینی هبه وضعیت مطلوب در چ پرورشوبدنی و ورزش در آموزشمانع از رسیدن تربیت

یزی راهبردی، فدراسیون ورزش رشده درزمینة برنامههای انجامبا توجه به پژوهش .شده است

بیشتر هرچهو جذب  آموزیبرای بهترکردن ورزش دانشراهبردی ای فاقد برنامهآموزی دانش
روزانه صورت ن، ساالنه و بهفدراسیوریزی است. برنامهآموزان به ورزش و تفریحات سالم دانش
این برنامه اندرکاران، های گستردة مسئوالن و دستکه باوجود تالشطوریبه یزی شده است؛رطرح

ریزی گذاری، برنامهفقدان انسجام الزم در سیاست دلیل،همینبه .یستن فدراسیون اهدافگوی جواب

                                                 
1. Hanger &Willan 
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که با نباید فراموش کرد این است آنچه  .شودده میدی کشورآموزی ورزش دانش درو نظارت کالن 
است جایگاه  های ورزشی این فدراسیون هنوز نتوانستهاستعدادهای فراوان در رشتهگرفتن درنظر

 .المللی کسب کندمطلوبی را درزمینة آموزشی و بین
سیون گزارش کرد که فدرا( 1385) ،گودرزی،خبیری و اسدیبدری آذرین ،داخلی هایدر پژوهش

، همچنین مطلوبی قرار دارد.ش در جایگاه نااست و این ورز اقد برنامة راهبردیژیمناستیک ایران ف
و  روهای انسانیاین ورزش در جامعه حاکی از ضعف موجود وضعیت کمی و کیفی نی نیافتنگسترش

 مینه است.زکمبود منابع اطالعاتی در این  ،ای و راهبردی و همچنینهای توسعهناکارآمدی برنامه
بی به دهد که این کشور برای انجام مأموریت و دستیاکشور چین نشان میورزشی بررسی عملکرد 

توانسته است در  کند وریزی راهبردی استفاده میو مبتنی بر برنامهمدیریتی قوی  زاهداف خود ا
این  عنوان مثال،؛ بهموفقیت چشمگیری دست یابد جمله ورزش قهرمانی بههای مختلف ازفعالیت
در دوم  تبةسیدنی و ر 2000آتالنتا به رتبة سوم در المپیک  1996هارم در المپیک چ ز رتبةکشور ا

های ه رتبههفتم در المپیک آتالنتا ب افته است و کشور استرالیا از رتبةآتن دست ی 2004المپیک 
 (.1387 زاده،)خسروی چهارم در المپیک سیدنی و آتن دست یافته است

توان به فدراسیون ورزشی سپک تاکرای های راهبردی ورزشی در کشورهای مختلف میبین برنامهدر
از رویکرد مدیریت راهبردی، برنامة راهبردی گیری با بهره فدراسیون یادشدهه کرد که اشار 1سنگاپور

سازی راهبرد تا با پیادهصدد است ترسیم کرد. این فدراسیون در 2013 تا 2004های خود را برای سال
ا المللی، سپک تاکربینهای فعالیت بازاریابی و توسعة دامنة دهی،بر مدیریت، سازمان، عالوهشدهتدوین

نیز  2(. انجمن داکوریوم انگلیس2006)سپک تکرای سنگاپور،  را به ورزش ملی این کشور تبدیل کند
س های المپیک در انگلیمندی از برگزاری بازیرد بهرهراهب ،در لندن 2012با توجه به برگزاری المپیک 

دوین کرد )ورزش ت 2008-2011 هایهای ورزشی در سالافزایش وفاداری مردم به فعالیت را با هدف
 (.2009دکروم، 

 هدایت»گونه بیان شده است: این 2012-2015های برای سال 3موریت کمیسیون ورزش استرالیاأم
 ورزش ارائة و خدمت جهت دیگر بخش شرکای ملی ورزشی هایسازمان حمایت و ملی ورزش بخش

المللی، های بینموفقیت افزایش ورزش، در مشارکت افزایش شامل کمیسیون این راهبرد. «استرالیا به
انجمن ، همچنین های مرتبط بود.فیت سازمان برای حمایت از سازمانورزش پایدار و تقویت ظر

 ایالت مدارس ورزشی انجمن: است آورده خود ماموریت بیانیة در 4ورزشی مدارس ایالت کنتاکی
 ،کید بر جوانمردیأبا ت یثرؤم شیوة به را ورزشی هایبرنامه و هافعالیت کیفیت باالترین باید کنتاکی

                                                 
1. Singapore Sepaktakraw Federation 

2. Assosation Decorum UK 

3. School Sport Australia 

4. Kentucky High School Athletic Association 
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های مهم این انجمن راهبردار برقرار سازد. برخی از آموزان ورزشکآموزش دانش ةدوستی و توسعورزش
آموزان، پشتیبانی برای آموزش دانش نقش ةظ و تضمین ثبات مالی انجمن، توسعند از: حفاعبارت

رس، ترویج مردانگی و نظارت و ممیزی از مدا ةتوسعای منابع انسانی انجمن، حرفه ةآموزش و توسع
انجمن  راهبردی ة، بازبینی و اصالح ساختار )برنامآموزان، مربیان و تماشاگرانجوانمردی درمیان دانش

 (.2011،ورزشی مدارس ایالت کنتاکی
رسه ای ورزشی مدهفعالیتانجام منظم  به آموزاندانش جذب، انجمن ورزش مدارس استرالیامأموریت 

ترین . برخی از مهماست کامل خود ظرفیتق تحق رایای نمایش استعدادهای خاص براستدر
ی ورزشی آموزان در رویدادهااز: تشویق به افزایش مشارکت دانشند اهای این انجمن عبارتراهبرد

اری مدارس، حفظ و نگهدهای ورزشی و دختر، ارزیابی مداوم برنامهمدارس در هر دو جنس پسر 
ورزش  ت، ترویج نقشتدارک محیط ورزشی باکیفی راینفعان بصاحب ةمفید با همو ثر ؤارتباطات م

ایمن  یمحیط رایسازی تمریناتی بهای مالی، پیادهحمایت ةجامعه، تقویت و توسع ةمدرسه در گستر
ورزش  انجمن راهبردی ةراسر مدارس ورزش استرالیا )برنامسمشترک در نام تجاری ة، توسعو سالم

 (.2012مدارس استرالیا، 
 و وپرورشآموزش کردنغنی درجهت دارد موریتأم 1های ورزشی مدارس اونتاریوفدراسیون انجمن

 فدراسیون این هایراهبرد ترینمهم از برخی .مدارس گام بردارد ورزش ازطریق ،شخصی توسعة  تقویت
 ها،برنامه انطباق بازار، در مدارس اونتاریو های ورزشیانجمن رند فدراسیونب توسعة: از نداعبارت

 مدارس سطح در مدارس ورزش در کنندگانمشارکت تشویق ن،مخاطبا نیاز با هافعالیت و خدمات
 افزایش مدرسه، ورزشی رویدادهای و هابرنامه در معلم و آموزدانش نداوطلبا با تعامل افزایش ابتدایی،

ارها، تجارب و منابع آموزشی در پاسخ به نیاز مشتریان، ایجاد ساخت تجهیز و توسعه فدراسیون، منابع
فدراسیون  راهبردی ةینان از تعالی ورزش مدارس )برنامداران، اطمجهت حفظ سهامفرایند و منابع در

 (.2014، 2های ورزشی مدارس اونتاریوانجمن
ا رهبری و حکومت ب کردنهمت از فرااس عبارت های کنتاکیموریت انجمن ورزشی دبیرستانأم ةبیانی

ای های ورزشی مدارس به شیوهباالترین کیفیت در ورزش و فعالیتتنظیم و مدیریت توسعه با  هدف
ای هو رشتههای مشارکت برای تعامل و درگیری مبتنی بر آموزش در ورزشکاران کارآمد و ترویج ارزش

کنندگان، آموزش مشارکت :ند ازاعبارتهای این انجمن راهبردترین ورزشی آموزشگاهی. برخی از مهم
فواید، اهمیت و ضرورت و قوانین  ةآموزان و روابط عمومی درباراولیای دانشمربیان، مدیران و 

مدیران ورزشی، ای، آموزش مدارس و حمایت از همدرسارکت، ترویج و تقویت مشارکت درونمش

                                                 
1. OFSSA 

2. OFSAA Strategic Plan 
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 راهبردی ةای توسعه و تقویت سازمانی )برنامههای ورزشی از تمامی جنبهثر برنامهؤمدیریت کارآمد و م
 (.2012، 1های کنتاکیشی دبیرستانانجمن ورز

بدنی و ورزش وتربیت، تربیتدر مسیر پرشتاب تحول بنیادین نظام تعلیم نیز پرورشوآموزشسازمان 
سالمت فیع های رآموزان را در این مسیر به قلهدانش کندو کوشش می کندمیتلقی یک ضرورت  را

های مهمی با مقوله پرورشوآموزشسازمان  براین،افزون(. 1384جسمی و روانی سوق دهد )رضائیان، 
های فعالیت ، ارتباطات وداوطلبان، ورزش قهرمانی ،نیروی انسانی رسمی ،و بازاریابیهمچون بودجه 

وارد گستردگی که این م (1393 رو هستند )آقایی،هروبو غیره  ریزیبرنامه ،فراغتاوقات ،المللیبین
ریزی مورد برنامهدر شدهبه اهمیت و ضرورت بیانبا توجه  د.ندهآموزی را نشان میدانشورزش  حیطة

های ورزشی ها و فدراسیوننزمااکثر سا دادنقرار راهبردی و همچنین، درراستای راهبرد در محوریت
آموزی شدانکه متولی امر ورزش -عنوان یک نهاد ورزشی فدراسیون بهاین  ،های اخیرکشور در سال

بهترین  ةارائو  راهبردی ةعهده دارد، نیازمند یک برنامرمهمی که ب ةبا وظیف -استوپرورش در آموزش
در  ،روایناز است؛ آموزیدانشهای ورزشی بدنی و فعالیتحل در پاسخ به شرایط محیطی تربیتراه

در ازمان این س ،آموزی کشورشورزش دان تدوین برنامة راهبردی باتااین پژوهش قصد بر این است 
بر تحلیل وهتا عال آموزی یاری شودانداز فدراسیون ورزش دانشا وچشمهدستیابی به اهداف، مأموریت
آموزی شناسایی شوند. ها و تهدیدهای ورزش دانشها، فرصتها و ضعفمحیط درونی و بیرونی، قوت

 انداز پرداخته شود.انداز فدراسیون و راهبردهای مدون با هدف تحقق آن چشمچشم، به تدوین سپس
 

 پژوهش شناسیروش
آموزی برای یک دورة دانش ورزش راهبردی فدراسیون ، طراحی برنامةهدف از انجام این پژوهش

تحلیلی  -به روش توصیفی که، کاربردی است نظر هدفبود. این پژوهش از (1396-1400) سالهپنج
با  تحلیل سواتبا رویکرد  روش پژوهش حاضر برمبنای فرایند مطالعات راهبردی انجام شده است.
مدیران و متخصصان  .ه استها انجام شدتحلیل دادهوی و کمی برای تجزیههای کیفاستفاده از روش

 جامعه و نمونةعنوان نفر به 65تشکیل دادند که را  جامعة آماری پژوهشآموزی آشنا با ورزش دانش
برابر  نمونه، لحاظ محدودیت اعضای جامعة پژوهشبهسنجی شد. ها نظرشدند و از آن آماری انتخاب

تر به یقتحلیل کمی و کیفی و دستیابی دق . براینظر گرفته استشمار درصورت تمامبهو جامعه 
بسته برای  باز و نامةپرسش با استفاده از دوای و اینترنتی، با توجه به مطالعات کتابخانه اطالعات،

خواهی ظرنفرصت و تهدید با  ضعف، های محوری، نقاط قوت،انداز، ارزشرسالت، چشم احصای بیانیة
. تهیه شدندبه روش دلفی تحلیل سوات  درمورد یشورای راهبر در هابندی نظرجمعو  جامعة پژوهش

                                                 
1. Strategic Plan Kentucky High School Athletic Association 
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با استفاده  ،سپس آوری شد.جمعتحلیل سوات ای از فهرست اولیه هانامهآوری پرسشجمع با ،نخست
 نظر میانکه تالش برای ایجاد اتفاق ایشدهکنترل تابهمراه بازسرهم بههای پشتهاز جلسات و دور

در دست آمد. نتیجة واحد و موردتوافق آنان حاصل شد و فهرست نهایی بهبود، گروهی از افراد خبره 
های راهبردی های تعیین موضوععوامل درونی و بیرونی و فرمهای نامهاز پرسش ،سنجیبخش نظر

های ارزیابی درونی و های توصیفی، از ماتریساخصبر شها عالوهوتحلیل دادهاستفاده شد. برای تجزیه
آموزی از بدنی و ورزش دانشبندی راهبردهای تربیتبرای اولویت استفاده شد. سواتبیرونی و تحلیل 

ها، تهدیدهای استفاده شد. پس از تهیة فهرست کاملی از فرصت 1زی راهبردی کمّیبرنامه ریماتریس 
کدام از عوامل کلیدی داخلی یا به هر نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان، یک ضریب یا وزن محیطی،

 و 2عوامل داخلی ارزیابی را در ماتریس شد. این ضرایب اهمیت عوامل ذکرشده داده خارجی تخصیص
، امتیازات جذابیت برای هرکدام از راهبردها دهند. سپسنشان می 3عوامل محیطی ماتریس ارزیابی

دام از کیافته برای هرت تخصیصاز مجموع امتیازا بندی شدند.انتخاب شدند و با استفاده از آن اولویت
یت بیشتری در ، جذابنتیجهاهبردها دارای امتیاز بیشتر و دریک از رراهبردها مشخص شد که کدام
 .مقایسه با سایر راهبردها هستند

 

 

 نتایج 

 ،یدلعات تطبیقی و جلسات شورای راهبرها و مطانامهپرسشآمده از دستای بههاستفاده از داده با
یانیة بتدوین شد.  آموزیدانش فدراسیون ورزشهای محوری انداز، مأموریت و ارزشیانیة چشمب

  آموزی به شرح زیر است:دانشمأموریت فدراسیون ورزش 
دهی مسابقات؛ سازماناستانی و شهرستانی؛  ،های ورزشی ملیها و انجمنای از هیئتایجاد شبکه

ای، مدرسهتوانمند ورزشی در رویدادهای بین آموزانهای مشارکت دانشو تدارک فرصت تسهیل
 مرزی؛های برونای برتر به رقابتهلی استعدادهای ورزشی و اعزام تیمغربالگری ماستانی وکشوری؛ 

مشارکت  توسعة کردن مسیر ترقی آنان؛آموزان و آسان، حفظ و بهبود عملکرد باالی دانشتضمین
آموزان های مثبت دانشتوسعة نگرش ؛آموزانورزشی دانشهای ها در ترویج رقابتخانواده مدارس و

 منش پهلوانی. ورزشکار در بروز رفتارهای اخالقی و

  آموزی عبارت است از:دانش فدراسیون ورزش سالةانداز پنجچشم
و و فعال و جذب استعدادهای جآموزی منسجم، باانگیزه، رقابتیابی به جامعة ورزش دانشدست»

کیفیت در رهبری ورزش قهرمانی عنوان مرجعی بانفوذ و باشدن بهیافتة ورزشی؛ شناختهپرورش
های آموزان نخبة ورزشی مشارکت در برنامهکه دانشنحویبه ،ایراناسالمیجمهوریآموزان دانش

                                                 
1. QSPM 

2. EFE  

3. IFE 
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دستیابی به »، همچنین«. فدراسیون را بهترین گزینه برای پایداری و تداوم پیشرفت خود بدانند
ای و افتخارات رسانه ،های برتر کشور در صحنة اجتماعیعنوان یکی از فدراسیونفیع بهجایگاهی ر

از ماتریس ارزیابی عوامل درونی و ماتریس  ،فدراسیون برای تعیین موقعیت راهبردی «.لمللیابین
 ها( و عوامل بیرونیها و ضعفشده )قوتی استفاده شد. عوامل درونی نهاییارزیابی عوامل بیرون

و با بحث و تبادل  ی عوامل درونی و بیرونی درج شدندهاها( در ماتریسها و تهدیدشده )فرصتنهایی
با توجه به یک از عوامل درونی و بیرونی راهبردی، ضریب اهمیت و رتبة هر نظر اعضای شورای

ها چهار و برای ضعف و ها اعداد سهکه برای قوتنحویها درج شدند؛ بهبودن آنبودن یا عادیکلیدی
سمت ضعف چقدر از قوت عالی به گونه بود که هردهی بدینند. روند رتبهاختصاص یافت اعداد یک و دو

 یافت.سمت یک کاهش هب ر شد و از چهارمیزان رتبه کمت ،بحرانی پیش رویم
 

 ماتريس ارزيابی عوامل درونی -1 جدول
عوامل 
 درونی

 عبارات عوامل درونی شماره
ضريب 

 یتاهم
دت ش

 عامل
 نمره

 هاقوت

S1 
المللی و امتیاز برگزاری رویدادهای های بینکسب کرسی

 آموزی کشورالمللی دانشورزشی بین
09/0  4 36/0  

S2 

ایران و عضویت در اسالمینمایندگی جمهوری
[، فدراسیون ورزش 1ارس]مدورزش لمللی ابیننسیورافد

 [ ، و3[، فدراسیون فوتبال مدارس آسیا]2مدارس آسیا]

09/0  4 36/0  

S3 

های ورزشی ها و انجمنوجود فدراسیون، هیئت
عنوان بازوهای اجرایی و سطوح استانی بهفدراسیون در 

 فنی فدراسیون

09/0  4 27/0  

S4 
و  وجود نیروهای متخصص اعم از کادر اداری، داور، مربی

 آموزی کشورنیروهای داوطلب در ورزش دانش
08/0  4 24/0  

S5 
های گروهی و انعکاس مطلوب ارتباط مناسب با رسانه

 شدهاخبار و اقدامات انجام
08/0  4 32/0  

  هاعفض

W1 
های استان و رات فدراسیون و هیئتعتباو اجه دبود کمبو

 اتکای صرف به بودجه و اعتبارات دولتی
09/0 1 09/0 

W2 09/0 1 09/0 مناسبت مکاناو افضاها د کمبو 

W3 
های ورزشی بودن موقعیت مکانی استقرار هیئتنامشخص
 های کشوردر استان

08/0 2 16/0 

W4 09/0 1 09/0 ضعف در جذب حامیان مالی و بازاریابی 

W5 
لحاظ ها بهکاهش انگیزة کادر فدراسیون و هیئت

 وپرورشهای مدیریتی در نظام آموزشاحرازنکردن پست
07/0 2 14/0 

W6 
های حمایتی ضعف قوانین و مقررات و دستورالعمل

 باالدستی و جاری فدراسیون
07/0 1 07/0 

W7 
ها با رؤسای های ورزشی استانابهام و تداخل وظایف هیئت

 هابدنی استانهای تربیتاداره
08/0 2 16/0 

جمع 
 ضرایب:

  1 - 35/2  
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 ماتريس ارزيابی عوامل بیرونی -2جدول 

عوامل 
 بیرونی

 عبارات عوامل بیرونی شماره
ضريب 
 اهمیت

شدت 
 عامل

 نمره

ت
رص

ف
 ها

O1 
پرورش ووزارت آموزش ساختار فراگیر و گستردة

 در سرتاسر کشور
08/0 4 32/0 

O2 
وپرورش، اعتماد زیاد جامعه به نظام آموزش

 ن و مربیان ورزش مدارسمعلما
09/0 4 36/0 

O3 

زیرساختی اعم از المپیادهای های وجود طرح
 ون های ورزشی دروای و کانونمدرسهدرون
راستای شناسایی و پرورش ای درمدرسهبرون

 استعدادهای ورزشی

07/0 3 21/0 

O4 
عنوان نیروهای وجود جمعیت نوجوان و جوان به

بین قشر بالقوه و استعداد سرشار ورزشی در
 آموزیدانش

09/0 4 36/0 

O5 32/0 4 08/0 قهرمانیورزش به کشور ن امسئوله توج 

O6 
ان وجود ظرفیت حمایتی والدین از شرکت فرزند

ر نوان یک هنجاعورزشی بههای خویش در فعالیت
 اجتماعی

07/0 3 21/0 

O7 
ورزش و به ان زموآشنل داستقباق و اشتیاا

زان موآنشدابخش ه در یژوقهرمانی بهت مسابقا
 خترد

07/0 3 21/0 

ید
هد

ت
 ها

T1 
های کامپیوتری و فقر رواج زندگی ماشینی، بازی

 جوانانبین کودکان، نوجوانان و حرکتی در
08/0 1 08/0 

T2 
های گروهی به انعکاس اخبار ورزش تمرکز رسانه

 ساالنای و قهرمانی بزرگحرفه
07/0 1 07/0 

T3 
نونهاالن و نوجوانان سایر تداخل مسابقات 

های فدراسیون ورزش ها با برنامهفدراسیون
 آموزیدانش

07/0 2 14/0 

T4 
به ور های ورزشی کشتوجهی فدراسیونکم

 استعدادیابی ورزش پایه
07/0 2 14/0 

T5 
ورزش  زش بههای محوری ورتوجهی سازمانکم

 آموزی کشوردانش
07/0 2 14/0 

T6 09/0 1 09/0 های اخیرهای اعتباری دولت در سالمحدودیت 
 2/65 - 1 :جمع ضرایب

 

آموزی را نشان بیرونی فدراسیون ورزش دانش ماتریس عوامل درونی و دوشمارة و شمارة یک جداول 

یعنی  ؛5/2شود، مجموع نمرات ماتریس عوامل درونی کمتر از که مالحظه میگونهد. همانندهمی

از آن است و حاکی  است 65/2 یعنی؛ 50/2و مجموع نمرات ماتریس عوامل بیرونی بیشتر از  35/2

رونی در مواجهه با لحاظ عوامل بینی، باضعف و ازآموزی ازلحاظ عوامل دروکه فدراسیون ورزش دانش

زمان درونی آموزی از ماتریس همفدراسیون ورزش دانش یت راهبردیبرای تعیین موقع. فرصت است
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نمرات حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل درونی و  برای ترسیم این ماتریس، بیرونی استفاده شد. و

 یت راهبردیجایگاه یا موقع .ندقرار گرفت سهشمارة  لبیرونی در ابعاد افقی و عمودی به شرح جدو

توجه به  ها باراهبرد معموالً های این ماتریس مشخص شد.آموزی در خانهفدراسیون ورزش دانش

نتیجه  ن،برایعالوه شوند.ان در یکی از چهارخانه انتخاب میسازم منطقة قرارگرفتن موقعیت راهبردی

کارانه قرار ، در منطقة محافظهلحاظ موقعیتازآموزی ن ورزش دانشکه استقرار فدراسیودهد نشان می

توجه  است که سازمان باید با معناکارانه باشد، بدینکه موقعیت راهبردی سازمان محافظههنگامی دارد.

های بزرگ قرار ندهد. در و خود را درمعرض خطر های خود را ازبین بردموجود ضعف هایبه فرصت

معقول نگه دارد حد ها را درفعالیت، وری انجام دهدبرای ارتقای بهرهاین حالت باید تمهیدات الزم را 

یت لحاظ موقعآموزی بهدانش ها مواردی هستند که فدراسیون ورزشها را ترمیم کند. اینضعف و

 اهتمام ورزد.  هاخود باید به آن راهبردی
 

 آموزیفدراسیون ورزش دانش زمان عوامل درونی و بیرونیتريس همما -3جدول 

 عوامل داخلی    
 
 
 
   
 
 

 عوامل خارجی

 هاضعف هاقوت

S1 یبرگزار یازو امت یالمللینب یهایکسب کرس 
 کشور یآموزدانش یالمللینب یورزش یدادهایرو

S2 در  یتو عضو یرانایاسالمیجمهور نمایندگی
 ، ASFFارسمد ورزش لمللیابینی هانسیورافد

ASSF  وISF 
S3 یورزش یهاها و انجمنیئته ،یونفدراس وجود 

 یعنوان بازوهابه یدر سطوح استان یونفدراس
 یونفدراس یو فن ییاجرا
S4 ی، ادار کادر متخصص اعم از یروهاین وجود

داوطلب در ورزش  یروهایو ن داور، مربی
 کشور یآموزدانش

S5 و انعکاس  یگروه یهامناسب با رسانه ارتباط
 شدهقدامات انجاممطلوب اخبار و ا

 

W1 راتعتباو ا جهدبود کمبو 
استان و  یهاتیئو ه یونفدراس

صرف به بودجه و اعتبارات  یاتکا
 یدولت

W2 مناسبت مکاناو ا فضاهاد کمبو 
 W3 یمکان یتبودن موقعنامشخص 

در  یورزش یهاتیئاستقرار ه
 کشور یهااستان
W4 و  یمال یاندر جذب حام ضعف
 یابیبازار

W5 و  یونکادر فدراس یزةانگ کاهش
 نکردناحرازلحاظ ها بهتیئه

در نظام  یریتیمد یهاپست
 وپرورشآموزش

W6 و مقررات و  ینقوان ضعف
 یباالدست یتیحما یهادستورالعمل

 یونفدراس یو جار
W7 یفابهام و تداخل وظا 

 یها با رؤسااستان یورزش یهاتیئه
 هااستان یبدنیتترب هایهادار

 WOراهبردهای  SOراهبردهای  هافرصت
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 آموزییرونی فدراسیون ورزش دانشبزمان عوامل درونی و اتريس همم -3ادامة جدول 

استقرار حقوقی، -
یالتی و قانونی، تشک

مالی فدراسیون ورزش 
آموزی و دانش
 W1های تابعه هیئت

W3 W4 W5 W6 
W7 O1 O5 

دوین و توسعة نظام ت-
بازاریابی در ورزش 

 وآموزی دانش
بخشی به منابع تنوع

مالی فدراسیون و 
جذب حامیان 

 W1 W2 W3مالی
W4 O1 O5  

 

المللی و اخذ های بینتباطات و فعالیتار توسعة -
  S1، S2، S5، O5 المللیهای بینکرسی

 S3آموزینشطلبی در ورزش داتوسعة نظام داو -

S4، O1، O2، O3، O4، O6، O7 
ملی نظام آموزش و توانمندسازی علمی و ع توسعة-

  S3، S4، S5، O1 ،O2 مربیان و داوران
وین و توسعة نظام استعدادیابی در ورزش تد-

 ،S3، S4 ،O1، O2، O3، O4، O5 آموزیدانش
O6، O7 

درمیان  ورزش قهرمانی بخشی بهکیفیت-
 ،S3، S4 ،S5، O1، O2، O3، O4 آموزاندانش
O5، O6، O7 

وسعة ورزش تربیتی و پرورشی و توسعة فرهنگ ت-
 ،S3، S4، S5 ،O1آموزانجوانمردی در دانش

O2 O3، O4 ،O5، O6، O7 
 
 
 

O1 وزارت  ةو گسترد یرساختار فراگ
 وپرورش در سرتاسر کشورآموزش

O2 جامعه به نظام  زیاد اعتماد
 یانو مرب نامعلم ،وپرورشآموزش

 ورزش مدارس
O3 اعم  یرساختیز یهاطرح وجود

و  یامدرسهدرون یادهایاز المپ
 درون و یورزش یهاکانون

و  ییشناسا یراستادر یامدرسهنبرو
 یورزش یپرورش استعدادها

O4 جمعیت نوجوان و جوان  وجود
عنوان نیروهای بالقوه و استعداد به

قشر  ینبدر یسرشار ورزش
 یآموزدانش
O5 ورزش  بهکشور  النتوجهمسئو

 قهرمانی
O6 از  ینوالد یتیحما یتظرف وجود

در  یششرکت فرزندان خو
 یکعنوان به یورزش یهایتفعال

 یهنجار اجتماع
O7 زانموآنشدا لستقباو ا قشتیاا 

 هیژوبه قهرمانی تمسابقاورزش و  به
 خترد زانموآنشدا بخشدر 

 
 WT راهبردهای ST راهبردهای تهدیدها

نظام  توسعة -
مدیریت عملکرد در 

 W1 W2فدراسیون 

W4 T1 T4 T5 
T6 

 
 

ارتباطات  روابط عمومی و توسعه و بهینه سازی-
  S3 S5 T1 T2ای رسانه

 سازمانیعه و گسترش ارتباطات درون و برونتوس-
S1 S2 S3 S5 T2 T3 T4 T5 T6 

های ورزش همگانی در ة برنامهتوسع-
  S3 S4 S5 T1 T2 T5آموزاندانش

نظام مدیریت عملکرد در  توسعة -
 W1 W2 W4 T1 T4فدراسیون 

T5 T6 
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 آموزیورزش دانشهای فدراسیون راهبرد -1شکل 

 

 ند،که در شورای راهبری تعیین و تصویب شد را و راهبردهایی SWOTماتریس  شمارة یک شکل

 ، سهWOراهبرد ، یک SOراهبرد  درمجموع، نُه راهبرد شامل سه ،اساس این شکلدهد. برنشان می

 . ندتدوین شد WTراهبرد  و دو STراهبرد 

1آموزی از ماتریس ورزش دانش فدراسیون هایبندی راهبردبرای اولویت
QSPM .ابتدا  استفاده شد

تخصیص یک محیطی و نیز نقاط قوت و ضعف سازمان و  تهدیدهایها و کاملی از فرصت فهرست

اهمیت عوامل  ،ضرایب .شودمل کلیدی داخلی یا خارجی تهیه میاز عوا کدامضریب یا وزن به هر

2را در ماتریس عوامل داخلی  مذکرشده
EFE 3مل محیطی و عوا

IFE های ذکر راهبردبا  دهند.نشان می

ردن نمرات یا کمشخصو  دنها را اجرا کنباید آنکه سازمان  در قسمت باالی ماتریس شدهتبیین

ر یک ستون که دها کدام از راهبردیافته برای هرصیصتخمجموع امتیازات  و محاسبة امتیازات جذابیت

شان ها ناین رقم مقایسة ها ومقادیر مربوط به راهبرد ایسةمقهمچنین، و  اندو زیر هم نوشته شده

در مقایسه با  یشتریدارای جذابیت ب ،نتیجهها دارای امتیاز بیشتر و دریک از راهبرددهد که کداممی

  د.ندهرا نشان می QSPMماتریس شمارة شش و  پنج های شمارة. جدولها هستندسایر راهبرد

                                                 
1. Quantitative Stratigis Planing Matrix (QSPM) 

2. External Factor Evaluation (EFE) 

3. Internal Factor Evaluation (IFE) 

SO 

 
 تهاجمی راهبردهای      

WO 

 

 

65/2 

  

ST 

 رقابتی راهبردهای

 

 

 

 

 

        

WT 
 تدافعی راهبرد

35/2 

 کارانهراهبردهای محافظه
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 آموزیفدراسیون ورزش دانش 1برای عوامل داخلی ريزی راهبردی کمّیبرنامه ماتريس -5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
1. QSPM 

عوامل 

 داخلی

ضريب 

 اهمیت

 6 راهبرد 5 راهبرد 4راهبرد  3راهبرد  2راهبرد  1راهبرد 

ره 
نم

ت
ابی

جذ
 

ع 
جم ره
نم

ره  
نم

ت
ابی

جذ
 

ع 
جم ره
نم

ره  
نم

ت
ابی

جذ
 

ع 
جم ره
نم

ره  
نم

ت
ابی

جذ
 

ع 
جم ره
نم

ره  
نم

ت
ابی

جذ
 

ع 
جم ره
نم

ره  
نم

ت
ابی

جذ
 

ع 
جم ره
نم

 

S1 09/0 4 36/0 1 09/0 1 09/0 1 09/0 2 18/0 1 09/0 

S2 09/0 4 36/0 1 09/0 1 09/0 1 09/0 2 18/0 1 09/0 

S3 09/0 1 09/0 3 27/0 3 27/0 3 27/0 4 36/0 3 27/0 

S4 08/0 1 08/0 4 32/0 4 32/0 4 32/0 4 32/0 4 32/0 

S5 08/0 3 24/0 2 16/0 1 08/0 2 16/0 2 16/0 3 24/0 

W1 09/0 2 18/0 3 27/0 3 27/0 3 27/0 3 27/0 3 27/0 

W2 09/0 1 09/0 2 18/0 3 27/0 3 27/0 4 36/0 3 27/0 

W3 08/0 1 08/0 2 16/0 2 16/0 1 08/0 2 16/0 1 08/0 

W4 09/0 2 18/0 3 27/0 3 27/0 2 18/0 4 36/0 3 27/0 

W5 07/0 1 07/0 1 07/0 1 07/0 1 07/0 1 07/0 1 07/0 

W6 07/0 1 07/0 1 07/0 1 07/0 1 07/0 1 07/0 1 07/0 

W7 08/0 1 08/0 1 08/0 1 08/0 1 08/0 1 08/0 1 08/0 

جمع 

عوامل 

 خارجی

1=∑  88/1  03/2  04/2  95/1  57/2  12/2 
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 آموزیفدراسیون ورزش دانش 1برای عوامل داخلی ريزی راهبردی کمّیبرنامه ماتريس -5ادامة جدول 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1. QSPM 

عوامل 

 داخلی

ضريب 

 اهمیت

 12 راهبرد 11راهبرد  10 راهبرد 9راهبرد  8راهبرد  7 راهبرد

ره 
نم

ت
ابی

جذ
 

ع 
جم ره
نم

ره  
نم

ت
ابی

جذ
 

ع 
جم ره
نم

ره  
نم

ت
ابی

جذ
 

ع 
جم ره
نم

ره  
نم

ت
ابی

جذ
 

ع 
جم ره
نم

ره  
نم

ت
ابی

جذ
 

ع 
جم ره
نم

ره  
نم

ت
ابی

جذ
 

ع 
جم ره
نم

 

S1 09/0 2 18/0 1 09/0 2 18/0 2 18/0 1 09/0 1 09/0 

S2 09/0 2 18/0 1 09/0 2 18/0 2 18/0 1 09/0 1 09/0 

S3 09/0 4 36/0 2 18/0 2 18/0 3 27/0 4 36/0 3 27/0 

S4 08/0 2 16/0 2 16/0 2 16/0 2 16/0 4 32/0 3 24/0 

S5 08/0 2 16/0 3 24/0 4 32/0 3 24/0 3 24/0 1 08/0 

W1 09/0 3 27/0 4 36/0 2 18/0 3 27/0 3 27/0 2 18/0 

W2 09/0 2 18/0 3 27/0 1 09/0 3 27/0 3 27/0 2 18/0 

W3 08/0 4 32/0 2 16/0 2 16/0 2 16/0 1 08/0 2 16/0 

W4 09/0 3 27/0 4 36/0 2 18/0 3 27/0 3 27/0 2 18/0 

W5 07/0 4 28/0 2 14/0 3 21/0 2 14/0 1 07/0 1 07/0 

W6 07/0 4 28/0 2 14/0 2 14/0 3 21/0 2 14/0 2 14/0 

W7 08/0 4 32/0 2 16/0 2 16/0 1 08/0 2 16/0 1 08/0 

جمع 

عوامل 

 خارجی

1=∑  96/2  35/2  14/2  43/2  36/2  76/1 
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 آموزیبرای عوامل خارجی فدراسیون ورزش دانش ريزی راهبردی کمّیبرنامه ماتريس  -6جدول 

ل 
وام

ع
ج

ار
خ

ت 
می

اه
ب 

ري
ض

 

 6راهبرد  5راهبرد  4 راهبرد 3راهبرد  2راهبرد  1راهبرد 

ره 
نم

ت
ابی

جذ
 

ع 
جم ره
نم

ره  
نم

ت
ابی

جذ
 

ع 
جم ره
نم

ره  
نم

ت
ابی

جذ
 

ع 
جم ره
نم

ره  
نم

ت
ابی

جذ
 

ع 
جم ره
نم

ره  
نم

ت
ابی

جذ
 

ع 
جم ره
نم

ره  
نم

ت
ابی

جذ
 

ع 
جم ره
نم

 

O1  08/0 1 08/0 3 24/0 2 16/0 4 32/0 4 32/0 3 24/0 

O2  09/0 1 09/0 3 27/0 1 09/0 4 36/0 3 27/0 4 36/0 

O3  07/0 1 07/0 4 28/0 2 14/0 4 28/0 4 28/0 3 21/0 

O4  09/0 1 09/0 3 27/0 2 18/0 4 36/0 4 36/0 3 27/0 

O5  08/0 3 24/0 1 08/0 2 16/0 3 24/0 4 32/0 1 08/0 

O6  07/0 1 07/0 1 07/0 2 14/0 3 21/0 3 21/0 4 28/0 

O7 07/0 2 14/0 2 14/0 2 14/0 3 21/0 4 28/0 2 14/0 

T1 08/0 1 08/0 1 08/0 2 16/0 3 24/0 2 16/0 3 24/0 

T2 07/0 3 21/0 1 07/0 2 14/0 2 14/0 3 21/0 2 14/0 

T3 07/0 1 07/0 1 07/0 1 07/0 1 07/0 4 28/0 1 07/0 

T4 07/0 1 07/0 1 07/0 1 07/0 4 28/0 3 21/0 1 07/0 

T5 07/0 3 21/0 2 14/0 1 07/0 2 14/0 3 21/0 2 14/0 

T6 09/0 3 27/0 3 27/0 3 27/0 3 27/0 3 27/0 3 27/0 

رج
خا

ل 
وام

 ع
مع

ج
 

1=∑  69/1  05/2  79/1  12/3  38/3  51/2 

ل
 ک

مع
ج

 

  57/3  08/4  78/3  07/5  95/5  63/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1397، بهار و تابستان 14بیتی شماره پژوهش در ورزش تر                                                                     82

 آموزیعوامل خارجی فدراسیون ورزش دانش برای برنامه ريزی راهبردی کمّی ماتريس  -6جدول ادامه 

عوامل 

 خارجی

ضريب 

 اهمیت

 12راهبرد  11 راهبرد 10راهبرد  9راهبرد  8 راهبرد 7 راهبرد

ره 
نم

ت
ابی

جذ
 

ع 
جم ره
نم

ره  
نم

ت
ابی

جذ
 

ع 
جم ره
نم

ره  
نم

ت
ابی

جذ
 

ع 
جم ره
نم

ره  
نم

ت
ابی

جذ
 

ع 
جم ره
نم

ره  
نم

ت
ابی

جذ
 

ع 
جم ره
نم

ره  
نم

ت
ابی

جذ
 

ع 
جم ره
نم

 

O1 08/0 2 16/0 2 16/0 2 16/0 2 16/0 3 24/0 2 16/0 

O2 09/0 1 09/0 1 09/0 1 09/0 1 09/0 3 27/0 1 09/0 

O3 07/0 1 07/0 2 14/0 2 14/0 3 21/0 4 28/0 2 14/0 

O4 09/0 1 09/0 2 18/0 1 09/0 2 18/0 4 36/0 2 18/0 

O5 08/0 1 08/0 3 24/0 2 16/0 3 24/0 1 08/0 2 16/0 

O6 07/0 1 07/0 3 21/0 1 07/0 3 21/0 3 21/0 1 07/0 

O7 07/0 1 07/0 2 14/0 1 07/0 1 07/0 1 07/0 2 14/0 

T1 08/0 1 08/0 1 08/0 1 08/0 1 08/0 4 32/0 1 08/0 

T2 07/0 1 07/0 3 21/0 4 28/0 3 21/0 2 14/0 2 14/0 

T3 07/0 1 07/0 2 14/0 2 14/0 2 14/0 1 07/0 1 07/0 

T4 07/0 1 07/0 2 14/0 1 07/0 4 28/0 1 07/0 1 07/0 

T5 07/0 2 14/0 3 21/0 2 14/0 4 28/0 3 21/0 1 07/0 

T6 09/0 2 18/0 4 36/0 3 27/0 3 27/0 3 27/0 3 27/0 

جمع 

عوامل 

 خارجی

1=∑  24/1  30/2  76/1  42/2  59/2  64/1 

جمع 

 کل
  2/4  65/4  9/3  85/4  95/4  4/3 
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های فدراسیون ورزش بندی راهبردبرای اولويت ريزی راهبردی کّمیبرنامه نهايی ماتريس  نتیجة -7جدول 

 آموزیدانش

 اولويت هاجمع ماتريس راهبرد رديف

 11 57/3 یالمللینب یهایو اخذ کرس یالمللینب یهایتارتباطات و فعال ةتوسع 1

 8 08/4 یآموزدر ورزش دانش ینظام داوطلب توسعة 2

 10 78/3 و داوران یانمرب یو عمل یعلم ینظام آموزش و توانمندساز ةتوسع 3

 2 07/5 یآموزدر ورزش دانش یابینظام استعداد ةو توسع ینتدو 4

 1 95/5 آموزاندانش یانمدر یبه ورزش قهرمان یبخشیفیتک 5

6 
در  یفرهنگ جوانمرد ارتقایورزش تربیتی و پرورشی و  ةتوسع

 آموزاندانش
63/4 6 

7 
آموزی فدراسیون ورزش دانشقانونی، تشکیالتی و مالی  ی،استقرار حقوق

 های تابعتئو هی
2/4 7 

8 
بخشی به تنوع و یآموزدر ورزش دانش یابینظام بازار ةتوسع و ینتدو

 منابع مالی فدراسیون و جذب حامیان مالی
65/4 5 

 9 9/3 یاارتباطات رسانهو  یروابط عموم یسازینهتوسعه و به 9

 4 85/4 یسازمانعه و گسترش ارتباطات درون و برونتوس 10

 3 95/4 آموزاندر دانش یورزش همگان یهابرنامه ةتوسع 11

 12 4/3 یونعملکرد در فدراس یریتنظام مد ةتوسع 12
 

 ةوسعتآموزان، تدوین و میان دانششی به ورزش قهرمانی دربخکیفیت شمارة هفت،جدول اساس بر

اول  ردراهبسه  ،آموزانورزش همگانی در دانش آموزی و توسعةنظام استعدادیابی در ورزش دانش

 .هستندآموزی فدراسیون ورزش دانش
 

 گيریبحث و نتيجه

خارجی بینی عوامل وتحلیل صادقانة عوامل داخلی و پیشتبع آن تجزیهتعیین راهبرد مناسب و به

ها رمز موفقیت بسیاری از سازمان ،بنابراین بیشتر یک سازمان است؛ وریکنندة موفقیت و بهرهتضمین

های خارجی ها( و بررسی موقعیتها و ضعفقوت(منابع موجود داخلی  یل درستوتحل، تجزیههاو پروژه

 . مقایسةده نخواهد بودآموزی به دور از این قاعکه فدراسیون ورزش دانش ها و تهدیدها( است)فرصت

ماتریس نقاط قوت، ضعف، فرصت و  های تهیةترین بخشی داخلی و خارجی از مشکلعوامل اصل

نشان  ایج در بخش تعیین موقعیت راهبردنت .ها و اطالعات خوبی نیاز داردتهدید است که به قضاوت

در  آموزیدراسیون ورزش دانشف، 1یهای ارزیابی درونی و بیرونخانهماتریس چهاراساس بر که داد

                                                 
1. Internal – External Matrix 
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 موقعیت راهبردی موقعیت فدراسیون با ،آمدهدستبا توجه به نتایج به. کارانه قرار داردمحافظه منطقة

های دانشگاهی ون ملی ورزشفدراسی موقعیت راهبردی اد اسالمی وش دانشجویی دانشگاه آزورز

 خوانی دارد.هم (1390،، الهی و اکبری یزدی  )حمیدی ایراناسالمیجمهوری

راهبرد فدراسیون ورزش  12 مجموعروش دلفی، درو سوات های پژوهش و تحلیلبراساس داده 

فدراسیون راهبرد مهم در  عنوان اولینبه یبه ورزش قهرمان یبخشیفیتک .ندآموزی تدوین شددانش

انداز ورزش قهرمانی بدنی و ورزش کشور، چشمدر نظام جامع توسعة تربیت .است آموزیورزش دانش

هدف ارتقای جایگاه ایران در ا ای و جهانی، بمنطقه جایگاه ورزشی کشور در عرصةصورت ارتقای به

ساله و ارتقای در افق بیست 4-7های آسیایی تا رتبة و در بازی 14-17المپیک تا رتبة  هایبازی

راهبرد  نتایج (.1387 بدنی کشور،مطالعات تلفیقی سند ملی تربیت) شده است افتخارات ملی ذکر

 راهبرد درراستای راهبرد سة این .است (1389) پناهیسیفهای پژوهش همسو با راهبردآمده دستبه

بر مبنی وپرورش سند تحول بنیادین آموزشمبانی نظری "  3-3-4"دنیزیستی و بساحت تربیت

راهکار  و بدنی در سطوح قهرمانیویژه تربیتهای الزم بهشایستگیسازی برای کسب توجه به زمینه

 است.های فرهنگی و تربیتی مدارس فعالیتهای کیفی برای ارزیابی تدوین شاخص مبنی بر 7-2

های هایی مانند ایجاد باشگاهاز سیاسترسد نظر میدرراستای توسعه و ترویج ورزش قهرمانی، به

تعدادیابان ورزشی، افزایش عنوان اسمتخصصان، استفاده از معلمان خبرة ورزشی به نظرورزشی زیر

های ورزشی، افزایش کیفیت کار باشگاه هایدبیرستانهای انفرادی، ایجاد گذاری در ورزشسرمایه

ورزشی، برگزاری گذاری در بخش برای سرمایهورزشی، افزایش اماکن ورزشی، جذب حامیان مالی 

قهرمانی، برگزاری مسابقات در های ورزش منظم مسابقات مدارس، استفاده از افراد متخصص پایگاه

پیشبرد  درراستایرسد نظر میبهاستفاده کرد.  باید رایگانهای سنی مختلف و ایجاد اماکن ورزشی رده

 دهد. کار خود قرار را سرلوحةشده ی پیشنهادهافدراسیون سیاست ،زش قهرمانیور

در شناسایی کمی و کیفی ی آموزدر ورزش دانش یابینظام استعداد عةو توس ینتدو راهبرد

راستای راهکار این راهبرد در .خوانی داردهم( 1387زاده )استعدادهای برتر ورزشی با پژوهش خسروی

مبنی بر طراحی و استقرار نظام جامع هدایت  ،پرورشوسند تحول و برنامة درس ملی آموزش 3-21

های موردنیاز حال و و مهارت هاهحرف ها،آموزان به رشتههدایت دانش استعدادیابی برایتحصیلی و 

فدراسیون  رسدر مینظهای آنان است. بهها و تواناییمندیالقهکشور متناسب با استعدادها، ع آیندة

، به یک برنامة آموزی استسمت توسعة ورزش دانشحرکت بهورزش مدارس با توجه به مأموریتش که 

ایت و پرورش استعدادهای ورزشی خصوص هدآموزی و بهمنسجم درزمینة فدراسیون ورزش دانش

 را تشکیل دهند.ورزشی استعدادیابی  های ورزشی کمیتةانجمن شودپیشنهاد می نیاز دارد؛ بنابراین،
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مسابقات ورزشی، از این ظرفیت  ای ومدرسهای و برونمدرسههای درون، با توجه به کانونسپس

  .استفاده کنندآموزی و کشف استعدادها درجهت توسعة ورزش دانش

 با پژوهش ،آموزاندر دانش یهمگان ورزش یهاهبرنام ةتوسعپرورش در وافزایش نقش آموزش راهبرد

سند تحول و اسناد باالدستی مبنی راهبرد سة  راستایدر راهبرداین ارد. خوانی د( هم1389غفرانی )

بدنی در ه تربیتویژستگی در سطح تربیت همگانی بدن بهسازی برای کسب شایتوجه به زمینه بر

وضعیت ورزش همگانی در کشورهای  ( بیان کرده است که1392) پور جوادی. سطوح قهرمانی است

 سعةمنظم برای رشد و تو دهد که برنامةو دانمارک نشان میمالزی، فنالند آلمان، ژاپن،  استرالیا،

سال سابقه دارد. عوامل متعددی در این موفقیت نقش  50ورزش همگانی در این کشورها بیش از 

های ملی این ارچوب برنامههورزش همگانی در چ مةان به رشد برناتوند که قبل از هر چیز میدار

باید  یآموزورزش دانشفدراسیون  ،روازاین ها از این برنامه اشاره کرد؛و حمایت مؤثر دولت کشورها

آموزی زش همگانی دانشور ای، در توسعةانند رویکرد کیفی، علمی و برنامههایی همبا اتخاذ سیاست

ییر نگرش مردم تغهای جمعی اثر معناداری بر رسانه ،(1382) غفوری اساس پژوهشبر دارد.گام بر

 ،(1389) پناهیسیف  (،1387) زادهبا مطالعات خسروینتایج این پژوهش . کردن دارنددرزمینة ورزش

نظر به خوانی دارد.( هم2001) 2( و ونیتر1990) 1والسکاهای ( و همچنین، با پژوهش1386) گودرزی

آموزان از فواید ورزش نقش مؤثری در پیشبرد این از رسانه و آگاهی والدین و دانش رسد استفادهمی

قالب پخش تلویزیونی، رادیویی، های تبلیغاتی دربرنامه شوده باشد؛ بنابراین، پیشنهاد میداشت راهبرد

جهت توسعه و در. تبلیغاتی و استفاده از بیلبوردها دی.چاپ در جراید، کتاب، بروشور، تکثیر سی

آموزان نسبت به والدین و دانشد. تبلیغات با تغییر دیدگاه نباش یمؤثر گاممعرفی ورزش همگانی 

پوسترهای  استفاده از وسایلی همانند ،. همچنینزمینه ایفا کنندنند نقش مهمی دراینتواورزش می

یغات گسترده در محافل و تحرکی، استفاده از تبلورزشی، تابلوهای هشداردهنده درمورد خطرهای بی

 .آموزان هستندبین والدین و دانشورزش در های توسعة، ازجمله روشعمومیمعابر 

 (2014) 3الهکه می گفتتوان می یسازمانعه و گسترش ارتباطات درون و برونتوس راهبرددر ارتباط با 

 که اذعان کرده است (2004) 4لوپ داند.می کلیدی برای موفقیت مدیران یرنصع را ثرؤرتباطات ما

های مالی کاز دولت و نهادهای وابسته به دولت کم ،و بزرگ کهای ورزشی کوچبسیاری از سازمان

ضروری است  ،نبنابرای؛ دنشوکنند و ارتباطات مؤثر از عوامل موفقیت سازمانی محسوب میدریافت می

                                                 
1. Wolanska  

2. Vinther  

3. Mihaela 

4. Loup  
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 ارذو تأثیرگمؤثر ط خلق ارتبارای تحقق رسالت خود به نیز بآموزی فدراسیون ورزش دانش نالمسئو

 د. نروی آورغیره  فرماندارها، نمایندگان مجلس و، هابا مقامات دولتی استاندار

بخشی به منابع مالی تنوع و یآموزدر ورزش دانش یابینظام بازار ةو توسع ینتدو دیگر، راهبرد

که ارائه کند سازمان موفق مایل است خدماتی  هر ،کلیطوراست. به فدراسیون و جذب حامیان مالی

 ،کند. امروزههای ورزشی نیز صدق میمورد سازماناین نکته در .رضایت مشتریان خود را فراهم کند

به  آید و توجه عمیقحساب مینده بهبرهای ورزشی نیروی بزرگ و پیشاین اندیشه در تمام سازمان

درراستای  راهبرداین  (.1388 نژاد،)حیدری ورزش استراز صنعت گرایی رمزومشتری و مشتری

ی مبنی بر موارد ،درس ملیوپرورش و برنامة سند تحول آموزش 20-6 و 20-5، 20-1راهکارهای 

وتربیت رسمی و عمومی سازی عملکرد مالی نظام تعلیممدیریت بهینة منابع و مصارف و شفاف قبیلاز

ی به منابع مالی دولتی و غیردولتی ازقبیل موقوفات و امور بخشطراحی سازوکارهای تنوع ،همچنین و

ها، طراحی استانداردهای مصرف و دی و فیزیکی و بهترکردن آناز منابع مابهینه برداری بهره خیریه،

های جذب حامیان و تأمین در بسیاری از کشورها فرصت است.تعبیة سازوکارهای پیشگیری از اسراف 

بودجة دولتی، سرمایه و بدون  1(. انجمن المپیک بریتانیا6138 ، زاده)خسروی دنمنابع مالی وجود دار

ملی  ، کمیتةهمچنین .(2004 )انجمن المپیک بریتانیا، کندهای المپیک را تأمین میورزش بودجة

ن کنندگان مالی و ملی، شرکای مالی، تدارکطریق حامیاازکه  کندعان میذ( ا2007) 2المپیک آمریکا

کارگیری سد بهرنظر می، بهبنابراین کند؛میآوری را جمع نیازهای مالی موردکمک، مجوزهاو صدور 

اهبرد ر ،آموزیرای جذب حامیان مالی در توسعة ورزش دانشکارهای انگیزشی براهبرد ایجاد سازو

ایج شد. استفاده از این راهبرد با نتباو پیشبرد اهداف فدراسیون  مشکالت بر مناسبی برای غلبه

 .خوان است( هم2001) نیتر( و و1990) والسکا هایپژوهش

، راهبرد دیگر فدراسیون آموزاندر دانش یفرهنگ جوانمرد ارتقایورزش تربیتی و پرورشی و  ةتوسع

های درسی و تربیتی باید در رابطة تعاملی و برنامه ،8/7/1باالدستی و سند ملی طبق اسناد  .است

ز ظرفیت و امکانات این نهادها درجهت ا گویی به نیازهای نهادهای اجتماعی،پاسخ بردوسویه، عالوه

 11/7/1طبق اصل ، اصالح و ارتقای فرهنگ جامعه به اهداف تربیتی استفاده کند. همچنین دستیابی

که با راهبرد فدراسیون ورزش درسی است  های برنامةترین رسالتیکی از مهم ،درس ملی برنامة

مبنی  وپرورشسند تحول آموزش 2-1با راهکار راستا هم راهبرداین ک راستا است. آموزی در یدانش

های جنبه تربیتی و تقویت و توسعة -گیهای درسی مبتنی بر رویکرد فرهنبر بازنگری و اصالح برنامه

 -آموزان براساس فرهنگ اسالمیبدنی دانشکردن زمینة تربیتها با هدف فراهمتربیتی و اخالقی آن

                                                 
1. British Olympic Ossociation  

2. Us Olympic Committee 
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راستای ترویج، های عملیاتی الزم درمبنی بر تدوین برنامه 1-2راهکار طبق ، . همچنیناست ییرانا

نفس و با تأکید بر اولویت کرامت و عزت های تربیتیتحکیم فضائل اخالقی در محیط و تقویت مستمر

 .های تحصیلی استعت، حیا، عفت و غیره در تمام دورهشجا

سیون ورزش قانونی، تشکیالتی و مالی فدرا ی،استقرار حقوقتوان به میفدراسیون دیگر  راهبردهایاز 

 در طرح طالیی خود، بهبود 1ملی المپیک مالزی کرد. کمیتةاشاره  های تابعهتئآموزی و هیدانش

و استقرار  ارتقا راهبرد (.1390زاده،)نصیر های مهم قلمداد کرده استساختار سازمانی را یکی از اقدام

 ارد. خوانی د( هم1379رحیمی ) با پژوهش فدراسیونسطح تشکیالتی 

توان اذعان کرد میدیگر فدراسیون است. های راهبرداز  یآموزدر ورزش دانش ینظام داوطلب توسعة

 عوامل دهندنشان می هاپژوهش است، سازمان وریبهره عوامل ترینمهم از انسانی باانگیزهنیروی که 

باشند.  داشته ثرینقش مؤ افراد مستقیم رضایت در توانندمی محیطی و سازمانی اجتماعی، ،فردی

رضایت منابع سهم بیشتری در  ماهیت کار، ترفیع و ارتقا، حقوق و مزایا سبک مدیریت، ،خصوصدراین

 تشکیلرا  انسانی منابع از بخشی است داوطلبان بدیهی (.1388 بحرالعلوم،د )نکنانسانی ایفا می

نظام  در رسمی ای و کارمندانحرفه نیروهای کمبود شودمی داوطلب باعث نیروهای وجود .دهندمی

بین مدیریت  ارتباط حلقة صورتبه انگیزه، داوطلبان باای جبران شود. همچنیناندازهات ورزش

ورزش انتقال  مدیریت به را آموزاندانش نظرهای و نیازها کنند وآموزان عمل میو دانشبدنی تربیت

 بهبود مدیریت در مدیریت منابع انسانی سعی راهبردبدنی مدارس با اتخاذ تربیت ،روازاین دهند؛می

این پژوهش با مأموریت دانشگاه  راهبرد نتیجة .دارد موجود هایفرصت از گیریبهره با انسانی منابع

 .(1389، )خورشید داردخوانی ورزش و داوطلبی هم در ترویج و توسعة 2پورتس موس

ظرفیت  که توان اذعان کردمی یاارتباطات رسانه و یروابط عموم یسازینهتوسعه و به در ارتباط با

ام تربیت رسمی و عمومی های نظها و برنامهسیاست راستای اهداف،ای و فناوری باید درانهمحیط رس

گیری و توسعة نتایج بهره مربیان را در شناخت،های ید توانمندرش که زمینةایگونهاستفاده شود؛ به

، پرورشوین آموزشسند تحول بنیاد)پذیر کند تجارب متراکم بشری در عرصة علم و فناوری امکان

 آموزی با پژوهشبدنی و ورزش دانشوری اطالعات و ارتباطات در تربیتاستقرار فنا راهبرد(.  89

درس ملی مبنی  مةسند و برنا 6-1راهکاربا  راهبرداین ارد. دخوانی ( هم1383) فروش زاده بارعبداهلل

 بیل کتابخانه،قاز) پرورش در سطح مدرسهوات و منابع آموزشسازی واحد اطالعتوسعه و غنی بر ایجاد،

 .راستا استهم ملی اطالعات و ارتباطات( ه، شبکةکارگا

                                                 
1. Malayssiya National Olympic Committee 

2. Portsmouth 
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فدراسیون  راهبردهاییکی دیگر از  و داوران یانمرب یو عمل یعلم ینظام آموزش و توانمندساز ةتوسع

عنوان دو بهیان، مدیران و داوران مرب ع انسانیای منابحرفه و توسعةآموزش . آموزی استورزش دانش

( هستند که همسو با این پژوهش 2012-2017) 1راهبرد مهم در انجمن ورزشی مدارس ایالت کنتاکی

 روزآوریبه و مبنی بر اصالح ،سند تحول 17-3راهکار راستای ، این راهبرد در. همچنینهستند

، معلمان الگویی نقش به توجه با خالق گروهی، فعال، هایروش بر تأکید با وتربیتتعلیم هایروش

حین خدمت و ارتقای شأن و منزلت اجتماعی افزایی مستمر معلمان درمبنی بر دانش 15-4راهکار 

 مشارکت برای معلمان هایتوانمندی ارتقای سازوکارهای استقرارسند مبنی بر  11-6ها و راهکار آن

 یارتقا سودمند ابزارهای از یکی عنوانبه توانمندسازی ،. امروزهاست درسی ریزیبرنامه در آنان مؤثر

 مسلم است که وجود نیروهای متخصص در حوزة .شدمی تلقی اثربخشی افزایش و کارکنان کیفی

عنوان یک فرصت مناسب، پژوهشی به و آموزشی علمی، مراکز گستردة وجودبدنی و همچنین، تربیت

 های سریع و پرشتابباشند. با توجه به دگرگونی ذکرشدهسازی راهبرد ساز اجرا و پیادهتوانند زمینهمی

 ،وری و ایجاد تحول در سازمانترین راهکارها برای افزایش بهرهیکی از مهم ،دانش و معلومات بشری

 ساز توسعةهسازی منابع انسانی زمیندسازی نیروی انسانی آن سازمان است. توانمندنتوانم

 تربیت است.ونده در نظام تعلیممثبت و ساز های آنان درراستای ایجاد تحولشایستگی

این راهبرد ، یالمللینب یهایکرس دریافتو  یالمللینب یهایتارتباطات و فعال ةتوسعدرزمینة  

سازی و پیاده سواتتحلیل وبا توجه به تجزیه ،زمینهدراین .است 2ورزش دانشگاهی رومانیخوان با هم

تیک، گیری اصول سازمان دموکراکارهب سازی روند اصالحات در ورزش دانشگاه،پیاده راهبردهایی مانند

 المللی،ن در سطح ملی و بینرزشی دانشجویاکسب افتخارات و بهبود کیفیت خدمات ورزشی برای

ه از بهین المللی، استفادةهای داخلی و بینقابتهای ورزشی دانشگاه با توجه به تقویم رفعالیت توسعة

راهبرد  باورزش دانشگاهی رومانی  ،(2013 ،)میهالای بازاریابی و غیره هفعالیت منابع انسانی، توسعة

مبنی بر حضور فعال در  5/4/1با سند ملی  راهبرداین  .خوانی داردآموزی همفدراسیون ورزش دانش

 .استراستا ها دریکملتبین های جهانی براساس حفظ عزت ملی و مساوات درعرصه

( 2002کریمادیس ) با پژوهش این راهبرد،یونعملکرد در فدراس یریتنظام مد ةتوسع زمینةدر

کارهای قانونی و تحول بنیادین مبنی برایجاد سازو دسن 19-1این راهبرد با راهکارخوانی دارد. هم

 . راستا استوتربیت رسمی عمومی دریکجش و ارزشیابی عملکرد نظام تعلیمساختار مناسب برای سن

طی  ی،ورزش مدارس با حفظ شورای راهبرشود فدراسیون می با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد

ها را فراهم ای آناجر کند، زمینةتر بررسی شده را دقیقتدوینهای برنامه و راهبردها جلساتی همة

                                                 
1. Kentaki State School Sport Association  

2. Romanian University Sport 
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دادن دت با هدف جهتتحقق آن از اهداف بلندم را مبنای کار قرار دهد و برایرسالت خود  کند، بیانیة

ها و منابع موردنیاز برای شروع امکان حمایت ،همچنین ط استفاده کند.وبهای مرهای بخشفعالیتبه 

های محوری مبنایی برای شارزکه است شده را فراهم آورد. ضروری شدن برنامة تدوینو اجرایی

یت بهینة منابع انسانی د و با اعمال مدیرنن و ورزشکاران فدراسیون قرار گیرالرفتار مسئوبه دادن جهت

 .شودفراهم  یراهبرد وری، زمینة اجرای برنامةو ارتقای بهره
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Abstrac 
The purpose of this research was designing strategic planning of student sports 

federation of Islamic Republic of Iran. The research methodology was has been 

done based on SWOT approach according to strategic studies principles and 
approach to the quality and quantity of statistical research community. The 

research population was consisted of 65 persons including managers, 

professionals in the area of student sports federation were selected as statistical 

population and sampleand they were survey  . The research is conducted based on 

field work, and using questionnaire and interview as the data collection tools. The 

needed information is collected by using 2 close and open questionnaires and also 

interview with members of research population in numbers of theoretical 

saturation in purpose of achieving research objectives anddetermining mission 

statement, vision, strengths, weaknesses, opportunitiesandthreats. The collected 

information was summarized in 5 strengthens, 7 weaknesses, 7 opportunities and 

6 threats by method delfi, after debating in strategic councilmeeting. By utilizing 

of the table of internal factors evaluation and table ofexternal factors evaluation 

and necessary calculation, the strategic situation of the federation was recognize 

in Conservative condition. Then by using SWOT analysis, 6 SO strategies, 2 WO 

strategies, 3 ST strategies and one WT strategy (totally 12 strategies) have been 

obtained. The identified strategies were prioritizedby utilizing Quantitative 

Strategic Planning Matrix (QSPM). 
 

Keywords: Strategic Plan, SWOT Analysis, Strategic Situation, Student Sports 

Federation 
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