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  كشور قهرماني ورزش استراتژيك موقعيت و موجود وضعيت تعيين

 3دوست، ابراهيم علي2، مهدي نادري نسب1زاده رضا شربت

  ايران، قزوين، ، واحد قزوين، دانشگاه آزاد اسالميمديريت ورزشي ، گروهدانشجوي دكتري 1
  )دار مكاتباتعهده(، قزوين، ايران اسالميدانشگاه آزاد  ، واحد قزوين،بدني و علوم ورزشيگروه تربيت ،استاديار 2 

  بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايرانتربيت ، گروهدانشيار 3
 1400 بهمن: پذيرش ، 1400 آبان: اصالحيه ،1400 مرداد: دريافت تاريخ

  

  چكيده
پژوهش آميخته از نظر روش  پژوهش حاضر هدف كلي اين پژوهش طراحي برنامه جامع و تعيين موقعيت راهبردي ورزش قهرماني كشور بود.

- هاي منتخب، مديران فدراسيونهاي فدراسيونشامل رؤساي كميتهنفر  16در بخش كيفي شامل  جامعه آماري پژوهش ، كمي) انجام شده است_(كيفي

هاي ملي، ورزشكاران صاحب مدال در ، مديران وزارت ورزش و جوانان، مديران كميته ملي المپيك، مربيان تيم(شانس مدال در المپيك)هاي منتخب
و به  نفر  كه پرسشنامه ها را پاسخ داده اند 97انتخاب شدند و  در بخش كمي  و به روش هدفمند المپيك، نخبگان و كارشناسان مديريت ورزشي بودند

ها، از بررسي اسناد، مدارك، مصاحبه و مطالعه ادبيات پيشينه با براي گردآوري دادهعمل آمد.ها نظرسنجي به كه از آن .تمام شمار انتخاب شدندروش 
و برگزاري جلسات و چندين مرحله راهبردي استفاده شد نتايج نشان  SWOTو تحليل  PEST SCANهاي نظرسنجي و ابزارهايي چون: پرسشنامه

كه راهبرد است. ضمن اين 21تهديد و در مجموع  12فرصت و  10ضعف،  14قوت،  10داد، برنامه جامع ورزش قهرماني جمهوري اسالمي ايران داراي 
كه موقعيت دست آمده اين است، با توجه به اينترين نتيجه بهمهم شدند.هاي محوري و اهداف آن نيز مشخص انداز، ارزشبيانيه رسالت، بيانيه چشم

  شود وزارت ورزش و جوانان از راهبردهاي تدافعي استفاده نمايد.قرار دارد، پيشنهاد مي WTراهبردي ورزش قهرماني جمهوري اسالمي ايران در منطقه 
  

  قهرماني، راهبردبرنامه جامع، وزارت ورزش و جوانان، ورزش  :اصليهاي واژه

  مقدمه- 1

 داراي تغييرات فراوان و پويا سازماني محيط صنعتي، فرا دوره آغاز با
 گرديد. مطرح هادر سازمان غالب مسئله عنوانبه پيچيدگي، و شده

 عنوانبه رقبا از ترسريع و يادگيري زودتر و شد رقابتي شدت به بازارها
 و آگاهي، دانش به سازمان تمركز نتيجه در و مطرح، رقابتي مزيت

 تدوين ها،سازمان اكثر دغدغه ترينمهم گرديد. امروزه معطوف اطالعات
 شرايط در را هاآن بقاي و كه موفقيت است هايياستراتژي سازيپياده و

 ابزاري ريزي استراتژيكبرنامه نمايد. تضمين محيطي، پيچيده و متحول
در  را استراتژي اجراي و تدوين بتوانند تا گذاردمي هاسازمان اختيار در

 مديريت خود استراتژيك عملكرد بر و كنند دنبال سازمان مختلف وجوه
 محيطي شرايط ارزيابي با استراتژيك ريزيبرنامه همواره باشند. داشته

 و) هاضعف و ها(قوت سازمان دروني هايو قابليت) تهديدها و هافرصت(
 و تدوين را مناسبي هايسازماني، استراتژي هايارزش گرفتن نظر در با

هاي بدون . در ادبيات نوين مديريت، سازمان]16[نمايد مي انتخاب
اند كه دير يا زود در درياي متالطم هايي تعبير شدهاستراتژي، به كشتي

ريزي و نظارت دائم و پرآشوب رقابت غرق خواهند شد. از اين رو برنامه
هاي ر پويايي محيط، جزء جدايي ناپذير از وظايف مديريت در سازمانب

گيري توان به واسطه بهرهشود. با ديد بلندمدت ميامروزي محسوب مي
هاي بالقوه محيطي استفاده بهينه به هاي دروني، از فرصتاز قابليت

عمل آورد. از اين رو ضرورت تدوين و اجراي برنامه استراتژيك احساس 
اندازي را . هدف از تبيين استراتژي اين است كه چشم]15[د شومي

هاي ها و حمايتها، برنامهبراي توسعه ارائه دهد و همچنين اولويت
 هايطرح اجراي ديگر سوي . از]1[خاص را براي ما مشخص سازد 

باشد و الزم به ذكر مي تشكيالتي هر هاياز ضرورت يكي استراتژيك
 رشد براي نبوده و  مستثني قاعده اين از ورزش بدني و تربيت است كه

 همه . بنابراين]11[باشند نيازمند استراتژي مي تشكيالتي توسعه و

شوند.  راهبردي يا مديريت راهبرد دار عهده كه ناگزيرند هاسازمان
-مي اثر مدت سازمان بلند هايگيريجهت بر راهبردي هايتصميم

 تعيين سازمان براي هم اكنون از را درآينده خاص موقعيتي و گذارند

  كند.مي
mehdynaderinasab@yahoo.com*  
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 و كم دارند قرار آن در حاضر حال در هاسازمان موقعيتي كه عبارتي، به
 سال قبل چندين آنان مديريت كه است هاييتصميم بيش نتيجه

تدوين راهبرد توسعه در ورزش فوايد بيشماري دارد كه .]11[اند گرفته
توان به ارتقاي سالمت عمومي، همبستگي اجتماعي، جمله مياز 

العمر، نشان دادن اهداف بلندمدت از نوسازي، بازپروري و يادگيري مادام
ورزش، پاسخگويي كارا و موثر به نيازهاي ورزشي جامعه، كمك به 

هاي افزايش مشاركت افراد در ورزش و خلق راهي براي توسعه مهارت
-. توسعه تربيت]22[ها اشاره كرد اد بهترين ارزشافراد و كمك به ايج

ساز تامين و تربيت نيروي انساني سالم و بدني و ورزش به عنوان زمينه
با گذشت . آيدهاي توسعه ملي به شمار ميتندرست بخشي از برنامه

زمان مسائلي چون پيشرفت انسان در ابعاد جسماني، رواني و اجتماعي، 
فته و اين انگيزه پيشرفت زيربنايي را براي جزء اهداف ورزش قرار گر

رشد رفتار رقابتي در سطوح مختلف ايجاد كرده كه با عنوان ورزش 
  .]9[قهرماني بروز كرده است 

در بررسي ادبيات پژوهش و تحقيقات انجام شده در حوزه ورزش 
هاي زير اشاره كرد. توان به پژوهشهاي راهبردي ميقهرماني و برنامه

نگاري توسعه ورزش قهرماني ايران در افق با عنوان آينده يدر پژوهش
ساالري، سه پيشران كليدي ثبات مديريت و نظام شايسته، 1416

استراتژي ملي براي ميزباني رويدادهاي بزرگ و نگاه ويژه حاكميت به 
ي ممكن براي آينده ترسيم سناريوها را از جملهورزش بانوان 

ير بهبود جايگاه ورزش در سبك زندگي ها در مسترين گاممهم.]12[شد
ترتيب تغيير نگرش دانشجويان نسبت به ورزش، دانشجويي را به

سازي ورزش در سبك نيازسنجي و جلب مشاركت مخاطب و نهادينه
اداره كل  نتايج پژوهشي نشان داد كه8[باشدزندگي دانشجويان مي

كارانه تربيت بدني دانشگاه فردوسي مشهد بايد از راهبرد محافظه
)WO براي توسعه ورزش خود بهره گيرد و در ادامه هشت راهبرد را (

نقطه  10براي توسعه ورزش قهرماني  در پژوهش ديگري .]14[شدارائه 
بر اساس تحليل  در نظر گرفته وتهديد  16فرصت و  6ضعف،  15قوت، 

 راهبرد براي توسعه ورزش قهرماني ايران تدوين 15سوات در مجموع 
همچنين موقعيت راهبردي توسعه ورزش قهرماني ايران در اين ،  شد

.با توجه به وجود شش ]10[پژوهش در وضعيت تدافعي قرار گرفت
شناختي، درون فردي، عدم عامل سازماني و مديريتي، محيطي، روان

عنوان موانع شركت در فعاليت حمايت اجتماعي و محدوديت زماني به
كارهاي متناسبي را هاي ايران، راههبدني و ورزش همگاني در دانشگا

 14تربيت بدني دانشگاه شاهرود در وضعيت كنوني از  .]13[شدارائه 
باشد. اهم تهديد برخوردار مي 15فرصت و  15ضعف،  20قوت، 

هاي تدوين شده هم عبارت بودند از: تالش براي پذيرش استراتژي
و غير هاي ورزشي در سطوح مختلف دانشگاهي ميزباني فعاليت

دانشگاهي، حفظ و ارتقاي تعامالت درون و برون سازماني براي توسعه 
هاي ورزشي درون ورزش دانشگاه، بهبود كمي و كيفي خدمات و برنامه

گيري و برون دانشگاهي، علمي و به روز نمودن ورزش دانشجويي، بهره

از مديريت استراتژيك، مديريت صحيح منابع مالي و افزايش جذب 
هاي موجود، حفظ و بهبود لي به خصوص با استفاده از پتانسيلمنابع ما

اي نظام مديريتي، مديريت منابع انساني، رويكرد علمي، كيفي و برنامه
تحت عنوان  ي.در پژوهش]5[در توسعه ورزش قهرماني و همگاني

المللي نشان هاي ورزشي بينهاي ورزش قهرماني و موفقيتسياست
-دنبال اجراي برنامهاي حاكم بر ورزش ملي بهكه امروزه نهاده ه شدداد

كند. المللي را تضمين ميهايي هستند كه موفقيت ورزشي بين
تدارك و استخدام مربيان بسيار متخصص و كارآزموده تاثير  همچنين

.مشاركت ]23[المللي فوتبال زنان دارددار و مثبتي بر موفقيت بينمعني
ورزشي به مسير استعداديابي و توسعه هاي انبوه افراد جامعه در برنامه

هاي قهرماني كند، و در كنار آن ورزشورزش قهرماني كمك شاياني مي
تواند براي بهبود واسطه ايجاد عالقمندي در افراد جامعه ميهم به

ويژه هنگامي كه اين امر در سالمت عمومي مورد استفاده قرار بگيرد، به
.عواملي از قبيل ]21[بخش آموزش فيزيكي مدرسه ادغام شود

هاي زندگي، يادگيري بلند مدت توانمندسازي ورزشكار، آموزش مهارت
و بازتاب شخصي چهار عامل كليدي براي ايجاد فرهنگ قهرماني 

 1.در برنامه راهبردي ورزش دانشگاهي كشور روماني]24[هستند
هايي مانند: كيفيت مناسب ) با استفاده از تحليل سوات قوت2013(

خدمات ورزشي، كيفيت مطلوب عملكرد منابع انساني موجود،  ارائه
هاي سطح باال و وجود كيفيت باالي خدمات ورزشي در دانشگاه

هايي همچون هاي سازماني مناسب مديريت مركزي و ضعفاستراتژي
هاي ميان ها به علت نداشتن استراتژيسازماندهي نامناسب فعاليت

گيري مناسب از دم كاربرد و بهرهها، عمدت و بلند مدت در دانشگاه
مديريت استراتژيك، كيفيت نامناسب عملكرد و ارائه خدمات ورزشي در 

هاي سطح پايين و عدم رابطه مناسب با مديريت مركزي ورزش دانشگاه
. همچنين در شدو رابطه با نهادهاي پيش دانشگاهي را شناسايي 

كارشناسان از قسمت تهديدها عواملي همچون عدم شناخت كافي 
- هاي اساسي نظام ملي تربيتورزش دانشجويي به عنوان يكي از مولفه

هاي اضافي و ها از بودجهبدني و ورزش، تخصيص بودجه ورزش دانشگاه
- ها براي مديريت پايگاهگذاري اندك دانشگاهالعاده، ميزان سرمايهفوق

 با عنوان مشكالت يپژوهشدر .]19[هاي ورزشي نيز شناسايي شد
-فردي و نهادي ورزشكاران در دانشگاه، تقاضاي مربوط به مربيان حرفه

هاي دانشگاه و ماموريت و اهداف دانشگاه را از جمله اي، سياست
. در برنامه راهبردي ]20[شدمشكالت عمده ورزش دانشگاهي را بيان 

دپارتمان ورزشي دانشگاه ايالتي تجزيه و تحليل سوات نشان داد كه 
ترين نقاط قوت و نشكده و وجود استادان مجرب از مهمقدمت زياد دا

كمبود اعتبارات و امكانات، ضعف مالي برخي دانشجويان و ضعف در 
ترين نقاط ضعف بود. از هاي دانشگاه از مهمهمكاري بين دانشكده

هاي باالتر و افزايش بازاريابي ورزشي توان به آموزش دورهها ميفرصت
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- ا نبودن دانشكده و رقابت تنگاتنگ دانشكدهاز تهديدهاي مهم به پوي

  .]18[هاي مختلف با دانشكده مذكور اشاره كرد
هاي المپيك براي بسياري از كشورها به مسئله امروزه موفقيت در بازي

كنند با مهم و قابل توجهي بدل شده است و اكثر كشورها تالش مي
شانس موفقيت و هاي استراتژيك ريزيها و برنامهاتخاذ تدابير، سياست

از اين رو ها را از آن خود كنند، هاي رفيع در اين رقابتكسب جايگاه
تحقيق حاضر در تالش است با استفاده از شيوه هاي علمي به طراحي و 
تدوين برنامه جامع ورزش قهرماني جمهوري اسالمي ايران بپردازد و 

  دارد.گام كوچكي در راستاي رشد و توسعه ورزش قهرماني كشور بر 

  شناسي پژوهشروش- 2

كمي) _آميخته (كيفيبه صورت پژوهش حاضر از نظر روش پژوهش 
نفر  16در بخش كيفي شامل جامعه آماري پژوهش انجام شده است .

(شانس مدال در هاي منتخبهاي فدراسيونشامل رؤساي كميته
هاي منتخب، مديران وزارت ورزش و ، مديران فدراسيونالمپيك)
هاي ملي، ورزشكاران مديران كميته ملي المپيك، مربيان تيمجوانان، 

صاحب مدال در المپيك، نخبگان و كارشناسان مديريت ورزشي بودند 

 انتخاب شدندهدفمند  صورت و به عمل آمد.ها نظرسنجي به كه از آن
و  نفربودند كه پرسشنامه ها را پاسخ دادند 97و در بخش كمي شامل 
ها، از بررسي . براي گردآوري دادهخاب شدندبه روش تمام شمار انت

اسناد، مدارك، مصاحبه و مطالعه ادبيات پيشينه با ابزارهايي چون: 
و  SWOTو تحليل  PEST SCANهاي نظرسنجي و پرسشنامه

  برگزاري جلسات و چندين مرحله راهبردي استفاده شد.
- در پژوهش حاضر جهت بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي از روش

توصيفي و براي بدست آوردن نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدها هاي 
) SWOTاز چارچوبي با عنوان چارچوب جامع تدوين استراتژي مدل (

بندي راهبردهاي مورد استفاده استفاده شد؛ در نهايت هم براي اولويت
 در بحث تدوين برنامه راهبردي، از آزمون فريدمن استفاده شد.

  هاي پژوهشيافته- 3

نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدهاي ورزش  اين بخش ابتدادر 
گردد و سپس به بررسي قهرماني جمهوري اسالمي ايران ارائه مي

  .هاي عوامل دروني و بيروني پرداخته خواهد شدماتريس

  مربوط به بحث ورزش قهرماني جمهوري اسالمي ايران SWOT ):1(جدول

هاي گروه
SWOT 

  ميانگين  زير معيارها  رديف
انحراف 
  استاندارد

  نقاط قوت
)Strength(  

  52/0  33/4  كيالمپ يمل تهيوزارت ورزش و جوانان و كممديريت علمي   1
  66/0  24/4  سازماني مناسب در وزارت ورزش و جوانان و كميته ملي المپيك با تعيين وظايف و مسئوليت هاساختار   2
  52/0  03/3  به كارگيري متخصصين ورزش در بدنه وزارت ورزش و جوانان و كميته ملي المپيك  3
  61/0  84/3  اجتماعي ورزش در كشوربه اثرات فرهنگي ، هويت ملي و  كيالمپ يمل تهيوزارت ورزش و جوانان و كمتوجه   4
  45/0  79/3  توجه به ورزش پايه و كانون هاي مولد  5
  48/0  76/3  تدوين برنامه هاي راهبردي  براي كليه سازمان هاي ورزشي در سطوح ملي و استاني  6
  41/0  71/3  توجه و تاكيد بر مقابله با مفاسد موجود در ورزش  7
  51/0  66/3  نفري 15000ورزشي از جمله ورزشگا ههاي وجود زير ساخت هاي جديد   8
  88/0  12/2  تعامالت مناسب با آموزش و پرورش و وزارت علوم براي توسعه همه جانبه و پايه اي در ورزش  9

  56/0  07/2  افزايش كمي و كيفي مربيان داخلي  10

  نقاط ضعف
)Weakness(  

  53/0  84/4  وابستگي شديد به منابع مالي نفتي  1
  49/0  56/4  مناسب يمال انيحامعدم وجود   2
  57/0  21/4  عدم تطابق وظايف و مسئوليتها با ساختار سازماني جديد در سازمان هاي ورزشي و رفتار سليقه اي  3
  33/0  10/4  كمبود امكانات و تجهيزات سخت افزاري مدرن در توسعه ورزش هاي مدال آور و شانس مدال در كشور  4
  36/0  01/4  و عدم تخصيص بودجه مصوب به فدراسيون ها كيالمپ يمل تهيوزارت ورزش و جوانان و كمكمبود بودجه در   5
  62/0  86/3  عدم وجود ساختار هاي مناسب نظارتي و ارزيابي عملكرد سازمان هاي ورزشي  6
  54/0  74/3  كم تجربه بودن مديريت جديد ورزش و عدم توجه به ورزش بانوان  7
  55/0  66/3  كيالمپ يمل تهيوزارت ورزش و جوانان و كمعدم توجه به پياده سازي تكنولوژي وبانك اطالعاتي مناسب در   8
  39/0  55/3  مديريت ضعيف تيم هاي ملي كشور در به كارگيري از مديران و مربيان برجسته داخلي و خارجي  9
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  49/0  46/3  ي ورزشيهاونيفدراس با كيالمپ يمل تهيوزارت ورزش و جوانان و كمعدم تعامل بين   10
  46/0  39/3  توجه ناكافي به پژوهش هاي كاربردي در ورزش  11
  59/0  32/3  كم بودن اعزام هاي بين المللي براي تيم هاي ورزشي  12
  67/0  24/3  .....عدم توجه به حمايت از ورزشكاران در زمينه هاي اجتماعي ، مالي ، بيمه ، پاداش و بازنشستگي و   13
  54/0  12/3  شعار گرايي و عدم توجه به مفاهيم اقتصاد بومي و مقاومتي  14

  هافرصت
)Opportunity(  

  48/0  82/4  افزايش توجه جهاني به ورزش همگاني ، قهرماني و حرفه اي  1
  58/0  71/4  رشد اسپانسرينگ ورزشي در جهان  2
  62/0  65/4  در كشوروجود استعدادهاي ورزشي و تنوع نژادي   3
  71/0  52/4  تنوع جغرافيايي و اقليمي كشور براي اجراي فعاليت هاي ورزشي متنوع  4
  47/0  45/4  امكان به كارگيري تكنولوژي و فناوري نوين جهاني در ورزش  5
  34/0  30/4  خارجيامكان ايجاد تعامل و ارتباطات بين المللي جديد بين فدراسيون هاي ورزشي كشور با فدراسيون هاي   6
  43/0  94/3  وجود دنياي الكترونيك و اينترنت در جهان  7

8  
حضور بازيكنان و مربيان داخلي در تيم هاي خارج از كشور و بالعكس همراه با رويكرد حرفه اي شدن ورزش 

  كشور
85/3  64/0  

  68/0  71/3  افزايش در سهميه و رشته هاي ورزشي مدال آور  9
  56/0  54/3  ورزش در جهان بر كشور ايراناثرات رشد   10

  تهديدها
)Treat(  

  57/0  59/4  موانع حقوقي و قانوني در ورزش حرفه اي و قهرماني كشور  1
  99/0  31/4  فقدان انسجام و همكاري الزم بين سازمان ها و نهادهاي ورزشي  2
  96/0  02/4  شكست برنامه هاي تجاري سازي و خصوصي سازي در ورزش كشور  3
  01/1  8/3  عدم توجه به ورزش در سطوح پايه  4
  02/1  69/3  تأثير مسائل سياسي و حضور افراد سياسي در ورزش كشور  5
  96/0  66/3  ديدگاه نتيجه گرا در نزد مسؤولين ورزشي كشور  6
  06/1  63/3  تحريم هاي بين المللي و عدم ثبات سياسي در كشور هاي همسايه  7
  81/0  56/3  چهان و ظهور رقيبان جديد توسعه ورزش در سطح  8
  82/0  50/3  بحران مالي حاكم بر اقتصاد جهان  9

  92/0  13/3  تغيير سبك زندگي مردم به سمت عدم فعاليت بدني  10
  95/0  98/2  فقدان رويكرد مناسب رسانه اي در ورزش كشور  11
  3/1  70/2  كشورضعف دولت در اختصاص بودجه مصوب ورزش و مشكالت اقتصادي در   12

  
  

در اين بخش ماتريس عوامل دروني و بيروني ورزش قهرماني جمهوري 
  گردد.ها ارائه مياسالمي ايران ارائه و در ادامه راهبردهاي متناسب با آن

ورزش قهرماني جمهوري اسالمي ايران ، ماتريس عوامل دروني 2جدول 
دهد. همان گونه كه هاي المپيك را نشان ميو كسب مدال در رقابت

  مي باشد. 32/2مالحظه مي شود مجموع نمرات ماتريس 
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  ماتريس عوامل دروني ورزش قهرماني جمهوري اسالمي ايران): 2(جدول 

  عامل  كد  درونيعوامل 
ضريب 
  اهميت

شدت 
  عامل

  نمره

  هاقوت

S1 075/0  3  025/0  كيالمپ يمل تهيوزارت ورزش و جوانان و كم يعلم تيريمد  

S2  26/0  4  054/0  ساختار سازماني مناسب در وزارت ورزش و جوانان و كميته ملي المپيك با تعيين وظايف و مسئوليت ها  

S3   048/0  3  016/0  بدنه وزارت ورزش و جوانان و كميته ملي المپيكبه كارگيري متخصصين ورزش در  

S4   075/0  3  025/0  به اثرات فرهنگي ، هويت ملي و اجتماعي ورزش در كشور كيالمپ يمل تهيوزارت ورزش و جوانان و كمتوجه  

S5  126/0  3  042/0  توجه به ورزش پايه و كانون هاي مولد  

S6    204/0  4  051/0  براي كليه سازمان هاي ورزشي در سطوح ملي و استانيتدوين برنامه هاي راهبردي  

S7  135/0  3  045/0  توجه و تاكيد بر مقابله با مفاسد موجود در ورزش  

S8   168/0  4  042/0 نفري 15000وجود زير ساخت هاي جديد ورزشي از جمله ورزشگا ههاي  

S9   192/0  3  064/0  براي توسعه همه جانبه و پايه اي در ورزشتعامالت مناسب با آموزش و پرورش و وزارت علوم  

S10  328/0  4  082/0  افزايش كمي و كيفي مربيان داخلي  

  هاضعف

W1  065/0  1  065/0  وابستگي شديد ورزش به منابع مالي نفتي  

W2   070/0  2  035/0  مناسب در ورزش يمال انيحامعدم وجود  

W3   094/0  2  047/0  ساختار سازماني جديد در سازمان هاي ورزشي و رفتار سليقه ايعدم تطابق وظايف و مسئوليتها با  

W4  066/0  2  033/0  كمبود امكانات و تجهيزات سخت افزاري مدرن در توسعه ورزش هاي مدال آور در كشور  

W5  064/0  2  032/0  و عدم تخصيص بودجه مصوب به فدراسيون ها كيالمپ يمل تهيوزارت ورزش و جوانان و كمكمبود بودجه در  

W6 022/0  1  022/0  عدم وجود ساختار هاي مناسب نظارتي و ارزيابي عملكرد سازمان هاي ورزشي  

W7 048/0  1  048/0  كم تجربه بودن مديريت جديد ورزش و عدم توجه به ورزش بانوان  

W8  018/0  1  018/0  كيالمپ يمل تهيوزارت ورزش وكمعدم توجه به پياده سازي تكنولوژي و بانك اطالعاتي مناسب در  

W9 043/0  1  043/0  مديريت ضعيف تيم هاي ملي كشور در به كارگيري از مديران و مربيان برجسته داخلي و خارجي  

W10 106/0  2  053/0  يورزش يها  ونيبا فدراس كيالمپ يمل تهيوزارت ورزش و جوانان و كم نيعدم تعامل ب  

W11 035/0  1  035/0  توجه ناكافي به پژوهش هاي كاربردي در ورزش  

W12 013/0  1  013/0  كم بودن اعزام هاي بين المللي براي تيم هاي ورزشي  

W13  082/0  2  046/0  بازنشستگي و .....عدم توجه به حمايت از ورزشكاران در زمينه هاي اجتماعي ، مالي ، بيمه ، پاداش و  

W14 028/0  2  014/0  يو مقاومت ياقتصاد بوم ميو عدم توجه به مفاه ييشعار گرا  
  321/2    100  مجموع اهميت ضرايب عوامل دروني

  
، ماتريس عوامل بيروني ورزش قهرماني جمهوري اسالمي ايران 3جدول 

دهد. همان گونه كه مدال در رقابت هاي المپيك را نشان ميو كسب 
مي باشد و نشان دهنده  39/1مالحظه مي شود مجموع نمرات ماتريس 

جمهوري  كيالمپ يمل تهيوزارت ورزش و جوانان و كمآن است كه 

عنوان متوليان ورزش قهرماني در كشور به خوبي از اسالمي ايران به
ر كنترل تهديدها نيز ضعيف عمل نموده فرصت ها استفاده نكرده و د

  است.
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  ماتريس عوامل بيروني ورزش قهرماني جمهوري اسالمي ايران:  )3(جدول 

 عوامل
  بيروني

  عامل  كد
ضريب 
  اهميت

شدت 
  عامل

  نمره

  فرصت ها

O1   06/0  1  068/0  ايافزايش توجه جهاني به ورزش همگاني ، قهرماني و حرفه  
O2  204/0  3  068/0  رشد اسپانسرينگ ورزشي در جهان  
O3  076/0  2  038/0  وجود استعدادهاي ورزشي و تنوع نژادي در كشور  
O4  053/0  1  053/0  تنوع جغرافيايي و اقليمي كشور براي اجراي فعاليت هاي ورزشي متنوع  
O5  046/0  2  023/0 جهاني در ورزشامكان به كارگيري تكنولوژي و فناوري نوين  
O6  142/0  2  071/0  امكان ايجاد تعامل و ارتباطات بين المللي جديد بين فدراسيون هاي ورزشي كشور با فدراسيون هاي خارجي  
O7  057/0  3  019/0  وجود دنياي الكترونيك و اينترنت در جهان  

O8  
كشور و بالعكس همراه با رويكرد حرفه اي شدن ورزش حضور بازيكنان و مربيان داخلي در تيم هاي خارج از 

 كشور
028/0  1  028/0  

O9  047/0  1  047/0  افزايش در سهميه و رشته هاي ورزشي مدال آور  
O10  015/0  2  015/0  اثرات رشد ورزش در جهان بر كشور ايران  

  تهديدها

T1  073/0  1  083/0  موانع حقوقي و قانوني در ورزش حرفه اي و قهرماني كشور  
T2  095/0  1  095/0  فقدان انسجام و همكاري الزم بين سازمان ها و نهادهاي ورزشي  
T3  062/0  1  062/0  شكست برنامه هاي تجاري سازي و خصوصي سازي در ورزش كشور  
T4  088/0  1  088/0  عدم توجه به ورزش در سطوح پايه  
T5  038/0  1  038/0  كشورتأثير مسائل سياسي و حضور افراد سياسي در ورزش  
T6 034/0  1  034/0  ديدگاه نتيجه گرا در نزد مسؤولين ورزشي كشور  
T7 041/0  2  031/0  تحريم هاي بين المللي و عدم ثبات سياسي در كشور هاي همسايه  
T8 049/0  1  049/0  توسعه ورزش در سطح چهان و ظهور رقيبان جديد  
T9 066/0  2  033/0  بحران مالي حاكم بر اقتصاد جهان  

T10 012/0  1  012/0  تغيير سبك زندگي مردم به سمت عدم فعاليت بدني  
T11 038/0  1  038/0  فقدان رويكرد مناسب رسانه اي در ورزش فوتبال  
T12 021/0  1  021/0  ضعف دولت در اختصاص بودجه مصوب ورزش و مشكالت اقتصادي در كشور  

  393/1    100  مجموع اهميت ضرايب عوامل بيروني

  

  
  . موقعيت راهبردي ورزش قهرماني جمهوري اسالمي ايران)1(شكل



 115-125) 1400(زمستان  47مجله مديريت توسعه و تحول 
 

121 

  
، حاكي از آن 1در مجموع نتايج ماتريس داخلي و خارجي در شكل 

جمهوري اسالمي ايران از لحاظ موقعيت  است كه ورزش قهرماني
عبارت ديگر مي توان گفت  دارد و به قرار WTاستراتژيك در موقعيت 

وزارت ورزش  و ها و عدم توانايي ها بر قوتكه به دليل چيرگي ضعف
عنوان متوليان جمهوري اسالمي ايران به كيالمپ يمل تهيجوانان و كم

ت ها و دفع تهديدهاي ورزش قهرماني كشور در استفاده از فرص
وزارت  احتمالي بهتر است استراتژي تدافعي اتخاذ نمايد تا وضعيت

جمهوري اسالمي ايران كشور از  كيالمپ يمل تهيورزش  و جوانان و كم
  وضعيت كنوني بدتر نگردد.

استراتژي  9استراتژي شامل  21در مجموع  SWOTبر اساس تحليل 
SO ،5  استراتژيST ،4  استراتژيWO استراتژي  3 وWT  براي

ها در ورزش قهرماني جمهوري اسالمي ايران تدوين شد. اين استراتژي
  ارائه شده است. 4جدول 

  
  راهبردهاي ورزش قهرماني جمهوري اسالمي ايران ):4(جدول 

                  
  

                   
  

  عوامل داخلي                             
  
  

  عوامل خارجي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  S)نقاط قوت (
S1 تهيوزارت ورزش و جوانان و كم يعلم تيريمد 
 كيالمپ يمل

.S2مناسب در وزارت ورزش و  يسازمان ساختار
و  فيوظا نييبا تع كيالمپ يمل تهيجوانان و كم

 ها تيمسئول

.S3ورزش در بدنه وزارت  نيمتخصص يريكارگ به
 كيالمپ يمل تهيورزش و جوانان و كم

.S4يمل تهيوزارت ورزش و جوانان و كم توجه 
 يو اجتماع يمل تي، هو يبه اثرات فرهنگ كيالمپ

 ورزش در كشور

.S5مولد يو كانون ها هيبه ورزش پا توجه 

.S6سازمان  هيكل يبرا  يراهبرد يبرنامه ها نيتدو
 يو استان يدر سطوح مل يورزش يها

.S7بر مقابله با مفاسد موجود در  ديو تاك توجه
 ورزش

.S8از جمله  يورزش ديجد يساخت ها ريز وجود
 ينفر 15000 يورزشگا هها

.S9مناسب با آموزش و پرورش و وزارت  تعامالت
 در ورزش يا هيتوسعه همه جانبه و پا يعلوم برا

.S10يداخل انيمرب يفيو ك يكم شيافزا  

  W)نقاط ضعف (
W1.ينفت يورزش به منابع مال ديشد يوابستگ 

.W2مناسب در ورزش يمال انيوجود حام عدم 

.W3با ساختار  تهايو مسئول فيتطابق وظا عدم
و رفتار  يورزش يدر سازمان ها ديجد يسازمان

 يا قهيسل

.W4مدرن  يسخت افزار زاتيامكانات و تجه كمبود
 مدال آور در كشور يدر توسعه ورزش ها

.W5بودجه در وزارت ورزش و جوانان و  كمبود
بودجه مصوب  صيو عدم تخص كيالمپ يمل تهيكم

 ها ونيبه فدراس

.W6و  يمناسب نظارت يوجود ساختار ها عدم
 يورزش يعملكرد سازمان ها يابيارز

.W7ورزش و عدم  ديجد تيريتجربه بودن مد كم
 توجه به ورزش بانوان

.W8نك و با يتكنولوژ يساز ادهيتوجه به پ عدم
 يمل تهيمناسب در وزارت ورزش وكم ياطالعات

 كيالمپ

.W9كشور در به  يمل يها ميت فيضع تيريمد
و  يبرجسته داخل انيو مرب رانياز مد يريكارگ
 يخارج

.W10وزارت ورزش و جوانان و  نيتعامل ب عدم
 يورزش يها  ونيبا فدراس كيالمپ يمل تهيكم

.W11در  يكاربرد يبه پژوهش ها يناكاف توجه
 ورزش

.W12يها ميت يبرا يالملل نيب يبودن اعزام ها كم 
 يورزش

.W13نهياز ورزشكاران در زم تيتوجه به حما عدم 
و  ي، پاداش و بازنشستگ مهي، ب ي، مال ياجتماع يها

..... 

.W14اقتصاد  ميو عدم توجه به مفاه ييگراشعار
  يو مقاومت يبوم

  (WO) هاي استراتژي  (SO) هاي استراتژي  (O) ها فرصت
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.O1 يبه ورزش همگان يتوجه جهان شيافزا  ،
 يو حرفه ا يقهرمان

2.Oدر جهان يورزش نگياسپانسر رشد 

.O3در  يو تنوع نژاد يورزش ياستعدادها وجود
 كشور

.O4ياجرا يكشور برا يميو اقل ييايجغراف تنوع 
 متنوع يورزش يها تيفعال

.O5نينو يو فناور يتكنولوژ يريبه كارگ امكان 
 در ورزش يجهان

.O6ديجد يالملل نيتعامل و ارتباطات ب جاديا امكان 
 يها ونيكشور با فدراس يورزش يها ونيفدراس نيب

 يخارج

.O7در جهان نترنتيو ا كيالكترون يايدن وجود 

.O8يها ميدر ت يداخل انيو مرب كنانيباز حضور 
 يحرفه ا كرديخارج از كشور و بالعكس همراه با رو

 شدن ورزش كشور

.O9مدال  يورزش يو رشته ها هيدر سهم شيافزا
 آور

 رانيرشد ورزش در جهان بر كشور ا اثرات

.O10اثرات رشد ورزش در جهان بر كشور ايران 

  

رشته هاي مدال آور و توسعه بنيادين و علمي  - 1
 با وجود استعدادهاي فراوان داراي شانس مدال

توسعه رشته هاي ورزشي مدال آور و شانس  - 2
 مدال در سطوح پايه 

ايجاد و اجرايي ساختن نظام ارزيابي عملكرد  - 3
فدراسيون هاي مدال آور و شانس مدال بر اساس 

 شاخص هاي نوين از جمله كسب مدال المپيكي 

افزايش تعامالت بين المللي در حوزه منابع  - 4
                      انساني بر اساس علوم نوين ورزشي 

توسعه سيستم الكترونيكي و ارتباطي در سازمان  - 5
هاي ورزشي و فدراسيون هاي مدال آور و شانس 

 مدال در سطوح پايه 

گيري از توان نژادي و تنوع جغرافيايي براي بهره - 6
توسعه رشته هاي ورزشي  مدال آور و شانس مدال 

 در سطوح پايه 

برقراري ارتباطات مؤثر ملي و مشاركت در  - 7
المللي ورزشي                                    مجامع بين

افزايش مشاركت فعال منابع انساني درگير در  - 8
 ورزش با ايجاد حس هويت ملي

ارتقاي نظام ورزشي وزارت آموزش و پرورش و  - 9
  وزارت علوم و فناوري كشور

به منظور محدود  سازيتسريع در امر خصوصي - 1
 كردن وابستگي ورزش به منابع دولتي

گيري از توجه جهاني به ورزش به منظور بهره - 2
افزاري در رشته ايجاد امكانات و تجهيزات سخت

 آور و شانس مدال  توسط دولتهاي ورزشي مدال

شته هاي ورزشي در ر افزايش منابع مالي و مادي  - 3
 مدال آور و شانس مدال 

افزايش سرمايه گذاري در مناطق جغرافيايي و  - 4
اقليمي خاص با رويكرد به كارگيري منابع انساني 

 بومي

  

  (T) تهديدها 
T1  و  يدر ورزش حرفه ا يو قانون يموانع حقوق

 كشور يقهرمان

.T2سازمان ها و  نيالزم ب يانسجام و همكار فقدان
 يورزش ينهادها

.T3يو خصوص يساز يتجار يبرنامه ها شكست 
 در ورزش كشور يساز

.T4هيتوجه به ورزش در سطوح پا عدم 

.T5در  ياسيو حضور افراد س ياسيمسائل س ريتأث
 ورزش كشور

.T6كشور يورزش نيگرا در نزد مسؤول جهينت دگاهيد 

.T7در  ياسيو عدم ثبات س يالملل نيب يها ميتحر
 هيهمسا يكشور ها

.T8بانيورزش در سطح چهان و ظهور رق توسعه 
 ديجد

 حاكم بر اقتصاد جهان يمال بحران

.T9تيمردم به سمت عدم فعال يسبك زندگ رييتغ 
 يبدن

.T10در ورزش  يمناسب رسانه ا كرديرو فقدان 

.T11دولت در اختصاص بودجه مصوب  ضعف
  در كشور يورزش و مشكالت اقتصاد

  (ST) هاي استراتژي
نظام ورزش حرفه اي و قهرماني با استفاده ايجاد  - 1

 ار نفوذ سياسي

توسعه كمي و كيفي منابع انساني درگير در  - 2
ورزش براي توسعه ورزش پايه در رشته هاي مدال 

 آور و شانس مدال 

هاي هاي علمي در توسعه رشتهتوسعه روش - 3
هاي ورزشي مدال آور و شانس مدال در سازمان

 ورزشي كشور 

ساختارهاي خصوصي ورزش با رويكرد  توسعه - 4
 بومي و اقتصاد داخلي

  توسعه ارتباطات و يادگيري بين المللي - 5

  (WT) هاي استراتژي
جهت دهي به حضور افراد سياسي در ورزش به  - 1

اي در توسعه منظور ايجاد رويكرد مناسب رسانه
 رشته هاي ورزشي مدال آور و شانس مدال  

حفظ وضعيت موجود در رقابت هاي بين المللي  - 2
 اي رقيبان با نگاه به برنامه هاي توسعه

هاي اجرايي اقتصاد مقاومتي در توسعه برنامه - 3
دهي هاي كارآمد و جهتورزش با توجه به رشته

 منابع
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  گيرينتيجه - 4
در حوزه ورزش  كيالمپ يمل تهيو كموزارت ورزش و جوانان رسالت 
توسعه و ترويج رشته  كيالمپ يهارقابت درو كسب مدال  يقهرمان

هاي واالي آور و داراي شانس مدال با توجه به ارزشورزشي مدال
يابي به اهدافي چون هويت ملي، نشاط و سالمت جامعه، انساني، دست

هاي رگيري ظرفيتالمللي با به كاحضوري افتخارآميز در ميادين بين
سازي در داخل و خارج كشور بر اساس مقررات وزارت موجود و ظرفيت

ايجاد  ندازابيانيه چشم باشد.المللي المپيك ميورزش و كميته بين
آور هاي مدالمشاركت حداكثري جامعه در ورزش كشور، توجه به رشته

 ايسته در مسابقاتو توسعه ورزش قهرماني به منظور كسب رتبة ش
هاي محوري وزارت ورزش و ارزشهاي محوري: ارزشو المپيك و جهاني

ها و ترتيب شامل ارزشمندي فعاليتجوانان جمهوري اسالمي ايران به
- هاي اخالقي و تربيتي ورزش، قانونعملكردهاي علمي، توجه به جنبه

هاي ورزشي، توزيع عادالنة منابع ورزشي و ايجاد گرايي در كليه فعاليت
اي برابر رشد، سالمتي، شادابي و نشاط جامعه، توسعه هفرصت
هاي اجتماعي ورزشكاران، صداقت و راستي در عملكرد ورزشي، ويژگي

المللي، احساس ايجاد همبستگي و انسجام ملي، صلح و دوستي بين
هاي مديريتي افتخار، غرور و هويت ملي، شفافيت عملكرد در فعاليت

زنان در ورزش، كسب پيروزي در  ورزش كشور، حفظ حرمت و جايگاه
  هاي انساني و اسالمي بود.المللي و توجه به ارزشميادين بين

اهداف بلند مدت: اهداف بلند مدت راهبردي وزارت ورزش و جوانان 
هاي كليدي عملكرد هم شامل جمهوري اسالمي ايران با توجه به حوزه

هاي سني، ههاي ملي مدال آور و شانس مدال در تمام ردتوسعه تيم
المللي هاي بينالمللي با همكاري فدراسيونگسترش ارتباطات مؤثر بين

المللي المپيك، گسترش و توسعه ورزش پايه و همگاني در و كميته بين
و افزايش مشاركت عمومي فعال و  مدال آور و شانس مدالهاي رشته

شانس مدال آور و هاي  غير فعال، اصالح ساختار سازماني فدراسيون
هاي دقيق براي تمام واحدها و شايسته ، تعيين وظايف و مسؤوليتمدال

هاي ورزشي هاي بنيادين توسعه رشتهساالري، گسترش و اشاعه بينش
بر اساس اهداف ورزش و تربيت بدني، ارتقاء  مدال آور و شانس مدال

وري منابع انساني در فدراسيون فوتبال، استانداردسازي و توسعه بهره
، توسعه آور و شانس مدالمدالهاي ورزشي ها و مسابقات رشتهليگ

سازي در ورزش، هاي شانس مدال، تجاريورزش بانوان در رشته
- خصوصي سازي و توسعه درآمدزايي، توجه به پژوهش در توسعه رشته

هاي ورزشي مدال آور و شانس مدال و به كارگيري تكنولوژي و فناوري 
  پيشرفته در ورزش بود.

گويد كه سازمان در حال ريزي راهبردي با تحليل وضع موجود ميامهبرن
گويد كه قصد حاضر در كجا ايستاده است و با تحليل وضع مطلوب مي

رسيدن به كجا را دارد، كه براي اين منظور به بررسي عوامل دروني و 
پردازد و از آنجايي كه محيط هر سازمان منحصر بيروني هر سازمان مي

وده لذا بحث در مورد نتايج تحقيقات راهبردي مشابه و به خودش ب
سويي و يا عدم آن با هم، با توجه به متغيرهاي ها از نظر هممقايسه آن

باشد و قياس مجزا و گوناگوني كه پيرامون خود دارند، غير اصولي مي
باشد ولي آنچه در اين نوع هاي بسياري ميصورت گرفته داراي تناقض

هاي مورد استفاده در مقايسه و بررسي را داراست، مدل مطالعات قابليت
ريزي راهبردي است، چرا كه هر سازمان با توجه به شرايط و برنامه

 دهد.ها را انتخاب و مورد استفاده قرار ميعوامل خود آن

تعيين راهبرد مناسب و به تبع آن تجزيه و تحليل صحيح عوامل داخلي 
يشتر يك سازمان است. بنابراين، رمز كننده موفقيت بو خارجي تضمين

تواند تجزيه و هاي مديريتي، ميها و پروژهموفقيت بسياري از سازمان
ها) و بررسي ها و ضعفتحليل صحيح منابع موجود داخل (قوت

هاي يافته.]18[ ها و تهديدها) باشدهاي خارجي (فرصتموقعيت
اسالمي ايران پژوهش نشان داد نقاط قوت ورزش قهرماني جمهوري 

 يمل تهيوزارت ورزش و جوانان و كم يعلم تيريمداند از عبارت
، ساختار سازماني مناسب در وزارت ورزش و جوانان، به كيالمپ

كارگيري متخصصين ورزش در بدنه وزارت ورزش و جوانان و كميته 
به  كيالمپ يمل تهيوزارت ورزش و جوانان و كمملي المپيك، توجه 

هويت ملي و اجتماعي ورزش در كشور، توجه به ورزش  اثرات فرهنگي ،
 سازمان كليه براي  راهبردي هاي برنامه پايه و كانون هاي مولد، تدوين

استاني، توجه و تاكيد بر مقابله با مفاسد  و ملي سطوح در ورزشي هاي
موجود در ورزش، وجود زير ساخت هاي جديد ورزشي از جمله 

الت مناسب با آموزش و پرورش و نفري، تعام 15000ورزشگاههاي 
وزارت علوم براي توسعه همه جانبه و پايه اي در ورزش و افزايش كمي 

 ي همخواني داردو كيفي مربيان داخلي بود كه با برخي از نتايج پژوهش
دست آمده در پژوهش حاضر چنانچه مورد نقاط به.]21،12،2،4،14[

ها استفاده مطلوبي از آنتوجه مديران ورزش كشور قرار گيرد و به نحو 
تواند سطح ورزش قهرماني كشور را از وضعيت فعلي به جايگاه شود، مي
  تري ارتقاء دهد.مناسب
هاي پژوهش نشان داد ورزش قهرماني جمهوري اسالمي ايران با يافته
هايي مانند وابستگي شديد ورزش به منابع مالي نفتي، عدم وجود ضعف
ش، عدم تطابق وظايف و مسئوليتها با مناسب در ورز يمال انيحام

ساختار سازماني جديد در سازمان هاي ورزشي و رفتار سليقه اي، 
كمبود امكانات و تجهيزات سخت افزاري مدرن در توسعه ورزش هاي 

 تهيوزارت ورزش و جوانان و كممدال آور در كشور، كمبود بودجه در 
ها، عدم وجود  و عدم تخصيص بودجه مصوب به فدراسيون كيالمپ يمل

ساختار هاي مناسب نظارتي و ارزيابي عملكرد سازمان هاي ورزشي، كم 
تجربه بودن مديريت جديد ورزش و عدم توجه به ورزش بانوان، عدم 

وزارت توجه به پياده سازي تكنولوژي و بانك اطالعاتي مناسب در 
، مديريت ضعيف تيم هاي ملي كشور در كيالمپ يمل تهيكم ورزش و

عدم تعامل به كارگيري از مديران و مربيان برجسته داخلي و خارجي، 
 يها  ونيبا فدراس كيالمپ يمل تهيوزارت ورزش و جوانان و كم نيب
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ي، توجه ناكافي به پژوهش هاي كاربردي در ورزش، كم بودن ورزش
م توجه به حمايت از اعزام هاي بين المللي براي تيم هاي ورزشي، عد

ورزشكاران در زمينه هاي اجتماعي ، مالي، بيمه، پاداش و بازنشستگي و 
ي بود. كه و مقاومت ياقتصاد بوم ميو عدم توجه به مفاه ييشعارگرا..... و 

پزوهش هاي ديگر  نتايج اين بخش از پژوهش با برخي از نتايج
دهد توسعه طور كه نتايج نشان مي. همان]23،2،4[ همخواني دارد

نظر اي مواجه است. بههاي عمدهها و ضعفورزش قهرماني با چالش
رسد عدم كميت مطلوب در حوزه ورزش همگاني تاثير معناداري در مي

-توسعه ورزش قهرماني داشته باشد. در جايي كه هنوز افراد قابل توجه

بيگانه هاي ورزشي ها با انجام فعاليتويژه در خانوادهاي در جامعه و به
توان انتظار داشت اعضاي خانواده فرزندان خود را به هستند، چگونه مي

هاي ورزشي قهرماني هدايت كنند. از اين رو ضروري سمت فعاليت
ويژه مسئولين تاثيرگذار در حوزه ورزش است، مسئولين ورزش به

ها، نيروهاي مسلح، آموزش و پرورش، بسيج، همگاني مانند شهرداري
و امور اجتماعي، مسئولين صنايع مختلف، وزارت علوم و وزارت كار 

تحقيقات و فناوري كه داراي بستر و امكانات مناسب از جمله اماكن و 
هاي ورزشي هستند، در اقدامي هماهنگ و همسو زمينه مشاركت سالن

  هاي ورزشي مهيا كنند.بيشتر را در فعاليت
مهوري اسالمي هاي ورزش قهرماني جنتايج پژوهش نشان داد فرصت

اند از افزايش توجه جهاني به ورزش همگاني ، قهرماني و ايران عبارت
حرفه اي، رشد اسپانسرينگ ورزشي در جهان، وجود استعدادهاي 
ورزشي و تنوع نژادي در كشور، تنوع جغرافيايي و اقليمي كشور براي 
اجراي فعاليت هاي ورزشي متنوع، امكان به كارگيري تكنولوژي و 

ري نوين جهاني در ورزش، امكان ايجاد تعامل و ارتباطات بين فناو
المللي جديد بين فدراسيون هاي ورزشي كشور با فدراسيون هاي 
خارجي، وجود دنياي الكترونيك و اينترنت در جهان، حضور بازيكنان و 
مربيان داخلي در تيم هاي خارج از كشور و بالعكس همراه با رويكرد 

ور، افزايش در سهميه و رشته هاي ورزشي حرفه اي شدن ورزش كش
مدال آور، اثرات رشد ورزش در جهان بر كشور ايران بود. نتايج پژوهش 

.  ]21،12،2،17[پژوهش هاي ديگر همخواني دارد هايبا برخي از يافته
هاي قابل توجهي دهد فرصتهاي پژوهش نشان ميطور كه يافتههمان

وجود دارد. براي توسعه ورزش براي توسعه ورزش قهرماني در كشور 
قهرماني ضروري است كه امكانات، تجهيزات و اماكن ورزشي وجود 

كه دولت عزم جدي و توجه كافي به تكميل داشته باشد. با توجه به اين
روز براي ورزش هاي ناتمام ورزشي و تهيه و تدارك تجهيزات بهپروژه

اين فرصت و  رسد مسئولين ورزش كشور ازنظر ميكشور دارد، به
- اعتبارات مختلفي كه از المپيك سوليداريتي جذب ورزش كشور مي

مندي از تجارب متخصصين علمي كشور نسبت به شود و همچنين بهره
هاي توسعه ورزش كشور استفاده تقويت نقاط قوت و كاهش ضعف

  اي ببرند.بهينه

هاي پژوهش مبين اين است تهديدهاي ورزش قهرماني كشور يافته
اند از موانع حقوقي و قانوني در ورزش حرفه اي و قهرماني كشور، رتعبا

فقدان انسجام و همكاري الزم بين سازمان ها و نهادهاي ورزشي، 
شكست برنامه هاي تجاري سازي و خصوصي سازي در ورزش كشور، 
عدم توجه به ورزش در سطوح پايه، تأثير مسائل سياسي و حضور افراد 

ديدگاه نتيجه گرا در نزد مسؤولين ورزشي  سياسي در ورزش كشور،
كشور، تحريم هاي بين المللي و عدم ثبات سياسي در كشور هاي 
همسايه، توسعه ورزش در سطح چهان و ظهور رقيبان جديد، بحران 
مالي حاكم بر اقتصاد جهان، تغيير سبك زندگي مردم به سمت عدم 

زش فوتبال و ضعف فعاليت بدني، فقدان رويكرد مناسب رسانه اي در ور
دولت در اختصاص بودجه مصوب ورزش و مشكالت اقتصادي در كشور 

پژوهش هاي ديگر بود. نتايج اين بخش از پژوهش با برخي نتايج 
هاي اخير . از جمله تهديدهايي كه در سال ]23،8،2،4[همخواني دارد 

گرايي بر توسعه ورزش قهرماني تاثيرگذار بوده است، موضوع نتيجه
ها و نهادهاي ورزشي است. جود چنين تفكري ري از از فدراسيونبسيا

هاي جديد و در بين مسئولين ورزش كشور مانع از پرورش چهره
طوري كه چنانچه نام شده است. بهسازي براي قهرمانان صاحبپشتوانه

-رسد، متاسفانه سالاش به اتمام مييك قهرمان برجسته دوره قهرماني

رو توصيه توان پيدا كرد. از ايناي براي وي نميها جايگزين شايسته
هاي ورزشي براي جبران شود مسئولين ورزش قهرماني و فدراسيونمي

هاي مختلف اكتفا چنين تهديدي تنها به يك قهرمان خاص در رقابت
هاي مختلف نكرده و از جمعيت جوان و استعدادهاي موجود در رشته

منظور جايگزين قهرمانان جديد به استفاده بهينه برده و زمينه پرورش
ها به جاي قهرمانان برجسته فعلي داشته باشند. در اين راستا كردن آن

  شود.هاي ملي توصيه ميتدوين نظام قهرمانان ملي براي حضور در تيم
نقطه  14نقطه قوت،  10هاي پژوهش در بخش ورزش قهرماني يافته

ا توجه به مجموع امتياز تهديد را نشان داد و ب 12فرصت و  10ضعف، 
توان بيان كرد كه موقعيت هاي تدوين شده در اين بخش مياستراتژي

عنوان راهبرد غالب در اين بخش است. نتايج اين راهبردي تدافعي به
كه موقعيت  هاي ديگر كه  بخش از پژوهش با برخي از نتايج پژوهش

. با ]7، 23،12،10،6[اند، همخوان استراهبردي تدافعي را نشان داده
توجه به جايگاه راهبردي ورزش قهرماني جمهوري اسالمي ايران كه در 

ويژه وزارت ورزش و قرار دارد، مسئوالن ورزش كشور، به WTناحيه 
هاي خود را براي برطرف كردن جوانان و كميته ملي المپيك بايد برنامه

ت ها و تهديدهاي ورزش قهرماني متمركز سازند. شايان ذكر اسضعف
هاي داخلي ورزش قهرماني كه وزارت ورزش و جوانان در زمينه ضعف

هاي خود را بايد بيشتر بر تواند سريع واكنش نشان دهد و برنامهمي
روي برطرف كردن نقاط ضعف قرار دهد. در مورد تهديدها نيز بايد 

ها اقدام به ها و ارگانها مقتضي و با كمك گرفتن از ساير دستگاهبرنامه
  تهديدها نمود. كاهش
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در آخر چنانچه راهبردهاي تدوين شده براي توسعه ورزش قهرماني با 
هاي مختلف ورزش كشور از جمله نگرش علمي و منطقي در بخش

هاي ورزشي و وزارت ورزش و جوانان، كميته ملي المپيك، فدراسيون
-ادارات كل ورزش و جوانان اجرا شود، حوزه ورزش قهرماني كشور مي

ها را ها و نقاط قوت، تهديدها را كاهش و آنگيري از فرصتا بهرهتواند ب

ها را برطرف و در انتها موقعيت تبديل به فرصت و همچنين ضعف
كارانه و حتي رقابتي ورزشي را از حالت تدافعي به وضعيت محافظه

هاي تدوين شده در مرحله تغيير دهد و با استمرار و هدايت استراتژي
ا به وضعيت تهاجمي و در مراحل بعدي در سطح اول در سطح آسي

  دست يابد. المللي و المپيك به وضعيت تهاجميهاي بينجهان و رقابت
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