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١٠/٥/١٣٩٧: تاریخ دریافت مقالھ  
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هـاي   با توجه به ویژگی هاي پیچیده و متغیر محیط ورزش، تدوین برنامه هاي راهبـردي یکـی از اولویـت   

تدوین برنامه راهبـردي فدراسـیون    ،هدف از انجام این پژوهش. ي ورزشی استسازمان هافدراسیون ها و 

ایـن پـژوهش کـاربردي و از نـوع پـژوهش هـاي       . بود A’Wotتنیس روي میز ایران با استفاده از رویکرد 

شـوراي راهبـردي،    در این پژوهش بـا بهـره گیـري از نظـرات    . آمیخته و با رویکرد مطالعات راهبردي بود

کار بردن برخی ماتریس هاي مرتبط، راهبردهاي فدراسـیون تنظـیم   ه بررسی مستندات و اسناد باالدستی و ب

نفر از میان نمایندگان ذینفعان کلیدي فدراسیون از جمله اعضـاي   27اعضاي شوراي راهبردي شامل . شدند

جهت تحلیـل محـیط   . بودند ن آشنا به فدراسیونو خبرگا رئیسه، نماینده ورزشکاران، نماینده کارکنان هیئت

از رویکرد تحلیل منابع و وظایف براي محیط درونی و رویکرد نیروهاي رقابتی پورتر و تحلیل عوامل کالن 

و ) 25/247(امتیـاز محـیط درونـی     efeو  Ifeبراي محیط بیرونی استفاده شد و با استفاده از ماتریس هاي 

سپس با توجه به نظرات اعضاي . موقعیت راهبردي تدافعی تشخیص داده شدشناسایی و ) 44/245(بیرونی 

چهار راهبرد تهاجمی، یک راهبرد رقـابتی، سـه راهبـرد     ،TOWSشوراي راهبردي و با استفاده از ماتریس 

  . محافظه کارانه و چهار راهبرد تدافعی تدوین شدند

ه هاي کلیدي عملکرد و راهبردهاي مربوط بـه هـر   در نهایت با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، حیط

  . دگردیکدام اولویت بندي شدند و وزن کلی راهبردها مشخص 
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 محـور  ، لیگ ها و باشگاه هاي برجسته خارجی و پـژوهش یت تعامالت بین المللی با مربیانراهبردهاي تقو

   .بودندفرایندها مهمترین راهبردهاي تدوین شده  هدفمندي و ها فعالیت نمودن

  

فدراسـیون تنـیس روي میـز و     ،راهبـرد  ،موقعیت راهبردي، تحلیل محـیط  ،برنامه راهبردي :واژگان کلیدي

  تحلیل سلسله مراتبی
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  مقدمه

با افزایش چشمگیر نقش ورزش در توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی کشورها، پیشرفت   

در زمینه ورزشی یکی از اولویت هاي راهبردي متولیان و برنامه ریزان کشورهاي مختلف دنیا تبـدیل شـده   

هـاي ورزشـی     واحدهاي تصمیم گیرنده سـازمان هـا و فدراسـیون    .)1387خسروي زاده و همکاران،( است

نیـاز   ،کمک کنند فرهنگیتوسعه اقتصادي، اجتماعی و براي رسیدن به اهداف بلند مدت که بتواند به رشد و

هاي مدیریت ورزشی معتقدند امروزه رقابت  نظران حوزه صاحب .و سیستمی دارند راهبرديبه برنامه ریزي 

 ،و همکـاران   عاشـوري (دارد  کـار  ادي بـه رقابـت در دنیـاي کسـب و    هاي زی هاي ورزشی شباهت در رشته

براي موفقیـت در بـازار رقابـت کسـب و کارهـا بـا        سازمان هاطور که  این بدان معناست که همان ؛)1392

زمنـد مـدیریت   هاي ورزشی نیـز نیا  هاي رقابت در رشته عرصه ،الزامات و تهدیدهاي متعددي مواجه هستند

سیاري ب اساس همین بر). 1391،و همکاران حسینی( باشد در صحنه رقابت می صحیح جهت کسب موفقیت

ها و حتی نظریات دنیاي مـدیریت را جهـت کسـب     ها، ابزار، شیوه اند تا تکنیک نظران سعی نموده از صاحب

هـاي   یکی از این ابزارهاي مدیریتی که در عرصه .)1،2005هپوود( هاي ورزشی دنبال نمایند توفیق در عرصه

هـاي مـدیریت راهبـردي     رد اقبال و استفاده قرار گرفته است، استفاده از تحلیلهاي ورزشی بسیار مو رقابت

المللی ورزشی نیز همانند رقابـت در بازارهـاي کسـب و کـار، نیازمنـد       هاي بین موفقیت در رقابت .باشد می

ی هـاي ورزشـ   ها و پتانسـیل  هاي محیطی و همچنین توانمندي گیري از فرصت بینی و تحلیل رقبا و بهره پیش

هـاي   ریـزي  هاي ورزشی براي کسب موفقیت ناگزیرند تا برنامـه  فدراسیون. باشد موجود در داخل کشور می

المللـی،   بـین   هـاي موجـود در عرصـه رقابـت     هـا و تهدیـد   باشند و ضـمن شناسـایی فرصـت     دقیقی داشته

  . کار بگیرند  ها و عبور از تهدیدات موجود به برداري از فرصت هاي خود را در جهت بهره توانمندي

در دهه گذشته بسیاري از فدراسیون هاي ورزشی کشور اقدام به تدوین برنامه هاي راهبردي براي سازمان   

بعضی از این برنامه ها در قالب کارهاي تحقیقاتی دانشگاهی انجام شده است و بعضی هـم   .خود نموده اند

برنامـه راهبـردي   تـدوین  جمله مـی تـوان بـه    از . راسا توسط خود فدراسیون ها پیگیري و تدوین شده اند

ایجـاد و توسـعه صـنعت    : فدراسیون قایقرانی و اسکی روي آب اشاره کرد که این راهبردها را تدوین کـرد 

تـی در تـأمین   ساخت قایق ها و لوازم جانبی در حد استاندارد هاي جهان، توسعه مشارکت بخـش غیـر دول  

ملـک   مطالعـه همچنـین،   )1387همتی نـژاد ؛ ( .ت در رسانه هاایش پخش مسابقاافز منابع مالی فدراسیون و

فدراسـیون هـاکی    راهبـردي تـدوین برنامـه ریـزي     در تحقیق خود مبنی بـر بررسـی و   که )1392(احمدي 

                                                           
١ - Hopwood 
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 نشان داد کـه متغیـر قهرمـانی در    AHP٢و  SWOT١استفاده از روش ترکیبی  جمهوري اسالمی ایران با

متغیر ناکافی بودن اطالع رسانی ورزش هاکی بیشترین اهمیت در  ،اهمیت در بخش فرصت ها آسیا بیشترین

ضعف بنیه مالی  و متغیر هامتغیر برگزاري منظم مسابقات بیشترین اهمیت را در بخش قوت ،هابخش تهدید

ن اهـداف  همچنین در تعیی. هاي فدراسیون هاکی ایران داشتندبخش ضعف در فدراسیون بیشترین اهمیت را

افـزایش مشـارکت ورزشـکاران و    : بلند مدت مورد انتظار فدراسیون هاکی می توان به موارد زیر اشاره کرد

 فعال نمودن امکانات فیزیکی باشگاه ،ق پنج ساله ورزش کشورفدرصد در اُ 20هیئت هاي ورزشی به میزان 

   .)1392ک احمدي، مل( امکانات ورزشی آنها بکارگیري تجهیزات و ها از جمله هیئت ها و

به تحلیل راهبردي تدوین برنامه راهبردي فدراسیون ورزش سه گانه ایران در  )1393( گودرزي ،همچنین    

 PEST٣وي محیط ایـن فدراسـیون را بـا ابـزار     .محیط درون و بیرون فدراسیون ورزش سه گانه پرداخت

در  تهدیـد  13فرصـت و   10ضـعف،   8قـوت،   11تحلیل نمود که یافته هاي پژوهش حاکی از   SWOTو

 شـناخت «عنـوان   بـا در پـژوهش خـود    )1393( اکبري و همکـاران  .بودمحیط کالن و خُرد این فدراسیون 

مـدل   اسـاس  بـر  آن توسـعه  و راهکارهاي ها برنامه راهبرد، ارائه و ایران ووشو در موجود وضعیت راهبردي

SWOT «منطقه در کشورووشو  فدراسیون راهبردي جایگاه دریافتند که WT)  دارد قـرار  )محافظـه کارانـه .

رویکردهـاي   در نظـر  شـامل تجدیـد   دارد، این زمینـه  در تدافعی راهبردهاي بر تمرکز از نشان که حالت این

 اصالح و کشور، در ووشو ارتقاي جهت مناسب بستر بر ایجاد نظرات تمرکز و گرایی تخصص گیرانه تصمیم

و  منـابع  سـازي  ظرفیـت  در آتـی،  مقـررات  و قـوانین  تـدوین  و پیش بینی ووشو، ورزش ملی ساختار بهبود

 .باشد می ووشو ورزش الزامات

تدوین منظرها و نقشه راهبـردي توسـعه ژیمناسـتیک    « عنوان بادر مطالعه اي  )1394(کشاورز و همکاران   

که فدراسیون ژیمناستیک جمهوري اسالمی ایـران داراي   ندنشان داد »ایران با رویکرد کارت امتیازي متوازن

و مشخص شد رشته ورزشی ژیمناستیک در  باشد تهدید می 4فرصت و  9نقطه ضعف،  21نقطه قوت،  15

  . قرار دارد و باید از راهبردهاي تدافعی استفاده کند WT موقعیت

یـک در توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی،     از آنجا که کسب موفقیت در عرصه هاي بین المللی، جهانی و المپ   

ضـروري اسـت فدراسـیون     )1395خداداد کاشی و کریم نیـا،  ( فرهنگی و سیاسی جوامع نقش بسزایی دارد

در کشور و  رایج راکتی هاي ورزشیکی از هاي ورزشی از جمله فدراسیون تنیس روي میز کشور به عنوان 

                                                           
١ Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
٢  Analytic Hierarchical Process 
٣  Political, Economical, Social, Technological 
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بـراي   راهبـردي یکی از فدراسیون هاي مدال آور و شانس مدال در بازي هاي آسیایی و المپیک، برنامـه اي  

 .رسیدن به اهداف راهبردي و همچنین جلوگیري از شکست و ناکامی در عرصه هاي بین المللی داشته باشد

ایرانـی در رقابـت    هاي اخیر شاهد موفقیت هاي گهگاهی ورزشکاران دختر و پسر درست است که در سال

استمرار ایـن مسـیر و    اماهاي بین المللی تنیس روي میز و حتی حضور آنها در بازي هاي المپیک بوده ایم، 

بـه   .نیاز به شناخت دقیق از محیط درونی و بیرونی و تنظیم اهداف بلند مدت و کوتاه مدت دارد ،آن يارتقا

طور خاص در حوزه رشته ورزشی تنیس روي میـز در  این مطالعه را به  اهمیت و ضرورتتوان  اختصار می

  :موارد خالصه نموداین 

 هاي راهبردي منسجم و مورد قبول در رشته ورزشـی تنـیس    لزوم شناسایی، تدوین و تبیین سیاست

 ؛روي میز

 ها و تهدیدهاي موجود براي توسـعه ورزش تنـیس روي میـز و در راسـتاي      لزوم شناسایی فرصت

 ؛هاي جهانی و بین المللی ی کشور در این رشته در رقابترسیدن به جایگاه واقع

 هاي موجود در راستاي تحقـق مـذکور در بنـد     ضرورت شناسایی و بهره برداري مناسب از ظرفیت

 ؛فوق

 هاي داخلی و خارجی حضور قدرتمندانه در رقابت. 

ر نیز اقدام به تدوین برنامه هاي راهبردي دیگدر سالیان اخیر فدراسیون هاي تنیس روي میز در کشورهاي   

مدل توسعه ورزشی بلندمدت «یکی از کاملترین برنامه هاي مطالعه شده در حوزه تنیس روي میز، . کرده اند

در این مدل ابتدا وضعیت کنونی تنیس روي میز کانادا مورد تجزیه و تحلیل قرار . بود »تنیس روي میز کانادا

قـرار    ITTFگرفته است و اشاره می شود که تنیس روي میز کانادا حدودا در رده سی ام رتبه بنـدي تیمـی  

م هـاي  مسابقات قهرمانی کشوري، رقابت هاي انتخابی تی(دارد و در سطح ملی نیز چندین رقابت سراسري 

چالش هاي مهمی که در این مـدل مـورد    .به صورت سالیانه برگزار می شود )ملی و رقابت هاي جام کانادا

ورزشـکاران و  ، سیستم رقابـت هـا و مسـابقات ملـی    ، تمرین و آموزش: از عبارت اندتوجه قرار گرفته اند 

در  .پزشـکی و علـم ورزش  و  ها تجهیزات و زیرساخت، مربیان، رهبري، نگرش والدین، مشارکت کنندگان

 ).2012تنیس روي میز کانادا،(هر کدام از این حیطه ها تدوین شده اند درادامه برنامه و مسیر مواجهه 

توسعه تجهیزات تنیس روي میز انگلسـتان   راهبرد« ،برنامه هایی که مورد بررسی قرار گرفتیکی دیگر از   

-2015این برنامه اشاره شده است که حیطـه هـاي داراي اولویـت در دوره زمـانی      در. بود»  2015-2025
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توسـعه بـازي هـاي    و  ایجـاد باشـگاه هـاي پایـدار    ، حمایت از مسیر عملکرد ورزشی: از عبارت اند 2025

تنـیس روي میـز انگلسـتان    «شم انداز آن نیز به این شرح تدوین شده است کـه  چ. تفریحی در سطح جامعه

اداري ملی الگو در جهان تبدیل شود که ورزشی را ارائه می دهد که زندگی تا به عنوان یک نهاد  تالش دارد

ها را متحول می سازد، جوامع را مرتبط می کند، به تعالی دست می یابد و عملکرد قهرمانی عالی را تشویق 

 ).2015،تنیس روي میز انگلستان( »می نماید

 2019-2015برنامـه راهبـردي   « ،طریق جستجوي اینترنتی در دسترس بوداز جمله برنامه هاي دیگر که از   

 ،توسـعه عملکـرد   :از عبارت انـد  در این برنامه، حیطه هاي کلیدي عملکرد. است »تنیس روي میز اسکاتلند

  ).2015تنیس روي میز اسکاتلند،( سازمان اثربخش ات رسمی، مربیگري، توسعه سازمانی ومسابقات و مقام

  :  عبارت است از »تنیس روي میز آفریقاي جنوبی 2022 چشم انداز«

فراهم آوردن محیطی سرشار از موفقیت و تنوع که مشوق و حامی مشـارکت طـوالنی مـدت و فعـال و در     

دها و پـرورش  دسترس شرکت کنندگان تنیس روي میز در تمامی سطوح باشد و در جهت شناسایی استعدا

فدراسیون تنیس روي میز آفریقـاي جنـوبی،   : ز اینگونه بیان شده استمأموریت آن نی .قهرمانان تالش نماید

ر جسـتجوي  ایـن فدراسـیون د  . تنها نهاد ملی کنترل کننده ورزش تنیس روي میز در آفریقاي جنوبی اسـت 

و همینطور توسعه قهرمانان در لیگ ها و تورنمنـت هـاي مختلـف از سـطوح      مشارکت طوالنی مدت اعضا

ما از طریق مدیریت ورزش و همکاري نزدیک با تمـامی نهادهـا در   . ن المللی استورزش پایه تا سطوح بی

از دیگر برنامـه هـاي مـورد    ). 2012تنیس روي میز آفریقاي جنوبی،( جهت نیل به اهدافمان تالش می کنیم

س مسیر برنامه ریـزي راهبـردي در تنـی   . بود »برنامه راهبردي تنیس روي میز استرالیا« ،بررسی در این بخش

بـدین   ؛آنها ابتدا نقشه سفر خود را تنظیم کـرده انـد  . روي میز استرالیا بسیار جالب و دقیق تنظیم شده است

یند و سپس توضیح می دهنـد کـه بـه کجـا خواهنـد      آکه به این سوال پاسخ داده اند که از کجا می  صورت

استفاده کـرده انـد    SCORE پس از تعیین حیطه هاي کلیدي عملکرد از مدلی به نام ،در مرحله بعد. رفت

که به ترتیب قوت ها، محدودیت ها، فرصت ها، ریسک ها و انتظارات موجود در هر کدام از حیطـه هـا را   

و فرمول هایی براي موفقیـت و دسـتیابی بـه انتظـارات      تعیینمشخص نموده اند و در نهایت چشم انداز را 

 دستیابی به توسعه و ترویج تنیس روي میز در اسـترالیا  شم انداز تنیس روي میز استرالیاچ .تدوین نموده اند

  ).2015استرالیا،  تنیس روي میز( است

برنامه هاي راهبردي تنظیم شده در سازمان هاي ورزشی ایران، از مدل دیوید استفاده شده اسـت   بیشتردر   

مـدل دیویـد شـامل سـه مرحلـه       .انجام شده است QSPMو اولویت بندي راهبردها با استفاده از ماتریس 
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بـراي تعیـین    IEو  IFE ،EFEورودي، مقایسه و تصمیم گیري است که از ماتریس هاي مختلفـی ماننـد   

یکی از رویکردهاي تقریبا متفـاوت و کـاملتر بـراي اولویـت      .موقعیت راهبردي سازمان ها استفاده می کند

تحلیل سلسله مراتبی بـراي اولویـت بنـدي     نداست که از فرای A’WOTبندي راهبردها، استفاده از رویکرد

 می تواند اولویت بندي دقیقتري ارائه دهد انجام مقایسات زوجی بین راهبردهااستفاده می کند و با توجه به 

 رویکـردي  A'WOT«عنـوان   بـا در مقالـه اي  ) 1389( قلـی زاده توچـایی  شاهرودي و . )1395آرمند نیا،(

 می کیفی تحلیل اساس بر تنها SWOTاز  کامل گیري بهره کنند بیان می »راهبردي ریزي برنامه در متفاوت

میتـوان   چگونـه هـد  د نشـان  A’WOTتحـت عنـوان    رویکـردي متفـاوت   معرفـی  باسعی شده  لذا، باشد

SWOT سلسـله مراتبـی    تحلیل کیفی با کمک تکنیک فرآیند ابزارکامالً یک از راAHP  عنـوان یکـی    بـه

مـدیران دراتخـاذ تصـمیمات     بـراي کمـک بـه    کمـی  معیـاره بـه ابـزاري    گیري چند هاي تصمیم ازتکنیک

 بـا  پیشـنهادي  مرحلـه  بررسی مـدل  مقاله خود به در )2011( 2و همکاران 1شریف. استراتژیکی تبدیل نمود

روش . اسـت  شـده  شناسـایی  SWOT تحلیـل  و تجزیه روش از استفاده با که پرداختند مختلف معیارهاي

 منظـور  نیـز بـه    SWOTتحلیل و تجزیه روش از با استفاده (AHP) مراتبی سلسله تحلیل تحلیلی فرآیند

 و همکـاران  3گرونـر . شـدند  ادغـام  سازي بـا هـم   پیاده براي شده ارائه مدل از عناصر از احتمالی شناسایی

 عنوان یک ابزار معمول مـورد اسـتفاده در  ه ب SWOTبهره گیري از ماتریس «عنوان  بادر مقاله اي  )2012(

، به دلیل عدم تعیین اهمیت اولویت بنـدي در ایـن رویکـرد و بـه     »تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی

را مـورد   )AHP(فرآیند تحلیل سلسـله مراتبـی   ه دست آمده، منظور افزایش دقت در انتخاب راهبردهاي ب

 .نمـوده انـد   بیـان ي راهبردي هدف استفاده از روش ترکیبی را بهبود کمی برنامه ریز واستفاده قرار داده اند 

مـدیریت راهبـردي ورزش  قهرمـانی جانبـازان و      تدوین فرآینـد نیز از این رویکرد براي  )1395(آرمند نیا 

  .استفاده کرده است )Bsc(ن جمهوري اسالمی ایران با رویکرد کارت امتیازي متوازنمعلوال

طـور   با توجه به مسائل مطرح شده و تجربیات موجود در سایر کشورها و فدراسیون هاي ورزشی و همین 

فقدان یک برنامه راهبردي منسجم و مدون در فدراسیون تنیس روي میز ایران، این تحقیق به دنبـال تـدوین   

  .می باشد 1401برنامه راهبردي این فدراسیون در افق 

  

  

                                                           
١ Shareef, M. Shareef 
٢ Elias Pimenidis 
٤ Ali Gorener 
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  شناسیروش  

می باشد که اطالعات مورد ) کمی و کیفی( حاضر از نظر نحوه گردآوري اطالعات از نوع آمیختهتحقیق     

نیاز در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه هاي انفرادي و شوراي راهبردي و در بخـش کمـی بـا اسـتفاده از     

  .راهبردي انجام شده استماتریس هاي خاص مطالعات 

پـژوهش حاضـر از    نـد آیفر شـود،  یمـ   گونه که مالحظه همان. پژوهش است ياجرا ندآیفر انگریب 1شکل   

 لیـ و تحل یفـ یک يها صاحبه، انجام مصاحبهم يراهنما هیپژوهش شروع و با ته نهیشیو پ ينظر یمطالعه مبان

ـ پا AHPو در نهایت اولویت بندي و وزن دهی حیطه ها و راهبردها با استفاده از  SWOT، تحلیل آن ان ی

  :ابزارهاي گردآوري داده هاي تحقیق عبارت بودند از  .افتی

 طالعه اَسناد باالدستی مانند مصوبات وزارت ورزش و جوانان و کمیتـه ملـی المپیـک و همینطـور     م

برنامه هاي راهبردي و مصوبات فدراسیون جهانی و آسیایی و اَسناد مربوطـه بـه وضـع موجـود و     

   ؛ايمنابع کتابخانه

 ،؛)مصاحبه انفرادي و طوفان فکري در شوراي راهبردي(رشناسان و خبرگان کا مصاحبه با مدیران   

  ؛پرسشنامه بسته پاسخ مربوط به گویه هايSWOT  

 ؛پرسشنامه هاي مقایسات زوجی جهت اولویت بندي حیطه هاي کلیدي عملکرد و راهبردها   

 نظیر  ماتریس هاي معمول در برنامه ریزي هاي راهبرديIFE ،EFE ،IE و TOWS . 

در تحقیقات راهبردي برخالف سایر تحقیقات حوزه مدیریت نیازي بـه تعریـف جامعـه و نمونـه آمـاري        

اعضاي شوراي راهبردي تنـیس  . احساس نمی شود و فعالیت ها در قالب شوراي راهبردي صورت می گیرد

بـه ایـن شـرح     از میان نمایندگان ذینفعان اصلی فدراسـیون تنـیس روي میـز   به صورت هدفمند   روي میز

رئیسـه و مـدیران    هیئـت  اعضـاي  ؛ نفـر  6: اعضاي مجمع عمومی فدراسیون تنیس روي میز: انتخاب شدند

؛ نفـر  4: نمایندگان مربیان و باشگاه ها ؛ نفر 2:نمایندگان ورزشکاران ؛ نفر 9:میانی فدراسیون تنیس روي میز

  .نفر 5: ورزشی و نخبگان مدیریتشامل نخبگان نخبگان  و نفر 1:نمایندگان رسانه هاي ورزشی

   .نفر بودند 27  -نمونه آماري - راهبردي با توجه به مقوله اشباع نظري، تعداد کل افراد حاضر در شوراي   
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  اجراي تحقیق فرآیند: 1شکل 

طور که در شکل مشاهده می شود، در تمامی مراحل تحقیق اعضاي شوراي راهبردي حضـور فعـالی    همان 

در تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی براي پرسشنامه هاي بسـته پاسـخ و از پرسشـنامه     .داشته اند

 Expert Choiceبراي اولویت بندي استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار  AHPمقایسات زوجی 

جهـت تعیـین پایـایی    . شوراي راهبـردي تکمیـل شـد   اعضاي نیز توسط  AHPپرسشنامه هاي . تحلیل شد

 طرح تحقیق

ژوهشپیشینه پبررسی  االت تحقیقؤتعیین اهداف و س  ت موضوعله و اهمیئبیان مس   

تهیژوهشپیشینه پات و ه ادبی  

 خروجی روش ها و ابزار

 مطالعه تطبیقی و اسناد باال دستی و

 ت موجودتعیین وضعی  

 طوفان فکري

 TOWS ماتریس 

IE و ماتریس   EFE/IFE  

(SWOT ( پرسشنامه بسته پاسخ   

 مصاحبه 

منابع سازمانی  و  PESTEL   

(AHP (مراتبیفرآیند تحلیل سلسله   

AHP 

فکريطوفان   

تبیانیه مأموری  

حیطه هاي کلیدي عملکردتعیین   

هاراهبردتدوین   

راهبرديتعیین موقعیت   

  )SWOT(یینها شناخت گویه هاي 

برنامه هاي عملیاتی  سرفصل پروژه ها و  تدوین  

 )SWOT(  شناخت  گویه هاي مقدماتی

حیطه هااولویت بندي   

  هاراهبرداولویت بندي 

 قراردادن راهبردها در حیطه ها

 

  تهیه گزارش نهایی تحقیق
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پرسشنامه هایی که که بدین صورت  ؛پرسشنامه هاي مقایسات زوجی از محاسبه نرخ ناسازگاري استفاده شد

مجددا به پاسخ دهندگان عودت داده شـدند و پـس از اصـالح     ، بودند 1/0داراي نرخ ناسازگاري بیشتر از 

  .مال شدندتوسط ایشان، در محاسبات نهایی اع

   پژوهشیافته هاي 

  چشم انداز فدراسیون تنیس روي میز ایران 

 به دستیابی(پس از نوشتن پیش نویس اولیه چشم انداز فدراسیون تنیس روي میز و مطالعه چشم انداز قبلی 

در نهایت با نظرات شوراي راهبردي چشم انـداز نهـایی بـه ایـن شـرح       ،)1400  افق در رسمی مدال اولین

  : تدوین شد

موفق ترین و رایج ترین ورزش راکتی در کشور با ساختار مـدیریتی مـنظم و   مطرح در سطح آسیا و «

  »مدرن

  بیانیه مأموریت فدراسیون تنیس روي میز ایران

 فدراسیون تنیس روي میز با مطالعه ماموریت قبلی و همـین در این مرحله ابتدا پیش نویس اولیه مأموریت  

مواردي که باید در ماموریت فدراسیون پاسخ داده شـود،   بارهطور نظرسنجی از اعضاي شوراي راهبردي در

   :دگردیتدوین شد و در نهایت با نظرات شوراي راهبردي ماموریت نهایی به این شرح تدوین 

اسالمی ایران به عنوان عالی ترین مرجع مسـئول و اداره کننـده تنـیس    فدراسیون تنیس روي میز جمهوري «

 روي میز کشور و با هدف توسعه ابعاد همگانی و قهرمانی این ورزش تشکیل شده است کـه سـعی دارد بـا    

بهره مندي از توانمندسازي و مشارکت تمامی منابع انسانی و تکیه برتصـمیمات برنامـه محـور و منطقـی و     

رعایت ارزش هاي اخالقی و بازي جوانمردانه، فرآیندهاي علمی اسـتعدادیابی و مـدیریتی را   طور با  همین

و از این طریق ضمن ترویج همه جانبه و عادالنه این ورزش در سراسر کشور، حضوري موفق  ایدتدوین نم

   .»رویدادهاي بین المللی داشته باشددر 

با توجه به نظرات شوراي راهبردي و مطالعات تطبیقی انجـام شـده، حیطـه هـاي کلیـدي عملکـرد        سپس 

  : از عبارت انداین حیطه ها . دگردیتدوین  فدراسیون تنیس روي میز ایران

درآمدزایی و توسعه  -3؛توسعه ورزش حرفه اي و قهرمانی-2؛ توسعه ارتباطات و مشارکت جامعه -1

 .ایندها و توسعه منابع انسانیبهبود فر-4و  زیرساخت ها
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، در قالـب پرسشـنامه   حاصل از تحلیل محیط درونـی و بیرونـی   SWOTسپس گویه هاي شناسایی شده   

و شناسـایی   پرسشـنامه  تحلیـل با توجه بـه   .هاي بسته پاسخ در اختیار اعضاي شوراي راهبردي قرار گرفت

-IFE( ارزیابی محیط بیرونـی و محـیط درونـی   ، فرم هاي گویه هاي نهایی قوت، ضعف، فرصت و تهدید

EFE(  ت حسب بر عامل18 نیا به، 2و  1در جداول  .ده شئارا 2و  1به شرح جدول تهیه وهر کدام،  اهمی

) در هـر جـدول بـه تفکیـک    ( آنها نمرات مجموع که داده شد نمره يا گونه به »اهمیت بیضر« قسمت در

و با توجه تعیـین شـدت عامـل هریـک از گویـه هـاي نهـایی، موقعیـت راهبـردي           گردد 100 عدد با برابر

  .دست آمده فدراسیون تنیس روي میز ایران ب

  )IFE(فدراسیون تنیس روي میز ایران عوامل درونی تحلیل ماتریس  :1جدول 

  نمره

  رتبه×وزن
  شدت عامل

  ضریب اهمیت

 )وزن(
 کُد  عوامل

عوامل 

  درونی

06/32  44/3  32/9    S1 هاي داخلی و خارجی  در رقابت حضور موفق بانوان تنیس روي میز 

 

  

 
 

  قوت ها

  )4یا  3( 

06/27  29/3  21/8  S2 ي موثر داخلی و خارجیسازمان هاارتباط مطلوب با نهادها و   

92/10  37/3  24/3  S3 تعداد مناسب مربیان و داوران فعال در کشور 

93/24  26/3  65/7  S4 ورزشکاران تحت پوشش فدراسیونتعداد مناسب  

31/14  55/3  03/4  S5 قیمت پایین خدمات این رشته نسبت به سایر رشته ها 

07/14  26/3  92/3  S6 کمیت و کیفیت برگزاري جشنواره هاي تنیس روي میز 

72/28  44/3  35/8  S7 وضعیت مطلوب استعداد یابی و برنامه محوري آن 

45/17  18/3  48/5  S8 مناسب به رده هاي پایهتوجه  

17/12  66/3  32/3  S9 کیفیت و به روز بودن وب سایت فدراسیون 

33/8  48/1  63/5   W1  امکانات ضعیف میزبانی رویداد هاي بین المللی و مسابقات معتبر 
 
 

  

 
 

ضعف 

  ها

 2یا  1( 

( 

83/3  55/1  47/2  W2 روي میز نیسپشتیبانی و حمایت بیمه اي اندك از جامعه ورزشی ت 

57/7  26/1  01/6  W3 کیفیت پایین خدمات به تماشاگران و شرکت کنندگان 

10/8  52/1  33/5  W4 فعال نبودن بخش تحقیق و توسعه و بازاریابی در فدراسیون  

70/8  33/1  54/6  W5 میزان اندك بودجه دریافتی از دولت 

99/6  66/1  21/4  W6 ها علمی در برنامه ریزيبهره مندي اندك از نتایج تحقیقات  

09/7  63/1  35/4  W7  ...، مربیان و ل نبودن بانک اطالعاتی ورزشکاران، اماکنکام  

49/9  26/1  54/7  W8  برگزاري ضعیف لیگ برتر و تعداد اندك تیم هاي شرکت کننده 

00/7  59/1  40/4  W9  وجود ناکافی باشگاه هاي فعال تنیس روي میز کشور  

   مجموع ضرایب اهمیت عوامل درونی ∑=100   25/247
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کمتر از حـد وسـط یعنـی     1در جدول ) IFE(امتیاز نهایی ماتریس تحلیل عوامل داخلی که  با توجه به این

  . دهد که فدراسیون در محیط داخلی بیشتر داراي ضعف می باشد میمی باشد، نشان  250

  روي میز ایران فدراسیون تنیسماتریس عوامل بیرونی ورزش  :2جدول 

  نمره

 رتبه×وزن

شدت 

 عامل

ضریب 

 )وزن(اهمیت
 دکُ عوامل

عوامل 

  بیرونی

   O1  نگرش مثبت جامعه به حوزه ورزش قهرمانی   32/4 52/3 21/15

 
 
 
 

  فرصت 

  )4یا  3(

 O2 وجود شبکه خاص ورزش در صدا و سیما  76/3 70/3 91/13

 O3 امکان بیشتر حضور بانوان در این رشته نسبت به بسیاري از رشته هاي دیگر   23/7 55/3 66/25

92/14 37/3 43/4 
و نهادها به برخورداري از فناوري و تکنولوژي هاي  سازمان هاضرورت کلیه  

 جدید

O4 

 O5 حمایت دولت و نهادهاي قانون گذار از ورزش قهرمانی و همگانی  43/6 29/3 15/21

 O6 تسهیالت و امکانات قانونی براي بخش خصوصی در جهت حمایت از ورزش  21/7 33/3 01/24

 O7 تنوع عالقه مندان و شرکت کنندگان در این رشته   89/5 44/3 26/20

 O8  محیط مناسب و تصور ذهنی مثبت نسبت به این رشته در بین احاد مردم 33/6 40/3 52/21

 O9  ورزشکاران کشور در مسابقات بین المللی بزرگ و معتبرحضور مطلوب  23/3 59/3 59/11

   T1  حمایت اندك بخش خصوصی و سرمایه گذاري آنان در این رشته  66/7 63/1 48/12

 

  

  

  

 

  تهدید

 )2یا  1(

 T2  وضعیت اشتغال در جامعه  42/5 48/1 02/8

 T3  حضور سیاسیون و سیاسی کردن ورزش 59/3 59/1 71/5

 T4  رواج دوپینگ در ورزش قهرمانی   21/4 44/1 06/6

17/11 52/1 35/7 
عدم وجود نظام جامع علمی در شناسایی و پرورش استعداد هاي ورزشی در 

  کشور

T5 

 T6  واگذاري اماکن به بخش خصوصی و هزینه زیاد براي افراد کم درآمد  48/5 37/1 51/7

 T7  نسبت به تنیس روي میز جذاب بودن سایر رشته هاي ورزشی 79/8 33/1 69/11

 T8  عدم امکان رقابت تولیدکنندگان داخلی تجهیزات این رشته با خارجی  44/4 66/1 37/7

 T9  توجه بیشتر رسانه ها به سایر رشته هاي ورزشی در مقایسه با تنیس روي میز 23/4 70/1 21/7

   مجموع ضرایب اهمیت عوامل بیرونی ∑=100   44/245

  

 عـدد  )EFE(وزن عوامـل ارزیـابی خـارجی     جمع امتیـاز  ،مشاهده می شود 2طور که در جدول  همان    

 دهنده غلبه تهدید در محیط محیطی بـر فرصـت   که از حد وسط پایینتر است و نشان دست آمده ب 44/245

این قسمت موقعیت راهبـردي فدراسـیون تنـیس روي میـز ایـران را در موقعیـت        نتیجه یافته ها در. ستها
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، راهبرد متناظر با هر منطقه IEبعد از شناخت موقعیت راهبردي با استفاده از ماتریس  .تدافعی نشان می دهد

تنظیم شد و به دلیل همجوار بـودن منطقـه راهبـردي     TOWSبا نظر شوراي راهبردي و در قالب ماتریس 

 طـور  همان .دگردینیز تدوین  فدراسیون تنیس روي میز ایران با خانه هاي همجوار، راهبردهاي مناطق دیگر

،  SOراهبـرد  چهار، راهبرد 12، در مجموع از تعداد SWOTگردد، براساس تحلیل مشاهده میادامه که در 

  .تدوین شدفدراسیون تنیس روي میز ایران براي WT  راهبرد چهار و  WO راهبرد، سه  ST راهبرد یک

پس از تعیین و تدوین راهبردها ، قرارگرفتن راهبردها در حیطـه هـاي کلیـدي مربوطـه، توسـط شـوراي         

دهنده حیطه هاي کلیدي عملکرد فدراسـیون و راهبردهـاي    ، نشان2شکل  .راهبردي تحقیق صورت گرفت

  .متناظر با هر حیطه می باشد

  

  ردهاي مربوط به هر حیطه کلیدي عملکردراهب: 2شکل 

برونسپاري فعالیت  -  

هاي قابل واگذاري 

مسابقات و  مرتبط با

لیگ ها جهت افزایش 

  کیفیت خدمات

 نمودن محور پژوهش -  

 هدفمندي و ها فعالیت

  فرایندها

تقویت تعامالت بین  -  

المللی با مربیان ، لیگ 

ها و باشگاه هاي 

 برجسته خارجی

  تقویت نهضت داوطلبی -

تقویت تعامل با  -  

وزارتخانه هاي مرتبط به 

منظور قرار گرفتن ت ر 

میز به عنوان یکی از 

ورزش هاي رسمی 

  مدارس و دانشگاه ها

هدفمندي، تنوع بخشی  -

معلولین ، بانوان ، رده (

و افزایش ...) هاي سنی و 

تعداد جشنواره هاي 

  تنیس روي میز

تقویت ارتباطات با  -

نهادها جهت مشارکت در 

  توسعه این رشته

 

تخصیص منابع  -

  بیشتر به ورزش بانوان

بهره گیري از ابزارها   -

و رویکردهاي نوین 

  ارتباطی

فعال سازي منابع  -  

درآمدي متنوع و ایجاد 

مزیت هاي رقابتی 

  پایدار

 

حمایت مالی ، بیمه  -

اي و تجهیزاتی از 

باشگاهها جهت تشویق 

  به حضور در این رشته

تاکید بر اخذ میزبانی  -

مسابقات بین المللی و 

  اعزام هاي بین المللی 

 

درآمدزایی و 

توسعه زیر 

 ساخت ها

بهبود 

فرایندها و 

توانمند سازي 

 منابع انسانی 

ارتباطات و 

 مشارکت جامعه

ورزش حرفه 

 اي و قهرمانی
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 نیـز و اولویت بندي حیطه هاي کلیـدي عملکـرد    توسط پرسشنامه هاي مقایسات زوجی، مرحله بعد در    

نـرخ ناسـازگاري    الزم به ذکـر اسـت کـه   . انجام شد )3جدول ( فدراسیون تنیس روي میز ایرانراهبردهاي 

 Expertخروجـی نـرم افـزار     .شـت ناسازگاري چندانی وجود ندابود و  1/0ترکیبی کمتر از هاي  ماتریس

Choice فدراسـیون   از اهمیت بیشـتري در  410/0با وزن » بهبود فرایندها و توانمندسازي«حیطه  نشان داد

 ،345/0(تنیس روي میز برخوردار است و پس از آن به ترتیب حیطـه هـاي ارتباطـات و مشـارکت جامعـه      

 ،3جـدول  . مـی باشـند   )079/0(و ورزش حرفه اي و قهرمانی ) 166/0(درامدزایی و توسعه زیرساخت ها 

وزن نهایی هـر راهبـرد بـا ضـرب وزن آن راهبـرد در حیطـه       . دهنده اولویت بندي راهبردها می باشد نشان

  .مربوطه در وزن کلی آن حیطه به دست آمده است

  ردهاراهبی وزن و رتبه کل: 3جدول 

  حیطه  راهبرد  رتبه
وزن 

  حیطه

وزن در 

  حیطه
  وزن کلی

، لیگ ها و باشگاه هاي المللی با مربیانیت تعامالت بین تقو  1

  برجسته خارجی

بهبود 

  فرایندها
410/0  421/0  173/0  

2  
  فرایندها هدفمندي و ها فعالیت نمودن محور پژوهش

بهبود 

  فرایندها
410/0  359/0  147/0  

3  
  تقویت ارتباطات با نهادها جهت مشارکت در توسعه این رشته

ارتباطات و 

  مشارکت
345/0  407/0  14/0  

و ...) ، رده هاي سنی و معلوالن، بانوان(هدفمندي، تنوع بخشی   4

  افزایش تعداد جشنواره هاي تنیس روي میز

ارتباطات و 

  مشارکت
345/0  263/0  091/0  

برونسپاري فعالیت هاي قابل واگذاري مرتبط با مسابقات جهت   5

  افزایش کیفیت خدمات

بهبود 

  فرایندها
410/0  220/0  090/0  

  078/0  470/0  166/0  درامدزایی  فعال سازي منابع درآمدي متنوع و ایجاد مزیت هاي رقابتی پایدار  6

 نیستقویت تعامل با وزارتخانه هاي مرتبط به منظور قرار گرفتن ت  7

  میز به عنوان یکی از ورزش هاي رسمی  وير

ارتباطات و 

  مشارکت
345/0  195/0  067/0  

  066/0  399/0  166/0  درامدزایی  بانوانتخصیص منابع بیشتر به ورزش   8

  046/0  135/0  345/0  ارتباطات  تقویت نهضت داوطلبی  9

10  
  تاکید بر اخذ میزبانی مسابقات بین المللی و اعزام هاي بین المللی 

حرفه اي و 

  قهرمانی
079/0  543/0  043/0  

ها جهت تشویق به  ، بیمه اي و تجهیزاتی از باشگاهحمایت مالی  11

  این رشته حضور در

حرفه اي و 

  قهرمانی
079/0  457/0  036/0  

  021/0  131/0  166/0  درامدزایی  بهره گیري از ابزارها و رویکردهاي نوین ارتباطی   12



١٥ 
 

، لیگ ها و باشگاه هـاي  یت تعامالت بین المللی با مربیانمشاهده می شود، تقو 3طور که در جدول  همان 

بود و بهره گیري از ابزارها و رویکردهاي نـوین ارتبـاطی آخـرین    برجسته خارجی اولویت دارترین راهبرد 

  .رتبه را در اولویت راهبردها داشت

   بحث و نتیجه گیري

در ایـن  . این تحقیق در راستاي تدوین برنامه راهبردي فدراسیون تنیس روي میز ایران انجام شده اسـت     

ابتدا با استفاده از نظرات اعضاي شوراي راهبردي، چشم انداز و بیانیه ماموریت فدراسیون تدوین شد  زمینه

پس از تعیین موقعیت راهبردي فدراسیون . و سپس تحلیل محیط بیرونی و درونی در دستور کار قرار گرفت

تدوین شدند و در نهایـت اولویـت بنـدي آنهـا بـا       TOWSکه تدافعی بود، راهبردها با استفاده از ماتریس 

  . صورت پذیرفت AHPاستفاده از 

سال آینده فدراسیون، به عنوان یکی از فدراسیون هاي مطرح  5که در  شد بیانشم انداز تدوین شده در چ   

بـا   هـر چنـد   -هاي اخیر این را میسر می سـازد  که روند رو به رشد فدراسیون در سال بوددر آسیا خواهد 

از . با احتیاط صحبت شـده اسـت   زمینههاي جهانی این رشته در آسیا، در این  قدرت بیشترتوجه به وجود 

شناخته شدن به عنوان رایج ترین ورزش راکتی کشور،  نیزداشتن یک ساختار مدیریتی منظم و  ،سوي دیگر

یـز فدراسـیون   چـالش برانگ  نیز از جمله آرمان هـاي  ت رو به رشد سایر رشته هاي راکتیبا توجه به وضعی

در تدوین چشم انداز سعی شد کـه تمـامی جنبـه هـاي ورزش     . گنجانده شده است است که در چشم انداز

بـدین ترتیـب تمـامی ذینفعـان اصـلی       .طور ساختار داخلـی دیـده شـود    قهرمانی، ورزش همگانی و همین

حیطه  4نیل به چشم انداز تدوین شده، در راستاي  .فدراسیون در این چشم انداز مورد توجه قرار گرفته اند

در تدوین حیطه ها، سعی شده است . کلیدي نیز به عنوان حیطه هاي کلیدي عملکرد فدراسیون تنظیم شدند

  .دگردکه تمامی جنبه هاي فدراسیون پوشش داده شوند و یک حالت علت و معلولی، در بین آنها برقرار 

منظـور از ایـن حیطـه برقـراري      .ات و مشـارکت جامعـه بـود   یکی از حیطه هاي اصلی حیطه توسعه ارتباط

رواج این رشته در بین افراد و اقشار و ارتباطات سازنده با نهادها و افراد موثر ملی و بین المللی و گسترش 

نیـز در  ) 1387(همتی نـژاد   و) 1387(، خسروي زاده )1389(کاران خبیري و هم .مختلف جامعه بوده است

برنامه هاي راهبردي سازمان هاي مختلف ورزشی به ایـن موضـوع اشـاره کـرده انـد و کشـورهایی ماننـد        

. آن را در حیطه هاي کلیدي عملکرد فدراسیون هاي خود قرار داده انـد  نگلیس، آفریقاي جنوبی و استرالیا،ا

توسـعه   )1388(مظفـري و همکـاران   . ملکرد بـود توسعه ورزش حرفه اي و قهرمانی، دیگر حیطه کلیدي ع
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نیـز فعـال سـازي    ) 1392(توسعه ورزش قهرمانی می داننـد و ملـک محمـدي    عوامل باشگاه ها را یکی از 

یکـی از  . هاي استانی را از جمله راهبردهاي توسـعه ورزش هـاکی در کشـور مـی دانـد      هیئتباشگاه ها و 

ي تنیس روي میز کانادا، سیستم رقابت و مسابقات ملی بود چالش هاي اساسی مطرح شده در برنامه راهبرد

در کشور انگلیس، اسکاتلند نیز بر ایجاد باشـگاه   -که براي بهبود آن، راهبردهاي متعددي پیشنهاد شده است

یکی از حیطه هاي کلیدي عملکرد در فدراسیون تنیس . دورزهاي پایدار و توسعه ورزش قهرمانی تاکید می 

مـدزایی و توسـعه   درآسومین حیطه کلیدي عملکرد، حیطـه   .لیا، بهبود عملکرد قهرمانی استروي میز استرا

ن ایـن حیطـه را در   نیز در توسعه ورزش قهرمانی جانبـازان و معلـوال  ) 1395( نیاآرمند. هاست زیر ساخت

نیـز  ) 1387(همتی نژاد  و) 1388(، مظفري و همکاران )1387(هخسروي زاد. مناظر راهبردي قرار داده است

درآمدزایی را از جمله حیطه هاي مهم راهبردي در سازمان هاي مدنظر خود دانسـته انـد و در برنامـه هـاي     

چهارمین . اسکاتلند و استرالیا نیز بر این موضوع تاکید شده است ،راهبردي تنیس روي میز کشورهاي کانادا

منابع انسانی بود؛ حیطه اي که در برنامه حیطه کلیدي عملکرد در فدراسیون، حیطه بهبود فرایندها و توسعه 

تنیس روي میز استرالیا و اسکاتلند نیز مورد تاکید قرار گرفته اسـت و در منـاظر راهبـردي کـارت امتیـازي      

  .متوازن نیز جزو مناظر عمومی برشمرده می شود

   یهاي برجسته خارجتقویت تعامالت بین المللی با مربیان، لیگ ها و باشگاه : راهبرد اول

 یعملیات ،در راستاي پیاده سازي این راهبرد. در موقعیت راهبردي تهاجمی قابل استفاده می باشداین راهبرد 

به کارگیري مربیـان مطـرح    و مانند ارتباط با المپیک سولیداریتی و بهره مندي از حمایت هاي آموزشی آنان

ارتقـاي دانـش مربیـان را یکـی از     ) 1386(تندنویس و قاسـمی  . براي توسعه فنی این رشته دیده شده است

نیز بـر اسـتفاده از مربیـان خـارجی     ) 1389(راهبردهاي توسعه ژیمناستیک دانسته اند و خبیري و همکاران 

تـدوین نظـام مربیگـري را بـراي توسـعه      ) 1388(ان مظفري و همکار. براي توسعه تکواندو، تاکید کرده اند

کسـب منفعـت از   در راهبردهاي توسعه تنیس روي میز کانادا نیز بر . ورزش قهرمانی ایران پیشنهاد داده اند

حضور مربیان خارجی و ایجاد مدل مربیگري کانادا تاکید شده است و در اسکاتلند طراحی مسـیر آمـوزش   

  . مربیگري، پیشنهاد شده است 3و  2، 1بریتانیا در سطوح و توسعه مسیر آموزشی  مربیان

  پژوهش محور نمودن فعالیت ها و هدفمندي فرایندها: راهبرد دوم

این راهبرد نیز جزو راهبردهاي حیطه بهبود فرایندها و توسعه منابع انسانی بـود و از راهبردهـاي موقعیـت     

مـی   ،از جمله عملیاتی که براي پیشبرد این راهبرد طراحی شدند .به شمار می آید تدافعییا  WTراهبردي 
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به عنوان یک منبع ارزان، در دسترس و قابل اتکـا؛   رساله هاي دانشجویی توان به حمایت از پایان نامه ها و

؛ برگـزاري دوره هـاي   مراکـز علمـی   و هـا  پژوهشـی بـا دانشـگاه    هاي اموزشی، انعقاد تفاهم نامه همکاري

بهره گیـري   موزشی وآ نیاز سنجی پژوهشی و؛ ها داوري به صورت مشترك با دانشگاه گري وموزشی مربیآ

 بیشـتر این راهبرد در برنامـه هـاي راهبـردي    . اشاره کرد ها هاي دانشگاهی جهت انجام پژوهش از ظرفیت

هبـود  ب) 1387(خسـروي زاده   .سازمان ها و فدراسیون هاي ورزشی کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته اسـت 

فرایند هاي سازمانی را به کمیته ملی المپیک پیشنهاد داده است و در برنامه هاي راهبـردي تنـیس روي میـز    

 .آفریقاي جنوبی و اسکاتلند نیز این راهبرد توصیه شده است

  رشته این توسعه در مشارکت جهت نهادها با ارتباطات تقویت: راهبرد سوم

فدراسیون، ارتباطات شخصی موثر ملی و بین المللی مدیران فدراسیون یکی از قوت هاي شناسایی شده در  

توجه بیشتر رسانه ها به سـایر رشـته هـا،     ،تهدیدهایی مانند حضور سیاسیون در ورزش ،از سوي دیگر .بود

حمایت اندك بخش خصوصی از این رشته و عدم امکان رقابت تولید کنندگان داخلـی بـا خـارجی نیـز در     

لذا این راهبرد جهت بهره گیري از قوت مذکور در مقابله با تهدیدها تـدوین  . اسایی شدندمحیط بیرونی شن

 گودرزي و )1387( خسروي زاده ،)1389( قالیباف ،)1389(حمیدي  ،)1390( سیف پناهی که راهبردي ؛شد

اسـکی روي  براي توسعه ورزش قایقرانی و ) 1387(پرداخته اند و همتی نژاد  آن به نوعی به هریک )1386(

جمشـیدي  ، بـراي ورزش ووشـو  ) 1395(اکبري و همکاران  ،براي ورزش هاکی) 1392(آب، ملک احمدي 

براي ورزش قهرمانی جانبازان و معلولین به ایـن  ) 1395(براي ورزش دوچرخه سواري و آرمندنیا ) 1391(

   .راهبرد رسیده اند

و افزایش تعداد جشنواره ...) ه هاي سنی و ن، بانوان، ردمعلوال(هدفمندي، تنوع بخشی : راهبرد چهارم

  هاي تنیس روي میز

). 1391،جوادي پور و سـمیع نیـا  ( است  تفریحی و همگانی ورزش قرن بیستم قرن کرده اند اظهار محققان 

راه اندازي مسابقات و لیگ هاي دوچرخه سواري در سطح وزارت خانـه هـا و نیروهـاي مسـلح از جملـه      

با توجه به وجود . براي توسعه ورزش دوچرخه سواري ایران است) 1391(راهبردهاي پیشنهادي جمشیدي 

ران و قوت هایی مانند حضـور موفـق بـانوان تنـیس روي میـز در رقابـت هـا، تعـداد مناسـب مربیـان، داو          

قیمت پایین خدمات این رشـته نسـبت بـه سـایر ورزش هـا، کمیـت و کیفیـت مناسـب          ورزشکاران فعال،

نگرش مثبت جامعه به ورزش به خصوص تنیس روي  برگزاري جشنواره هاي ورزشی و فرصت هایی مانند
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و شرکت کنندگان میز، اماکن بیشتر حضور بانوان در این رشته به نسبت سایر رشته ها و  تنوع عالقه مندان 

تباطـات و  این راهبرد به عنوان یکی از راهبردهاي تهـاجمی ذیـل حیطـه کلیـدي عملکـرد ار      ،در این رشته

 .تعریف شد مشارکت جامعه

  برونسپاري فعالیت هاي قابل واگذاري مرتبط با مسابقات جهت افزایش کیفیت خدمات: راهبرد پنجم

یکی از راهبردهاي معمول به خصوص براي سازمان هایی که در موقعیت راهبردي تدافعی قرار می گیرند،  

 این راهبرد باعث تمرکز بیشتر و بهتر بر فراینـدهاي اصـلی فدراسـیون شـده و مـی     . انجام برونسپاري است

  :انجام فعالیت هاي زیر اجرایی شودتواند با 

  ؛ري در فدراسیوني قابل برونسپافعالیت هاشناسایی 

  ؛ي شناسایی شدهفعالیت هاتدوین ایین نامه مرتبط با نحوه برونسپاري هر کدام از 

 ؛فعالیت هاهاي خصوصی ودولتی جهت واگذاري  اطالع رسانی ومذاکره با شرکت 

  ي برون سپاري شدهفعالیت هانظارت بر نحوه اجراي.  

اثرات برون سپاري بـر مـدیریت امـاکن ورزشـی از      )1394( اسدي و همکارانهاي پژوهش  بر اساس یافته

 هاي مختلـف پـس از اجـراي بـرون     مدیریت مالی اماکن ورزشی و بازاریابی ورزش دیدگاه مدیران ورزش

  .)1395به نقل از آرمند نیا، ( سپاري بهبود پیداکرده که این افزایش ازلحاظ آماري معنادار است

  وع و ایجاد مزیت هاي رقابتی پایدارفعال سازي منابع درآمدي متن: راهبرد ششم

 توسـعۀ  و رشـد  در کـه  است مدیریتی مهمترین راهبردهاي از بازاریابی ورزشی است معتقد) 2004(فاسان 

را  کشـور  ورزش راهبـردي  ضـعف هـاي   از یکی ورزش و بدنی تربیت جامع نظام. دارد سزاب تأثیري ورزش

 تمایـل  عـدم  مـالی  منابع حوزة در و کرده قلمداد سرمایه گذاري به خصوصی بخش جذب در موفقیت عدم

 راهبـردي  سـند ( است دانسته موجود تهدیدات از را پایه ورزش هاي در سرمایه گذاري به بخش خصوصی

اسـناد   بیشـتر درآمدزایی و بازاریابی یکی از راهبردهاي اساسی در ). 1381ورزش، و بدنی تربیت جامع نظام

؛ مظفـري و  1387خسـروي زاده،   ؛1386،تنـدنویس و قاسـمی  (حیطه ورزش است  راهبردي تنظیم شده در

اسکاتلند در کشورهایی مانند کانادا، انگلیس، ). 1395آرمند نیا، و 1395؛ کشاورز و همکاران،1388ران،همکا

ده این راهبرد که در ذیل حیطه درآمدزایی نوشته شـ  .نیز این راهبرد جزو راهبردهاي اساسی استو استرالیا 

  . از جمله راهبردهاي متناسب با موقعیت راهبردي تدافعی می باشد ،است



١٩ 
 

تقویت تعامل با وزارتخانه هاي مرتبط به منظور قرار گرفتن تنیس روي میز به عنوان یکی : راهبرد هفتم

  از ورزش هاي رسمی

هـا و همینطـور    یکی از سازمان هاي بسیار موثر در ترویج فرهنـگ ورزش بخصـوص در سـطح خـانواده     

مظفـري و  . سطوح پایه جامعه، آموزش و پرورش و مدارس و دانشگاه ها و مراکـز آمـوزش عـالی هسـتند    

افزایش تعامل با وزارت آموزش و پرورش را یکی از راهبردهاي توسعه ورزش قهرمـانی  ) 1388(همکاران 

نشکده هاي تربیت بـدنی را بـراي   نیز افزایش ارتباط با دا) 1395(در کشور دانسته اند و کشاورز و همکاران

نیز پیشـنهاد داده اسـت کـه بـراي     ) 1391(جمشیدي . توسعه ورزش ژیمناستیک در کشور پیشنهاد داده اند

براي اجـراي  . توسعه ورزش دوچرخه سواري باید تالش کرد این ورزش را در آموزش و پرورش رواج داد

  :می شود، عملیات به شرح زیر پیشنهاد این راهبرد

 بـا همکـاري مدرسـان    ه سرفصل پیشنهادي درس تنـیس روي میـز در مـدارس و دانشـگاه هـا      تهی

  ؛طور مربیان درجه باالي تنیس روي میز کشور دانشگاهی و همین

 ؛رایزنی با معاونت هاي مرتبط در وزارت خانه ها جهت اجرایی شدن پیشنهاد  

  ؛رشتهحمایت تجهیزاتی از مدارس و دانشگاه ها جهت فعال نمودن این  

   انعقاد تفاهم نامه با وزارت آموزش پرورش و وزارت علوم جهت تدریس این رشته به عنوان یکـی

  .از رشته هاي مصوب و بهره گیري پتانسیل هاي منابع انسانی و فیزیکی آنها

  تخصیص منابع بیشتر به ورزش بانوان: راهبرد هشتم

 بـا  و ورزشـی محـروم   هـاي  فعالیـت  در شـرکت  رايب برابر هایی فرصت از زنان جوامع، در بیشتر امروزه 

توسـعه سـهم ورزش زنـان در ورزش قهرمـانی از     . )1390 منظمی و همکاران،( ندا هایی مواجه محدودیت

نیز ) 1395(و آرمند نیا ) 1388مظفري و همکاران، (جمله راهبردهاي توسعه ورزش قهرمانی در ایران است 

به عنوان یکـی   راهبرداین . ن تاکید کرده استورزش جانبازان و معلوالبر مشارکت بیشتر زنان براي توسعه 

مدزایی و توسـعه زیرسـاخت هـا تـدوین     رآهاي تهاجمی از جنس یکپارچگی افقی و در حیطه د راهبرداز ا

  . شده است

  تقویت نهضت داوطلبی: راهبرد نهم

ـ   هاي ورزشی و تفریحی داوطلبان بخش مهمی از منابع انسانی در سازمان  د و در جهان محسوب مـی گردن

سازمان ها و رویدادهاي ورزشی در دنیا با بهره مندي از نیروهـا و کمـک    بیشتر. این امر سهم بزرگی دارند



٢٠ 
 

هاي داوطلبی، سعی در کاهش هزینه هاي خود دارند و متاسفانه این رویکرد در کشـور مـا تـا حـد زیـادي      

راهبرد را بـراي توسـعه ورزش ووشـو و خسـروي زاده     این ) 1394(اکبري و همکاران . مغفول مانده است

ن به ترتیب براي کمیته ملی المپیک و براي فدراسیون ورزش جانبازان و معلوال) 1395(و آرمند نیا ) 1387(

با توجه به ضعف هایی مانند کیفیت پایین خـدمات بـه تماشـاگران و شـرکت      .داده اندارائه این پیشنهاد را 

اده از منابع علمی و پژوهشی در تنیس روي میز، ترویج فعالیت هـاي داوطلبانـه مـی    کنندگان و کمبود استف

به خصوص با وجود فرصت هایی مانند وجود شـبکه خـاص ورزش   برطرف کردن این ضعف ها تواند در 

  . موثر باشد در صداو سیما، نگرش مثبت جامعه به حوزه ورزش قهرمانی و تنوع عالقه مندان به این رشته

  تاکید بر اخذ میزبانی مسابقات بین المللی و اعزام هاي بین المللی: دهم راهبرد

 و پیشـرفته  کشور 30 در تنها ورزشی بزرگ رویدادهاي میزبانی درصد 95 حدود ساالنه تحقیقات بر اساس 

 بنـابراین  )1388مظفـري و همکـاران،  ( .گیرد می انجام توسعه حال در در کشورهاي باقیمانده درصد 5 تنها

اري جهـت  ذسیاسـتگ ) 1391(جمشـیدي  . شود می کشورها این آن از نیز ها میزبانی این از حاصل سودهاي

در  .افزایش پذیرش میزبانی مسـابقات بـین المللـی را در فدراسـیون دوچرخـه سـواري پیشـنهاد مـی کنـد         

فدراسیون تنیس روي میز کشورهاي کانادا و اسکاتلند نیز بر اخذ میزبانی رویدادهاي معتبر تاکید شده است 

 براي بهبود وضعیت ورزش قهرمانی کشور به صورت کلی این پیشـنهاد را داده  هم) 1387(و خسروي زاده 

  :از عبارت اندراهبرد  ادي براي پیاده سازي اینعملیات پیشنهدر فدراسیون تنیس روي میز . است

 ؛ایجاد و توسعه فضاهاي ورزشی و تمرینی با استاندارد باال جهت برگزاري مسابقات بین المللی   

 ؛تالش جهت قرار گرفتن مسابقات بین المللی فجر در تقویم فدراسیون بین المللی و آسیایی   

 همایش ها و ، مجامع عمومی( سیایی در داخل کشوربرگزاري نشست هاي بین المللی و آ(....   

  ها جهت تشویق به حضور در این رشته حمایت مالی، بیمه اي و تجهیزاتی از باشگاه: راهبرد یازدهم

 و سـو  یـک  از ،ورزش کـردن  عمـومی  در مؤثري نقش بسیار، ورزشی به عنوان نیروي محرکه هاي باشگاه 

-2015(راهبردي تنیس روي میز انگلیس در برنامه . دارند دیگر سوي از ،حرفه اي و قهرمانی ورزش ارتقاي

بر ایجاد باشگاه هاي پایدار تاکید شده و در استرالیا نیز یکی از راهبردهاي پیشنهاد شده براي ورزش ) 2025

ملـک احمـدي   . تنیس روي میز حمایت مالی و تسهیالتی از باشگاه هاي فعـال در تنـیس روي میـز اسـت    

  .ها را توصیه کرده است هیئتیش مشارکت باشگاه ها و نیز براي توسعه ورزش هاکی، افزا) 1392(
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  بهره گیري از ابزارها و رویکردهاي نوین ارتباطی: راهبرد دوازدهم

امروزه ابزارهاي جدید ارتباطی از جمله ابزارهـاي اینترنتـی و شـبکه هـاي اجتمـاعی، تحـول عظیمـی در         

مدیریت ارتباطات سازمان ها ایجاد کرده اند و سازمان هاي ورزشی باید جهت بهره مندي از ایـن پتانسـیل   

یر می تواند باعـث عقـب   حرکت بدون برنامه ریزي در این مس. فراوان و قدرتمند برنامه ریزي داشته باشند

در راهبردهـاي توسـعه ورزش تنـیس روي     این موضوع .تضعیف برند سازمان ها شود حتیماندن از رقبا و 

در توسعه ) 1388(و مظفري و همکاران  قرار گرفته است میز در کشورهاي کانادا و اسکاتلند نیز مورد تاکید

در توسعه ورزش ) 1395(کشاورز و همکاران  ،ودر توسعه ووش) 1395(ورزش قهرمانی، اکبري و همکاران 

نیـز در  ) 1395(در توسعه ورزش کمیته ملـی المپیـک و آرمنـدنیا    ) 1393(کشاورز و همکاران  ،ژیمناستیک

این راهبرد در راهبردهـاي حیطـه توسـعه    . آن اشاره کرده اندن به توسعه ورزش قهرمانی جانبازان و معلوال

  .راهبرد تدافعی توصیه شده است یک منابع و درآمدزایی به عنوان

جهت نیل به چشم انداز تدوین شده فدراسیون، توجه به راهبردهاي تدوین  که به نظر می رسد در مجموع 

بدیهی است مدیران فدراسیون جهت بهره مندي از نتـایج ایـن تحقیـق، ملـزم بـه      . شده می تواند موثر باشد

می  دهایی مانند کارت امتیازي متوازنکه با استفاده از رویکر تدوین یک برنامه عملیاتی و ارزیابی می باشند

با توجه به محدودیت محقق در تـدوین چـارچوب ارزیـابی عملکـرد راهبـردي      . این کار را انجام داد توان

 ،و مـدل داشـبورد   BSCبـا اسـتفاده از    قالب یک پروژه عملیاتی و تحقیقی پیشنهاد می شود درفدراسیون، 

  .چارچوب ارزیابی عملکرد فدراسیون تدوین شود
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   منابع

 مرکز آموزش مدیریت دولتی .عباس منوریان .راهبرديمبانی تصمیم گیري  .)1370( .آرشوانک، چارلز 

 تدوین مدیریت راهبردي ورزش قهرمانی جانبازان و معلولین با رویکـرد  « .)1395( .آرمندنیا، مهدي

 .دانشگاه خوارزمی ،رساله دکتراي مدیریت ورزشی .»کارت امتیازي متوازن

 ،شناخت راهبـردي وضـعیت   « .)1393( .شعبانی بهار، غالمرضا عباسعلی؛ جوادي پور، محمد و اکبري

موجود ووشو در ایران و ارائه استراتژي، برنامـه هـا و راهکارهـاي توسـعه آن بـر اسـاس مـدل        

SWOT«. 213 -195.صص.  25. پژوهشی مطالعات راهبردي ورزش و جوانان –فصلنامه علمی. 

 مقایسه دیدگاه ورزشکاران، مربیان و صـاحب  «). 1386( .قاسمی، محمد هـادي  تند نویس، فریدون و

 صـص . 4 .نشـریه المپیـک   .»نظران در مورد راهکارهاي پیشرفت ورزش قهرمانی ژیمناستیک کشور

20-25. 

 فدراسیون دوچرخه سواري جمهوري اسالمی  راهبرديتدوین برنامه ي « .)1390( .جمشیدي، عارفه

 .پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش .»ایران

 ورزش همگـانى در ایـران و تـدوین چشـم انـداز،      « .)1392( .سمیع نیا، مونا جوادي پور، محمد و

 30-21 صص ؛4شماره .ورزشى مدیریت در کاربردى هاى پژوهش .»استراتژى و برنامه هاى آینده

 تدوین برنامۀ راهبردي ورزش دانشجویی « .)1391( .تجاري، فرشاد حسینی، گالره؛ حمیدي، مهرزاد و

 .15-4،15،33دورة   .نشریۀ مدیریت ورزشی. »دانشگاه آزاد اسالمی

 هاي کالن در توسعه تکواندوي ایـران راهبردها و برنامه «. )1389( .معماري، ژاله مد وخبیري، مح«. 

 .46-33: ، صص27شماره .پژوهش در علوم ورزش

  بررسی تاثیر عامـل هـاي اقتصـادي و اجتمـاعی در     « .)1395( .خداداکاشی، فرهاد و کریم نیا، الهـام

 .32-25؛ 25شماره  .تحقیقات مدلسازي اقتصادي .»موفقیت ورزشی کشورها در بازي هاي المپیک

 ،کمیته ملّـی المپیـک جمهـوري     راهبرديمطالعه و طراحی برنامه «). 1387( .اسفندیار خسروي زاده

 دانشـگاه تهـران،   رساله انتشار نیافته دکتراي مدیریت و برنامه ریـزي در تربیـت بـدنی،    .»اسالمی ایران

  .دانشکده تربیت بدنی
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 تربیـت بـدنی و ورزش؛   مطالعات نظام جـامع   .)1381( .سازمان تربیت بدنی جمهوري اسالمی ایران

 .جلد اول .مطالعات تفصیلی

 طراحی و تـدوین اسـتراتژي توسـعه ورزش قهرمـانی اسـتان      « .)1388( .سیف پناهی شعبانی، جبار

 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران .»کردستان

 1389( .شاهرودي، کامبیز و قلی زاده توچایی، محمدرضا(. »A'WOT   رویکردي متفاوت در برنامـه

 .اولین همایش ملی مدیریت، شیراز، انجمن علمی مدیریت دانشگاه شیراز. »راهبرديریزي  

 ـ در عصر جد یورزش یابیازارب « .)1392( .شمس ي،غفار و مهرداد ،محرم زاده ؛هیمار، يعاشور  .»دی

 .ها و راهکارها چالشت، یریمد یالملل نیکنفرانس ب

 نقشـه راهبـردي    تدوین منظرهـا و «  .)1394( .حمزه ،دانشمندي و ابوالفضل ،؛ فراهانیلقمان، کشاورز

پژوهشـی مطالعـات    -فصـلنامه علمـی    .»توسعه ژیمناستیک ایران با رویکرد کارت امتیازي متـوازن 

 103-115ص  ،7، شماره 2دوره  .مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

 طرح  ؛طراحی و تدوین نظام جامع ورزش کشتی کشور« .)1386. (و هنري، حبیب گودرزي، محمود

 .وعلوم ورزشی پژوهشکده تربیت بدنی. »پژوهشی

 تدوین برنامه راهبردي فدراسیون ورزش سه گانـه بـا اسـتفاده از مـدل     « .)1393( .گودرزي، مهدي

SPP«. 113-122، 4سال اول،  .مطالعات مدیریت راهبردي و رفتار سازمانی در ورزش.  

 نظام جامع توسـعه  « .)1388( .پورسلطانى، حسـین و مظفرى، امیراحمد؛ الهى، علیرضا؛ قره، محمد على

 .پژوهشکده تربیت بدنى و علوم ورزشی .»ایران؛ طرح پژوهشىورزش قهرمانى جمهورى اسالمى 

 ،فدراسـیون هـاکی    راهبـردي بررسی وتـدوین برنامـه ریـزي    « .)1392( .محمد علـی  ملک احمدي

پایان نامـه کارشناسـی ارشـد،     .»AHP و SWOTجمهوري اسالمی ایران بااستفاده از روش ترکیبی 

 .آملی.. دانشگاه آزاد آیت ا

 تعیین عوامـل مـؤثر بـر توسـعۀ     « .)1390(. ناهیدسیده  ،شتاب بوشهري م، شهرام ومنظمی، مریم؛ عل

  .151-168، 10. مدیریت ورزشی .»تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوري اسالمی ایران

 طـرح   .»آب روي اسـکی  قـایقرانی و  فدراسیون يراهبرد ریزى برنامه« .)1387( .مهرعلى نژاد، همتى

 .ورزشى علوم و بدنى تربیت پژوهشکده ،پژوهشى
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 Regarding to changing and complicated aspects of championship environment, 
the strategic plans are of important priority in sport organizations and 
federations. The study is to codify the strategic plan of Iran’s Table Tennis 
Federation using A’WOT approach. Therefore, this research was applicable that 
used Mix method with strategic studies procedures. In this research, we write 
the strategies of federation using strategic council opinions, studying documents 
and applying common strategic matrixes. The members of strategic council 
were ٢٧ representatives from key stakeholders of federation, such as board 
members, media, athletes, employees and so on. For scanning the internal 
environment, resources and duties were studied and for external environment, 
PESTLE scan and Five Porter elements have been used and then using IFE and 
EFE matrixes, the defensive strategic situation have been recognized. After that 
by TOWS matrix, members codified ٤ SO, ١ ST, ٣Wo and ٤ WT strategies and 
finally using AHP, the Key Performances Areas (KPAs) have been prioritized 
and also the strategies of each area. First strategy was reinforcement the 
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international relationship by foreign coaches, leagues and clubs and second was 
to make research-based all processes and activities of the federation. 
 
Key Words: Strategic Plan, Strategic Position, Environment Analysis, Strategy, 
Table Tennis Federation and AHP 
 


