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ه��دف از این تحقیق، تدوین مدل راهبردی توسعه پایگاه های ورزش قهرمانی ایران می باشد. جامعه آماری 
پژوه��ش را مدیران و کارشناسان 31 پایگاه ورزش قهرمانی موجود در کشور و اساتید دانشگاه و خبرگان ورزشی 
ب��ه تع��داد 154 نفر تشکیل می دادند. ب��رای انتخاب نمونه پژوهش در بخش کیف��ی،20 نفر به صورت هدفمند 
و در بخ��ش کم��ی، 134 نفر به صورت کل شم��ار انتخاب شدند. روش و ابزار گ��ردآوری داده های این تحقیق 
به ص��ورت آمیخت��ه بود. ابتدا به روش دلفی به شناساییSWOT پایگاه های ورزش قهرمانی پرداخته شد. سپس 
پرسشنام��ه ای محقق ساخته با طیف5 ارزشی لیکرت طراحی گردید که روایی صوری آن توسط 5 نفر از اساتید 
مدیری��ت ورزشی م��ورد تایید قرار گرفت و روای��ی محتوایی آن به روش ضریب نسبی روای��ی محتوا )CVR( و 
روای��ی س��ازه آن با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی بررسی گردید. پایایی پرسشنامه ها نیز از طریق آزمون آلفای 
کرونب��اخ 0/88  ب��ه دست آمد. ضمن ب��ه کارگیری آمار توصیفی، در بخش آم��ار استنباطی برای تعیین وضعیت 
پایگ��اه ه��ا از تحلیلSWOT و جهت تجزیه و تحلی��ل داده ها از آزمونT  تک نمون��ه ای استفاده شد. برای رتبه 
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بن��دی عوامل برنامه راهب��ردی از روش آزمون فریدمن و جهت اولویت بندی راهب��رد ها از فرایند تحلیل سلسله 
مراتبی - با نرم افزارهای AHP MASTER و SPSS - استفاده گردید. 

یافته ها نشان داد با توجه به شناسایی عوامل محیطی و تحلیل راهبردیSWOT، پایگاه های ورزش قهرمانی 
کشور در موقعیت راهبرد ST  قرار دارد و باید از راهبرد تنوع و رقابتی در توسعه آن استفاده نمود. بنابراین تدوین 
و اج��رای برنام��ه راهبردی، پیاده سازی نظ��ام جامع استعدادیاب��ی، توانمند سازی بخ��ش خصوصی و تجهیز و 

استاندارد سازی پایگاه ها از مهمترین راهبرد های پیشنهادی این پژوهش است.

واژگان کلیدی: مدل راهبردی، پایگاه ورزش قهرمانی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی
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مقدمه
ام��روزه ورزش را ب��ه گونه ه��ای متفاوتی از جمل��ه ورزش پرورشی، همگانی و تفریح��ی، قهرمانی و ورزش 
حرفه ای می توان در جوامع بشری مشاهده کرد. توسعه تربیت بدنی و ورزش به عنوان زمینه ساز تامین و تربیت 
نی��روی انسان��ی سالم و تندرس��ت، بخشی از برنامه های توسع��ه ملی به شمار می آید )سن��د راهبردی،1382(. 
ورزش قهرمان��ی1 یکی از مهمتری��ن موضوعاتی است که مورد توجه دست اندرک��اران و سیاست گذاران ورزش 
کشور می باشد. با توجه به گسترش فعالیت های ورزشی در فدراسیون ها، انجمن ها، مدارس و باشگاه ها و... 
تنها با برنامه ریزی های درازمدت، منطقی و جامع  می توان به آینده ورزش کشور و رساندن آن به استانداردهای 
جهانی امیدوار بود. در سال های اخیر، مدیریت راهبردی توجه بسیاری از مدیران سازمان های دولتی را به خود 
جلب کرده است )روسنبرگ و فرلی2014،2(. تحقیقات نشان می دهد که عملکرد سازمان هایی که به مدیریت 
راهب��ردی م��ی پردازند، بهتر و باالت��ر از دیگر سازمان هاست )هانگ��ر و همکاران2006،3(. ب��ه عقیده گرنت4 
)2015( راهب��رد ی��ک برنامه، روش یا مجموع��ه ای از اعمال طراحی شده برای دستیاب��ی به هدف یا اجراست. 
درحقیق��ت، راهب��رد شامل تعیین اه��داف بلندمدت، اهداف سرمای��ه گذاری، سازگاری واحده��ای عملیاتی و 

تخصیص منابع موردنیاز برای انجام این اهداف است.
مدیری��ت راهب��ردی مجموعه تصمیم ها و فعالیت ه��ای مدیریتی است که عملکرد آتی ی��ك شرکت را تعیین 
می کن��د یا به تعبیری دیگر،عبارت اس��ت از: بررسی محیطی، تدوین راهبرد، اجرای راهبردی، ارزیابی و کنترل. 
تدوین و طراحی راهبرد یعنی طرح جامع و مادر سازمان که نشان می دهد چگونه هر سازمان به سمت ماموریت 
و اه��داف سازمان حرکت می کن��د. اجرای راهبرد یعنی فرآیندی که به وسیل��ه آن راهبرد ها و سیاست ها در تمام 
مراح��ل برنامه، بودج��ه و رویدادها مورد توجه قرار می گیرند و اعمال می گردن��د. کنترل و ارزیابی هم به معنای 
فرآین��دی اس��ت که توسط آن بر فعالیت ه��ا و نتایج عملکرد سازمان نظارت انجام می ش��ود  و می توان عملکرد 
واقعی سازمان را با عملکرد مطلوب آن مقایسه کرد )هانگر جی1389،5(. در برنامه ریزی توسعه کالن، متناسب 
با سازمانی که در تدارک برنامه ریزی است، عوامل متعددی دخیل اند که ابتدا باید آنها را مشخص نمود. آنگاه، 
طبق روش شناسی مهندسی ارزش، اطاعات جامع و کاملی درباره آنها تهیه کرد و پس از تجزیه و تحلیل، برنامه 
را تدوین نمود. عوامل اصلی در برنامه ریزی توسعه کشوری و منطقه ای عبارت اند از: تعیین چشم انداز برنامه، 
شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها، تعیین راهبرد ها و سیاست ها، هدف گذاری برنامه و تدوین 

برنامه های اجرایی )سند نظام جامع توسعه ورزشی کشور،1373(
فرایند برنامه ریزی راهبردی، یک نگرش و تجزیه و تحلیلی از سازمان و محیط مربوط به آن را ارائه می کند، 
شرای��ط فعل��ی سازمان را توضیح می دهد و عوام��ل موثر بر موفقیت آن را شناسایی م��ی نماید )انجمن ورزشی 
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استرالی��ا،2013(. فراین��د برنامه ریزی راهب��ردی باید ثابت و جاری و همراه با انعط��اف پذیری برای سازگاری با 
تغیی��رات موج��ود در نیروه��ای درون��ی و بیرونی باشد. اگر چه از پی��ش تعیین نمودن راهبرد ب��ه عنوان یک پیش 
ش��رط ب��رای موفقیت آن می باشد، اما صاحب نظران معتقدند که برای موفقیت راهبردها، نیازمند توجه دقیق هم 
ب��ه مقوله تدوی��ن راهبرد و هم اجرای راهبرد است)اینس1، 2011(. مطالع��ات نشان می دهند که همیشه اجرای 
راهب��رد تدوی��ن شده به سهولت انجام نمی گی��رد و بین تدوین و اجرای راهبرد در سازم��ان ها خأل قابل توجهی 
وج��ود دارد و بی��م آن می رود که راهبرد تدوین شده در سازم��ان ها به دالیل مختلفی ازجمله: همسویی نداشتن 
کارکن��ان ب��ا راهبرد، تعهد نداشتن برای مدیری��ت ارشد، فقدان تخصیص منابع الزم و انتق��ال نیافتن راهبرد اجرا 
نش��ود )کاپ��الن2005،2(. گستردگی فعالیت های ورزش قهرمانی ایجاب می کن��د تا نظامی جامع، راهبردی و 
م��دون بر قسمت های مختلف آن حاکم باش��د. بر مبنای چنین برنامه جامعی، ورزش قهرمانی خواهد توانست 
ب��دون تأثیرپذی��ری از شرایط مدیریتی، حرک��ت توام با موفقیت خود را استمرار بخش��د. زمانی که ماموریت ها، 
اه��داف و مسیره��ای تحقق آن ها مشخص باش��د، طبعا در حرکت سیستم یکپارچگی ب��ه وجود می آید و تغییر 

ناگهانی مدیر، همه حرکت ها را متوقف نخواهد کرد.
 کشوره��ای صاح��ب نام عرصه ورزش قهرمانی با تدوین برنامه های راهبردی و اجرای آن توانسته اند حرکت 
ت��وام با موفقیت خود را تداوم بخشند. در ح��ال حاضر در ایران نهادهای مختلفی دست اندرکار ورزش قهرمانی 
هستن��د. ه��ر یك از این نهادها به منظور انجام صحیح کارها ب��ه اهداف مشخص و برنامه های مدون نیاز دارند. 
فدراسیون ه��ا، هیئ��ت های ورزشی، باشگاه ها، کمیت��ه ملی المپی��ك و وزارت ورزش و جوانان هر یك به نوعی 
ب��ا ورزش قهرمانی ای��ران سر و کار دارند. مشخص است که برنامه ریزی در ای��ن نهادها اهمیت بسیاری دارد و 
اس��اس و شال��وده مدیریت در آن ها محسوب می شود. در صورتی که هر یك از نهادهای مذکور به طور مستقل 
و ب��دون توج��ه به سیاست ها و راهبردهای کالن ورزش قهرمانی کشور به برنامه ریزی برای خود بپردازند، نوعی 
بخشی نگری بر ورزش قهرمانی کشور حاکم می شود و در نهایت، ماموریت و اهداف کالن کل سیستم محقق 

نخواهد شد. )معرفت،6:1395(
در ای��ران تالش های��ی از قبیل تدوین نظام جامع تربیت بدن��ی و ورزش در سال 1382 و نظام جامع ورزش 
قهرمان��ی در س��ال1388  صورت گرفته تا با رویکرد علمی به ورزش، راه ب��رای موفقیت ورزشکاران ایرانی در 
میادی��ن بین الملل��ی هموارتر شود. با این حال، ب��دون وجود برنامه های راهبردی متناسب ب��ا برنامه های توسعه 
ملی، برنامه های ملی نیز به سرانجامی نخواهند رسید. در امر توسعه ورزش قهرمانی و تربیت قهرمانان ورزشی، 

مدل و رویکرد های مختلفی وجود دارد که توجه به آنها می تواند راهگشای ورزش قهرمانی کشور باشد. 
اولی��ن گ��ام در طراحی سیاست ورزش هرکش��وری، تعریف و تفسیر مفهوم توسع��ه ورزش است. این مفهوم 
را هم��ان سیاس��ت های ورزشی تعری��ف کرده اند. بخش��ی از توسعه ورزش با مفهوم توسع��ه ورزش قهرمانی و 
تربی��ت ورزشکاران قهرمان گ��ره خورده است. ورزش قهرمان��ی ایران برای داشتن یک ساخت��ار قوی و پایدار به 

1. Ines
2. Kaplan
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یافت��ه ه��ای علمی و تجربیات موفق بین الملل��ی نیاز دارد. در مرحله اول ایجاد ای��ن ساختار، توسعه و گسترش 
کم��ی و کیفی نظام جامع استعدادیابی حائز اهمیت است که با کشف، شناسایی و پرورش و هدایت استعدادها 
منج��ر به شکوفایی ورزشکاران نخبه و برت��ر و توانمند در سطح ملی می شود. باید مسئله استعدادیابی و تقویت 
و ارتق��ای سط��ح عملک��رد ورزشکاران مستقل از شک��ل آن به عنوان یکی از گ��ام های بنیادی��ن و اولیه در زمینه 
تدوین برنامه ملی قهرمان پروری و ورزش قهرمانی به حساب آید و نهادینه گردد)طرح جامع،1382(. کشف و 
تربی��ت ورزشکاران و  قهرمان��ان اغلب با مشارکت و هماهنگی فدراسیون ها، انجمن های ورزشی، باشگاه ها و 
پایگاه ه��ای ورزش قهرمانی صورت می گیرد. در این میان، پایگاه های ورزش قهرمانی جزو مراکزی هستند که 

می توانند نقش محوری و سازنده ای در پشتوانه سازی و  شکوفایی ورزش قهرمانی ایفا کنند. 
مطالع��ه پیشین��ه و مبانی نظری بیانگر این اس��ت که پایگاه های ورزش قهرمانی از س��ال 1374بنیان گذاری 
گردیده اند. در ابتدا وزارت ورزش و جوانان با ایجاد دفتر پایگاه های ورزش قهرمانی و امور باشگاه ها در سازمان 
و ایج��اد پایگاه های قهرمانی در مراکز استان ها، فعالیت ه��ای استعدادیابی را آغاز نمودند که توفیقی پایدار در 
انج��ام آن حاص��ل نشد. با اینکه دفت��ر پایگاه های قهرمان��ی و استعدادیابی از آبان ماه س��ال 1381 دستورالعمل 
اجرای��ی طرح استعدادیابی ورزش قهرمانی را به پایگ��اه های ورزش قهرمانی مراکز استان ها ابالغ نموده است، 
اما این مراکز با وجود داشتن فعالیت در زمینه استعدادیابی و قهرمان پروری و وظایف و ماموریت محوله تاکنون 

نتوانسته اند جایگاه خود را در توسعه ورزش قهرمانی کشور پیدا کنند.
تحقیق��ات داخل��ی بسی��اری در زمین��ه طراحی برنامه راهب��ردی برای فدراسی��ون ها و سازم��ان های ورزشی 
مختلف انجام شده است که از مهمترین آنها می توان به تبیین راهبرد ورزش  کشتی آزاد قهرمانی  ایران)موسوی 
و حبیبی��ان،1392(، شناسای��ی SWOT 1استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری اسالم��ی ایران و تنگناها و 
چال��ش های ف��را روی آن )سیدحسینی و همک��اران،1390(، تدوین برنامه راهبردی اداره ک��ل ورزش و جوانان 
است��ان خراس��ان رض��وی )رشیدلمی��ر،1392(، تدوین راهبرد ه��ای توسع��ه ورزش قهرمانی ای��ران )فراهانی و 
همک��اران،1395(، تدوین م��دل راهبردی توسع��ه ورزش قهرمانی استان آذربایجان شرق��ی )معرفت،1395(، 
شناسای��ی و تعیین جایگاه راهبردی معاونت ورزش دانشگ��اه آزاد اسالمی)نجفی، حمیدی و سجادی،1396(، 
تحلی��ل عاملی نقاط قوت، ضع��ف، فرصت و تهدیده��ای فدراسیون ژیمناستیک ایران)کش��اورز و دانشمندی، 
1396(، تحلی��ل راهبردی ورزش قهرمانی بانوان استان همدان)اندام و همکاران،1395(، برنامه ریزی راهبردی 
اداره کل ورزش و جوانان استان تهران )حمیدی و جاللی فراهانی، 1398(، ارائه مدل اندازه گیری موانع توسعه 
والیب��ال قهرمانی زن��ان ایران در سه سطح کالن، میانی و خرد)افتخاری و همک��اران، 1398( و طراحی مکانیزم 
موث��ر ب��ر پیاده سازی برنام��ه های راهبردی در سازم��ان ها و فدراسیون ه��ای ورزش��ی ایران)رضایی و منظمی، 
1398( اش��اره نم��ود. ج��وادی پور )1394( در بررسی چال��ش های مدیریت ورزش قهرمان��ی در ایران، فقدان 
برنام��ه راهب��ردی و روشن نب��ودن سیاست ها و جهت گیری ه��ا، فقدان منابع انسانی مناس��ب و تغییر و تحول و 
ج��ا ب��ه جایی سریع مدیران، نبود نظارت و ارزیابی، وابستگی ب��ه منابع مالی دولت و عدم سرمایه گذاری بخش 

1. Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats
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خصوصی، عدم تخصیص مناسب منابع مالی در بخش های متنوع به صورت متناسب، وجود قوانین ناهماهنگ 
و م��وازی، عدم مطلوبیت ساختار و تشکیالت فعلی ورزش، نامطلوب ب��ودن نظام استعدادیابی و فرایند ورزش 
قهرمان��ی و نبود برنامه میان م��دت، تاکتیکی و عملیاتی را از اهم چالش های پیشروی مدیریت ورزش قهرمانی 
کشور بیان می کند. اندام و همکاران)1395( در تحلیل راهبردی ورزش قهرمانی بانوان استان همدان با استفاده 
از تکنی��کSWOT به 13 ق��وت، 21 ضعف، 13 فرصت و 13 تهدید در ورزش قهرمانی بانوان استان همدان در 
وضعیت کنونی اشاره کرده و بر همین اساس، 8 راهبرد در قالب 46 برنامه تدوین نموده اند. فراهانی و همکاران 
)1395( در تدوین راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی ایران نشان دادند که موقعیت ورزش قهرمانی در وضعیت 
تدافع��یWT ق��رار دارد و از مهمتری��ن راهبردهای آنها می توان به بهبود اماک��ن و تجهیزات پایگاه های کشور و 
استان��دارد نم��ودن آنها، تهی��ه برنامه راهبردی، بهب��ود و سازماندهی وضعیت توزیع منبع مال��ی و مادی، بهبود 
وضعی��ت دوره های آموزشی، ارتقای سطح نظام استعدادیابی، ارتقای سطح کیفی رشته های مختلف ورزشی 
و کاه��ش وابستگ��ی ورزش قهرمانی به اعتبارات دولتی اشاره نمود. حمی��دی و همکاران)1397( در طراحی و 
تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزش دانش آموزی ایران در یافتند که ورزش دانش آموزی در موقعیت راهبرد 
محافظه کارانه WO قرار دارد. آنها راهبردهای فدراسیون ورزش دانش آموزی را به ترتیب اولویت کیفیت بخشی 
ب��ه ورزش قهرمان��ی در میان دانش آموزان، تدوین و توسعه نظ��ام استعدادیابی در ورزش دانش آموزی، توسعه 
ورزش همگانی در دانش آموزان، استقرار حقوقی، قانونی، تشکیالتی و مالی فدراسیون ورزش دانش آموزی و 
هیئت های تابعه، تدوین و توسعه نظام بازاریابی در ورزش دانش آموزی و تنوع بخشی به منابع مالی فدراسیون 
و جذب حامیان مالی، توسعه ارتباطات و فعالیت های بین المللی و اخذ کرسی های بین المللی، توسعه نظام 
داوطلب��ی در ورزش دان��ش آموزی، توسعه نظام آموزش و توانمندسازی علمی و عملی مربیان و داوران، توسعه 

ورزش تربیتی و پرورشی و توسعه فرهنگ جوانمردی در دانش آموزان بیان نمودند.
عباس��ی و فراهان��ی)1398( در تدوین برنام��ه راهبردی ورزش همگانی و قهرمان��ی دانشگاه آزاد اسالمی با 
م��دلSWOT-ANP ، ب��ا توجه به ماتریس همزمان ارزیابی عوامل داخل��ی و خارجی راهبرد ورزش همگانی و 
قهرمان��ی، آن را در وض��ع رقابتی معطوف به قوت )ST( ارزیابی نمودن��د و به راهبرد های تدوین شده در مناطق 
چهارگانه اشاره کردند. سهرابیان و شعبانی)1398( در تدوین برنامه های راهبردی فدراسیون قایقرانی جمهوری 
اسالم��ی ایران نشان دادند که فدراسیون از لحاظ موقعیت راهبردی در موقعیت محافظه کارانه(WO) قرار دارد و 
به طور مجزا راهبرد هایی را در چهار موقعیت راهبردی تدوین نمودند. شیرزادی و همکاران )1398( در بررسی 
چال��ش های رش��د و توسعه ورزش قهرمانی بر مبنای آمایش سرزمین ورزش قهرمانی کشور دریافتند که ورزش 
قهرمان��ی در ای��ن زمینه ب��ا مشکالت و چالش های مختلف��ی در محیط درونی و بیرون��ی مواجه است. عوامل 
محیط��ی، مدیریتی و مسائل مرتبط با نظام آمای��ش سرزمین به عنوان چالش های رشد و توسعه ورزش قهرمانی 
ب��ر مبن��ای آمایش سرزمین��ی شناسایی شدند. رضایی و ق��را خانلو )1398( در تدوین الگ��وی پارادایمی توسعه 
ورزش قهرمان��ی و حرفه ای ایران، عوامل تعهد اجرای��ی مدیران، اصالح ساختار دولت-  محور، تجاری سازی، 
خصوصی س��ازی، ارتق��ای زیرساخ��ت و توسع��ه فضاه��ای ورزشی استان��دارد، طراح��ی نظ��ام استعدادیابی، 
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بسترس��ازی حرف��ه ای، عوامل اقتصادی، فن��اوری، فرهنگ��ی و سیاسی)حاکمیت، دولت و مجل��س( و استقرار 
م��دل توسع��ه ورزش قهرمان��ی و حرفه ای را به عن��وان9 مولفه موث��ر در توسعه ورزش قهرمان��ی و حرفه ای ایران 
شناسایی و استخراج نمودند. همچنین بیان کردند که مدیریت ورزش قهرمانی و حرفه ای در ایران بسیار پیچیده 
اس��ت و نیازمن��د الگویی جامع است که همه عوامل از جمله عوام��ل اقتصادی و سیاسی )عامل کالن(، ارتقای 
زیرساخت ه��ا و نظام استعدادیابی )عامل میانی( و تعهد اجرایی )عام��ل فردی( را مدنظر قرار دهد. افتخاری و 
همک��اران )1398( در ارائ��ه مدل اندازه گیری موانع توسعه والیبال قهرمانی زنان ایران در سه سطح کالن، میانی 
و خ��رد، راه کارهای��ی از قبیل افزایش پوشش رسانه ه��ای ملی جهت مشارکت بیشت��ر و فرهنگ سازی گسترده، 
بهب��ود نگ��رش مثبت جامعه به ورزش زن��ان و هموار کردن بست��ر مشارکت بیشتر آن ها به دلی��ل داشتن پتانسیل 
های باال، طراحی برنامه جامع جهت تقویت سیستم استعدادیابی و نیز نظارت منسجم بر پیشرفت ورزشکاران 
مستع��د را ب��رای توسعه والیبال زنان ایران پیشنهاد کردند. رضایی و ت��راوش)1399( در تحلیل محیطی و تدوین 
راهبرده��ای توسعه ورزش دانشجویی،10نقطه قوت،10 نقطه ضع��ف،10 فرصت و11تهدید را شناسایی کردند 
و در مجم��وع 19 راهبرد شام��ل5 راهبرد تهاجمی،5 راهبرد محافظه کارانه،4 راهب��رد رقابتی و 5 راهبرد تدافعی 
را ارائ��ه نمودن��د. همچنین براس��اس ماتریس عوامل درون��ی و عوامل بیرونی، وضعیت راهب��ردی ورزش تربیتی 
دانشگاه ایالم در منطقه محافظه کارانه)WO( قرار گرفت. نتایج تحلیل سوات نشان داد که ضعف ها بر قوت ها 
و فرصت ها بر تهدیدها غلبه دارد و باید از راهبرد های ثبات )شامل نگهداری و حمایت درونی( استفاده شود. 
ب��ه طور مشابه مالیی و همکاران)1397(، باقری و قدیمی)1396(، رمضانی نژاد و هژبری)1396(، پورکیانی 
و همک��اران)1396(، سوادی و همکاران)1396(، صابری و همک��اران)1397(، کاشف و همکاران)1397(، 
فتح��ی، عب��دوی و همکاران)1397( و ج��وادی پور)1396( نی��ز تحقیقاتی مرتبط با توسع��ه ورزش قهرمانی و 

تدوین راهبرد انجام داده اند.
 SWOTاز تحقیق��ات مرتب��ط خارج��ی م��ی توان ب��ه یافت��ه ه��ای ماکات��و و همک��اران1 )2012( در بررسی
ورزش آفریق��ای جنوب��ی اشاره نمود. برنامه راهب��ردی ایالت اونتاریو در راستای اه��داف فدراسیون ژیمناستیک 
کانادا)2012( که اولویت های راهبردی برای چهار سال آینده)2017-2013( را در چهار بخش ایجاد سیستم 
گاهی و مشارکت مردم��ی در ورزش  ج��ذب، آم��وزش، ارتق��ا، حفظ و نگه��داری مربیان ب��رای آینده، افزای��ش آ
ژیمناستی��ک، تدوی��ن استاندارده��ای عملیاتی و پیروی از آنه��ا و حفظ و نگهداری ژیمناس��ت ها تدوین نموده 
اس��ت. میلیستد و همک��اران2 )2013( نداشتن امکانات سخ��ت افزاری و نرم افزاری،  فق��دان برنامه راهبردی 
و  روش��ن نب��ودن سیاست ها  و جهت گیری ها، نبود نظارت و ارزیاب��ی، وابستگی به منابع مالی دولت و عدم 
سرمای��ه گذاری بخ��ش خصوصی،  عدم مطلوبیت ساخت��ار  و تشکیالت فعل��ی ورزش، نامطلوب بودن نظام 
استعدادیاب��ی و نخب��ه پروری را به عنوان موانع فرآیند استعداد یاب��ی و نخبه پروری شناسایی نموده اند. بروورس 

1. Makato et al.
2. Milisted



140

  تدوین مدل راهربدی توسعه پایگاه های ورزش قهرمانی کشور

و همک��اران1 )2014( حمای��ت مالی، سازمان و ساخت��ار منسجم، میزان مشارکت کنندگ��ان در ورزش، کشف 
و پ��رورش استعداده��ا، حمایت از ورزشکاران در زم��ان فعالیت و بازنشستگی، برگ��زاری کالس های آموزشی 
و مربیگ��ری، فراه��م کردن فرصت ه��ای رقابت، تسهیالت تمرین��ی و پژوهش های علم��ی را در موفقیت های 
ورزش��ی بی��ن المللی موثر م��ی دانند. تروینس و همک��اران2 )2014( به 10 مقوله کلیدی ب��ه عنوان مزیت های 
رقابت��ی یک سازمان ورزشی برای رسیدن به موفقی��ت های ورزشی اشاره می کنند. این مقوله ها شامل امکانات 
رقابتی و تمرینی، حمایت از حرفه ورزشکاری، کشف و پرورش استعدادها، مشارکت جوانان، حمایت دولتی و 
سازمانی، حمایت مالی، شرایط محیطی نخبگان ورزشی، حمایت های علمی، فرصت های رقابت، آموزش و 
تجهیز مربیان می باشد. بیشتر پژوهش ها مناسب ترین محل و زمان استعدادیابی ورزشی را از مدارس و سنین 
پایی��ن و ابتدای��ی دانسته و ارتباط با آموزش و پ��رورش را مهمترین ارگان در همکاری جهت رسیدن به موفقیت 
معرف��ی کرده اند)کوبیوس 3و همکاران،2015(. ماموریت اصل��ی مدیریت استعداد منابع انسانی، به کارگیری 
افرادی است که به نحوی بیشترین پتانسیل را دارند و پرورش افرادی که باالترین میزان توسعه را در زمینه ورزش 
یا هنر دارند )آدامسن و همکاران،2016(. مکینتاش و همکاران )2019(، آسلستین و ادواردز4 )2019(، دارنل 
و همک��اران5 )2019(، ت��ان و همکاران6 )2019( و بل و همکاران7 )2018( ه��م مطالعاتی راهبردی در زمینه 

توسعه ورزش قهرمانی انجام داده و به نتایج مختلفی دست یافته اند.
ب��ا توجه به جم��ع بندی پژوهش های یاد شده و همبستگی مثبت بین موفقی��ت سازمان ها و تدوین و اجرای 
برنام��ه راهب��ردی و اینکه بیشتر سازمان های ورزش قهرمانی ب��ا عناوین مختلف در جهت توسعه خود به تدوین 
برنامه راهبردی اقدام کرده اند، پایگاه های ورزش قهرمانی نیز از این قاعده مستثنی نیست و به لحاظ وظایف و 
نقشی که در عرصه ورزش قهرمانی کشور ایفا می کند، نیازمند چنین برنامه ای است. در مراکز ورزش قهرمانی، 
بهبود فرایندهای سازمانی در موفقیت آینده آن نقش بسزایی دارند و به دلیل فقدان برنامه راهبردی در آنها پرکردن 
خ��أل تدوی��ن و اجرای راهبرد، ضروری ب��ه نظر می رسد. نظر به ظرفیت های عظی��م و نقش سازنده پایگاه های 
ورزش قهرمانی، وجود یک برنامه راهبردی مطلوب و اجرای آن می تواند آنها را به جایگاه شایسته خود در توسعه 
ورزش قهرمانی کشور هدایت کند. بنابراین شناساییSWOT موجود در پایگاه های ورزش قهرمانی استان های 
کش��ور ب��ا تعیین موقعیت و طراح��ی و تدوین راهبرد های مطل��وب توسعه آنها از اهداف ای��ن تحقیق می باشد. 

پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سواالت است:
• نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید پایگاه های ورزش قهرمانی کدام اند؟ 	
• راهبردهای مناسب جهت توسعه پایگاه های ورزش قهرمانی کشور چیست؟ 	

1. Brouwers et al.
2. Troins et al.
3. Kubilus
4. Asselstine& Edwards
5. Darnell et al.
6. Tan et al.
7. Bell et al.
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روش شناسی پژوهش
ای��ن تحقی��ق، با هدف طراحی و تدوی��ن مدل راهبردی توسعه پایگ��اه های ورزش قهرمانی ای��ران با استفاده 
از روش SWOT وAHP1 انج��ام گرفت��ه و از لح��اظ ه��دف، از نوع تحقیق��ات کاربردی است ک��ه قصد داشته 
ب��ا تدوی��ن برنامه راهب��ردی از طریق روش های علمی به بهب��ود عملکرد پایگاه ه��ای ورزش قهرمانی کشور در 
بلن��د م��دت کمك نماید. روش تحقیق حاض��ر از نوع تحقیقات توصیفی، تحلیلی اس��ت که با بررسی وضعیت 
موجود و مطلوب پایگاه های ورزش قهرمانی کشور در حیطه مطالعات راهبردی انجام شده است. روش و ابزار 
گ��ردآوری داده ه��ای این تحقیق به صورت آمیخت��ه می باشد. ابتدا از طریق مصاحبه عمی��ق و به روش دلفی2 به 
شناسای��ی چش��م انداز و ماموریت، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید های پایگاه های ورزش قهرمانی کشور 
پرداخت��ه شد. سپس پرسشنامه ای بر اساس یافته های مصاحب��ه آماده گردید و در اختیار نمونه های تحقیق قرار 
گرفت. جامعه آماری این تحقیق را اساتید مدیریت ورزشی و دانشگاه ها و خبرگان ورزشی، مدیران و کارشناسان 
پایگاه ه��ای ورزش قهرمان��ی کشور ک��ه در زمینه ورزش قهرمان��ی فعالیت می کنند )ح��دود 154 نفر(  تشکیل 
می دادن��د. برای نمون��ه پژوهش در بخش کیفی،20 نفر به صورت هدفمند و در بخش کمی نیز به علت محدود 
ب��ودن تعداد افرادجامعه، 134 نف��ر به صورت نمونه کل شمار انتخاب شدند. به منظور تحلیل کّمی اطالعات و 
همچنی��ن دستیاب��ی دقیق تر به اطالعات مورد تأیید، با توجه به تحقیقات و مطالعات اسنادی و اینترنتی، استفاده 
از پرسش نامه های باز و همچنین مصاحبه با خبرگان، پرسشنامه ای به صورت طیف پنج ارزشی لیکرت3 برای 
بررسی و تجزیه و تحیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید طراحی گردید. پس از ساخت ابزار تحقیق، روایی 
صوری آن توسط 5 نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. همچنین روایی محتوا به روش ضریب 
نسب��ی روای��ی محتوا )CVR( بررسی گردید. برای تعیین این ضریب در تحقیق حاضر از  11نفر از متخصصان 
مدیری��ت ورزش��ی خواسته شد تا ه��ر آیتم را بر اساس طیف سه قسمتی)پراهمی��ت، کم اهمیت و بی اهمیت( 
بررس��ی کنن��د. روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عامل��ی تاییدی بررسی شد و پایایی پرسشنامه ها نیز از طریق 
آزمون آلفای کرونباخ0/88 به دست آمد. همچنین برای بررسی روایی سازه پرسشنامه، از تحلیل عاملی تاییدی 
استفاده گردید. قابلیت پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و روش آلفای کرونباخ) 0/88( تعیین شد 
که نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده از قابلیت پایایی الزم برخوردار می باشد. ضمن به کارگیری 
آم��ار توصیف��ی در بررسی ویژگی های جمعیت شناختی، در بخش آمار استنباطی برای تعیین وضعیت پایگاه ها 
از تحلی��لSWOT و جهت تجزیه و تحلیل دادها از آزمونT  ت��ک نمونه ای استفاده شد. برای رتبه بندی عوامل 
محیطی برنامه راهبردی از روش آزمون فریدمن و جهت اولویت بندی راهبرد ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی 
 (EFE)5و ماتریس ارزیاب��ی عوامل خارجی (IFE)4استف��اده گردی��د. با تشکیل ماتریس ارزیاب��ی عوامل داخلی

1. Analytical Hierarchy Process
2. Delphi technique
3. likert5-point range
4. Internal Factor Evaluation Matrix
5. External Factor Evaluation Matrix
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و مقایس��ه آنه��ا مشخص شد که پایگاه ه��ای ورزش قهرمانی کشور در کدام موقعیت راهبرد ق��رار دارد و باید از 
چ��ه ن��وع راهبردهایی در مورد آنه��ا استفاده کرد. همچنین راهب��رد های مطلوب به دست آم��ده از طریق تحلیل 
سلسل��ه مراتبی (AHP) و با استفاده از نرم افزارهایAHP MASTER  در مناطق راهبرد چهارگانه به طور مجزا 
اولویت بن��دی گردیدن��د و موقعیت راهبردی آنها مورد بحث و نتیجه گیری قرار گرفت و در نهایت مدل راهبردی 

توسعه پایگاه های ورزش قهرمانی کشور طراحی گردید.
م��دل برنام��ه ریزی راهب��ردی تحقیق برگرفته از مدل اسل��ک)spp( می باشد که توسط کمیت��ه ملی المپیك و 
فدراسیون های ورزشی کشور فیجی مورد استفاده قرارگرفته است. از نظر اسلک، تدوین و اجرای برنامه راهبردی 
شام��ل مجموع��ه ای از مراحل ب��ه هم وابسته است که به ط��ور خالصه در شکل1 نشان داده ش��ده اند. البته این 

پژوهش تا تعیین راهبردها پیش رفته است و دو مرحله دیگر را به عنوان محدودیت پژوهش انجام نداده است.

SPP یزی راهبردی شکل1: مدل برنامه ر

یافته های پژوهش
ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها از قبیل جنسیت، سطح تحصیالت، سن، وضعیت و سابقه شغلی 

به فراوانی و درصد در جدول1 آمده است:

جدول1: ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها

درصدفراوانیویژگی های جمعیت شناختیمتغیر

جنسیت
12010/8مرد

1489/4زن

سطح تحصیالت

1712/7کارشناسی

8865/7کارشناسی ارشد

2921/6دکتری

سن

3032/2 سال و کمتر

314634/3-40 سال

415541-50 سال

3022/14باالی 50 سال
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وضعیت شغلی

9873/1رسمی

2921/6پیمانی

75/2قراردادی

سابقه شغلی

96/7زیر 5 سال

6129-10سال

112417/9-15 سال

8966/4باالی15 سال

ب��ر اساس نتای��ج برازش مدل اندازه گی��ریSWOT پایگاه ه��ای ورزش قهرمانی کشور ک��ه در جدول2 ارائه 
ش��ده اس��ت، سطح معنی داری آماره خ��ی دو برابر 0/001 است که با توجه به م��الک در نظر گرفته شده )بزرگتر 
از 0/05( قاب��ل قبول نمی باشد. مقادیر شاخص نسبت بحرانی به درجه آزادی)CMIN/DF(، شاخص نیکویی 
ب��رازش)GFI(، شاخص توکر- لویس)TLI(، شاخص برازش تطبیق��ی)CFI(، شاخص برازش مقتصد هنجار 
شده )PNFI( و مقدار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد )RMSEA(بیانگر آن است که همه این شاخص ها 
در مح��دوده برازش مطلوب قرار دارند یا ااز خت��الف اندکی با مالک در نظر گرفته شده برخوردارند. بنابراین در 
کل می توان نتیجه گرفت که مدل اندازه گیری قوت های پایگاه های ورزش قهرمانی کشور دارای برازش مطلوب 

می باشد و از روایی سازه الزم برخوردار است.

جدول 2: شاخص های برازش مدل اندازه گیری SWOT پایگاه های ورزش قهرمانی کشور

شاخص برازش
میزان

تفسیرمالک
تهدیدهافرصت هاضعف هاقوت ها

لق
مط

DF/CMIN3/384/934/714/94 DF>5برازش مطلوب

p-value x20/0010/0010/0010/001 p-value x2<0/05غیر قابل قبول

)GFI(0/840/920/910/93شاخص نیکویی برازش GFI <0/90قابل قبول و مطلوب

ی
بیق

تط

)TLI( 0/900/800/890/87شاخص توکر- لویس TLI <0/90قابل قبول

)CFI( 0/900/900/950/93شاخص برازش تطبیقی CFI <0/90برازش مطلوب

صد
مقت

ریشه میانگین مربعات خطای 
)RMSEA( برآورد

0/0740/0720/0670/072 RMSEA> 0/08برازش مطلوب

شاخص برازش مقتصد هنجار شده 
)PNFI(

0/660/590/800/77 PNFI <0/5برازش مطلوب
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بر اساس یافته های پژوهش، عوامل مرتبط با چشم انداز پایگاه های ورزش قهرمانی کشور  در سطح معناداری 
p>0/01  وقاب��ل پذی��رش قرار دارند. در همین راستا نتایج آزمون فریدم��ن در زمینه معیارهای بخش چشم انداز 
پایگاه های ورزش قهرمانی کشور  نیز با کای اسکوار 74/27 و درجه آزادی 8 معنادار بود )p>0/01(. این نتایج 
نش��ان دهن��ده اولویت بیشتر »افزایش ورزشکاران مستعد و قهرم��ان در سطح ملی و بین المللی« و »دستیابی به 

استعدادیابی و هدایت پایدار در ورزش قهرمانی« در اولویت اول و با میانگین رتبه ای 5/7 می باشد. 
 p>0/01 همچنی��ن، عوامل مرتبط با بیانیه ماموریت پایگاه ه��ای ورزش قهرمانی کشور  در سطح معناداری
از دی��د نمون��ه های تحت بررس��ی قابل پذیرش ان��د. در همین راستا نتای��ج آزمون فریدم��ن در زمینه معیارهای 
بخ��ش بیانی��ه ماموریت پایگاه های ورزش قهرمانی کشور  نیز با کای اسک��وار 39/75 و درجه آزادی 9 معنادار 
ب��ود )p>0/01(. ای��ن نتایج نشان دهنده اولویت بیشت��ر »استاندارد سازی تجهی��زات و امکانات ورزشی مراکز 

استعدادیابی« در اولویت اول با میانگین رتبه 6/11 می باشد. 
 براس��اس یافت��ه ه��ای پژوهش، ر عوام��ل مرتبط با نقاط قوت پایگ��اه های ورزش قهرمان��ی کشور  در سطح 
معن��اداری p>0/01 قابل پذیرش می باشد. درهمین راست��ا نتایج آزمون فریدمن در زمینه معیارهای بخش نقاط 
قوت پایگاه های ورزش قهرمانی در استان های کشور نیز با کای اسکوار 135/62 و درجه آزادی 10 معنادار بود 
)p>0/01(. این نتایج نشان دهنده اولویت بیشتر »امکانات و تجهیزات پایگاه های ورزش قهرمانی« با میانگین 
7/29 م��ی باش��د )جدول3(. همچنین عوامل مرتبط با نقاط ضعف پایگاه های ورزش قهرمانی کشور در سطح 
معناداری p>0/01 قابل پذیرش می باشد. در همین راستا نتایج آزمون فریدمن در زمینه معیارهای نقاط ضعف 
پایگ��اه ه��ای ورزش قهرمانی کشور  نیز با کای اسک��وار 53/57 و در جه آزادی 10 معنادار بود )p>0/01(. این 

نتایج نشان دهنده اولویت بیشتر »نداشتن برنامه راهبردی« با میانگین رتبه 6/71 می باشد )جدول3(.

جدول 3: اولویت بندی قوت ها و ضعف های پایگاه های ورزش قهرمانی

قوت هارتبه
میانگین 

رتبه
ضعف ها

میانگین 
رتبه

6/71نداشتن برنامه راهبردی 7/29امکانات و تجهیزات  پایگاه های ورزش قهرمانی1

2
فعال بودن پایگاه ورزش قهرمانی در تمامی  مراکز 

استان ها
6/94

فقدان نظام جامع برای حمایت از ورزشکاران و مربیان 
نخبه

6/65

3
کادمی ورزش  قابلیت تبدیل پایگاه ها به مراکز آ

قهرمانی استان ها
6/58

عدم اختصاص بودجه به پایگاه ها جهت توسعه و 
امورات فنی و اجرایی

6/57

6/56برخورد شعاری با موضوع استعدادیابی از سوی مدیران6/23وجود نخبگان نوجوان و الگوهای ورزشی4

5
توانمندی تخصصی و فنی سطح باالی مربیان فعال در 

ورزش قهرمانی
6/2

فقدان نظام جامع و فراگیر فرایند استعدادیابی در پایگاه 
های ورزش قهرمانی

5/86

6/04وجود مراکز استعدادیابی اختصاصی درپایگاه ها6
عدم کفایت امکانات و تجهیزات پیشرفته)نرم افزاری و 

سخت افزاری( موجود در پایگاه ها
5/81
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5/87برخورداری از ذخیره عظیم منابع انسانی متخصص7
توجه ناکافی به آموزش و تربیت نیروی انسانی 

متخصص
5/76

8
نهادینه شدن آموزش های پایه  با رویکرد علمی در 

پایگاه های ورزش قهرمانی
5/77

نداشتن وحدت رویه و انسجام در بین پایگاه های 
ورزش قهرمانی

5/64

5/36رشد کمی و کیفی مناسب مربیان ورزشی استان ها9
عدم نظارت و ارزیابی منسجم فعالیت پایگاه ها جهت 

اصالح و بهبود مستمر
5/52

10
حاکمیت نگرش برنامه-  محوری در توسعه ورزش 

قهرمانی
5/49نظام استعدادیابی ناکارآمد و غیرسیستماتیک5/08

11
عملیاتی نمودن طرح آمایش سرزمینی در کشف 

استعدادها و نخبگان ورزشی
4/62

فقدان مدل مسیر ترقی و پرورش ورزشکاران در پایگاه 
ها

5/43

براس��اس یافت��ه ه��ای پژوهش، عوامل مرتبط ب��ا فرصت های پایگ��اه های ورزش قهرمان��ی کشور  در سطح 
معن��اداری p>0/01 قاب��ل پذی��رش می باش��د. در همین راستا نتایج آزم��ون فریدمن در زمین��ه معیارهای بخش 
 .)p>0/01( راهبردهای پایگاه های ورزش قهرمانی کشور  نیز با کای اسکوار 39/07 و درجه آزادی 9 معنادار بود
این نتایج نشان دهنده اولویت بیشتر » عالقمندی و استقبال جوانان نسبت به ورزش های قهرمانی « با میانگین 
6/2 م��ی باشد)ج��دول4(. همچنین عوام��ل مرتبط با تهدیدات پایگ��اه های ورزش قهرمان��ی کشور  در سطح 
معن��اداری p>0/01 قابل پذی��رش می باشد. در همین راستا نتایج آزمون فریدم��ن در زمینه معیارهای تهدیدات 
 .)p>0/05( پایگ��اه ه��ای ورزش قهرمانی کشور  شرقی  نیز با کای اسکوار 103/7 و درجه آزادی 9 معنادار بود
ای��ن نتایج نشان دهنده اولویت بیشتر »افزای��ش قیمت تجهیزات و وسایل مورد نیاز و هزینه نگهداری از آنها« با 

میانگین رتبه 6/45 می باشد. )جدول4(

جدول 4: اولویت بندی فرصت ها و تهدیدهای پایگاه های ورزش قهرمانی

فرصت هارتبه
میانگین 

رتبه
تهدیدها

میانگین 
رتبه

6/2عالقمندی و استقبال جوانان از ورزش های قهرمانی1
افزایش قیمت تجهیزات و وسایل مورد نیاز و هزینه 

نگهداری از آنها
6/45

2
تمایل مدیران به تنظیم برنامه توسعه راهبردی ورزش 

استان ها
5/93

تمرکز مسئوالن بر نتیجه گرایی در ورزش به جای 
فرآیندگرایی

6/38

3
امکان الگو برداری و استفاده از تجارب سایر 

کشورهای موفق
5/77

روز مره گی مدیران ورزش کشور و تکیه آنان بر 
طرح های زود بازده

5/94

4
شرایط اقلیمی مناسب کشور جهت اجرای طرح 

آمایش سرزمینی
5/94افزایش تورم و فقر نسبی اقتصادی جامعه5/69

5
کید و نگرش مثبت مقامات عالی کشور بر توسعه  تأ

ورزش قهرمانی
5/5

برتری فرهنگ رشد جهشی و ناپایدار به جای رشد 
گام به گام و پایدار در بین مدیران ورزش

5/5
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6
پوشش خبری رسانه ها در جهت توسعه ورزش 

قهرمانی
5/45

تقدم اقدامات سلیقه ای بر اجرای برنامه های 
راهبردی در بین مدیران ورزش کشور

5/25

7
تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش  در زمینه 

استعدادیابی و نیروی انسانی
5/42

تاثیر ناهنجاری های اجتماعی، معضل بیکاری و 
سربازی و... بر استعدادهای ورزشی

5/15

8
تمایل  شهرستان ها به توسعه ارتباط با مراکز ورزش 

قهرمانی
5/12

عدم تعهد مسئوالن ورزش کشور به اجرای برنامه 
جامع در قهرمان پروری و ...

5/05

9
استفاده از ظرفیت ها و امکانات سایر سازمان ها و 

نهادها جهت پشتیبانی پایگاه ها
5/01

محدودیت ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری 
در استعدادیابی  و قهرمان پروری

4/81

10
تمایل بخش خصوصی به فعالیت و سرمایه گذاری در 

استعدادیابی و پایگاه های ...
4/91

فقدان انسجام و همکاری بین پایگاه ها و هیئت های 
ورزشی و شهرستان ها

4/51

پ��س از اینک��ه عوام��ل داخلی )IF( شناسایی شدند، عوام��ل الویت دار در یك ست��ون ماتریس قرار گرفتند 
و ب��ا استف��اده از ضرایب و رتبه های خ��اص امتیاز بندی شدند تا در نهایت مشخص ش��ود که برنامه راهبردی 
پایگاه ه��ای ورزش قهرمان��ی در آین��ده ای که می خواهد برای آن برنامه ریزی کن��د، قوت های بیشتری خواهد 

داشت یا با ضعف های بیشتری مواجه خواهد شد)جدول5(.

)IFE(یابی عوامل داخلی یس ارز جدول5: ماتر

متغیر
یب  ضر

اولیه
یب  ضر

ثانویه
رتبه

یب  ضر
نهایی

ها
ت 

قو

5820/04640/182وجود  مراکز استعدادیابی اختصاصی درپایگاه ها 

5560/04430/131حاکمیت نگرش برنامه- محوری در توسعه ورزش قهرمانی 

5900/04740/186توانمندی تخصصی و فنی سطح باالی مربیان فعال در ورزش قهرمانی  

6190/04940/194امکانات و تجهیزات  پایگاه های ورزش قهرمانی 

6090/04840/192فعال بودن پایگاه ورزش قهرمانی در تمامی  مراکز استان ها  

5790/04630/137برخورداری از ذخیره عظیم منابع انسانی متخصص 

5900/04740/186وجود نخبگان نوجوان و الگوهای ورزشی  

نهادینه شدن آموزش های پایه  با رویکرد علمی در پایگاه های ورزش 
قهرمانی

5630/04430/132

5530/04430/131رشد کمی و کیفی مناسب مربیان ورزشی استان ها

5320/04230/125عملیاتی نمودن طرح آمایش سرزمینی در کشف استعدادها و نخبگان ورزشی

کادمی ورزش قهرمانی استان ها 5990/04740/188قابلیت تبدیل پایگاه ها به مراکز آ
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ها
ف 

ضع

5610/04520/090 توجه ناکافی به آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص 

5470/04420/087 فقدان مدل مسیر ترقی و پرورش ورزشکاران در پایگاه ها 

 عدم کفایت امکانات وتجهیزات پیشرفته)نرم افزاری و سخت افزاری( موجود 
در پایگاه ها 

5640/04520/090

5840/04710/047نداشتن برنامه راهبردی

5910/04710/047فقدان نظام جامع برای حمایت از ورزشکاران و مربیان نخبه 

5930/04810/048عدم اختصاص بودجه به پایگاه ها جهت توسعه و امورات فنی و اجرایی

5930/04810/048برخورد شعاری با موضوع استعدادیابی از سوی مدیران

5570/04520/089نداشتن وحدت رویه و انسجام در بین پایگاه های ورزش قهرمانی 

5470/04420/087عدم نظارت و ارزیابی منسجم فعالیت پایگاه ها جهت اصالح و بهبود مستمر

5650/04520/090فقدان نظام جامع  و فراگیر فرایند استعدادیابی درپایگاه های ورزش قهرمانی 

5530/04420/088نظام استعدادیابی ناکارآمد و غیرسیستماتیک  

2/59-1-جمع

پ��س از اینکه عوام��ل محیطی)EF( شناسایی شدن��د، عوامل الویت دار در یك ست��ون ماتریس قرارگرفتند 
و  ب��ا استف��اده از ضرای��ب و رتبه های خاص امتیاز بندی شدند تا در نهای��ت مشخص شود که برنامه راهبردی 
پایگاه ه��ای ورزش قهرمان��ی در آینده ای که می خواهد برای آن برنامه ریزی کند، فرصت های بیشتری خواهد 

داشت یا با تهدیدهای بیشتری مواجه خواهد شد )جدول6(.
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)EFE(یابی عوامل خارجی یس ارز جدول6: ماتر

متغیر
یب  ضر

اولیه
یب  ضر

ثانویه
رتبه

یب  ضر
نهایی

ها
ت 

ص
فر

5870/05440/214عالقمندی و استقبال جوانان نسبت به ورزش های قهرمانی

کید و نگرش مثبت مقامات عالی کشور بر توسعه ورزش قهرمانی 5450/05030/149تأ

5480/05030/150تمایل  شهرستان ها به توسعه ارتباط با مراکز ورزش قهرمانی 

5620/05130/153امکان الگوبرداری و استفاده از تجارب سایرکشورهای موفق 

5650/05230/155شرایط اقلیمی مناسب کشور جهت اجرای طرح آمایش سرزمینی

استفاده از ظرفیت ها و امکانات سایر سازمان ها و نهادها جهت پشتیبانی 
پایگاه ها 

5270/04830/144

تمایل بخش خصوصی به فعالیت و سرمایه گذاری در استعدادیابی و پایگاه های 
...

5110/04730/140

5580/05130/153تمایل مدیران به تنظیم برنامه توسعه راهبردی ورزش استان ها

5390/04930/147پوشش خبری رسانه ها در جهت توسعه ورزش قهرمانی

5460/05030/149تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش  در زمینه استعدادیابی و نیروی انسانی

ها
ید

هد
ت

6200/05310/053تمرکز مسئوالن بر نتیجه گرایی در ورزش به جای فرآیندگرایی

6000/05110/051روز مرگی مدیران ورزش کشور و تکیه آنان بر طرح های زود بازده

تقدم اقدامات سلیقه ای بر اجرای برنامه های راهبردی در بین مدیران ورزش 
کشور

5720/04920/098

محدودیت ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری در استعدادیابی و قهرمان 
پروری

5540/04820/095

برتری فرهنگ رشد جهشی و ناپایدار به جای رشد گام به گام و پایدار در بین 
مدیران ورزش

5890/05110/051

5510/04720/094فقدان انسجام و همکاری بین پایگاه ها و هیئت های ورزشی و شهرستان ها

6030/05210/052افزایش تورم و فقر نسبی اقتصادی جامعه

5770/04920/098عدم تعهد مسئوالن ورزش کشور به اجرای برنامه جامع در قهرمان پروری و ...

6170/05310/053افزایش قیمت تجهیزات و وسایل مورد نیاز و هزینه نگهداری از آنها

تاثیر ناهنجاری های اجتماعی، معضل بیکاری و سربازی و .. بر استعدادهای 
ورزشی

5760/04920/098

2/29-1-جمع
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براس��اس یافت��ه های پژوه��ش و با توجه به نتای��ج SWOT و همچنین نم��ره نهایی ماتری��س ارزیابی عوامل 
داخلی)2/59( و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی)2/29(  و مقایسه آنها مشخص گردید که جایگاه پایگاه های 
ورزش قهرمانی کشور در موقعیت راهبردST قرار دارد و باید از راهبرد تنوع و رقابتی در مورد آنها استفاده نمایند 
)شک��ل2(. بنابراین در تدوین راهبردهای الزم در موقعیت مذکور حذف نقاط ضعف و بهبود آنها، افزایش نقاط 
ق��وت، مقابل��ه با تهدیدهای جدی، ارتق��ای کمیت وکیفیت ها و شناخت آسیب ه��ای سازمان و رفع آنها جهت 

توسعه پایگاه های ورزش قهرمانی کشور حائز اهمیت می باشد.

یس عوامل داخلی و خارجی )IE( و تعیین نوع راهبرد شکل 2: ماتر

نتای��ج جدول7 نشان می دهد در مجموع بر اساس روش تحلیل SWOT 20 راهبرد مطلوب شامل5 راهبرد 
 4(WT)3 و 5 راهبرد تدافعی(WO)2، 5 راهبرد محافظه کاران��ه(ST) 1، 5 راهب��رد رقابتی و تنوع(SO) تهاجم��ی
ب��رای توسعه پایگاه ه��ای ورزش قهرمانی ایران تدوی��ن گردید. در نهایت راهبردهای مطل��وب به دست آمده از 
طری��ق تحلی��ل سلسله مراتبی AHP در مناطق راهبرد چهارگانه به طور مج��زا اولویت بندی گردیدند و موقعیت 

راهبردST آن  مورد بحث و نتیجه گیری قرار گرفت.

1. Aggressive
2. competitive & diversity
3. Conservative
4. Defensive
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یس عوامل داخلی و خارجی و راهبرد های استخراج شده جدول 7: مقایسه ماتر

عوامل محیطی
)S(قوت) W( ضعف

S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10-S11W1-W2-W3-W4-W5-W6-W7-W8-W9-W10-W11

) O
ا )

 ه
ت

ص
فر

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7

O8
O9

O10

)SO( راهبرد های)WO( راهبرد های

A. توسعه علمی و دانش بنیان کردن پایگاه های ورزش قهرمانی 
O2-(کادمی ورزش قهرمانی استان ها و تبدیل آن  به مراکز آ

)O9-S3-S5-S8

B. بهبود کیفیت دوره های آموزش پایه و کاربردی مرتبط با 
استعدادیابی در پایگاه های ورزش قهرمانی

)O9-S3-S6-S8(
C. ایجاد نظام استعدادیابی مناسب و منطبق با الگوهای موفق 

در سایر کشورها
 (O3-O4-O5-S1-S4-S5( 

D. بهره گیری از ظرفیت حداکثری رسانه ها جهت ترویج 
ورزش قهرمانی و استعدادیابی در پایگاه ها

)O6-S4-S5( 
O8-( توسعه و افزایش بهره وری پایگاه های ورزش قهرمانی .E

)O9-S1-S10-S6

F. حمایت ویژه از منابع انسانی کارآمد و کلیدی )مستعدین، 
)W2-W11-O2-O5-O7( )... مربیان سازنده و کارکنان و

G. تخصیص و افزایش اعتبارات مالی ویژه جهت توسعه سخت 
افزاری و نرم افزاری پایگاه های ورزش قهرمانی

)W2-W3-W6-O2-O5-O10(
H. ایجاد انسجام و وحدت رویه و یکسان سازی کلیه فعالیت 

های پایگاه های ورزش قهرمانی در کشور
)W5-W8-W9-O3-O8(

I. افزایش همکاری و تعامل سازنده و اثربخش بین پایگاه های 
ورزش قهرمانی و آموزش و پرورش جهت توسعه استعدادیابی 

)W7-O1-O4-O7( و ورزش های پایه
J. اصالح ساختار و مدیریت پایگاه های ورزش قهرمانی

)W1- W4-W9-W10-O5(

) T
ا )

ده
دی

ته

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

T10

) ST( راهبرد های) WT( راهبرد های

K. پیاده سازی نظام جامع فرایند استعدادیابی )شناسایی، 
جذب و پرورش( با محوریت پایگاه های ورزش قهرمانی در 

کشور 
)S2-S5-S6-S7-S10-T2-T3-T5-T6-T7(

L. تدوین و اجرای برنامه راهبردی دراز مدت و مداوم پایگاه 
S1- S10-T2-(های ورزش قهرمانی با تاکید بر توسعه پایدار

)T3-T5-T8

M. توانمند سازی و افزایش مشارکت بخش خصوصی برای 
S7-S11-(سرمایه گذاری در استعدادیابی و پرورش نخبگان

) T4-T8-T9

N. بهبود وضعیت اماکن و تجهیزات پایگاه های ورزش 
قهرمانی و  مدرنیزه و استاندارد نمودن آن

)S1-S3-S6-T1(
O. ارتقای کیفی سطح نظام استعدادیابی ورزشی با مشارکت 

S5-S6-( پایگاه های ورزش قهرمانی و فدراسیون های ورزشی
)S7-S9-T8-T10

P. اولویت بندی رشته های ورزشی و تمرکز بر روی رشته های 
موفق و منطبق با نظام آمایش سرزمین

)W2-W3-W6-T4-T8-T10(
Q. اصالح و تقویت برنامه های توسعه پایگاه های ورزش 

قهرمانی با مشارکت هیئت ها و فدراسیون های ورزش
)W1-W7-W10-T2-T3-T6-T8-T10(

R. توسعه کمی و کیفی زیر ساخت های پایگاه های ورزش 
قهرمانی و توسعه فرهنگ بهره برداری بهینه از آنها

)W2-W3-W4-W6-W7-T1-T5-T7( 
S. حمایت مادی و معنوی و پشتیبانی از مربیان سازنده و پایه و 

ایجاد فضای الزم در جهت ارتقای جایگاه و منزلت آنان
)W2-W7-T4(

T. تدوین و طرح ریزی سیستم های حمایتی و هدایتی 
مستعدین و بسترسازی مسیر پیشرفت آنان

)W2-W3-W5-W11-T1-T2-T4-T7(

در اولوی��ت بندی راهبرد ه��ایST بر اساس فرایند تحلی��ل سلسله مراتبی)AHP( مطاب��ق جدول8، راهبرد 
»تدوی��ن و اج��رای برنامه راهبردی دراز م��دت و مداوم پایگاه های ورزش قهرمانی با تاکی��د بر توسعه پایدار« با 
وزن نسب��ی0/484دارای بیشتری��ن اهمیت و راهبرد »ارتقای کیفی سطح نظ��ام استعدادیابی ورزشی با مشارکت 
پایگاه های ورزش قهرمانی و فدراسیون های ورزشی« با وزن نسبی0/06 دارای کمترین اهمیت در منطقه رقابتی 

)ST( می باشد. 
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STراهبرد های )AHP(جدول8: فرایند تحلیل سلسله مراتبی

رتبهوزن نسبیراهبرد

L0/4841-تدوین و اجرای برنامه راهبردی دراز مدت و مداوم پایگاه های ورزش قهرمانی با تاکید بر توسعه پایدار

K- پیاده سازی نظام جامع فرایند استعدادیابی )شناسایی،جذب و پرورش مستعدین( با محوریت پایگاه 
های ورزش قهرمانی در کشور 

0/2232

N0/1563- بهبود وضعیت اماکن و تجهیزات پایگاه های ورزش قهرمانی و مدرنیزه و استاندارد نمودن آن

M- توانمند سازی و افزایش مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در استعدادیابی و پرورش 
نخبگان

0/0774

O- ارتقای کیفی سطح نظام استعدادیابی ورزشی با مشارکت پایگاه های ورزش قهرمانی و فدراسیون 
های ورزشی

0/065

بحث و نتیجه گیری
ه��دف از انج��ام پژوهش حاض��ر، تدوین م��دل راهبردی توسع��ه پایگاه ه��ای ورزش قهرمان��ی کشور بود. 
یافت��ه ه��ای پژوهش نش��ان داد که پایگاه های ورزش قهرمان��ی ایران دارای 11 نقطه ق��وت، 11 نقطه ضعف، 10 
فرص��ت و 10 تهدی��د می باشد. بر اساس یافته ها، نقاط قوت پایگ��اه های ورزش قهرمانی با نتایج پژوهش های 
فراهان��ی و همک��اران)1395(، کاش��ف و معرف��ت)1396(، حمیدی و همک��اران)1397(، فتح��ی، عبدوی و 
همک��اران)1397(، کشاورز و دانشمندی)1396(، تروینس و همکاران)2014(، بروورس و همکاران)2014( 
و رضایی و تراوش)1399( در بخش های مرتبط با پایگاه ها همخوانی دارد. با توجه به اینکه موفقیت هر سازمان 
ورزشی در استفاده بهینه از نقاط قوت آن سازمان است، در پایگاه های ورزش قهرمانی نقاط قوت قابل توجهی 
کادمی ه��ای ورزشی در مراکز استان ها  مانن��د وج��ود امکانات و تجهی��زات، فعال بودن و قابلیت تبدیل آنها به آ
اهمی��ت بیشت��ری دارند. با توجه به نق��اط قوت مذکور جهت دانش بنیان نم��ودن استعدادیابی و ورزش قهرمانی 
کادمی ورزش قهرمان��ی«1 از طریق ادغام و یکپارچه  می ت��وان با استف��اده از پتانسیل موجود نسبت به تاسیس »آ
نمودن آموزش های پایه و پایگاه های ورزش قهرمانی در مراکز استان ها اقدام نمود. این موضوع به شکل گیری 
نظام جامع آموزشی در فرایند استعدادیابی و تربیت و پرورش مستعدین ورزش قهرمانی و مربیان کارآمد و زبده  

و کیفی سازی فعالیت ها در این زمینه کمک شایانی می نماید.
بر اساس یافته های پژوهش حاضر، نقاط ضعف پایگاه های ورزش قهرمانی با برخی از نتایج پژوهش های 
فراهان��ی و همک��اران)1395(، جوادیپور)1394(، کاشف و معرفت )1396(، کش��اورز و دانشمندی )1396( 
حمی��دی و همکاران)1397(، افتخاری و همک��اران)1398(، فدراسیون ژیمناستیک آفریقای جنوبی)2014(، 
بروورس و همکاران )2014( و رضایی و تراوش)1399( همخوانی دارد. از بین نقاط ضعف مطرح شده، عدم 
وج��ود برنامه راهب��ردی و فقدان نظام جامع حمای��ت از مربیان و نخبگان ورزشی بیشتری��ن اهمیت را از دیدگاه 
صاح��ب نظ��ران دارد. برای تدوین برنامه راهب��ردی در پایگاه های ورزش قهرمانی، ایج��اد ساختار و تشکیالت 

1. Championship Sports Academy
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نظ��ام من��د الزامی است. با ساخت��ار سازمانی ثابت و پایدار ک��ه متناسب با اهداف و راهبرده��ا تنظیم می شود، 
شی��وه تخصیص مناب��ع و اهداف بلندمدت و سیاست های آنها جهت اجرای طرح ها و برنامه های استعدادیابی 
و پشتوان��ه س��ازی ورزش قهرمانی تعیین می گردد. ایجاد انگیزه در منابع انسانی متخصص و کارآمد و همچنین 
ترسی��م مکانیس��م حمایت��ی و ساختار یافته جه��ت پیشرفت ورزشکاران مستع��د از مرحله مقدمات��ی تا پیشرفته 
اهمی��ت بیشت��ری را می طلب��د. کشور چین برای شناسای��ی استعدادها یك نظام سراسری دارد ک��ه با برنامه های 
آم��وزش و پرورش بستگی نزدیکی دارد و مسئولیت توسعه استعداده��ا مانند آلمان شرقی سابق، برعهده مربیان 
حرفه ای است. نیروی انسانی با انگیزه، مهمترین عامل بهره وری در هر سازمان است. تحقیقات نشان می دهند 
عوامل فردی، اجتماعی، سازمانی و محیطی می توانند در رضایت مستقیم افراد مؤثر باشند. در این زمینه سبك 
مدیری��ت، همک��اران، ماهیت کار، ترفیع و ارتقا و حقوق و مزایا سهم بیشتری در رضایت کارکنان دارند. بنابراین 
تالش برای بهبود رضایت و عوامل انگیزشی کارکنان و مدیران پایگاه های استعدادیابی و مراکز قهرمانی کشور، 

مدیران و مربیان متخصص در امر استعدادیابی ضروری است. 
یافت��ه ه��ای پژوهش نش��ان داد فرصت ه��ای پایگاه ه��ای ورزش قهرمانی ب��ا برخی از نتای��ج پژوهش های 
فراهان��ی و همکاران)1395(، جوادیپ��ور)1394(، کاشف و معرفت )1396(، کش��اورز و دانشمندی)1396(

حمی��دی و همک��اران)1397(، فتحی، عبدوی و همک��اران)1397(، افتخاری و همک��اران)1398(، رضایی و 
ت��راوش)1399(، تروینس و همک��اران)2014(، کوبیوس و همکاران)2015( و ب��روورس و همکاران)2014( 
در بیشت��ر م��وارد همخوانی دارد. با توج��ه به فرصت های موجود، آموزش و پرورش ب��ا نیروی انسانی سرشار از 
استعداده��ای ورزشی می تواند پایگ��اه های ورزش قهرمانی و فدراسیون ها را در اجرای طرح های استعدادیابی 
عموم��ی و اولی��ه بر اساس تفاهم نامه همکاری ب��ه صورت سازمان یافته و پایدار ی��اری نماید. همچنین مدیران 
توسع��ه ورزش قهرمان��ی کشور می توانند با انج��ام مطالعات تطبیقی در زمینه پایگاه ه��ا و مراکز استعدادیابی و 
قهرم��ان پروری درکشورهای صاحب عن��وان مانند چین، روسیه، ایاالت متحده، آلم��ان، کانادا، استرالیا، ژاپن، 
فنالن��د و ... در زمین��ه نحوه و نوع فعالیت این مراکز تغییرات اساسی ایجاد کنند و از تجارب و دستاوردهای آنها 
الگو برداری و استفاده نمایند. همچنین، در شهرستان های فعال بر اساس آمایش ورزش سرزمینی و استعدادها 

و پتانسیل موجود در آنها، تاسیس مراکز ورزش قهرمانی می تواند موثر واقع شود.
در نهای��ت یافت��ه های پژوهش مبی��ن آن است که تهدیدهای پایگ��اه های ورزش قهرمانی ب��ا برخی از نتایج 
پژوه��ش ه��ای فراهان��ی و همکاران)1395(،ج��وادی پ��ور )1394(، کاش��ف و معرف��ت )1396(، کشاورز و 
دانشمن��دی )1396(، حمیدی و همکاران)1397(، رضایی و ت��راوش)1399(، افتخاری و همکاران)1398(، 
فدراسیون ژیمناستیک آفریقای جنوبی)2014( و تروینس و همکاران)2014( همخوانی دارد. وجود تهدیدهای 
متع��دد و ع��دم رفع آنها  منجر به ع��دم توفیق هر سازمانی به ویژه سازمان های ورزش��ی می شود. از تهدیدهای 
مه��م پایگاه ه��ای ورزش قهرمانی، افزایش قیمت تجهیزات و هزینه نگه��داری آنها، توجه به وضعیت اقتصادی 
حاکم بر جامعه و گرایش مسئوالن به نتیجه گیری به جای فرایند گرایی است. استعدادیابی عملکردی مقطعی یا 
کوتاه مدت نیست، بلکه فرایندی طولی است که نیاز به تخصص، تجربه، صرف وقت، مدیریت صحیح و هزینه 
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کافی دارد. فرآیند استعدادیابی نوعی انتخاب براساس پیش بینی است. بخش کلیدی فرآیند پیش بینی، انتخاب 
و استف��اده از راه ه��ای مناسب برای سنجش توانایی های حرکتی ورزشکاران و سپس هدایت کردن افراد انتخاب 
ش��ده به تمرین ورزش��ی است. بنابراین برخالف نتیجه گرایی که مقطی، گ��ذرا و شاید تصادفی می باشد، نوعی 
آینده نگری بر فرایند گرایی حاکم است که این موضوع با مدیریت روز مرگی مدیران ورزشی کشور مغایرت دارد. 
بر اساس ماتریس عوامل داخلی و خارجی پایگاه های ورزش قهرمانی دارای موقعیت راهبردیST می باشد 
ک��ه این موقعی��ت با یافته های جوادی پ��ور)1394(، ان��دام و همکاران)1395(،فراهان��ی و همکاران)1395(، 
کش��اورز و دانشمندی)1396(، حمیدی، مه��رزاد و همکاران)1397(، سهرابیان و همکاران )1398( و رضایی 
و تراوش)1399(  ناهمسو و با یافته های عباسی و فراهانی )1398( همخوانی دارد. با توجه به جایگاه راهبردی 
پایگ��اه ه��ای ورزش قهرمان��ی کشور، معاون��ت توسع��ه ورزش قهرمان��ی وزارت ورزش و دفت��ر استعدادیابی و 
آموزش ه��ای پایه بای��د برنامه های خود را با استفاده از نقاط قوت جهت کاه��ش اثرات منفی ناشی از تهدیدات 
موج��ود در محی��ط خارج پایگاه ه��ای ورزش قهرمانی استان ه��ای کشور متمرکز کنند. الزم ب��ه یادآوری است 
ک��ه پایگ��اه ه��ای ورزش قهرمانی روی قوت های داخلی خ��ود خیلی راحت تر می توانن��د واکنش نشان دهند و 
برنامه ه��ای خ��ود را بیشتر برای بر ط��رف کردن تهدیدها قرار دهند- همچنان ک��ه در تدوین راهبرد ها روی نقاط 
ق��وت ها بیشتر تاکید ش��ده است. همچنین در مورد تهدیدها هم مسئوالن توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش 
بای��د در جه��ت رفع و کاهش آنها بکوشند و از راهبرد تنوع و رقابتی در م��ورد پایگاه های ورزش قهرمانی کشور 

استفاده نماید.
در مجم��وع20 راهب��رد مطلوب شامل5 راهبرد تهاجمی، 5 راهبرد رقابت��ی و تنوع، 5 راهبرد محافظه کارانه و 
5 راهب��رد تدافع��ی برای توسعه پایگاه های ورزش قهرمانی ایران ارائه ش��ده است. بر اساس یافته ها، راهبردهای 
)رقابت��ی و تن��وع( توسع��ه پایگاه ه��ای ورزش قهرمانی ای��ران در بیشتر موارد ب��ا قسمت های مرتب��ط به ورزش 
قهرمان��ی و استعدادیابی از برنامه ه��ای راهبردهای جوادی پور)1394(، اندام و همک��اران)1395(، فراهانی و 
همک��اران)1395(، کش��اورز و دانشمندی)1396(، رضای��ی و منظمی)1398(، حمیدی، مه��رزاد و همکاران 
)1397(، رضای��ی و قراخانل��و)1398(، سهرابی��ان و همک��اران)1398(، رضایی و ت��راوش)1399(، ماکاتو و 
همکاران)2012(، شیرزادی و همکاران)1398(، برنامه راهبردی فدراسیون ژیمناستیک کانادا)2012(، میلیستد 
و همکاران)2013(، بروورس و همکاران)2014(، تروینس و همکاران)2014(، کوبیوس و همکاران)2015( 

و آدامسن و همکاران)2016( همسو و دارای وجه مشترک می باشد.
وج��ود برنام��ه های راهبردی در ورزش قهرمان��ی و اجرای مناسب آنها روند رش��د و توسعه در مراکز  ورزش 
قهرمان��ی را تسهی��ل م��ی کند و سبب م��ی گردد که تالش ه��ا و مساعی پایگ��اه های ورزش قهرمان��ی در قالب 
چارچوب��ی وحدت بخش در جهت تحق��ق اهداف کالن ورزش قهرمانی قرار گیرد، فعالیت های موازی کاهش 
یابد و برایند تالش در راستای نیل به اهداف باشد- ضمن اینکه معیاری برای کنترل عملکرد پایگاه های ورزش 
قهرمان��ی فراهم می کند. تفک��ر برنامه- محوری و راهبردخواهی در سطوح پایین تر مانند مراکز ورزش قهرمانی 
شهرستان ها و هیئت های ورزشی، روند توسعه پایدار را سرعت می بخشد. تشکیل شورای عالی سیاست گذاری 
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در زمینه استعدادیابی و قهرمان پروری، تهیه و اجرای برنامه راهبردی پایگاه های ورزش قهرمانی، الزام هیئت ها 
و ادارات ورزش شهرست��ان ه��ا به پیگیری و اجرای برنامه راهبردی پایگاه های ورزش قهرمانی، الزام هیئت های 
ورزش��ی به ارائه تقویم ورزشی سالیان��ه و ماهانه دقیق در زمینه استعدادیاب��ی، ارزیابی مستمرعملکرد و نظارت 
و کنت��رل و فعال نم��ودن پایگاه های ورزش قهرمان��ی در شهرستان ها با برنامه ه��ای دراز مدت، از راهکار های 

پیشنهادی در این زمینه می باشد. 
در راهبرد پیاده سازی نظام جامع فرایند استدادیابی، برای تمامی مراحل فرایند استعدادیابی اعم از شناسایی، 
ج��ذب و پ��رورش و نگهداری مستعدین ورزش��ی برنامه های وی��ژه و اساسی طرح ری��زی و عملیاتی گردد. در 
مجموع با ایجاد نظام استعدادیابی جامع و فراگیر در کشور می توان با ایجاد وحدت رویه در عملکرد پایگاه های 
ورزش قهرمان��ی، آموزش و پرورش، فدراسی��ون ها و هیئت های ورزشی، باشگاه ها و سایر ارگان ها و نهادهای 
مرتبط با ورزش قهرمانی و استعدادیابی، از اقدامات سلیقه ای و جزیره ای جلوگیری نمود. بنابراین فعال نمودن 
کمیت��ه استعدادیابی در کلیه هیئت ه��ای ورزشی استان، اعالم فراخوان های عموم��ی برای جذب استعدادهای 
ورزش��ی ب��ه صورت مستمر، تعریف فراین��د و مسیر مشخص برای استعدادیابی با همک��اری آموزش و پرورش، 
هیئ��ت ه��ای ورزش��ی و پایگاه ها، اخذ آزم��ون های جامع به منظ��ور کشف، شناسایی و هدای��ت استعدادهای 
ورزش��ی، برنامه ری��زی برای شناسایی، ج��ذب و پرورش افراد مستع��د، انطباق سنجی و تطبی��ق دوره ای نتایج 

آزمودنی ها با استانداردها پیشنهاد می گردد.
جهت استاندارد سازی امکانات، تجهیزات و فضاهای مورد نیاز پایگاه های ورزش قهرمانی در سراسر کشور 
بای��د اقدام��ات عملی صورت پذیرد و برای توسعه پایدار زیر ساخت از سوی وزارت ورزش و جوانان الزم است 
که گام های اساسی برداشته شود. فراهم نمودن تجهیزات نرم افزاری و تحلیلی به روز در مراکز ورزش قهرمانی، 
توسعه فنآوری اطالعات در پایگاه ها، مدرنیزه کردن تجهیزات و دستگاه های موجود در پایگاه ها، تعریف فضا 
و مکان استاندارد برای پایگاه های ورزش قهرمانی و تامین تسهیالت و امکانات تمرینی پیشرفته در پایگاه های 

ورزش قهرمانی می تواند از راهکارهای مفید در این زمینه باشد.
توانمندس��ازی بخ��ش خصوصی می تواند نقش مهم��ی در پیشرفت و توسعه پایگاه ه��ای ورزش قهرمانی و 
استعدادیاب��ی داشته باشد. از راهکارهای پیشنهادی می توان به ایج��اد کانون های استعدادیابی، تسهیل رویه ها 
و قوانی��ن جهت  اخ��ذ مجوز فعالیت و مشارکت بخش خصوصی، جل��ب مشارکت بخش خصوصی در توسعه 
پایگاه ها با اعطای تسهیالت ویژه و حمایت از تشکیل کانون های استعدادیابی ورزشی خصوصی در ورزش های 

پایه در مناطق محروم و شهرستان ها اشاره نمود.
 در زمین��ه راهب��رد ارتقای کیفی سطح نظ��ام استعدادیابی ورزشی ب��ا مشارکت پایگاه ه��ای ورزش قهرمانی 
و فدراسی��ون ه��ای ورزشی می توان از طریق توسعه زی��ر ساخت ها، امکانات و تجهیزات فن��ی و منابع انسانی 
متخص��ص در پایگ��اه ه��ای ورزش قهرمانی کشور، بستر کیفی س��ازی فعالیت آنها را فراه��م نمود. تشکیل کار 
گ��روه علمی و تخصصی استعدادیابی، بسترسازی و ایجاد فضای همکاری برای سنجش قابلیت های جسمانی 
مستعدین ورزشی هیئت ها و انجمن ها، راه اندازی واحدهای تخصصی از قبیل پزشکی و سالمتی، پیکرسنجی، 
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روانشناسی و سنجش قابلیت های جسمانی در پایگاه ها، کمک گرفتن از متخصصان هیئت ها و فدراسیون های 
ورزش��ی در ف��از تخصص��ی استعدادیابی و سنجش شاخ��ص های مهارت��ی استعدادها، تهیه و تنظی��م فرم ها و 
فلوچارت های استاندارد استعدادیابی با کمک گرفتن از فدارسیون ها، تشکیل کارگروه اجرایی در پیشبرد فرایند 
استعدادیاب��ی ب��ا مشارکت هیئت ها و فدراسی��ون های ورزشی، ایجاد استعدادیابی گلخان��ه ای در مراکز ورزش 

قهرمانی شهرستان ها و مناطق هدف از راهکارهای پیشنهادی می باشند. 
در نهای��ت با توج��ه به موقعیت راهب��ردی پایگاه های ورزش قهرمان��ی کشور پیشنهاد می گ��ردد پایگاه های 
ورزش قهرمان��ی کشور راهبردهای تدوین شده در این تحقیق را با هماهنگی فدراسیون ها و هیئت های ورزشی 
و شهرست��ان ه��ا در تعامل با ورزش آم��وزش و پرورش اجرا نمایند و با تدوین برنامه ری��زی راهبردی و عملیاتی 
جامع و سراسری با کمک متخصصان امر از قوت ها و فرصت های موجود جهت به حداقل رساندن ضعف ها 

و تهدیدها حداکثر استفاده را نمایند و گام های موثری جهت توسعه و پشتوانه سازی ورزش قهرمانی بردارند. 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت عدم وج��ود پیشینه پژوهش��ی و مبانی نظ��ری در مورد پایگ��اه ه��ای ورزش قهرمانی از 
محدودیت های  مهم در انجام این پژوهش بود. لذا بررسی مشکالت ایجاد نظام استعدادیابی فراگیر و جامع در 
پایگاه های ورزش قهرمانی، بررسی راهبرد های مطلوب توسعه مراکز ورزش قهرمانی در سایر کشورها، مطالعه 
تطبیق��ی راهب��رد های توسعه مراک��ز ورزش قهرمانی کشوره��ای موفق و ناموفق و بررسی نح��وه مشارکت بخش 

خصوصی در توسعه استعدادیابی و پایگاه های ورزش قهرمانی برای محققان آتی پیشنهاد می گردد.
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