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تدوین برنامه استراتژیک وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسالمی ایران براي 

    2020المپیک 

   1مهدي نادري نسب

  

 

٢٦/١٠/١٣٩٥: تاریخ دریافت مقالھ  
٤/٣/١٣٩٦:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

  

این پژوهش با هدف تدوین برنامه جـامع ورزش قهرمـانی کشـور در راسـتاي کسـب جایگـاه مناسـب در        

در این تحقیق چشم انداز، اهداف، حوزه هاي کلیـدي عملکـرد، نقـاط     .انجام گرفته استمسابقات المپیک 

لمپیـک  ، تهدید ها و فرصت ها و موقعیت استراتژیک وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی اقوت و ضعف

براي تـدوین برنامـه   .  بیان شده است 2020در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت هاي المپیک 

رقابت  درو کسب مدال  یدر حوزه ورزش قهرمان کیالمپ یمل تهیوزارت ورزش و جوانان و کماستراتژیک 

در  تـا الگوهایی چون برنامه هاي جامع کشورهاي روسیه ، نیوزلند و چین در نظر گرفته شـده   کیالمپ يها

مطالعه اسناد و مدارك و جمع آوري اطالعـات از  . نهایت قابلیت بحث و بررسی دقیق تر وجود داشته باشد

  .مونه گیري تمام شمار انجام گردیدنفر به روش ن 174نمونه آماري به تعداد  

و کسـب   یدر حوزه ورزش قهرمان کیالمپ یمل تهیوزارت ورزش و جوانان و کمقیق نشان داد که نتایج تح 

فرصت ها و تهدیدهاي متعددي در حیطه هاي مختلف  نقاط قوت و ضعف،از  کیالمپ يرقابت ها درمدال 

بـر   به خود مربوطبه همراه میانگین، انحراف استاندارد و رتبه  همگید که در این تحقیق نبرخوردار می باش

وزارت ورزش ماتریس عوامل بیرونـی  . نشان داده شده است p>05/0اساس نتایج آزمون فریدمن در سطح 

در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت هاي المپیک نشان داد کـه   کیالمپ یمل تهیو جوانان و کم

وزارت می باشد که نشان دهنده غلبه تهدیـد هـا بـر فرصـت هـاي محیطـی        39/1مجموع نمرات ماتریس 

مـاتریس عوامـل داخلـی     ،همچنین. جمهوري اسالمی ایران می باشد کیالمپ یمل تهیورزش و جوانان و کم

در حـوزه ورزش قهرمـانی و کسـب مـدال در رقابـت هـاي        کیالمپ یمل تهین و کموزارت ورزش و جوانا

می باشد که نشان دهنده غلبه ضعف ها بـر قـوت هـاي     32/2المپیک نشان داد که مجموع نمرات ماتریس 

                                                           
  ، ایران      قزوین اسالمی، دانشگاه آزاد ،قزوین واحد ،بدنی و علوم ورزشی گروه تربیت،استادیار -1
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نتیجـه کلـی اینکـه مـاتریس      .اسـت جمهوري اسالمی ایـران   کیالمپ یمل تهیوزارت ورزش و جوانان و کم

ـ المپ یملـ  تـه یوزارت ورزش و جوانان و کماکی از آن است که داخلی و خارجی ح از لحـاظ موقعیـت    کی

می توان گفت که به دلیـل چیرگـی ضـعف هـا بـر       ،به عبارت دیگر .قرار دارد WTاستراتژیک در موقعیت 

ـ المپ یملـ  تـه یوزارت ورزش و جوانان و کمقوت ها و عدم توانایی  در اسـتفاده از فرصـت هـا و دفـع      کی

 تـه یوزارت ورزش و جوانـان و کم  تـا وضـعیت   شودتهدیدهاي احتمالی بهتر است استراتژي تدافعی اتخاذ 

هاي موجـود وزارت   با توجه به شاخص. جمهوري اسالمی ایران از وضعیت کنونی بدتر نگردد کیمپی المل

اه به موقعیت راهبردي براي دستیابی  ایران به جایگـاه  برنامه استراتژیک  با نگ ،ورزش و کمیته ملی المپیک

  . طراحی و تدوین شده است 2020در المپیک  10

  

  کمیته  ملی المپیک ، وزارت ورزش و جوانان و SWOTاستراتژیک،   برنامه :واژگان کلیدي
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  مقدمه 

 در بین حوزه هاي مختلـف ورزش اساسی با ابعاد مهم  به عنوان یک مفهوم عمده وقهرمانی ورزش امروزه 

همراه با سرزبان افتادن نام کشـورها در میـادین    جذابیت هاي ورزش  ،شاید دلیل این موضوع. مطرح است

 ،همچنـین  .در سراسر دنیا تبدیل کرده است کشورها بیشترباشد که آن را به موضوع مورد توجه   بین المللی

ن دادن فرهنگ و الگوهاي اجتمـاعی در سـطح جهـان    اورزش قهرمانی در سطح بین المللی عاملی براي نش

بخشـی از اهـداف و برنامـه     ،طبیعی است کـه بسـیاري از کشـورهاي موفـق     ،در چنین شرایطی. شده است

ایران از جملـه کشـورهایی اسـت کـه ورزش     . تعریف و تعقیب کنند قهرمانی هایشان را در رابطه با ورزش

هاي مختلف دل مشغولی بسیاري از افراد جامعه را تشکیل می دهد و پیشرفت یا عدم پیشـرفت در عرصـه   

مختلف با غرور ملی، احساس رضایت، خشـنودي و امیـدواري آحـاد مـردم ارتبـاط       ورزش و رقابت هاي

از طرف دیگر، صاحب نظران بر این موضوع اذعان دارند که ایران اسالمی پتانسیل هاي بسیار . نزدیکی دارد

با این  .باالیی براي افتخار آفرینی و کسب جایگاه شایسته در عرصه هاي بین المللی از جمله المپیک را دارد

وجود روند گذشته نشان داده است که تاکنون سرعت حرکت و جایگاه ورزش ایران متناسـب بـا وضـعیت    

مطلوب مورد نظر مردم و مسئولین کشور نبوده است و نیازمند حرکتی منسجم تر و همراه با برنامـه ریـزي   

عاد و به خصوص رشـته هـاي   تمام اب دقیق و متناسب با پیچیدگی ها و الزامات متعدد در رشد و توسعه در

     ورزش به عنوان فاکتوري ارزنده بـراي معرفـی ملـت هـا بـه شـمار       ،امروزه در مجامع .مستعد تر  می باشد

 اینک. مهم براي هر کشور محسوب می گردد و موفقیت در رقابت هاي جهانی و المپیک یک امتیاز آیدمی 

ورزش بسیار فراتر از یک رقابت بوده و به حوزه هاي سیاسـی، فرهنگـی، اجتمـاعی، اقتصـادي، تجـاري و      

لـذا توسـعه موفـق و    ).  1383الهی، (صنعتی راه یافته و به موضوعی پیچیده و چند وجهی تبدیل شده است

ایی و جدیت اجرایـی  همه جانبه ورزش نیازمند نگاهی بلند مدت و جامع در برنامه ریزي همراه با عمل گر

هاي علمی، برنامه جامع وزارت  روشبر این اساس با مطالعات دقیق و با رویکردي جامع و مبتنی بر . است

تحقیـق حاضـر در   . طراحی خـواهیم نمـود   2020مپیک ورزش و جوانان جمهوري اسالمی ایران را براي ال

امـه جـامع وزارت ورزش وجوانـان    تالش است با استفاده از شیوه هـاي علمـی بـه طراحـی و تـدوین برن     

جمهوري اسالمی ایران در حوزه ورزش همگانی در کمیته ملی المپیک بپردازد و گام کـوچکی در راسـتاي   

 . رشد و توسعه ورزش کشور بر دارد
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که با مقایسه اي ساده  به طوري ؛پیچیدگی زیادي در فعالیت هاي سازمان هاي کنونی پیدا شده است امروزه

دیگر نمی توان همانند گذشته، بدون دور اندیشی و بررسی هـاي علمـی، چشـم انـدازي      مشخص است که

در نتیجه براي پیروزي در رقابت فشرده اي که در جهان امروز وجود . کامل از عملکرد سازمان ترسیم نمود

واالي سـازمانی  تا بتوان به هـدف   ش، عملکرد قوي تري را ارائه نموددارد باید با استفاده بهینه از علم و دان

می توان از دانش برنامه ریزي استراتژیک استفاده کرد و بـا بهـره گیـري از ایـن      به بیان دیگر،. دست یافت

رویکرد در رویارویی با رقابت بسیار فشرده جهان امروز موفق بود و اجازه نداد که مدیر اسـتراتژیک یـا بـه    

ي موفقیت سازمان، دچار سر در گمـی در تـدوین   تعبیري استراتژیست ها به جاي ایجاد بستري مناسب برا

 ). 1385مشبکی، (برنامه هاي سازمان شوند

فرایندي اسـت در جهـت تجهیـز منـابع سـازمان و وحـدت        ،ریزي استراتژیک برنامه) 1384(از نظر الوانی 

ي هـا  هاي آن براي نیل به رسالت و اهداف بلندمدت، با توجه بـه امکانـات و محـدودیت    بخشیدن به تالش

  ).1384، وانیال(درونی و بیرونی 

مک جینینز معتقد است که مأموریت سازمان باید هر سازمان را بدان گونه که هسـت و آنچـه در نظـر دارد    

ایجـاد سـاختار    :بیانیه رسالت اتحادیه فوتبال چین عبـارت اسـت از  ). 1384  ، استیسی( بشود، معرفی نماید

اي و حمایت اثربخش سازمانی در سطوح شهري و اسـتانی   اداري عالی همراه با مدیریت تخصصی و حرفه

هـاي ورزشـی از جملـه     بسـیاري از سـازمان  . هاي فوتبال در سرتاسـر چـین باشـد    که تامین کنندة نیازمندي

 ،بـه عنـوان نمونـه    .انـد  ادرت نمودههاي فوتبال در سطح جهان نیز به تدوین بیانیه رسالت خود مب فدراسیون

بیانیه رسالت اتحادیه فوتبال اروپا به صورت ارتقـا، حمایـت و توسـعۀ فوتبـال اروپـا در سـطوح مختلـف        

ها، توسعۀ اصول اساسی در ایجاد وحدت و سولیداریتی، پاسـخگویی بـه کلیـۀ سـؤاالت مربـوط بـه        رقابت

  .) 2004، 1فرانک الوي(عنوان شده است فوتبال و رفع مشکالت این رشته ورزشی در این قاره

در سـطح جهـان نیـز بـه تـدوین بیانیـه        ورزشـی هـاي   هاي ورزشی از جمله فدراسـیون  بسیاري از سازمان

تبدیل  :انداز فدراسیون فوتبال استرالیا عبارت است از به عنوان مثال، چشم. اند انداز خود مبادرت نموده چشم

اي عمـل   این فدراسـیون بـه گونـه   . این کشور  به عنوان رهبر جهان فوتبال در مسابقات جهانی زیر نظر فیفا

). 2014 ،امپریکـال (گر آن در کلیـه سـطوح باشـد    هاي فوتبال و هدایت دهنده به رقابت خواهد کرد که جهت

از نیـاز   ،انـداز  در این چشـم . آیندة جامعهفوتبال براي  :انداز برنامه جامع فوتبال ایرلند عبارت است از چشم

                                                           
1
 Lowy Frank 



  5 

هاي سالمتی، نشـاط، شـادابی، مسـائل     آیندة جامعه براي تأمین نیازهاي اساسی خود توسط فوتبال در حیطه

  ). 2014 ،امپریکال(است معرفی گردیدهاجتماعی و فرهنگی یاد شده و فوتبال به عنوان حامی جامعۀ ایرلند 

به عنوان نمونه، . هاي کلیدي عملکرد خود مبادرت می نمایند به تعیین حوزههاي ورزشی  بسیاري از سازمان

هاي ورزشی، بازاریابی، منابع مالی و انسانی و نظارت  عواملی مانند برنامه) 2003(ورزش دانشگاهی استرالیا 

کلیدي هاي  حوزه).  1386 ،گودرزي(هاي کلیدي عملکرد خود تعیین کرده است  سازمانی را به عنوان حوزه

مسابقات، آموزش و توسعۀ مربیان، توسـعۀ داوران،  : از عبارت اند عملکرد در برنامۀ توسعۀ فوتبال استرالیا 

ها، توسعۀ تجهیزات و امکانات، مقررات، تأمین کنندگان خصوصی، فوتسال، فوتبال مـدارس،   توسعۀ باشگاه

حوزة کلیـدي   6نامۀ جامع فوتبال نیوزلند نیز در بر). 1990، 1،گلوي (فوتبال بانوان و توسعۀ بازیکنان مستعد

رهبري و مدیریت، درآمد منظم مـالی، توسـعۀ فوتبـال و مشـارکت     : از عبارت اند  مطرح گردیده است که 

برنامـه  (هـا و فرآینـدها   ورزشکاران جوان، عملکرد عالی، بازاریابی و ارتباطـات عمـومی، مـردم و سیاسـت    

هاي کلیدي عملکرد در برنامۀ جامع فوتبال کشـور چـین عبـارت     حوزه).  2005 ،استراتژیک راگبی نیوزلند

ها، فوتبال پایه، مدارس فوتبال، بانوان، آموزش مربیان، داوران، پزشکی ورزشی، بازاریـابی و   باشگاه: است از

عبـارت    هاي کلیدي عملکرد  ها در انگلیس حوزه در برنامه توسعه فوتبال). 2014 ،2وانگ پی هونگ(رسانه

ها، حوزة سالمت  هاي کوچک، ایجاد باشگاه ها، آموزش، توسعۀ فوتبال در زمین امکانات و زیرساخت: از دان

و تندرستی ورزشکاران، بخش داوطلبانه، بخش مربوط به معلوالن، بخش فرهنگی ـ اجتماعی فوتبال، بخش  

ز موضوعاتی است که بـه  هاي کلیدي عملکرد ا تعیین حوزه).  1991 ،3اپلبوم(افزایش مشارکت فعال ورزشی

هـاي یـک سـازمان کمـک      تسهیل فرایند تدوین برنامه استراتژیک و در نهایت دسیابی به اهداف و اولویـت 

  ). 2006، 4سارتر(نماید می

هاي بررسی عوامل محیط درونی و بیرونی سازمان استفاده از تحلیل  یکی از راه) 1382(از نظر حمیدي زاده 

SWOT هـاي آسـیب زننـده بـه      این روش امکان بررسی عوامل و مقایسه تنگناها، تهدیـدها و جنبـه  . است

هاي محیط بیرونی را همراه با نقاط ضعف و قوت سازمان به وجـود   ، تقاضاها و موقعیتفرصت هاسازمان، 

و  ت هـا فرصـ تجزیه و تحلیل نقـاط قـوت، نقـاط ضـعف،     ) 2005( 5از نظر لوپ). 1383،چراغی. (آورد می

موسـوم بـه   (اسـت  » تجزیه و تحلیل استراتژیک«تهدیدهاي یک سازمان براي بسیاري از محققان مترادف با 

                                                           
1.Jan D. Glloway 
2 .Wang P, Hong 
3 .Steven H. Appelbaum 
4 .Nell carter 
5 . Jean Loup 



  6 

معتقد است که در تدوین استراتژي باید مأموریت سـازمان تعیـین شـود،    ) 1385(دیوید . SWOT1)سرواژه

آورنـد   یی را بـه وجـود مـی   فرصت هاکنند یا عواملی که  عواملی که در محیط خارجی سازمان را تهدید می

شناسایی شوند، نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان مشخص گردد، اهداف بلند مدت تعیین شـوند و بـراي   

سند تفصیلی نظام جامعـه توسـعه تربیـت    (ي گوناگون شناسایی و انتخاب شوند استراتژي هاها  این فعالیت

را به حداکثر  فرصت هاو  قوت هاناسب بر اساس این روش، یک استراتژي م ).1383بدنی و ورزش کشور 

در چهار حالت پیوند داده  استراتژي هادر این تحلیل، . رساند و تهدیدها را به حداقل ممکن می ضعف هاو 

به طور کلی، بسـیاري از    ).1384 ،ملکیو طیبی (هاي استراتژیک از بین آنها انتخاب شود  شوند تا گزینه می

ي خـود مبـادرت   استراتژي هـا کشورهاي مختلف به تدوین ها در  فدراسیونهاي ورزشی و از جمله  سازمان

تـا   2006ي سـال هـا  برنامۀ جامع خود را براي  SWOTفدراسیون فوتبال نیوزلند براساس تحلیل . اند نموده

هـا بسـیار    همخوانی اهداف و رسـالت  ،وین شدهي تداستراتژي هاطراحی نموده است که با توجه به  2010

گیـرد،   فدراسیون فوتبال این کشـور صـورت مـی   نها که با مدیریت و مشاوره ک نزدیک بوده و توسعه رقابت

برنامـه اسـتراتژیک المپیـک چـین بـا       ).2014 ،هونگ(جهت دهنده اصلی به استراتژي فوتبال نیوزلند است

  : طراحی شد که شامل موارد زیر بود  2012تا  2002عنوان رویاي چین براي دوره 

هاي جامعـه ورزشـی چـین و تغییـرات      مشی ها و خط سیاست -2 ؛ارتباط تاریخی کشور چین با المپیک -1

اهداف و آمادگی بـازي   -4 ؛ي چین در ارتباط با توسعه و شرکت در المپیکاستراتژي ها -3 ؛جدید در آنها

  .2008از المپیک تا پیشرفت ورزش چین بعد  -5؛ 2008المپیک 

 2002-2012استراتژي براي بردن مدال المپیک طی دوره  -1: ها در این برنامه شامل دو سند است راهنمایی

  .2008برنامه استراتژیک براي کسب قهرمانی المپیک  -2

  : از عبارت اندي کلیدي مورد توجه در این برنامه حوزه ها 

  رشته هاي ورزشی المپیک  .1

گـروه   4هاي مختلـف ورزشـی رقـابتی وجـود دارد کـه توسـط وزارت ورزش چـین بـه          رشتهدر المپیک 

  :ها استراتژي تدوین شده است بندي بندي شده است و براي هر کدام از این دسته دسته

 ؛حفظ برتري در مسابقات: هاي ورزشی سنتی در المپیک رشته .1

                                                           
1 . Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
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 ؛هاي بیشتر کسب مدال: هاي ورزشی توانایی باال در رشته .2

 ؛هاي بیشتر حرکت به سمت کسب مدال: هاي ورزشی مستعد در المپیک رشته .3

 ؛رسیدن به کیفیت و استاندارد مناسب: هاي ورزشی المپیکی ضعیف رشته .4

  .افزایش ورزشکاران المپیکی .5

هـاي   تـیم : هـا  گسترش تعداد تـیم  -1: براي افزایش ورزشکاران المپیکی در سه حوزه تمرکز صورت گرفت

هر تیم ورزشـی بـا اهـداف خـاص      -3 ؛گسترش تعداد ورزشکاران -2 ؛ها وانان و دیگر تیمهاي ج ملی، تیم

  .مه استراتژیک را کسب کندرناهاي مورد انتظار در ب خودش باید مدال

  افزایش منابع المپیک .2

میلیارد دالر  88/4گیري داشت و به  افزایش چشم 2008منابع مالی وزارت ورزش کشور چین براي المپیک 

  .درصـد آن به ورزشکاران، مربیان، ساختار و کسب مدال اختصاص یافت 90که رسید 

  2008هاي ورزشی پس از المپیک  گیري توسعه رشته جهت .3

برنامه احساسی شـادي پـس از    -1: گیري ورزش چین به سمت موارد فوق بود جهت 2008پس از المپیک 

توسعه  -3 ؛هاي ورزشی ت اداري سیستم رشتهاجراي برنامه عـد متمرکز در مدیری -2 ؛المپیک هاي موفقیت

توسـعه سـریع    -6 ؛هـاي ورزشـی   گیـر شـدن فعالیـت    فراگیر و همه -5 ؛سازي ورزش تجاري -4 ؛بازاریابی

  .هاي ورزشی در بین عموم فعالیت

  گیري نتیجـه

  .کشور چین رابطه پیچیده و طوالنی با المپیک از قرن نوزدهم دارد -

  .اند سیاست و المپیک ارتباط تنگاتنگی داشتهدر تاریخ ورزش چین،  -

  .المللی است هاي بین ایجاد حس برنده شدن و برتري از طریق رقابت ،هدف اساسی ورزش چین -

  .تأسیس شد "پرور مرکز سیستم ورزش قهرمانی و نخبه"براي دسترسی به هدف برنده شدن،  -

  .اي چین را قدرتمند ساخت حرفه ، سیستم ورزش قهرمانی و2008هاي ورزشی المپیک  رقابت -

ناپذیر بود و مفهـوم جدیـدي از توسـعه     دهی مجدد آن امري اجتناب اصالح سیستم ورزشی چین و شکل -

  .شکل گرفت 2008هاي ورزشی پس از المپیک  شتهر
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با چشم انداز    2013 -2017نیوزلند برنامه استراتژیک خود را براي دوره ) تیراندازي(فدراسیون تیر و کمان 

هـا را بـا    مأموریت هاي عملکردي و جامعه، تدوین کرده و طرح نفس  به اعتماد ارتقاي و فعال جامعه ایجاد

امـا پـس از مـدتی     ،تعداد ورزشکاران تیرانداز نیوزلند افزایش پیدا کـرد . شماري انجام داده است اهداف بی

هرچنـد کـه ظـاهراً اسـتانداردها و      -دسـت یافتنـد  المللـی   هـاي بـین   ، تیراندازهاي کمـی بـه موفقیـت   ثابت

برد تیراندازي سمینارهایی را با حضور مربیـان در   ،منظور همینبه . هاي کیفی توسعه پیدا کرده بود شاخص

اي از استرالیا  سراسر کشور سازماندهی کرد و یک مربی با تجربه را براي کمک به اجراي فرآیندهاي توسعه

موضـوع عملکـرد عـالی    هـاي عملیـاتی صـورت گرفـت،      طریـق طـرح   ب مربیـان از انتخا. به نیوزلند آورد

گـام   ،ي تیرانـدازي ارزش هـا و با تأسیس مرکز اصلی توسعه  گذاشته شدورزشکاران در دستور کار مربیان 

  :سی در این برنامه عبارت بودند ازچهار هدف اسا. عملی دیگري برداشته شد

ــکار   -1 ــب ورزش ــومی در قال ــارکت عم ــزایش مش ــهاف ــداز، ب ــمی و   ان تیران ــات رس ــارگیري مقام ک

  ؛هاي عالی کننده حمایت

  ؛هاي جسمانی لحاظ فعالیت بهکنندگان  ایجاد توانمندي در تمامی مشارکت -2

هاي موفقیت  مربوط به پیشکسوتان و ورزشکاران قدیمی است، برگزاري جشن ایجاد تشکیالتی که -3

  ؛ورزشکاران جدیدنیز و یادبود براي آنان و 

آمیز بوده و  در مورد مسائل انجام شده در گذشته که چگونه انجام گرفته و چقدر موفقیت: يبازنگر -4

  .آموختن ازتجربیات گذشته براي ساختن آینده و افزایش سرعت پیشرفت

برنامـه  ( اف تیرانـدازي نیوزلنـد آورده اسـت   ها، پیشنهادات خاصی را براي اهد هر یک از مأموریت در پایان

  .)2013 -2017فدراسیون تیر و کمان نیوزلنداستراتژیک 

در ارزیابی برنامه هـاي ورزش نیوزلنـد مـوردي از تـدوین      2012اي عملکرد نیوزلند در المپیک  بسته رسانه

 .ارائه شده است  2015در  1شاخص هاي ارزیابی برنامه هاي المپیکی کشور است که توسط سیتر و گراهام

نگارهـا کـه    اي قابـل دسـترس بـراي روزنامـه     زمینه دن آسان اطالعات، پیشاي براي مهیا کر این بسته رسانه

دهند، طراحی شده  پوشش می) 2012 -هاي المپیک لندن بازي(بزرگترین رویدادهاي ورزشی را در این سال 

  .است

                                                           
1
 Seatter and Graham 
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هـداف  با تدوین اسـتراتژي و ا  2006اي را که از سال  طرح و برنامه ،نگارها با ارائه تصاویر و حقایق روزنامه

این استراتژي همه نیازهاي ورزشـکاران نیوزلنـدي را بـراي    . کنند بیان می شکل گرفته، هاي لندن براي بازي

 21این طرح با اجـراي  . کرد تا فعالیت بهتري را در لندن بروز بدهند داشتن احساس آرامش بیشتر فراهم می

گذاري مستقیم روي ایـن ورزشـکاران    ایهاینکه سرممهم به پایان رسیده بود و نکته  2011ورزشکار در سال 

که احتمال موفقیت بیشتري داشتند صورت گرفته بود تا با حمایت بیشتر کشورشان، اسـتفاده از تسـهیالت،   

هـا   تمرین و آموزش مناسب و موارد دیگر در المپیک موفق باشند و تصور هم بـر ایـن بـود کـه نیوزلنـدي     

  .نددر سطح جهان داشته باش رابردهاي بیشتري 

این کـار بـزرگ بـه     در بیشتر مردم در آنجا ،هاي نیوزلندي المپیک بر روي سکو ایستادند که مدالیست زمانی

هـا، متخصصـان    توانمندي و موقعیت متخصصـان، اجـرا و تحلیـل تکنیـک     :از جمله ؛آنها کمک کرده بودند

هاي  تمرینات و مهارت .شناسان و مشاوران ها، روان ها، پزشکان، ماساژورها، فیزیوتراپ تغذیه، فیزیولوژیست

هاي موجود  نکته دیگر این که تعامل سازنده با دیگر ارگان. از نکات اساسی بودند نیز ذهنی مربیانروحی و 

پرورش " این برنامه با تدوین چشم انداز . در نیوزلند از عوامل مهم تأمین منابع براي رسیدن به موفقیت بود

 6یـا   5در  2008در المپیک . انجام شد "هاي پیروز در سطح جهانی با یک سرمایه گذاري مناسب نیوزلندي

ر شـد و در بـین کشـورهاي    رشته ورزشی مورد نظر که هدف کشور نیوزلند بود موفقیت نصیب ایـن کشـو  

هـا همـان اسـتراتژي     این رشـته . هاي مورد نظر دست یافت م در رشتهها به مقام سو شرکت کننده در رقابت

در ژانویـه  . گذاري بود و تمرکز بر کسب مدال در المپیک لندن نیز ادامه پیدا کـرد  مورد نظر همراه با سرمایه

 15و  2010-2011میلیـون دالر بـراي سـال      10ارزش گذاري جدیـدي را بـه    ، دولت بودجه سرمایه2010

ایـن مبـالغ بـراي    . اعـالم کـرد   2012میلیون دالر هر سـال بعـد از    20و  2011-2012میلیون دالر در سال 

گذاري نسبت به سه  شود که این سرمایه میلیون دالر می 60حدود  2022-2013عملکردهاي نیوزلند در سال 

ورزش هدفمنـد   9درصد از سرمایه عملکرد عالی به  70حدود . شته استافزایش دا درصد 50سال گذشته 

 .)2015 ،گراهام(شدو موفق در المپیک تحویل داده 

از دیگر برنامه هاي مورد مطالعه بود کـه در ادامـه آمـده     2020برنامه جامع توسعه ورزش روسیه تا المپیک 

ش تندرسـتی و سـالمتی و زنـدگی فعـال،     رزاین طرح یک برنامه ریزي به منظور توسعه و پیشـبرد ا  .است

، مشارکت بیشتر مردم در رده هاي مختلف زشکاران در رقابت هاي بین المللیموفقیت ور ،پیشرفت ورزش

به تصویب رسیده است و در  2009باشد که در سال  سطح درآمد ورزشکاران می يسنی در ورزش و ارتقا
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روسـیه و جهـان، نبایـد مقولـه      م وضعیت بحرانی اقتصادضمیمه آن به این نکته اشاره شده است که علیرغ

  . ورزش تحت تاثیر قرار گیرد

  :این طرح موارد مهم زیر وجود دارددر 

       توسعه ورزش اسکی و اسکیت یخی که به همین منظور مرکز نـاواگرکس بـا هزینـه بسـیار بـاال و

مـادگی بـراي شـرکت در    آامکانات مناسب افتتاح شد و ورزشکاران جوان روسیه به منظور کسـب  

 .در این مرکز تمرین می کنند مسابقات مهم و رقابت با کشور کانادا

    کـه در   2018تاسیس کمیته اي خاص براي سازماندهی تیم هاي ملی روسیه در مسـابقات جهـانی

       لـه همـاهنگی بـا دولـت هـاي     از جم یایـن کمیتـه وظـایف مهمـ    . دولت روسیه به تصویب رسید

تمام خواسـته هـا و   رفع پوشش رسانه اي و همچنین  ،زاري هاي داخلی و خارجیناحیه اي، خبرگ

 .خواهد کرد دنبالهاي وزیر ورزش را در مسائل مختلف نیاز

  میلیـون نفـر از افـراد     25کـه دربرگیرنـده    2008با توجه به افزایش مشارکت فعال ورزشی تا سال

میلیـون نفـر    42بـه بـیش از   2015سـال  در را در صدد خواهیم بود این مشارکت  ،جامعه می باشد

 .درصدي را داشته باشیم 70شاید بتوانیم مشابه همسایگان اروپایی مشارکت تا برسانیم 

 بـه همـین    .نددر همه جاي کشور در دسترس عمـوم باشـ   ه هاي ورزشی باید به طور ایده آلباشگا

ته هـاي مختلـف بـا    اسـتادیوم و مرکـز ورزشـی در رشـ     باشـگاه،  300تعداد  2011در سال  منظور

که موفقیت ما در این زمینه متوسط بود و بایـد   تسهیالت مالی و سرمایه گذاري مناسب ساخته شد

 .تعریف شود براي آنگتري زرپروژه ب

    هزینه آمادگی جسمانی و تربیت بدنی جامعه یک موضوع جداگانه بوده و با توجه به همـاهنگی بـا

اختصـاص یافـت کـه      2014یارد روبل به طرح سه ساله تا میل 90مبلغ  ،2011در سال  وزیر اقتصاد

 .یکی از برنامه هاي این طرح ایجاد یک استخر و یک باشگاه ورزشی براي هر مدرسه می باشد

  شهر کازان بـا   2013کسب مقام هاي مناسب و همچنین میزبانی آبرومندانه در مسابقات دانشجویی

دنیـا و عملکـرد مناسـب در المپیـک و پاراالمپیـک      هزار ورزشکار دانشجو از سراسـر  11مشارکت 

2014. 

 به روز رسانی و دسترسی به تکنولوژي ورزشی نوین جهانی. 
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  ت نمایشـی، پاتینـاژ  توجه به رشته هاي خاص که در کشور روسیه محبوب هستند از جمله اسـکی، 

 .ایمهاکی یخی در بخش بانوان که براي این هدف تمام امکانات و ابزار را فراهم کرده 

  2011دانش آموز ویژه مدارس در سال  800باشگاه ورزشی با ظرفیت  10افتتاح. 

  در هفته در کلیه ) جلسه3(متخصص و اجباري کردن تربیت بدنی  310000استخدام و به کارگیري

 .مدارس، برگزاري مسابقات ورزشی دانش آموزي سالیانه

 2010درصدي در سال  35یش مشارکت توسعه مشارکت ورزش دانش آموزي که در این زمینه افزا 

 .درصدي در رشته ها را داشته ایم 3و 

  لیـگ   13هفتگی بـراي دانشـجویان و ایجـاد     -فراهم کردن شرایط انجام سه جلسه تمرین اجباري

 .ورزشی در بخش ورزش دانشجویی

  2011در سال  و سازمان هاي ورزشی) وزرا(تفاهم نامه بین دولت 25تدوین. 

 برنامه ریزي و سازماندهیاي ملی در حوزه هاي مختلف تمرینییژه تیم هایجاد مراکز و ،. 

  نفر تحت آمـوزش قـرار    100آموزش پزشک و فیزیوتراپ که : توسعه برنامه هاي پزشکی ورزشی

 .گرفته و حقوق آنها نیز افزایش یافته است

    روبـل  20000تـا   12000ملـی ماهیانـه   ورزشـکاران تـیم   : پرداخت حقوق ثابـت بـه ورزشـکاران، 

و در صورت کسب  روبل افزایش می یابد 120000روبل که تا  80000فوتبالیست ها و هاکی بازان 

 .پاداش ویژه نیز دریافت خواهند کرد ،مدال

  شـود و   رشـته در تابسـتان برگـزار مـی     28کـه   2012رشته در سال  37تدوین برنامه خاص براي

و در اروپا بـا   به رتبه دوم جهان رسیدند )برنز18،نقره 17طال ، 18(مدال 53ورزشکاران ما با کسب 

 .مدال حائز رتبه اول هستیم 127کسب 

 4/34،  2/52به ترتیب  2013تا  2011هاي  میزان بودجه اختصاصی به آماده سازي تیم هاي روسیه در سال

  ).2020برنامه جامع توسعه ورزش روسیه تا المپیک (میلیارد روبل بوده است 3/31،

کشورهاي اروپایی و آمریکایی در دهه هاي گذشته با برنامه ریزي هاي  بیشتربرخی از کشورهاي آسیایی و 

حرکت رو به جلوي این کشورها سبب شده . منظم توانسته اند گام هاي بلندي در راه توسعه ورزش بردارند

ر نتواند انتظارات مردم ي اخیسال هااست که ورزش کشورمان علیرغم اقدامات انجام شده و پیشرفت هاي 

وجـود برنامـه جـامع بـراي     . را برآورده سازد و جامعه ایرانی نیز از اثرات حاصل از ورزش بی بهـره بمانـد  
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وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسالمی ایران در حوزه ورزش همگانی در کمیته ملی المپیک بـه لحـاظ   

لـذا خردمندانـه اسـت کـه وزارت      .اصی داردکسب موفقیت در المپیک برزیل و ایجاد غرور ملی اهمیت خ

بـه پیشـبرد     ،ورزش با استفاده از برنامه ریزي جامع، عالوه بر مزایاي موجود در بطـن فرآیندبرنامـه ریـزي   

اهداف این سازمان در توسعه اصولی تر و ورزش قهرمانی و کسب جایگاه بهتر در عرصه هاي بین المللـی  

در حـالی بـر آن شـده    زارت ورزش و جوانان جمهوري اسالمی ایران ، واز طرف دیگر. کمک شایانی نماید

شناسایی کند، مقصد مناسـب را تشـخیص دهـد و بـا توجـه بـه       بدرستی وضعیت موجود خود را است که 

 نظیـر  دیگـر  تغییرات قابل پیش بینی نحوه رسیدن به آن را معین نماید که سازمان هاي ورزشی کشـورهاي 

تدوین برنامه جامع خود در سال هاي گذشته  درصددنیز ... چین، عربستان ، عراق واسترالیا، نیوزلند، ژاپن، 

  ).1389 ،نادري نسب(  برآمده اند

 کردهبا تدوین برنامه استراتژیک خود در دهه گذشته به توسعه فوتبال این قاره کمک شایانی ) UEFA(یوفا 

هـا  و همچنـین    دموکراسی در فوتبال، شفاف سازي فعالیت يارتقا :و اعالم نموده است که به اهدافی چون

با تـدوین  نیز   AFC . این قاره موفق بوده است يافزایش قابلیت ها و ظرفیت هاي ورزش فوتبال در اعضا

بـه توسـعه   ... ایران، بنگالدش، چـین، هنـد و   :برنامه چشم انداز فوتبال آسیا در چند کشور آسیایی از جمله

  .1)2005 ،نایون. (ره می اندیشدفوتبال در این قا

کـه   بـه طـوري   ؛این موضوع در مورد وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسالمی ایران نیز صدق مـی کنـد  

ن و دست اندرکاران، مشابه سازمان تربیت بدنی در گذشته ، فاقد برنامـه  علیرغم تالش هاي گسترده مسئوال

ی باشد و احتماال نداشتن چنین برنامه اي می تواند یکی اجرایی و واقع گرایانه براي انجام مسئولیت خود م

که بسیاري از سازمان هاي  بنابراین، در حالی .از دالیل عدم کسب رتبه مناسب در المپیک هاي گذشته باشد

ورزشی در سطح جهان با تدوین برنامه هاي جامع توانسته اند به خوبی به رسالت خـود عمـل کننـد و بـه     

این مساله مطرح است که وزارت ورزش وجوانـان ایـران هنـوز فاقـد برنامـه       ،یابند اهداف مورد نظر دست

استراتژیک  براي انجام مسئولیت هاي خود براي کسب رتبه مناسب در رشته هاي مختلف در سطح جهـان  

ـ     . می باشد   2020و به خصوص در المپیک    کـارگیري فرآینـد   ه بدین منظور، ایـن تحقیـق سـعی دارد بـا ب

ـ  برنامه ویـژه در سـازمان   ه ریزي استراتژیک و استفاده از الگوها و روش هاي علمی متداول مورد استفاده ب

هاي ورزشی، به طراحی و تدوین برنامه جامع ورزش و جوانان جمهوري اسالمی در حوزه ورزش قهرمانی 

بـه سـواالت اساسـی     وبپردازد   2020در کمیته ملی المپیک ایران  براي دست یابی به رتبه دهم در المپیک 

                                                           
1 Nayon 
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چشم انداز، اهداف بلند مدت، حوزه هاي کلیدي عملکرد، نقاط قوت و ضعف، تهدید ها و : زیر پاسخ دهد

، موقعیت استراتژیک و رئـوس برنامـه هـاي عملیـاتی وزارت ورزش و جوانـان و      فرصت ها، استراتژي ها

  2020المپیـک در المپیـک    کمیته ملی المپیک در حـوزه ورزش قهرمـانی و کسـب مـدال در رقابـت هـاي      

  ؟چیست

  شناسی پژوهشروش 

بر حسب روش گردآوري اطالعـات، از نـوع   و  این تحقیق بر مبناي هدف، از نوع تحقیقات کاربردي است

هـاي علمـی بـه     که قصد دارد با تدوین برنامه استراتژیک از طریق روشاست  تحلیلیتحقیقات توصیفی ـ  

مطالعـه   در ایـن تحقیـق  . ملی المپیک در حیطه قهرمانی کمک نمایـد بهبود عملکرد وزارت ورزش و کمیته 

آوري دارند ، کمیته ملی المپیک و فدراسیون هایی که شانس مدال وزارت ورزش و جوانانوضعیت موجود 

استراتژي هاي مناسـب در سـطح ورزش قهرمـانی و المپیـک      بر اساس آنو ، صورت گرفته یا مدال آورند

 ،فرم هاي ارزیابی محتوي سواالت بازمصاحبه و ر این تحقیق ابتدا با استفاده از د .استطراحی شده  2020

سپس پرسشنامه هـاي   .برنامه استراتژیک مشخص گردید در اطالعات مرتبط با هریک از موضوعات مندرج

نفـر بودنـد بـا     14نظرات شوراي راهبردي که شامل در هریک از موارد ،  با سواالت بسته تدوین گردید که

و در نهایـت هریـک از مـوارد منـدرج در      اعمال گردیدتحلیل  و تجزیه و) FGD(استفاده از بحث متمرکز 

  .ن و تدوین شدیتعی برنامه استراتژیک

جامعه آماري تحقیق شامل رؤساي کمیته هاي فدراسیون هاي منتخـب، مـدیران فدراسـیون هـاي منتخـب،      

مربیان تیم هـاي ملـی، ورزشـکاران صـاحب مـدال در      مدیران وزارت ورزش ، مدیران کمیته ملی المپیک، 

نمونـه آمـاري مـا    . المپیک، نخبگان و کارشناسان مدیریت ورزشی بودند که از آنها نظرسنجی به عمل آمـد 

بر اساس موضوعات استراتژیک مورد نظـر در  . انتخاب شدند به روش تمام شمار نفر بودند که  174شامل 

بـا محتـواي    SWOTبرنامه در طول انجام کار براي گردآوري اطالعات مورد نیـاز از فـرم هـاي شناسـایی     

،  فرم هـاي تعیـین اهـداف بلنـد     PEST SCANسؤاالت باز، پرسشنامه هاي عوامل درونی، پرسشنامه هاي 

هـاي وزارت   ي منتخب و کمیته ملی المپیک،  فرم هاي تعیین استراتژي، فدراسیون هادت وزارت ورزشم

هاي تعیین موقعیـت اسـتراتژیک وزارت ورزش،    ورزش، فدراسیون هاي منتخب و کمیته ملی المپیک، فرم

ها  بر اسـاس الگـوي تعیـین موقعیـت      که این فرماستفاده شد فدراسیون هاي منتخب و کمیته ملی المپیک 

از لحـاظ وضـعیت درونـی و    (ورزش، فدراسیون هاي منتخـب و کمیتـه ملـی المپیـک      استراتژیک وزارت
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، شدت عامل و نمـره عوامـل درونـی    )وزن(شامل تعیین ضریب اهمیت و طراحی گردید ) وضعیت بیرونی

و در نهایت تعیـین موقعیـت   ) ها و تهدیدها فرصت(و همچنین براي عوامل بیرونی ) ها ها و ضعف قوت(

 ، SO، فدراسیون هاي منتخب و کمیته ملی المپیک از لحاظ درونی و بیرونی در جایگاهرزشنهایی وزارت و

ST ،WO ،WT فدراسـیون هـاي   یین موقعیـت اسـتراتژیک وزارت ورزش  ها به منظور تع در این فرم. بود ،

و » )وزن(ضریب اهمیـت  «منتخب و کمیته ملی المپیک از پرسش شوندگان خواسته شد که با دادن نمره به 

  .به تعیین موقعیت مبادرت نمایند» شدت عامل«نیز نمره به 

این مـاتریس  . براي تجزیه و تحلیل همزمان عوامل درونی و بیرونی از ماتریس درونی و بیرونی استفاده شد

براي تشکیل این مـاتریس، نمـرات حاصـل از    . براي تعیین موقعیت استراتژیک وزارت ورزش به کار رفت

 ی عوامل درونی و بیرونی در ابعاد افقی و عمودي قرار گرفتند تا جایگـاه وزارت ورزش ماتریس هاي ارزیاب

که بتوان  به طوري ؛در خانه اي از این ماتریس مشخص شود و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی

بر مـدل   و ماتریس مبتنی SWOTاز تحلیل هابراي تدوین استراتژي . استراتژي مناسبی براي آن اتخاذ گردد

فرصت و  قوت ها(براي این کار، از مقایسات دو به دو . و از یک ماتریس چهارخانه اي استفاده شد» دیوید«

ي چهـار  اسـتراتژي هـا  بـراي تعیـین   ) ، ضعف ها و تهدیدهافرصت هاو تهدیدها، ضعف ها و  قوت ها، ها

سـش شـوندگان اسـتفاده    و بر مبناي قضاوت تحلیلی و شهودي و طوفان مغزي پرSO ،ST،WO، WTگانه

در بخش آمار توصیفی، اطالعات جمع آوري شده به صورت شاخص هاي فراوانی، درصد و همچنین  .شد

به صورت نمودار و جداول دسته بندي گردید و براي تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمـار اسـتنباطی بـه    

محوري و اهداف بلند مدت وزارت ي ارزش ها، تهدیدها، فرصت ها، ضعف ها، قوت هامنظور رتبه بندي 

براي سایر موارد مندرج در برنامه اسـتراتژیک، بـر حسـب    . استفاده شد» فریدمن«ورزش از آزمون رتبه اي 

 .بهره گرفته شد SWOTموضوع از تحلیل هاي استراتژیک به ویژه تحلیل 

  تجزیه و تحلیل داده ها

در حـوزه ورزش قهرمـانی و   وزارت ورزش و کمیته ملـی المپیـک   براي شده  استراتژیک تدوینبرنامه در  

، حوزه هـاي کلیـدي عملکـرد، نقـاط قـوت و      بلند مدت ، اهدافچشم انداز، 2020در المپیک  کسب مدال

وزارت  و رئـوس برنامـه هـاي عملیـاتی     موقعیت اسـتراتژیک  ، استراتژي ها،، تهدید ها و فرصت هاضعف

یک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت هاي المپیـک بیـان   ورزش و جوانان و کمیته ملی المپ

 .می شود
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ارکت حداکثري ایجاد مش  : 2020بیانیه چشم انداز ورزش قهرمانی جمهوري اسالمی ایران براي المپیک 

، توجه به رشته هاي مدال آور و توسـعه ورزش قهرمـانی بـه منظـور کسـب رتبـۀ       جامعه در ورزش کشور

  .مسابقات المپیک و جهانیشایسته در 

وزارت ورزش و رسـالت   :2020بیانیه رسالت ورزش قهرمانی جمهوري اسالمی ایـران بـراي المپیـک    

ـ المپ يرقابـت هـا   درو کسـب مـدال    یدر حوزه ورزش قهرمان کیالمپ یمل تهیجوانان و کم توسـعه و   ،کی

یـابی بـه    ي واالي انسـانی، دسـت  ارزش هـا ترویج رشته ورزشی مدال آور و داراي شانس مدال با توجه به 

المللی با به کـارگیري   اهدافی چون هویت ملی ، نشاط و سالمت جامعه؛ حضوري افتخارآمیز در میادین بین

هاي موجود و ظرفیت سازي در داخل و خارج کشور بر اساس مقررات وزارت ورزش و کمیته بین  ظرفیت

 .باشد المللی المپیک می

ارزشمندي فعالیت هـا    :2020انی جمهوري اسالمی ایران براي المپیک ارزش هاي محوري ورزش قهرم

و عملکردهاي علمی، توجه به جنبه هاي اخالقـی و تربیتـی ورزش، قـانون گرایـی در کلیـه فعالیـت هـاي        

ورزشی، توزیع عادالنۀ منابع ورزشی و ایجاد فرصت هاي برابر رشـد، سـالمتی، شـادابی و نشـاط جامعـه،      

هاي اجتماعی ورزشـکاران، صـداقت و راسـتی در عملکـرد      نشاط جامعه، توسعه ویژگی سالمتی، شادابی و

ورزشی، ایجاد همبستگی و انسجام ملی، صلح و دوستی بین المللی، احساس افتخار ، غرور  و هویت ملی، 

شفافیت عملکرد در فعالیت هاي مدیریتی ورزش کشور، حفظ حرمـت و جایگـاه زنـان در ورزش، کسـب     

  .میادین بین المللی، توجه به ارزش هاي انسانی و اسالمی پیروزي در

حرفـه اي و     :2020حوزه هاي کلیدي عملکردورزش قهرمانی جمهوري اسالمی ایران بـراي المپیـک   

  .قهرمانی، ورزش پایه و همگانی، مدیریت، بازاریابی ورزشی، ارتباطات ملی و بین المللی، تحقیق و توسعه

براي تدوین اهـداف   : 2020اهداف بلند مدت ورزش قهرمانی جمهوري اسالمی ایران براي المپیک     

و کسب مدال در رقابـت   یدر حوزه ورزش قهرمان کیالمپ یمل تهیوزارت ورزش و جوانان و کمبلند مدت 

لکـرد ، ادبیـات   از بیانیه رسالت، بیانیه چشم انداز، ارزش هاي محوري، حوزه هاي کلیـدي عم  کیالمپ يها

ورزش و پیشینه تحقیق، نظرسنجی از مـدیران، کارشناسـان، نخبگـان و اعضـاي شـوراي راهبـردي وزارت       

  .این اهداف را نشان می دهد 1جدول .جمهوري اسالمی ایران استفاده شد کیالمپ یمل تهیکم
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قهرمانی و کسب مدال در رقابت هاي حوزه ورزش وجوانان در وزارت ورزش يراهبرداهداف بلندمدت :  1جدول

  المپیک

  موضوع  حوزه هاي کلیدي عملکرد  ردیف

  اي و قهرمانی ورزش حرفه  1
هاي سنی و استانداردسازي و توسعه لیگ ها  هاي ملی مدال آور و شانس مدال در تمام رده توسعه تیم

  مدال آور و شانس مدالو مسابقات رشته هاي ورزشی 

  گسترش ارتباطات مؤثر بین المللی با همکاري فدراسیون هاي بین المللی و کمیته بین المللی المپیک  المللی ارتباطات بین  2

  ورزش پایه و همگانی  3
و افزایش مشـارکت   مدال آور و شانس مدالگسترش و توسعه ورزش پایه و همگانی در  رشته هاي 

  عمومی فعال و غیر فعال

  مدیریت  4
هـاي   ، تعیین وظـایف و مسـؤولیت   مدال آور و شانس مدالاصالح ساختار سازمانی فدراسیون هاي  

  وري منابع انسانی در فدراسیون فوتبال دقیق براي تمام واحدها و شایسته ساالري و ارتقاء بهره

  همه حوزه ها  5
بـر اسـاس    مـدال مـدال آور و شـانس   هاي بنیادین توسعه رشته هاي ورزشـی   گسترش و اشاعه بینش

  اهداف ورزش و تربیت بدنی

8  
ورزش حرفه اي و قهرمانی، 

  فوتبال پایه و همگانی
  توسعه ورزش بانوان در رشته هاي شانس مدال

  تجاري سازي در ورزش ، خصوصی سازي و توسعه درآمدزایی  بازاریابی  9

  تحقیق و توسعه  10
شانس مدال و بـه کـارگیري تکنولـوژي و    توجه به پژوهش در توسعه رشته هاي ورزشی مدال آور و 

  فناوري پیشرفته در ورزش

  

ورزش قهرمانی جمهوري اسـالمی  ، ماتریس عوامل بیرونی ، ماتریس عوامل درونیموقعیت استراتژیک

براي تعیین موقعیت استراتژیک وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملـی المپیـک     :2020ایران براي المپیک 

جمهوري اسالمی ایران از مـاتریس عوامـل    در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت هاي المپیک

نشان داد که مجموع نمـرات عوامـل    2نتایج حاصل در جدول . درونی و ماتریس عوامل بیرونی استفاده شد

ـ المپ یملـ  تـه یو جوانـان و کم وزارت ورزش می باشد و حاکی از آن است که  325/2ابر با درونی بر و  کی

  .ضعف استدر موقعیت کسب مدال در رقابت هاي المپیک از لحاظ عوامل درونی د
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در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال  کیالمپ یمل تهیوزارت ورزش و جوانان و کمماتریس عوامل درونی :  2جدول

  رقابت هاي المپیکدر 

ی
ون

در
ل 

وام
ع

  

  عامل  کد
ت

می
اه

ب 
ری

ض
  

ل
ام

 ع
ت

د
ش

  

ره
نم

  

ها
ت 

قو
  

S1 075/0  3  025/0  کیالمپ یمل تهیوزارت ورزش و جوانان و کم یعلم تیریمد  

S2   ساختار سازمانی مناسب در وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک با

  تعیین وظایف و مسئولیت ها
054/0  4  26/0  

S3   ورزش در بدنه وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی  متخصصانبه کارگیري

  المپیک
016/0  3  048/0  

S4   هویت به اثرات فرهنگی کیالمپ یمل تهیوزارت ورزش و جوانان و کمتوجه ،

  ملی و اجتماعی ورزش در کشور
025/0  3  075/0  

S5  126/0  3  042/0  توجه به ورزش پایه و کانون هاي مولد  

S6   تدوین برنامه هاي راهبردي  براي کلیه سازمان هاي ورزشی در سطوح ملی و

  استانی
051/0  4  204/0  

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

S8   168/0  4  042/0 نفري 15000وجود زیر ساخت هاي جدید ورزشی از جمله ورزشگا ههاي  

S9   آموزش و پرورش و وزارت علوم براي توسعه همه جانبه و تعامالت مناسب با

  پایه اي در ورزش
064/0  3  192/0  

S10  328/0  4  082/0  افزایش کمی و کیفی مربیان داخلی  

ها
ف 

ضع
  

W1  065/0  1  065/0  وابستگی شدید ورزش به منابع مالی نفتی  

W2   070/0  2  035/0  یمناسب در ورزشمال انیحامعدم وجود  

W3   ها با ساختار سازمانی جدید در سازمان هاي  تطابق وظایف و مسئولیتعدم

  ورزشی و رفتار سلیقه اي
047/0  2  094/0  

W4   کمبود امکانات و تجهیزات سخت افزاري مدرن در توسعه ورزش هاي مدال آور

  در کشور
033/0  2  066/0  
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W5  و عدم تخصیص  کیالمپ یمل تهیوزارت ورزش و جوانان و کمکمبود بودجه در

  بودجه مصوب به فدراسیون ها
032/0  2  064/0  

W6 022/0  1  022/0  عدم وجود ساختار هاي مناسب نظارتی و ارزیابی عملکرد سازمان هاي ورزشی  

W7 048/0  1  048/0  کم تجربه بودن مدیریت جدید ورزش و عدم توجه به ورزش بانوان  

W8  وزارت ورزش عدم توجه به پیاده سازي تکنولوژي و بانک اطالعاتی مناسب در

  کیالمپ یمل تهیوکم
018/0  1  018/0  

W9  مدیریت ضعیف تیم هاي ملی کشور در به کارگیري از مدیران و مربیان برجسته

  داخلی و خارجی
043/0  1  043/0  

W10 يها  ونیبا فدراس کیالمپ یمل تهیوزارت ورزش و جوانان و کم نیعدم تعامل ب 

  یورزش
053/0  2  106/0  

W11 035/0  1  035/0  توجه ناکافی به پژوهش هاي کاربردي در ورزش  

W12 013/0  1  013/0  کم بودن اعزام هاي بین المللی براي تیم هاي ورزشی  

W13  ، عدم توجه به حمایت از ورزشکاران در زمینه هاي اجتماعی ، مالی ، بیمه

  .....بازنشستگی و پاداش و 
046/0  2  082/0  

W14 028/0  2  014/0  یو مقاومت یاقتصاد بوم میو عدم توجه به مفاه ییشعار گرا  

  321/2    1  مجموع اهمیت ضرایب عوامل درونی

  

در حوزه ورزش قهرمانی و کسب  کیالمپ یمل تهیوزارت ورزش  و جوانان و کمماتریس عوامل بیرونی :  3جدول 

  رقابت هاي المپیکمدال در 

ل 
وام

ع

ی
ون

یر
ب

  

  عامل  کد

ب
ری

ض
  

ت
د
ش

  

ره
نم

  

ها
ت 

ص
فر

  

O1  06/0  1  068/0  ، قهرمانی و حرفه ايی به ورزش همگانیافزایش توجه جهان  

O2  204/0  3  068/0  رشد اسپانسرینگ ورزشی در جهان  

O3  076/0  2  038/0  وجود استعدادهاي ورزشی و تنوع نژادي در کشور  

O4   053/0  1  053/0  جغرافیایی و اقلیمی کشور براي اجراي فعالیت هاي ورزشی متنوعتنوع  
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O5  046/0  2  023/0  امکان به کارگیري تکنولوژي و فناوري نوین جهانی در ورزش  

O6  
امکان ایجاد تعامل و ارتباطات بین المللی جدید بین فدراسیون هاي 

  ورزشی کشور با فدراسیون هاي خارجی
071/0  2  142/0  

O7  057/0  3  019/0  وجود دنیاي الکترونیک و اینترنت در جهان  

O8  
حضور بازیکنان و مربیان داخلی در تیم هاي خارج از کشور و بالعکس 

 همراه با رویکرد حرفه اي شدن ورزش کشور
028/0  1  028/0  

O9  047/0  1  047/0  افزایش در سهمیه و رشته هاي ورزشی مدال آور  

O10   015/0  2  015/0  رشد ورزش در جهان بر کشور ایراناثرات  

ها
ید

هد
ت

  

T1  073/0  1  083/0  موانع حقوقی و قانونی در ورزش حرفه اي و قهرمانی کشور  

T2  095/0  1  095/0  فقدان انسجام و همکاري الزم بین سازمان ها و نهادهاي ورزشی  

T3  062/0  1  062/0  شکست برنامه هاي تجاري سازي و خصوصی سازي در ورزش کشور  

T4  088/0  1  088/0  عدم توجه به ورزش در سطوح پایه  

T5 038/0  1  038/0  تأثیر مسائل سیاسی و حضور افراد سیاسی در ورزش کشور  

T6 034/0  1  034/0  دیدگاه نتیجه گرا در نزد مسؤولین ورزشی کشور  

T7 041/0  2  031/0  تحریم هاي بین المللی و عدم ثبات سیاسی در کشور هاي همسایه  

T8 049/0  1  049/0  توسعه ورزش در سطح چهان و ظهور رقیبان جدید  

T9 066/0  2  033/0  بحران مالی حاکم بر اقتصاد جهان  

T10 012/0  1  012/0  تغییر سبک زندگی مردم به سمت عدم فعالیت بدنی  

T11 038/0  1  038/0  فقدان رویکرد مناسب رسانه اي در ورزش فوتبال  

T12 
ضعف دولت در اختصاص بودجه مصوب ورزش و مشکالت اقتصادي در 

  کشور
021/0  1  021/0  

  393/1    1  مجموع اهمیت ضرایب عوامل بیرونی

  



  

در حوزه ورزش قهرمـانی   کیالمپ 

همان گونه که مالحظـه مـی شـود مجمـوع نمـرات      

جمهـوري   کیالمپ یمل تهیوزارت ورزش و جوانان و کم

در مجمـوع  . اسـت  موفق نبـوده یدها نیز 

 یملـ  تـه یوزارت ورزش و جوانـان و کم 

WT بـه عبـارت دیگـر   . قرار دارد، 

 تـه یوزارت ورزش و جوانـان و کم 

جمهوري اسالمی ایران در استفاده از فرصت ها و دفع تهدیدهاي احتمالی بهتر است استراتژي 

ي اسـالمی کشـور از   جمهور کیالمپ

  

  

SO ،5   اسـتراتژيST ،4   اسـتراتژي

براي وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیـک در حـوزه ورزش قهرمـانی و    

برنامه   :2020شاخص هاي کلیدي و اهداف کمی ورزش قهرمانی جمهوري اسالمی ایران براي المپیک 

هـاي   اد ملی باالدستی، شـاخص هاي موجود در اسن

هاي استراتژیک ورزشی چند کشور منتخب که این شاخص ها بـه همـراه   

  :از

 20 

 یمل تهیوزارت ورزش  و جوانان و کم، ماتریس عوامل بیرونی 

همان گونه که مالحظـه مـی شـود مجمـوع نمـرات      . و کسب مدال در رقابت هاي المپیک را نشان می دهد

وزارت ورزش و جوانان و کممی باشد و نشان دهنده آن است که 

یدها نیز اسالمی ایران به خوبی از فرصت ها استفاده نکرده و در کنترل تهد

وزارت ورزش و جوانـان و کم ، حاکی از آن است که 1 نتایج ماتریس داخلی و خارجی در شکل

WTجمهوري اسالمی ایران از لحاظ موقعیت استراتژیک در موقعیت 

وزارت ورزش و جوانـان و کم می توان گفت که به دلیل چیرگی ضعف ها بر قوت ها و عـدم توانـایی   

جمهوري اسالمی ایران در استفاده از فرصت ها و دفع تهدیدهاي احتمالی بهتر است استراتژي 

المپ یمل تهیوزارت ورزش  و جوانان و کم تدافعی اتخاذ نماید تا وضعیت

  . وضعیت کنونی بدتر نگردد

  ماتریس عوامل داخلی و خارجی:  1شکل 

SWOT  اسـتراتژي   9استراتژي شـامل   20در مجموعSO

WT     براي وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیـک در حـوزه ورزش قهرمـانی و

  . کسب مدال در رقابت هاي المپیک تدوین شد

شاخص هاي کلیدي و اهداف کمی ورزش قهرمانی جمهوري اسالمی ایران براي المپیک 

هاي موجود در اسن استراتژیک وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، شاخص

هاي استراتژیک ورزشی چند کشور منتخب که این شاخص ها بـه همـراه    المللی، برنامه

از عبارت انداهداف کمی مربوط به رشته هاي مدال آور بیان شده است که 

، ماتریس عوامل بیرونی  3جدول 

و کسب مدال در رقابت هاي المپیک را نشان می دهد

می باشد و نشان دهنده آن است که  39/1ماتریس 

اسالمی ایران به خوبی از فرصت ها استفاده نکرده و در کنترل تهد

نتایج ماتریس داخلی و خارجی در شکل

جمهوري اسالمی ایران از لحاظ موقعیت استراتژیک در موقعیت  کیالمپ

می توان گفت که به دلیل چیرگی ضعف ها بر قوت ها و عـدم توانـایی   

جمهوري اسالمی ایران در استفاده از فرصت ها و دفع تهدیدهاي احتمالی بهتر است استراتژي  کیالمپ یمل

تدافعی اتخاذ نماید تا وضعیت

وضعیت کنونی بدتر نگردد

SWOTبر اساس تحلیل 

WO استراتژي  3وWT

کسب مدال در رقابت هاي المپیک تدوین شد

شاخص هاي کلیدي و اهداف کمی ورزش قهرمانی جمهوري اسالمی ایران براي المپیک 

استراتژیک وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، شاخص

المللی، برنامه موجود در اسناد بین

اهداف کمی مربوط به رشته هاي مدال آور بیان شده است که 
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؛ شمشیربازي – 6  ؛بوکس – 5 ؛یداندوومی – 4 ؛تکواندو – 3 ؛برداري وزنه – 2 ؛یآزاد و فرنگ کشتی – 1

  .سنگ نوردي – 10 ؛ کاراته – 9 ؛جودو – 8 ؛يراندازیت – 7

  اهداف کمی

 توسط تیم ایران2020در المپیک  10کسب رتبه 

  مدال در بـوکس  1، يمدال در وزنه بردار 2، یآزاد و فرنگ یمدال در کشت 4: مدال طال  10کسب ،

  ؛مدال در تکواندو 1و  کاراته، یک مدال در یک مدال در سنگ نوردي

  1، کاراتهمدال در  1، یآزاد و فرنگ یمدال در کشت 2، يمدال در وزنه بردار 1: مدال نقره  7کسب 

  ؛مدال در تکواندو 1و  مدال در جودو

  يمدال در وزنه بردار 1و  ، یک مدال در شمشیر بازيیمدال در کشت2: برنز  3کسب.  

  خالصه و نتیجه گیري

ـ المپ یمل تهیوزارت ورزش و جوانان و کمماتریس عوامل بیرونی  در حـوزه ورزش قهرمـانی و کسـب     کی

می باشد که نشان دهنـده آن اسـت    39/1مدال در رقابت هاي المپیک نشان داد که مجموع نمرات ماتریس 

اسـتفاده   جمهوري اسالمی ایران به خـوبی از فرصـت هـا    کیالمپ یمل تهیوزارت ورزش و جوانان و کمکه 

بـراي تعیـین موقعیـت اسـتراتژیک وزارت ورزش و     . نکرده و در کنترل تهدیدها ضعیف عمل نموده اسـت 

جمهـوري   جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسـب مـدال در رقابـت هـاي المپیـک     

اصـل نشـان داد کـه    نتـایج ح . اسالمی ایران از ماتریس عوامل درونی و ماتریس عوامل بیرونی استفاده شـد 

وزارت ورزش  و جوانـان و  می باشد و حاکی از آن است کـه   325/2مجموع نمرات عوامل درونی برابر با 

همچنین . و کسب مدال در رقابت هاي المپیک از لحاظ عوامل درونی داراي ضعف است کیالمپ یمل تهیکم

از لحاظ  کیالمپ یمل تهیانان و کموزارت ورزش و جونتایج ماتریس داخلی و خارجی حاکی از آن است که 

می توان گفت که به دلیل چیرگـی ضـعف    ،به عبارت دیگر. قرار دارد WTموقعیت استراتژیک در موقعیت 

در استفاده از فرصت ها و دفـع   کیالمپ یمل تهیوزارت ورزش و جوانان و کمها بر قوت ها و عدم توانایی 

 تـه یوزارت ورزش و جوانـان و کم  اتخاذ نماید تا وضـعیت  تهدیدهاي احتمالی بهتر است استراتژي تدافعی

وضـعیت اسـتراتژیک کشـورهاي    . جمهوري اسالمی ایران کشور از وضعیت کنونی بـدتر نگـردد   کیمپیالمل

و  رنـد ابهتري نسبت به کشور ما د آن ها شرایط فوق العادهو انگلیس نشان می داد که  ، نیوزلند، روسیهچین

این نشان می دهد که جایگـاه کشـور مـا بـا توجـه بـه       . گرفته اندقرار در موقعیت استراتژیک مناسب تري 
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سرمایه گذاري هایی که کرده ایم، جایگاه مناسبی نیست و براي کسب رتبه و ارتقاي شاخص هاي کمـی و  

وزارت ورزش و جوانـان و  ی براي تدوین رئوس برنامه هاي عملیات. کیفی بهتر باید واقع گرایانه عمل کنیم

، اسـتراتژي هـاي تـدوین    کیالمپ يو کسب مدال در رقابت ها یدر حوزه ورزش قهرمان کیالمپ یمل تهیکم

اولویت اجـراي  . شده مبناي کار قرار گرفت تا برنامه هاي عملیاتی واقع گرایانه تر طراحی و استخراج شود

ن در مسابقات المپیک در اولین مرحله اجراي اسـتراتژي  برنامه ها براي جلو گیري از بدتر شدن جایگاه ایرا

، براي توسعه و پیشرفت باید بر یا هم زمان با این اقدامات اما پس از اجراي این استراتژي  ،است WTهاي

بدیهی است عـدم اجـراي برنامـه     .استراتژي هاي سه گانه دیگر و برنامه هاي عملیاتی مرتبط متمرکز شویم

کشور هاي منتخـب   استراتژیک ، بحث و بررسی و مقایسه برنامه هايرخاسته از تحلیلاي پیشنهادي که به

  . منجر به از دست رفتن رنکینگ و جایگاه ایران در المپیک هاي بعدي خواهد شد می باشد

و کسب مـدال   یدر حوزه ورزش قهرمان کیالمپ یمل تهیوزارت ورزش و جوانان و کمبرنامه هاي عملیاتی 

  :از عبارت اند  SO , ST , WO , WTبر اساس استراتژي هاي چهارگانه  کیالمپ يدر رقابت ها

  SO رئوس برنامۀ عملیاتی استراتژي

  فراوان يشانس مدال با وجود استعدادها يمدال آور و دارا يرشته ها یو علم نیادیتوسعه بن - 1

 مدال آور و  ن تحصیلکرده دانشگاهی ویژه رشته هاياایجاد مکان هاي آموزشی با حضور متخصص

  ؛شانس مدال در سطح کشور

 ؛توسعۀ مدارس ورزشی با علوم نوین در رشته هاي مدال آور و شانس مدال در سطح کشور  

 ؛هاي استانی و ادارات آموزش و پرورش ها با همکاري هیئت ایجاد مراکز استعدایابی در تمام استان  

 ؛هاي تحقیقاتی و علمی و کاربردي ساختن آنها توجه به طرح  

 ؛استخدام نیروهاي مجرب علمی به صورت پاره وقت براي هدایت ورزش در مسیر علمی  

 هـاي مربیگـري، داوري، مـدیریت، بازاریـابی، امـور       آموزش و توسعه نیروهاي متخصص در بخش

اي ویژه رشته هاي مدال آور  الملل، پزشکی و ورزشی، حقوقی، روابط عمومی، فرهنگی و رسانه بین

  ؛سطح کشورو شانس مدال در 

 هاي اسالمی براي شرکت ورزشکاران  اي در زمینه طراحی مدل هاي تحقیقاتی و توسعه اجراي طرح

  ؛المللی ایرانی در مسابقات بین
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 ن تخصصی و برجسته تربیت بدنی  در رشته هاي مـدال آور و شـانس مـدال در    ااستفاده از مشاور

  ؛سطوح پایه

 ی بین دانشکده هاي تربیـت بـدنی و سـازمان هـاي     تدوین طرح مناسب براي ایجاد ارتباطات علم

  ؛ورزشی براي احیاي پایگاه هاي قهرمانی در رشته هاي شانس مدال و مدال آور در مراکز استان ها

 هاي علمی در رشته هاي شانس مدال و مدال آور در کشور ها و کنفرانس برگزاري همایش. 

  هیح پامدال آور و شانس مدال در سطو یورزش يتوسعه رشته ها - 2

 ؛هاي ملی پایه در رشته هاي مدال آور و شانس مدال تدوین و اجراي طرح جامع حمایت از تیم  

 آموزي در رشته هـاي مـدال آور و    تدوین و اجراي طرح هاي  مناسب براي انتخاب تیم ملی دانش

  ؛شانس مدال

       مـدال بـه   افزایش تعداد مسابقات انجام شده در داخل کشـور در رشـته هـاي مـدال آور و شـانس

  ؛صورت غیر متمرکز در سطوح پایه

     هـاي   هـا و دپارتمـان   حضور کارشناسان و نیروهاي متخصـص ورزش بـانوان در هریـک از کمیتـه

  ؛فدراسیون هاي رشته هاي مدال آور و شانس مدال از جمله تکواندو و تیراندازي

  آور و شانس مدال در برگزاري مسابقات متمرکز و یا غیر متمرکز ورزش بانوان در رشته هاي مدال

  ؛سطوح پایه

 نامه انتخاب مربیان داخلی و خارجی تیم هاي ملی در رده هاي پایه در رشته هاي مدال  تدوین آیین

  ؛آور و شانس مدال بر اساس شاخص هاي کمی و کیفی

 ؛هاي پایه در رشته هاي مدال آور و شانس مدال اختصاص منابع مالی مناسب براي تیم  

 ؛بانوان در رشته هاي تکواندو و تیراندازي توسعۀ مدارس ورزش  

 ؛توسعۀ مدارس ورزش پسران در رشته هاي مدال آور و شانس مدال  

  هـا در رشـته هـاي تکوانـدو و      ویـژه بـانوان در تمـام اسـتان    ) قهرمانی ( ایجاد مراکز استعدادیابی

  ؛تیراندازي

 ؛شانس مدالها در رشته هاي مدال آور و  احیاي مراکز قهرمانی در تمام استان  

  ایجاد کمیته هاي ورزشی در سطح استان براي مدیریت مراکز توسعه ورزش دررشته هاي مدال آور

  ؛و شانس مدال
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      برگزاري اردوهاي بلند مدت و کوتاه مدت در داخل کشور و به ویـژه در اسـتان هـاي مسـتعد در

  .رشته هاي مدال آور

بـر   ي مـدال آور و شـانس مـدال   هـا  ونیعملکرد فدراس یابیساختن نظام ارز ییو اجرا جادای - 3

  یکیاز جمله کسب مدال المپ نینو يخص هاااساس ش

      تدوین و طراحی شاخص هاي ارزیابی بر اساس استاندارد هاي مناسـب بـا قابلیـت اجرایـی در در

  ؛رشته هاي مدال آور و شانس مدال کشور

  اخالقی دقیـق همـراه بـا    هاي  به صورت دستورالعمل ارزش هاطراحی منشور بر اساس اساسنامه و

  ؛جزئیات مربوط به تشویق و تنبیه در رشته هاي مدال آور و شانس مدال

 ؛کارگیري مشاوران حقوقی و قانونی در رشته هاي مدال آور و شانس مدال به  

    نظارت دولت همراه با عدم دخالت آن در برگزاري مسابقات  و انتخابات مدیریتی در رشـته هـاي

  ؛مدال در تمام سطوحمدال آور و شانس 

 ؛نامه نظارت بر عملکرد مربیان تیم ملی در رشته هاي مدال آور و شانس مدال تدوین آیین  

 نامه نظارت و ارزیابی بر عملکرد فدراسیون هاي ورزشی مدال آور و شانس مـدال بـر    تدوین آیین

  ؛اساس شاخص هاي کمی

 تان هاایجاد نظام ارزیابی عملکرد براي کمیته هاي ورزشی در اس.  

 یورزش نیبر اساس علوم نو یدر حوزه منابع انسان یالملل نیتعامالت ب شافزای - 4

 هاي علمی در رشته هاي  ها و کنفرانس ن برجسته  و علمی دنیا در همایشان و محققاحضور مدرس

  ؛شانس مدال و مدال آور در کشور

  تحصیلکرده به دوره هاي آموزشی خارج کشور براي گذراندن دوره هاي  متخصصاناعزام مربیان و

   ؛آموزشی در رشته هاي مدال آور و شانس مدال

       حضور مربیان خارجی صاحب نام و صاحب سبک در کادر فنی تیم هـاي ملـی کشـور بـه منظـور

دال آور و ایجاد یادگیري بین المللی همراه با آموزش مربیان داخلی توسط آنـان در رشـته هـاي مـ    

  .شانس مدال

مـدال آور و   يهـا  ونیو فدراس یورزش يدر سازمان ها یو ارتباط یکیالکترون ستمسی توسعه - 5

  هیشانس مدال در سطوح پا
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 ؛راه اندازي سیستم ارتباطی با سازمان هاي ورزشی و نهادهاي علمی کشور  

 مدال آور و شـانس  اي و بانک اطالعاتی به روز در فدراسیون هاي ورزشی  ایجاد وب سایت حرفه

  ؛مدال

 استفاده از تکنولوژي فناوري اطالعات در رشته هاي مدال آور و شانس مدال.  

مدال آور و شانس   یورزش يتوسعه رشته ها يبرا ییایو تنوع جغراف ياز توان نژاد يریگ بهره - 6

  هیمدال در سطوح پا

  ؛شانس مدالتدوین طرح آمایش بر اساس استعدادهاي ورزشی رشته هاي مدال آور و   

 هاي علمی ورزشی و پیشکسوت ورزشی از نقاط مختلف کشور بـر اسـاس رویکـرد     حضور چهره

  ؛هیمدال آور و شانس مدال در سطوح پا  یورزش يرشته هابومی محور در 

  در استان هاي مستعد مدال آور و شانس مدال یورزش يرشته هابرگزاري مسابقات در. 

 یورزش یالملل نیو مشارکت در مجامع ب ملی ارتباطات مؤثر يبرقرار - 7

   افزایش ارتباط مؤثر و مداوم فدراسیون هاي مدال آور و شانس مدال با فدراسیون هاي بین المللـی

  ؛و کمیته بین المللی المپیک

 الملل فدراسیون هاي  مدال آور و شانس مدال افزایش فعالیت هاي  کمیته و دپارتمان بخش بین  

 ؛المللی در ورزش هاي بین ین افزایش کرسیتالش براي حفظ و همچن  

 برگزاري اردو هاي مشترك با تیم هاي خارجی در رشته هاي مدال آور و شانس مدال.  

  یمل تیحس هو جادیدر ورزش با ا ریدرگ یمشارکت فعال منابع انسان شافزای - 8

 مـدال و   ها به در رشته هـاي مـدال آور و شـانس    ایجاد طراحی مناسب براي افزایش توجه خانواده

  ؛جلب حامیان مالی بر اساس حس وطن دوستی و احساس مسئولیت

        توسعه مشارکت ورزش همگانی در رشته هاي مـدال آور و شـانس مـدال در سـطح کشـور بـراي

  ؛عمومی ساختن این رشته ها

 هاي قابل توجه به مشارکت کنندگان در مسائل فرهنگـی و اجتمـاعی رشـته     ها و پاداش ارائه مشوق

  ؛آورهاي مدال 

 هاي اجتماعی و فرهنگی ورزش به ویـژه   اي و به ویژه تلویزیونی در ارتباط با مزیت تبلیغات رسانه

  .رشته هاي مدال آور
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  کشور يوزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و فناور ورزشی نظامي ارتقا - 9

 ؛بدنی مدارس هاي داوري و مربیگري ویژه بانوان به ویژه معلمان تربیت برگزاري کالس  

 ؛تدوین طرح مناسب براي انتخاب تیم ملی دانش آموزشی  

  ؛برگزاري بهتر مسابقات دانشجویی در رشته هاي مدال آور و شانس مدال  

    گیـري بهتـر    تعامل وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک با وزارت  آموزش و پـرورش بـراي شـکل

  ؛آموزي در سطوح مختلف دانشهاي دانش آموزي در رشته هاي مدال آور و شانس مدال  لیگ

 هاي داوري و مربیگري براي معلمان تربیت بدنی در مدارس در رشـته هـاي مـدال     برگزاري کالس

  ؛آور و شانس مدال

      هـاي   گیـري بهتـر لیـگ    تعامل وزارت ورزش و کمیته ملی المپیـک بـا وزارت  علـوم بـراي شـکل

  ؛تلفدانشجویی در رشته هاي مدال آور و شانس مدال  در سطوح مخ

 ؛هاي مدرسه قهرمان در رشته هاي مدال آور و شانس مدال تدوین طرح مناسب براي تشویق تیم  

  برگزاري مسابقات بانوان در تمام سطوح همراه با تعامل سازنده با آموزش و پرورش در رشته هاي

  .تکواندو و تیراندازي

  STرئوس برنامه هاي عملیاتی استراتژي

  قهرمانی با استفاده ار نفوذ سیاسیایجاد نظام ورزش حرفه اي و  - 1

 هاي ورزشی با نهاد هـاي سیاسـی بـراي     تدوین طرح جامع براي ایجاد ارتباط بین نهادها و سازمان

  .احقاق حقوق رشته هاي مدال آور

 ؛برگزاري جلسات منظم با ارگان هاي سیاسی کشور  

 مـدال بـه مجلـس بـراي     هاي فدراسیون رشته هاي مدال آور و شانس  ها و درخواست ارائه گزارش

  ؛یابی به حقوق واقعی رشته هاي مدال آور و شانس مدال در کشور دست

 یابی به حقوق مادي و معنوي توسط رشته هـاي   به کارگیري وکال و حقوقدانان برجسته براي دست

  ؛مدال آور و شانس مدال

  اي مـدال آور و  راه اندازي و ارتقاي کمی و کیفی لیگ هاي حرفه اي با حمایت دولت در رشته هـ

  ؛شانس مدال

 ؛برگزاري مسابقات لیگ بانوان در رشته هاي مدال آور و شانس مدال  
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      تسهیل در ساختار قانونی و مجوز هاي فعالیت باشگاه هاي حرفـه اي در رشـته هـاي مـدال آور و

  .شانس مدال

مدال  توسعه کمی و کیفی منابع انسانی درگیر در ورزش براي توسعه ورزش پایه در رشته هاي - 2

  آور و شانس مدال 

 هاي علمی تربیتی براي مدیران  سطوح مختلف رشته هاي مدال آور  ها و کنفرانس برگزاري همایش

  ؛و شانس مدال

 ؛استخدام نیروهاي متخصص مورد نیاز در رشته هاي مدال آور و شانس مدال   

  منابع انسانی درگیر در توسعه آموزش ها و برنامه هاي رسانه اي به منظور یادگري هاي بنیادین در

  ؛رشته هاي مدال آو

 ؛توسعۀ  مربیان مدارس ورزش بانوان در رشته هاي تکواندو و تیراندازي  

 ؛توسعۀ مربیان مدارس ورزش پسران در رشته هاي رشته هاي مدال آور و شانس مدال  

 ؛مدالکارگیري نیروهاي ماهر و مسلط به زبان خارجه در فدراسیون هاي  مدال آور و شانس  به  

 تشکیل شوراها و کمیته هاي تخصصی متشکل از اعضاي هیئت علمی تربیت بدنی. 

به کارگیري روش هاي علمی در توسعه رشته هاي ورزشـی مـدال آور و شـانس مـدال در        - 3

  سازمان هاي ورزشی کشور 

 ؛ایجاد اماکن ورزشی با استانداردهاي  نوین جهانی در رشته هاي مدال آور و شانس مدال  

 اماکن ورزشی با تجهیزات تخصصی ورزشی علمی و نوین در رشته هاي مدال آور و شانس  تجهیز

  ؛مدال

       تدوین و طراحی فیلم ها و کتاب هاي آموزشی اثرگذار بر رشـد رشـته هـاي مـدال آور و شـانس

  ؛مدال

     تشکیل و ارتقا جایگاه کمیته هاي علمی و فنی در فدراسیون هاي رشته هـاي مـدال آور و شـانس

 .مدال

 توسعه ساختار هاي خصوصی ورزش با رویکرد بومی و اقتصاد داخلی - 4

 هاي ورزشی در رشته هـاي مـدال آور و شـانس     تدوین طرحی جامع براي خصوصی سازي باشگاه

  ؛مدال
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 هاي ورزشـی در رشـته    سازي باشگاه تعامل سازنده وزارت ورزش با نهادهاي اثرگذار بر خصوصی

هاي ورزشـی در رشـته هـاي مـدال آور و      درآمدزایی باشگاه هاي مدال آور تالش براي رفع موانع

  ؛رایت کپی انس مدال در کشور از جمله حق پخش وش

 ؛هاي خصوصی داوطلب و ارائه تسهیالت به آنان از طرف دولت و وزارت ورزش حمایت از بخش  

 ؛واگذاري اماکن ورزشی به باشگاههاي مشارکت کننده  در رشته هاي مدال آور و شانس مدال  

 تدوین طرح بازاریابی ورزشی بر اساس رویکرد اقتصاد بومی و مقاومتی. 

  توسعه ارتباطات و یادگیري بین المللی - 5

 هاي ورزشی با کشورهاي صاحب نام در سـطح دنیـا در رشـته هـاي مـدال آور و       برگزاري رقابت

  ؛شانس مدال

 ؛شرکت در مسابقات برون مرزي معتبر در رشته هاي مدال آور و شانس مدال  

  توسعه توریسم ورزشی و برگزاري رویداد هاي مشترك با کشور هاي دیگر در رشته هاي مدال آور

  ؛و شانس مدال

      برگزاري اردوهاي بلند مدت و کوتاه مدت در خارج از کشور در رشته هـاي مـدال آور و شـانس

 .مدال

  WOرئوس برنامه هاي عملیاتی استراتژي

  محدود کردن وابستگی ورزش به منابع دولتیسازي به منظور  تسریع در امر خصوصی - 1

 ؛ارائه طرح نوین تجاري سازي در رشته هاي مدال آور و شانس مدال  

 ؛جهت دهی منابع دولتی در رشته هاي مدال آور و شانس مدال و کاهش تدریجی وابستگی به آن  

     آور و ایجاد کمیته بازاریابی وتوجه به بخش هاي خصوصی در فدراسیون هاي رشـته هـاي مـدال

  ؛شانس مدال

    طراحی مدل انجام تعهدات ساالنه در ازاي حمایت هاي مالی دولتی و غیر دولتـی  در  فدراسـیون

   ؛هاي ورزشی رشته هاي مدال آور و شانس مدال

 هاي متقاضی بخش خصوصی  در رشته هاي مـدال آور   تخصیص منابع مالی و مادي اولیه به گروه

  ؛و شانس مدال
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 هـاي خصوصـی در رشـته هـاي      ان بخش براي حفظ و توسعه سرمایه بخشایجاد یک طرح اطمین

  ؛مدال آور و شانس مدال

 ؛توسعۀ مدارس خصوصی ورزش بانوان در رشته هاي تکواندو و تیراندازي  

       ارائه مشوق هاي دولتی به مشرکت کنندگان در توسعه زیرسـاخت هـاي رشـته هـاي مـدال آور و

 .شانس مدال

افزاري دررشـته   به ورزش به منظور ایجاد امکانات وتجهیزات سختگیري ازتوجه جهانی  بهره - 2

 هاي ورزشی مدال آور توسط دولت

    ایجاد نگرش بنیادین توجه به ورزش در دولت و مجلس با بیان اثرات اقتصـادي و سیاسـی ورزش

  ؛در جهان

 ات غرور ایجاد نگرش حمایتی از رشته هاي مدال آور و شانس مدال  در دولت و مجلس با بیان اثر

  ؛و نشان ملی از کسب مدال در میادین بین المللی ورزشی جهان

 ها، استانداري ها و دیگر نهادهاي دولتی براي استفاده از  هایی چون شهرداري تعامل سازنده با ارگان

هاي رایگان براي توسعه رشته هاي مدال  تسهیالت از جمله  وام هاي کم بهره یا بدون بهره یا زمین

  ؛س مدالآور و شان

 هاي ملی در رشته هاي مدال آور و شانس مدال در تمـامی   ایجاد امکانات و  افزایش اردو هاي تیم

 .هاي سنی توسط حمایت هاي دولت رده

 افزایش منابع مالی و مادي در رشته هاي ورزشی مدال آور و شانس مدال   - 3

 ؛هاي آموزش خارج از کشور اعزام نیروها به دوره  

 ن شده بر اساس شاخص هاي سیستم ارزیـابی عملکـرد بـه منظـور تشـویق      اختصاص پاداش تعیی

  ؛ورزشکاران در رشته هاي مدال آور و شانس مدال

  جذب کلیه منابع مالی تخصیصی رشته هاي مدال آور و شانس مدال توسط فدراسیون ها و وزارت

  ؛ورزش و جوانان

 ؛ل آور و شانس مدالهاي ملی در رشته هاي مدا اختصاص منابع مالی مناسب براي تیم  

 تامین منبع مالی قهرمانان مدال آور  در المپیک در حوزه هاي مختلف تامین اجتماعی.  
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افزایش سرمایه گذاري در مناطق جغرافیایی و اقلیمی خاص با رویکرد بـه کـارگیري منـابع       - 4

  انسانی بومی

 اي تخصصـی بـراي    وظیفـه هاي  سازماندهی لیگ ها بر اساس رویکرد اقلیمی از طریق ایجاد بخش

   ؛تصدي امور اجرایی لیگ ها در رشته هاي مدال آور و شانس مدال

 استانی در رشته هاي مدال آور و شانس مدال بر اساس منابع  و 2،  1هاي برتر،    توسعه متوازن لیگ

  ؛انسانی بومی

   منظـور رشـد   ایجاد حس مسئولیت اجتماعی در حامیان مالی جهت جذب منابع استانی و بومی بـه

ورزش و ایجاد اشتغال ملزم ساختن  صنایع در حمایت از ورزش کارگري و همگانی در رشته هاي 

   ؛مدال آور و شانس

 ؛ارائه طرح هاي ورزشی زود بازده با رویکرد درآمدزایی در رشته هاي مدال آور و شانس مدال  

  متقابل در مردم اسـتان  معرفی شرکت هاي حامی ورزش در استان ها به منظور ایجاد حس حمایت

  .در راستاي مصرف کاالهاي شرکت هاي حامی ورزش

  WT عملیاتی استراتژي برنامه هاي رئوس

اي در  جهت دهی به حضور افراد سیاسی در ورزش به منظور ایجاد رویکـرد مناسـب رسـانه    - 1

  توسعه  رشته هاي ورزشی مدال آور 

 ؛در فوتبال تدوین طرحی براي استفاده مثبت از حضور افراد سیاسی  

 تفاهم نامه با افراد سیاسی پر نفـوذ بـه منظـور اسـتفاده از خـدمات       يکسب موافقت همراه با امضا

  ؛فوتبال يدولتی براي ارتقا

 اي در فوتبال هاي حاشیه به کارگیري توان افراد سیاسی براي حذف اثرات نامناسب بعضی از رسانه. 

  اي رقیبان  نگاه به برنامه هاي توسعه حفظ وضعیت موجود در رقابت هاي بین المللی با - 2

 ؛هاي استراتژیک فوتبال رقیبان براي تدوین برنامه فوتبال کشور مطالعه برنامه  

 ت در بخشمنـد سـاختن و    هاي مختلف فوتبال رقبا براي اسـتفاده از آن در نظـام   شناسایی نقاط قو

  ؛هاي فوتبال کشور دهی برنامه جهت

 براي کاهش فاصله با رقیبان ایجاد حس رقابت و تالش و کوشش. 
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توسعه برنامه هاي اجرایی اقتصاد مقاومتی در ورزش با توجه به رشته هاي کارآمـد و جهـت    - 3

 دهی منابع

   پخش تلویزیونی مسابقات پایه در رشته هاي مدال آور در سطح استان و کشور با استفاده از شـبکه

  ؛هاي استانی

 د بـومی بـر اسـاس الزامـات اسـناد باالدسـتی ملـی و        هاي مبتنی بـر اقتصـا   تدوین و طراحی برنامه

  ؛المللی در سطوح پایه بین

 بومی بر اساس الزامات اسناد باالدستی  -هاي مبتنی بر اقتصاد مقاومتی  الزام مدیران به اجراي  برنامه

   ؛المللی ملی و بین

 ی از شرکت هـاي  تدوین برنامه هاي اجرایی تبلیغ کاالهاي بومی از طریق ورزش و جذب منابع مال

 ؛داخلی

 الزام استانداران توسط دولت بر ضرورت توجه بیشتر به ورزش جوانان.  
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The study is to design the IRAN Youth and Sports Ministry and National 
Olympic Committee. In this article, Vision, Goals, key areas of performance, 
strengths and weaknesses, threats and opportunities and strategic position in the 
IRAN Youth and Sports Ministry and National Olympic Committee and 
athletics medal at the 2020 Olympics will be expressed using the mean, 
standard deviation and Friedman test at p ≤ 0.05. In this research, Russian sport 
strategic plan, China and New Zealand sport strategic plans were analyzed to 
compare to IRAN Youth and Sports Ministry and National Olympic Committee 
plan. The data collected from document and 174 samples. Matrix external 
factors of IRAN Youth and Sports Ministry and National Olympic Committee 
showed that total scores of matrix are 1.39. Which indicate that the IRAN 
Youth and Sports Ministry and National Olympic Committee have no good 
position in opportunities and the control of threats.  Matrix  internal  factors  of  
IRAN Youth and Sports Ministry and National Olympic Committee showed 
that total scores  of matrix are 2.32 .Which indicate that the IRAN Youth and 
Sports Ministry and National Olympic Committee have no good position to use 
strengths and the eliminate of  weaknesses . Also The results of internal and 
external matrix indicate the Youth and Sports Ministry and the National 
Olympic Committee strategic position  is  WT. In other words, we can say 
weaknesses dominate strengths and Ministry of Sports and Youth and the 
National Olympic Committee are unable to use opportunities and eliminate   
threats. The result suggests defensive strategy for the Ministry of Youth and 
Sports and the National Olympic Committee to prevent the abnormal position. 
Strategies in this research were designed for Iran Olympic team to achieve 10th 
rank in the 2020 Olympic. 

 
Key words: Strategic Planning, SWOT, National Olympic Committee, Youth 
and Sports Ministry  


