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با هدف طراحی برنامه راهبردی ورزش قهرمانی کشور برای کسب رتبه هشتم در  پژوهش این
چشم انداز، حوزه های کلیدی عملکرد، اهداف،  پژوهشانجام شد. در این  2224مسابقات المپیک 

نقاط قوت و ضعف، تهدید ها و فرصت ها و موقعیت راهبردی و راهبرد های وزارت ورزش و 
 2224جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های المپیک 

های مه های باالدستی کشور، از برنامهمشخص گردید. به عالوه، ضمن مطالعه اسناد و مدارک و برنا
راهبردی ورزشی کشورهای روسیه، انگلیس، امریکا، نیوزلند و چین در طراحی برنامه جامع و تدوین 

مدیران  نفر از 174راهبرد های ورزش قهرمانی ایران استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را 
مدیریت ورزشی، مربیان تیم های ملی، وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، متخصصان 

که نمونه گیری به صورت تمام  آور و شانس مدال تشکیل می دادند مسئوالن فدراسیون های مدال
شمار انجام گردید. برای جمع آوری اطالعات، از فرم های نظر سنجی، پرسشنامه )پس از تعیین 

حقیق نشان داد که وزارت ورزش و نتایج ت .اعتبار و پایایی( و جلسات بحث گروهی استفاده شد
 1های المپیک از رزش قهرمانی و کسب مدال در رقابتجوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه و

تهدید برخوردار می باشند. ماتریس عوامل درونی وزارت ورزش  12فرصت و  12، ضعف 16قوت، 
رقابت های المپیک نشان  و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در
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 ـ است. همچنین نشان دهنده غلبه ضعف ها بر قوت ها ـ 723/1داد که مجموع نمرات ماتریس 
نشان دهنده غلبه  ـ 467/1ماتریس عوامل بیرونی نشان داد که مجموع نمرات ماتریس بیرونی 

ی خلی و خارجمی باشد. تحلیل ماتریس دا -ها بر فرصت های محیطی ورزش قهرمانی کشورتهدید
نشان دهنده چیرگی ضعف ها بر  ـ WTحکایت گر آن است که موقعیت راهبردی ورزش قهرمانی 

است و اجرای راهبرد تدافعی را  ـ قوت ها و عدم توانایی در استفاده از فرصت ها و دفع تهدیدها
د در دیبرای رسیدن به هدف می طلبد. البته راهبرد های برخاسته از فرصت، رشته های ورزشی ج

، امکان دستیابی ایران به جایگاه  STبه  WTتالش به تغییر موقعیت راهبردی  از  و 2224المپیک 
 را تسهیل خواهد نمود. 2224هشتم در المپیک 

 
برنامه راهبردی، ورزش قهرمانی، المپیک، وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی  واژگان کلیدی:
 المپیک و ایران.
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 مقدمه 
 یتا حد است یو برون سازمان یسازمان طیدر مح راتییعصر حاضر، سرعت تغ یها یژگیاز و

سرعت باال  نیا .اند دهیانفجار اطالعات نام هحاضر را ده هانتقال اطالعات و ده ةقبل را ده ةکه ده
 ینیبشیپ بابسازند و  ندهیاز زمان حال به آ یسازد تا پل یسازمان ها را ملزم م ،یطیمح راتییدر تغ

ر به نظ .درست و کارا آماده سازند ماتین ها و اتخاذ تصمآمواجهه با  یسازمان را برا رات،ییتغ نیا
 .(12211فوالدوند و شاه طالبی،) امر باشد نیا یبرا یراه حل مناسب راهبردی یزیرسد برنامه ر یم

ن گامی به منظور برداشت. گذشته، با فشارهای محیطی درگیر هستندسازمان های امروزی بیشتر از 
 (.2211 ،2)ایورسن و کاسکلی فراتر از رقبا باید به دنبال بهترین راهکار بود

شوند و مسیر موفقیت امروزه مدیران سازمان ها از موفقیت ها و شکست ها به سرعت مطلع می 
رقی دست ها به رشد و ت صنایع توسعه یافته به دقت بررسی می کنند تا آنان نیز با بهره گیری از آن

 (.2211، 3یابند )شو سیانگ و جاتی پی و آنا
برنامه ریزی در سیر تکاملی خود دستخوش تحوالت بسیاری قرار گرفت که طی سه دوره گذار  

دوره فرا صنعتی، قابل تفکیک  رن نوزدهم به دوره بازارگرایی و نهایتاًاز دوره محصول گرایی در ق
. این گذار باعث شد برنامه ریزی، روش ها و انواع آن متناسب ( 2211 4است )افندی و کاسمانتینی

 .(1314 ی،نظر) با نیاز هر دوره متحول شود
راهبردی، یک سازمان از چرخ های تشکیل شده است که برنامه ریزی  راهبردیمدیریت 

 1وآن هستند )سودیارنت ریزی عملیاتی، بودجه ریزی، نظارت وا رزیابی عملکرد، اجزای اصلیبرنامه
برنامه راهبردی در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تالش های آن برای نیل  (.2211

و بیرونی هر سازمان به رسالت و اهداف بلند مدت، با توجه به امکانات و محدودیت های درونی 
در هزاره سوم، سازمان های ورزشی مانند بیشتر  .(1314 ی و همکاران،)شعبان طراحی می شود

رقابت جهانی به سازمانی راهبرد سازمان ها و نهادهای دیگر حوزه ها برای بقا و دوام در عرصه 
محور تبدیل شده اند، چرا که تفکر راهبردی در جست و جوی چرخه های زاینده و پاینده برای 

تا زمانی که برای یک سازمان هدفی مشخص نشود آن  .(1313 ی و همکاران،نظر) سازمان است
لی برنامه ریزی نشود آن سازمان نمی داند به کجا می خواهد برود و اگر هدف مشخص شود و

هر سازمانی که به دنبال موفقیت است باید  ،بنابراین د.سازمان نمی داند چگونه به آن هدف برس
اساس برنامه به آن هدف را نیز تعیین کند، بر اهداف مشخص داشته باشد و نحوه و زمان رسیدن

خود باشد تا انحرافات  تعیین شده به سمت اهداف مورد نظر پیش برود و همواره ناظر بر حرکت
 (1312 ،ریلمدی)رش احتمالی را شناسایی و تعدیل کند

هایی ر جهان حاکی از این است که کمیتهبررسی عملکرد برخی کمیته های ملی المپیک  در سرتاس
که برای انجام ماموریت و دست یابی به اهداف خود از مدیریتی قوی و مبتنی بر برنامه ریزی 

جمله ورزش قهرمانی به موفقیت های  راهبردی استفاده کردند، توانستند در فعالیت های مختلف از
آتالنتا به رتبه اول  1116چشمگیری دست یابند، به عنوان نمونه کشور چین از رتبه چهارم المپیک 
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پکن و سوم لندن و سوم ریوی برزیل دست یافت و کشور استرالیا از رتبه هفتم  2223در المپیک 
. (1313نادری نسب، ) آتن دست یافته است در المپیک آتالنتا به رتبه چهارم در المپیک سیدنی و

بررسی وضعیت موجود فوتبال جمهوری اسالمی »با عنوان  پژوهشیدر  1311نادری نسب در سال 
به بررسی نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدات  ،«ایران و تعیین موقعیت راهبردی فوتبال کشور

های احتمال موفقیت تیم WTو موقعیت راهبردی را  اخته استرزش فوتبال در ایران پردپیش روی و
ر کشور را نامناسب بیان کرده بال حرفه ای دلیگ قهرمانان آسیا و شاخص های فوتباشگاهی در 

 .(1312و همکاران،  نسبی)نادر است
اساسی با ابعاد مهم جهانی مطرح است. شاید دلیل این  ورزش به عنوان یک مفهوم عمده و

شماری در سراسر دنیا زش باشد که آن را به موضوع مورد توجه عده بیموضوع جذابیت های ور
ارزنده برای معرفی  عاملی(. امروزه در مجامع ورزش به عنوان 1314حسینی، ) تبدیل کرده است

مهم برای هر کشور  ملت ها به شمار می رود و موفقیت در رقابت های جهانی و المپیک یک امتیاز
ورزش بسیار فراتر از یک رقابت بوده و به حوزه های سیاسی، فرهنگی،  درواقع،. محسوب می گردد

 اجتماعی، اقتصادی، تجاری و صنعتی راه یافته و به موضوعی پیچیده و چند وجهی تبدیل شده است
لذا توسعه موفق و همراه با توسعه همه جانبه ورزش نیازمند نگاهی بلند مدت و  (،1333)الهی، 

اساس با مطالعات دقیق و گرایی و جدیت اجرایی است. بر اینهمراه با عمل جامع در برنامه ریزی 
جامع وزارت ورزش و جوانان جمهوری  ةبا رویکردی جامع و مبتنی بر متدولوژی های علمی، برنام

حاضر در تالش است  پژوهش ،طراحی خواهیم نمود. از این رو 2224اسالمی ایران را برای المپیک 
ی و کمیته مل جوانان ه های علمی به طراحی و تدوین برنامه جامع وزارت ورزش وبا استفاده از شیو

ورزش قهرمانی برای کسب جایگاه هشتم جهان در المپیک  هالمپیک جمهوری اسالمی ایران در حوز
 بپردازد.  2224

مبادرت انداز خود های ورزشی در سطح جهان نیز به تدوین بیانیه چشمبسیاری از سازمان
ورزش استرالیا، مسیری  گونه اعالم کرد:این استرالیا دولت 2212می  11در  اند. به عنوان مثالنموده

میته های ملی.کگذاری دولت در فدراسیوناین آغازی بود برای افزایش سرمایهست و برای موفقیت ا
را  کهای المپیملی المپیک استرالیا عنوان کرد که مهم است که ورزشکاران، طبیعت خاص بازی

یک استرالیا ملی المپ ةمیتک درک کنند و به خوبی برای رقابت در مسابقات المپیک آماده شوند.در پایان
های المپیک لندن عملکرد عالی داشته باشند. یزهایی را ایجاد خواهد کرد تا ورزشکاران در بافرصت

ن آ د کرد تا ورزشکارانتشویق خواه های ملی راالمپیک استرالیا، فدراسیون ةتر اینکه کمیتمهم
همتی ) الزامات ضد دوپینگ آگاه ساخته و آن الزامات را بپذیرند را در مورد مسائل و مجموعه

 ،هایی برای ورزشکاران انتخاب نشدهدر این چارچوب، عدالت، استقالل و برنامه .(1317یف، عف
این کمیته است که بهترین ورزشکاران باید عادالنه انتخاب شوند و  خوجود داشت و اعتقاد راس

 های آموزشی، پزشکان،المپیک استرالیا تشخیص داده است که مربیان، تکنیک ةهمچین کمیت
مدیریت شخصی نقش کلیدی در موفقیت ورزشکاران در مسابقات المپیک بازی  متخصصان و

بیش از هر جای دیگر، موفقیت در ورزش مترادف است با انگیزی طور بحثه در استرالیا ب د.نکنمی
ها از قبیل شهامت و حس بازی جوانمردانه ترین ویژگیمهم ةها نماینداین موفقیت حس افتخار ملی.

کبار بر عملکرد ورزش قهرمانی در باالترین سطح یعنی یسال  4ها هـر هستند. تمرکز همه استرالیایی
 .(1313و همکاران، )نادری نسب  باشدالمپیک می
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و  ، چشم اندازن برنامه راهبردی با اعالم رسالتملی المپیک قطر نیز در راستای تدوی کمیتة
 ،و ارزش های اخالقی از طریق ورزش ، صلحی دارد به توسعه و ترویج المپیزماهداف کالن خود سع

نی و ورزش قهرمانی ، توسعه ورزش همگاامه های کمیته بین المللی المپیکپیروی از اهداف و برن
 هملی المپیک عراق با وجود مشکالت زیاد دست به تدوین برنامکمیتة  (.1312 ،)نادری نسب بپردازد

 -2 ؛ارتقای جایگاه ورزش عراق در مجامع بین المللی -1: هبردی خود با اولویت های راهبردیرا
یافتن حامیان مالی مورد نیاز به  -3 ؛تدوین برنامه های بلند مدت برای توسعه رشته های ورزشی

 (.1331)نادری نسب،  منظور تسریع در اجرای برنامه ها
ن فوتبال به عنوان رهبر جهایا عبارت است از تبدیل این کشور انداز فدراسیون فوتبال استرالچشم

به دهنده ای عمل خواهد کرد که جهتدر مسابقات جهانی زیر نظر فیفا. این فدراسیون به گونه
انداز برنامه جامع (. چشم2214، 1)امپریکال سطوح باشد هگر آن در کلیهای فوتبال و هدایترقابت

 انداز از نیاز آیندة جامعه برایفوتبال ایرلند عبارت است از فوتبال برای آیندة جامعه. در این چشم
عی و مسائل اجتما های سالمتی، نشاط، شادابی،تأمین نیازهای اساسی خود توسط فوتبال در حیطه

 (. 2214)امپریکال،  ایرلند یاد شده است و از فوتبال به عنوان حامی جامعه فرهنگی یاد شده است
ردی رایند تدوین برنامه راهبهای کلیدی عملکرد از موضوعاتی است که به تسهیل فتعیین حوزه

(. به 2226 ،2سارتر)نل  نمایدهای یک سازمان کمک مینهایت دسیابی به اهداف و اولویتو در
های کلیدی عملکرد خود های ورزشی به تعیین اهداف و حوزههمین منظور بسیاری از سازمان

رالیا فوتبال است های کلیدی عملکرد در برنامه جدید توسعهحوزه مبادرت می نمایند. به عنوان نمونه
ران، وسعه آموزش مربیان و داوعبارت اند از:  تمرکز بر برنامه قبلی و ارتقای مسابقات،  حفظ روند ت

حضور در رقابت های مالی لیگ های جهانی و حضوربازیکنان مستعد در لیگ های برتر جهان از 
(. در برنامة جامع فوتبال نیوزلند نیز اهدافی 2216 3،جمله اللیگا و لیگ برتر انگلیس )گلوی دی

توسط تیم ملی امید این کشور  2224چون کسب جایگاه معتبر در جام جهانی و حضور در المپیک 
مطرح گردیده است که سرچشمه این برنامه ها مربوط به رهبری و مدیریت، درآمد منظم مالی و 

های حوزه (.2224 - 2212 ،سال گذشته می باشد. )برنامه راهبردی ورزش نیوزلند 12برنامه جامع در 
ها، فوتبال پایه، مدارس باشگاه :ند ازابال کشور چین عبارتجامع فوت کلیدی عملکرد در برنامه

(. 2216 4،)وانگ پی هونگ فوتبال، بانوان، آموزش مربیان، داوران، پزشکی ورزشی، بازاریابی و رسانه
ها، کانات و زیرساختهای کلیدی عملکرد عبارت اند از: امدر انگلیس حوزه فوتبال هتوسع ةدر برنام

ها، حوزة سالمت و تندرستی ورزشکاران، جاد باشگاههای کوچک، ایفوتبال در زمین آموزش، توسعه
بخش داوطلبانه، بخش مربوط به معلوالن، بخش فرهنگی ـ اجتماعی فوتبال، بخش افزایش مشارکت 

ملی المپیک زیمباوه نیز با تجزیه و تحلیل محیط  کمیته(. 1111 ،1)استوان اچ ، اپلبوم فعال ورزشی
بردی خود اقدام کرده است. این برنامه با مشارکت ذینفعان برای درونی و بیرونی به تدوین برنامه راه

های ت شرکت در بازیطراحی گردیده است که در چشم انداز خود بر بهبود کیفی 2222 -2223دوره 
 (.1312)نادری نسب،  کید کرده استبین المللی تأ

                                                           

1. Empirical 

2. Nell carter 

3. Jan D. Galloway 

4. Wang P, Hong 

5. Steven H. Appelbaum 
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مأموریت سازمان، عواملی تهدید کننده  ( معتقد است که در تدوین راهبرد باید1331) 1دیوید
آورند شناسایی شوند، نقاط قوّت و ضعف داخلی هایی را به وجود مییا عواملی که فرصتسازمان 

وناگون های گها راهبردسازمان مشخص گردد، اهداف بلند مدت تعیین شوند و برای این فعالیت
ر ها را به حداکثها و فرصتناسب قوّتاساس این روش، یک راهبرد مشناسایی و انتخاب شوند. بر

ها در چهار حالت پیوند رساند. در این تحلیل، راهبردها و تهدیدها را به حداقل ممکن میو ضعف
(.  به طور کلی، بسیاری 1334 های راهبردی از بین آنها انتخاب شود )طیبی،شوند تا گزینهداده می

 های فوتبال کشورهای مختلفو فدراسیونیک استرالیا المپ کمیتههای ورزشی و از جمله از سازمان
ملی  میتهکاز رابطه خود با  ملی المپیک استرالیا کمیتهاند و های خود مبادرت نمودهبه تدوین راهبرد

یابی کرد تا برای دسترا های المپیک نهایت استفاده برای بازی 2212سازماندهی لندن  کمیتهبریتانیا و 
های تمرینی و آموزشی مناسب در بریتانیا استفاده های المپیک لندن از مکانبه موفقیت در بازی

ری، های تجاهای ایجاد انگیزهالمپیک استرالیا، طرحملی  کمیتههای اجرایی ترین طرحاز مهم نماید.
یوزلند و همچنین ن های اجرایی متخصص سپرده شد.طرح کسب مدال طال، نقره و برنز بود که به تیم

از نظرات گروه مدیریت و تدوین برنامه راهبردی نیوزلند، هشت  با استفاده 2224تا  2212دوره  برای
 کار خواهد گرفت تا مطمئن شود که به مأموریت عملکرد عالی نائل خواهد شدراهبرد کلیدی را به

 .(1222 -2224 ، 2برنامه راهبردی نیوزلند)
شکاران و مربیان هایش را برای عملکرد برتر ورز)رهبری(: گروه مدیریت برنامه، سرمایه 1راهبرد 

 هدایت خواهد کرد.
های برنامه جامع صرف حمایت از سرمایه %72گذاری(: بیش از های سرمایه)هدف 5راهبرد 

 .آور( یا شانس مدال خواهد شدمدالهای ورزشی هدفمند )رقابت
مرحله را برای راهبرد فوق پیشنهاد کرده است که  1 ،راهبردی هورزشکار(: برنام)پیشرفت  8راهبرد 

ها و آموزش مهارت -2 ؛کشف استعدادها -1از دوران کودکی تا عملکرد عالی طی خواهد شد: 
 -4 ؛های ویژه و تخصصیتوانایی ها و توسعهشرکت در بازی -3 ؛های حرکتی پایهتوسعه مهارت

کاران تا ین ورزشمنحصر بفرد توسط محققان در مسابقات تا ا ستعدادهای برتر وعملکرد: شناسایی ا
 شایسته: ورزشکاران در مسابقات جهانی برنده خواهند شد. -1یابند  سطح جهانی ارتقا

 شود های پیشرفته مربیگری میاین راهبرد شامل برنامه)توسعه مربیگری(:  2راهبرد 
 وانمندی مدیران اجرایی، مربیان، کارکنان و مدیران ستادی ارتقا یابد. ت ها(:)بهبود توانمندی 2راهبرد 
دانش مورد توجه قرار  ها و مراکز تحقیقاتی برای جذب)انتقال دانش(: توجه به دانشگاه 0راهبرد 

 خواهد گرفت.
رسانی(: در این  راهبرد به طراحی سیستمی پرداخته شده )طراحی  اجرای سیستم خدمت 2راهبرد 

های الزم از جمله پزشکی، های تمرین، مراقبتبا بررسی زندگی ورزشکاران و مربیان و زمانتا 
  .ها ارائه دهندتغذیه، بدنسازی را به آن

های های تمرینی، ویژگی)ارائه تسهیالت با کالس جهانی(: سعی خواهد شد تا با ارائه برنامه 3اهبرد ر
رنامه )ب تسهیالت ملی تا سطح باالی جهانی توسعه یابدمربیان، امکانات و تسهیالت ورزشی و 

 (.2212 -2224راهبردی نیوزلند 

                                                           

1. David 

2. New Zealand strategic plan 



 8238 پاییز 22: شماره                         جوانان          ورزش و  یمطالعات راهبرد   فصلنامه 

 

 

121 

 2212تا  2222برای دوره برنامه راهبردی المپیک چین نیز با نگاه جامع با عنوان رویای چین 
 هاسیاست -2 ؛ارتباط تاریخی کشور چین با المپیک -1: طراحی شده بود که شامل موارد زیر است

های چین در ارتباط با راهبرد -3 ؛هاهای جامعه ورزشی چین و تغییرات جدید در آنمشیخط و
ن پیشرفت ورزش چی -1و  2223اهداف و آمادگی بازی المپیک  -4 ؛توسعه و شرکت در المپیک

 مشخص شده،، که با دستیابی به اهدف تعیین شده در المپیک های 2212تا  2223بعد از المپیک تا 
 داشت.را ز موفقیت این کشور نشان ا

برنامه  - 2222-2212راهبرد برای بردن مدال المپیک طی دوره  -1این برنامه که شامل دو سند: 
 :بود براساس موارد ذیل انجام گرفت 2223کسب قهرمانی المپیک  راهبردی برای

 حوزه های کلیدی مورد توجه در این برنامه عبارت بودند از:  
 شی المپیک رشته های ورز - 1

 4های مختلف ورزشی رقابتی وجود دارد که توسط وزارت ورزش چین به در المپیک رشته
 ها راهبرد تدوین شده است:بندیبندی شده است و برای هر کدام از این دستهگروه دسته
 ؛های ورزشی سنتی در المپیک: حفظ برتری در مسابقاترشتهالف( 
 ؛های بیشترشی: کسب مدالهای ورزتوانایی باال در رشتهب( 
 ؛های بیشترهای ورزشی مستعد در المپیک: حرکت به سمت کسب مدالرشتهج( 
 های ورزشی المپیکی ضعیف: رسیدن به کیفیت و استاندارد مناسبرشتهد( 

 افزایش ورزشکاران المپیکی - 2
ها: تعداد تیمگسترش  -1برای افزایش ورزشکاران المپیکی در سه حوزه تمرکز صورت گرفت: 

هر تیم ورزشی با  -3 ؛گسترش تعداد ورزشکاران -2ها؛ های جوانان و دیگر تیمی، تیمهای ملتیم
 راهبردی را کسب کند. برنامههای مورد انتظار در اهداف خاص خودش باید مدال

 افزایش منابع مالی المپیک - 3
 33/4گیری داشت و به چشم افزایش 2223منابع مالی وزارت ورزش کشور چین برای المپیک 

 درصـد آن به ورزشکاران، مربیان، ساختار و کسب مدال اختصاص یافت. 12میلیارد دالر رسید که 
 2223های ورزشی پس از المپیک گیری توسعه رشتهجهت - 4

برنامه احساسی  -1گیری ورزش چین به سمت موارد فوق بود: جهت 2223پس از المپیک 
های اجرای برنامه متمرکز در مدیریت اداری سیستم رشته -2 ؛های المپیکشادی پس از موفقیت

های گیر شدن فعالیتفراگیر و همه -1 ؛سازی ورزشتجاری -4 ؛توسعه بازاریابی -3 ؛ورزشی
 های ورزشی در بین عمومتوسعه سریع فعالیت -6 ؛ورزشی

 
 اهداف برنامه ورزش چین

 المللی است.های بینشدن و برتری از طریق رقابت هدف اساسی ورزش چین ایجاد حس برنده -
 پرور تأسیس شد.برای دسترسی به هدف برنده شدن، مرکز سیستم ورزش قهرمانی و نخبه -
 ای چین را قدرتمند ساخت.، سیستم ورزش قهرمانی و حرفه2223های ورزشی المپیک رقابت -

 قسمتی ،ارزیابی برنامه های ورزش نیوزلنددر  2212ای عملکرد نیوزلند در المپیک بسته رسانه
در 1که توسط سیتر و گراهام  کشور است ناز تدوین شاخص های ارزیابی برنامه های المپیکی ای

ترس ای قابل دسزمینهاطالعات، پیش شدنمهیا آسان ای برای این بسته رسانه .ارائه شده است 2211

                                                           

1. Seatter and Graham 
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، پوشش 2212 -های المپیک لندنا در بازیورزشی رترین رویدادهای نگارها که بزرگبرای روزنامه
 2226ای از سال نگارها با ارائه تصاویر و حقایق طرح و برنامهروزنامه دهند، طراحی شده است.می

این راهبرد همه نیازهای ورزشکاران  .کنندهای لندن بیان میبرای بازی ،با تدوین راهبرد و اهداف
دهند. د تا فعالیت بهتری را در لندن بروز بکنآرامش بیشتر فراهم میتن احساس نیوزلندی را برای داش

اری گذکه سرمایهاست  به پایان رسیده بود و نکته این 2211ورزشکار در سال  21این طرح با اجرای 
مایت صورت گرفته بود تا با ح ،مستقیم روی این ورزشکاران که احتمال موفقیت بیشتری داشتند

ند و در المپیک موفق باش غیره،فاده از تسهیالت، تمرین و آموزش مناسب و بیشتر کشورشان، است
 ها بردهای بیشتری ار در سطح جهان داشته باشند.تصور هم بر این بود که نیوزلندی

های نیوزلندی المپیک بر روی سکو ایستادند بیشتر مردم و مدیران ورزش این که مدالیستزمانی
توانمندی و موقعیت  :بزرگ به آنها کمک کرده بودند از جملهکشور به عملی شدن این کار 

، ها، پزشکان، ماساژورهاها، متخصصان تغذیه، فیزیولوژیستو تحلیل تکنیک متخصصان، اجرا
 کات اساسیهای روحی و ذهنی مربیان از نشناسان و مشاوران، تمرینات و مهارتها، روانفیزیوتراپ

های موجود در نیوزلند از عوامل مهم تأمین سازنده با دیگر ارگان که تعاملبودند و نکته دیگر این
پرورش  این برنامه با تدوین چشم انداز  (.2211سیتر و گراهام، بود ) منابع برای رسیدن به موفقیت

در  2223های پیروز در سطح جهانی با یک سرمایه گذاری مناسب انجام شد. در المپیک نیوزلندی
موفقیت نصیب این کشور شد و در بین  ،مورد نظر که هدف کشور نیوزلند بودرشته ورزشی  6یا  1

ها های مورد نظر دست یافت که این رشتهها به مقام سوم در رشتهکشورهای شرکت کننده در رقابت
گذاری بود که شانس کسب مدال را داشتند و تمرکز بر کسب همان راهبرد مورد نظر همراه با سرمایه

، 2212یک لندن نیز متصور خواهد بود و این برنامه ادامه پیدا خواهد کرد. در ژانویه مدال در المپ
 11و  2212-2211میلیون دالر برای سال   12گذاری جدیدی را به ارزش دولت بودجه سرمایه
این مبالغ برای  اعالم کرد. 2212میلیون دالر هر سال بعد از  22و  2211-2212میلیون دالر در سال 

گذاری نسبت شود که این سرمایهمیلیون دالر می 62حدود  2222-2213دهای نیوزلند در سال عملکر
ورزش  1درصد از سرمایه عملکرد عالی به  72افزایش داشته است. حدود  %12به سه سال گذشته 

 (.2211سیتر و گراهام، ) هدفمند و موفق در المپیک تحویل داده شد
از دیگر برنامه های مورد مطالعه بود که در  2224ا المپیک برنامه جامع توسعه ورزش روسیه ت

این طرح یک برنامه ریزی به منظور توسعه و پیشبرد ارزش تندرستی و سالمتی و  ادامه آمده است.
، مشارکت بیشتر مردم زشکاران در رقابت های بین المللیموفقیت ور ،زندگی فعال، پیشرفت ورزش

 2221باشد که در سال  سطح درآمد ورزشکاران می یو ارتقادر رده های مختلف سنی در ورزش 
حرانی وضعیت ب برخالفبه تصویب رسیده است و در ضمیمه آن به این نکته اشاره شده است که 

برنامه جامع توسعه ورزش روسیه ) .روسیه و جهان، نباید مقوله ورزش تحت تاثیر قرار گیرد اقتصاد
 (.2224تا المپیک 

 :مهم زیر وجود دارد این طرح موارددر 
توسعه ورزش اسکی و اسکیت یخی که به همین منظور مرکز ناواگرکس با هزینه بسیار باال و 
امکانات مناسب افتتاح شد و ورزشکاران جوان روسیه به منظور کسب امادگی برای شرکت در 

ی خاص برای در این مرکز تمرین می کنند. تاسیس کمیته ا مسابقات مهم و رقابت با کشور کانادا
که در دولت روسیه به تصویب رسید.  2213سازماندهی تیم های ملی روسیه در مسابقات جهانی 

 ،له هماهنگی با دولت های ناحیه ای، خبرگزاری های داخلی و خارجیاین کمیته وظایف مهم از جم
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رفع پوشش رسانه ای و همچنین تمام خواسته ها و نیاز های وزیر ورزش را در مسائل مختلف 
 (.2224برنامه جامع توسعه ورزش روسیه تا المپیک، ) خواهد کرد.

 21که دربرگیرنده  2223با توجه به افزایش مشارکت فعال ورزشی تا سال  روسیه اعالم کرد
 به بیش از 2211در صدد خواهیم بود تا این مشارکت در سال  ،میلیون نفر از افراد جامعه می باشد

 .درصدی را داشته باشیم 72مشابه همسایگان اروپایی مشارکت  ه شاید بتوانلیون نفر برسانیم کمی 42
ه د و بندر همه جای کشور در دسترس عموم باش مطلوبهمچنین باشگاه های ورزشی باید به طور 

استادیوم و مرکز ورزشی در رشته های مختلف با  باشگاه، 322تعداد  2211در سال  همین منظور
 که موفقیت این کشور در این زمینه متوسط بود گذاری مناسب ساخته شد تسهیالت مالی و سرمایه

هزینه آمادگی جسمانی و تربیت بدنی جامعه  تری در این زمینه تعریف شود. باید پروژه برزگکه 
میلیارد  12مبلغ  2211در سال  یک موضوع جداگانه بوده و با توجه به هماهنگی با وزیر اقتصاد

یکی از برنامه های این طرح ایجاد یک استخر  اختصاص یافت که 2214سه ساله تا  روبل به طرح
برنامه جامع توسعه ورزش روسیه تا المپیک مدرسه می باشد. )و یک باشگاه ورزشی برای هر 

شهر  2213کسب مقام های مناسب و همچنین میزبانی آبرومندانه در مسابقات دانشجویی  (.2224
اسب در المپیک و پاراالمپیک هزار ورزشکار دانشجو از سراسر دنیا و عملکرد من 11کازان با مشارکت 

اص در ، توجه به رشته های خبه فناوری ورزشی نوین جهانیبه روز رسانی و دسترسی  ،2214
باشگاه ورزشی با  12افتتاح  هاکی روی یخ در بخش بانوان، ،کشور از جمله اسکیت نمایشی، پاتیناژ

متخصص و  312222استخدام و به کارگیری  ،2211آموز ویژه مدارس در سال دانش  322ظرفیت 
سابقات ورزشی جلسه( در هفته در کلیه مدارس، برگزاری م3اجباری کردن تربیت بدنی )

ل درصدی در سا 31افزایش مشارکت توسعه مشارکت ورزش دانش آموزی ) ،آموزی سالیانهدانش
ی هفتگ ـهم کردن شرایط انجام سه جلسه تمرین اجباری ، فرادرصدی در اکثررشته ها( 3و  2212

تفاهم نامه بین  21لیگ ورزشی در بخش ورزش دانشجویی، تدوین  13برای دانشجویان و ایجاد 
ای ملی در حوزه های ایجاد مراکز ویژه تیم ه ،2211و سازمان های ورزشی در سال  )وزرا( دولت

پزشکی ورزشی شامل آموزش پزشک  هایوسعه برنامهت ،مختلف تمرینی، برنامه ریزی و سازماندهی
 22222تا  12222ملی ماهیانه ورزشکاران تیم پرداخت حقوق ثابت به ورزشکاران )، و فیزیوتراپ

و در صورت  روبل افزایش می یابد 122222روبل که تا  32222فوتبالیست ها و هاکی بازان  ،روبل
 2212رشته در سال  37(، تدوین برنامه خاص برای کسب مدال پاداش ویژه نیز دریافت خواهند کرد

به  2213تا  2211های  و افزایش میزان بودجه اختصاصی به آماده سازی تیم های روسیه در سال
با برنامه راهبردی روسیه بود.  میلیارد روبل از برنامه های عملیاتی مرتبط 3/31 ،4/34، 2/12ترتیب 

 (.2224لمپیک برنامه جامع توسعه ورزش روسیه تا ا)
دهد که برخی از کشورهای آسیایی و اکثر کشورهای اروپایی و  مطالب بیان شده  نشان می

آمریکایی در دهه های گذشته با برنامه ریزی های منظم توانسته اند گام های بلندی در راه توسعه 
 برخالفورزش بردارند. حرکت رو به جلوی این کشورها سبب شده است که ورزش کشورمان 

های اخیر نتواند انتظارات مردم را برآورده سازد و جامعه  اقدامات انجام شده و پیشرفت های سال
(. وجود برنامه جامع برای 1331 ،نادری نسب، بی بهره بماند. )ایرانی نیز از اثرات حاصل از ورزش

پیک به ملی المکمیتة وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران در حوزه ورزش همگانی در 
 لذا خردمندانه است همیت خاصی دارد.لحاظ کسب موفقیت در المپیک برزیل و ایجاد غرور ملی ا
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که وزارت ورزش با استفاده از برنامه ریزی جامع، عالوه بر مزایای موجود در بطن فرآیند برنامه 
هتر در ه بریزی به پیشبرد اهداف این سازمان در توسعه اصولی تر و ورزش قهرمانی و کسب جایگا

، اینکه وزارت ورزش و جوانان جمهوری . از طرف دیگرعرصه های بین المللی کمک شایانی نماید
اسالمی ایران بتواند بدرستی وضعیت موجود خود را شناسایی کند، مقصد مناسب را تشخیص و با 

شده است  ثتوجه به تغییرات قابل پیش بینی نحوه رسیدن به آن را معین نماید، چنین مزایایی باع
ز به ... نی که سازمان های ورزشی کشورهایی چون استرالیا، نیوزلند، ژاپن، چین، عربستان ، عراق و

 (.1331 ،تدوین برنامه جامع خود در سال های گذشته مبادرت ورزند )نادری نسب
خود در دهه گذشته به توسعه فوتبال  راهبردی( با تدوین برنامه UEFAدر همین رابطه، یوفا )

دموکراسی در فوتبال،  اهدافی چون ارتقای درکه  کرده استاین قاره کمک شایانی نموده و اعالم 
و همچنین افزایش قابلیت ها و ظرفیت های ورزش فوتبال در اعضاء این  ها شفاف سازی فعالیت

یایی آسبا تدوین برنامه چشم انداز فوتبال آسیا در چند کشور  AFCموفق بوده است و همچنین  ،قاره
(. 2221 ،1)نایون ... به توسعه فوتبال در این قاره می اندیشد. از جمله ایران، بنگالدش، چین، هند و

های برنامة جامع خود را برای سال SWOTو همچنین فدراسیون فوتبال نیوزلند نیز براساس تحلیل 
انی اهداف و های تدوین شده همخوطراحی نموده است که با توجه به راهبرد 2212تا  2226

این  فدراسیون فوتبالنها که با مدیریت و مشاوره کها بسیار نزدیک بوده و توسعه رقابترسالت
 ،2)وانگ پی هونگ وای گیرد، جهت دهنده اصلی به راهبرد فوتبال نیوزلند استکشور صورت می

2214.) 
می ایران نیز ملی المپیک جمهوری اسال کمیتةاین موضوع در مورد وزارت ورزش و جوانان و 

تالش های گسترده مسئولین و دست اندرکاران، مشابه سازمان  برخالفکه  به طوری ؛صدق می کند
به باشد و ایانه برای انجام مسئولیت خود می، فاقد برنامه اجرایی و واقع گریت بدنی در گذشتهترب

های مناسب در المپیک یل عدم کسب رتبهنداشتن چنین برنامه ای می تواند یکی از دال الاحتمطور 
زشی در سطح جهان با تدوین که بسیاری از سازمان های ور بنابراین، در حالی .گذشته باشد

 ،های جامع توانسته اند به خوبی به رسالت خود عمل کنند و به اهداف مورد نظر دست یابندبرنامه
ی اسالمی ایران هنوز ملی المپیک جمهور کمیتهاین مساله مطرح است که وزارت ورزش وجوانان و 

برای انجام مسئولیت های خود برای کسب رتبه مناسب در رشته های مختلف  راهبردیفاقد برنامه 
(. بدین منظور، این 1313، ) نادری نسب می باشد.  2224در سطح جهان و به خصوص در المپیک 

ی لگوها و روش های علمو استفاده از ا راهبردیسعی دارد با بکارگیری فرآیند برنامه ریزی  پژوهش
ویژه در سازمان های ورزشی، به طراحی و تدوین برنامه جامع ورزش و همتداول مورد استفاده ب

ه ابی ببرای دست ی کمیتة ملی المپیک ایرانجوانان جمهوری اسالمی در حوزه ورزش قهرمانی در 
چشم انداز، اهداف بلند  و به سؤال های اساسی زیر پاسخ دهد: بپردازد 2224رتبه دهم در المپیک 

، راهبرد ها، موقعیت مدت، حوزه های کلیدی عملکرد، نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت ها
ملی المپیک در حوزه ورزش  کمیتهبرنامه های عملیاتی وزارت ورزش و جوانان و  اصولراهبردی و 

 ؟چیست 2224های المپیک در المپیک  قهرمانی و کسب مدال در رقابت
 

                                                           

1. Nayon  
2. Wang P, Hong Y 
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 شناسی پژوهشروش 
که قصد دارد با تدوین برنامه  هدف، از نوع تحقیقات کاربردی استبر مبنای  پژوهشاین 

ملی المپیک  کمیتههای علمی به بهبود عملکرد وزارت ورزش و جوانان و  راهبردی از طریق روش
 ـ یدر حیطه قهرمانی کمک نماید. عالوه بر این، بر حسب روش گردآوری اطالعات، از نوع توصیف

هایی ملی المپیک و فدراسیون کمیته، صورت مطالعه وزارت ورزش و جوانانکه به  می باشدتحلیلی 
با بررسی وضعیت موجود  پژوهشاین ه شانس مدال را دارند یا مدال آورند، صورت گرفته است. ک

های  و از روش و ترسیم وضعیت مطلوب این سازمان ها در حیطه مطالعات راهبردی انجام شده
 :شده است استفادهاطالعات  زیر برای گردآوری

جاری مطالعه وزارت بررسی اسناد و مدارک موجود مربوط به سوابق فعالیت های گذشته و 
ملی المپیک و فدراسیون هایی که شانس مدال دارند یا مدال آورند،  مطالعه  کمیته، ورزش و جوانان

لی اصل های ک شم انداز بیست ساله کشور، سیاستسند چ ام آور ملی و بین المللی از جملهاسناد الز
 ملی کمیته، نامه وزارت ورزش و جوانان های کلی برنامه پنجم، اساس قانون اساسی، سیاست 44

المپیک و فدراسیون هایی که شانس مدال دارند یا مدال آورند، برنامه سوم و چهارم توسعه ، برنامه 
لزامات ا اسبق تربیت بدنی و ابالغیه های موجود، سازمانملی المپیک، سند راهبردی  کمیتهراهبردی 

، بررسی مطالعات و برنامه های ...( بین المللی المپیک )مقررات و قوانین، بخش نامه ها و کمیته
تدوین شده فدراسیون ها، کمیته های ملی المپیک و وزارت ورزش کشور های منتخب، نظر سنجی 

ملی المپیک، وزارت ورزش کشور، مربیان، ورزشکاران تة کمیاز مدیران فدراسیون های منتخب، 
صاحب مدال در المپیک و نخبگان مدیریت ورزشی با استفاده از پرسشنامه ها و فرم های شناسایی 

 .و تعیین موضوعات مندرج در برنامه راهبردی
ون های شامل رؤسای کمیته های فدراسیون های منتخب، مدیران فدراسی پژوهشجامعه آماری 

ملی المپیک، مربیان تیم های ملی، ورزشکاران صاحب  کمیته، مدیران منتخب، مدیران وزارت ورزش
ها نظرسنجی به عمل آمد.  مدال در المپیک، نخبگان و کارشناسان مدیریت ورزشی بودند که از آن

اساس که نمونه آماری به روش تمام شمار انتخاب شدند. برنفر بودند  174نمونه آماری ما شامل 
موضوعات راهبردی مورد نظر در برنامه در طول انجام کار برای گردآوری اطالعات مورد نیاز از 

باز، پرسشنامه های عوامل درونی، پرسشنامه های  با محتوای سؤال های SWOTفرم های شناسایی 
PEST SCAN ، کمیتهفرم های تعیین اهداف بلند مدت وزارت ورزش ، فدراسیون های منتخب و 

پیک، ملی الم کمیتهفرم های تعیین راهبردهای وزارت ورزش، فدراسیون های منتخب و  لی المپیک،م
ه ملی المپیک ک کمیته، فدراسیون های منتخب و تعیین موقعیت راهبردی وزارت ورزشهای  فرم

 میتهکاساس الگوی تعیین موقعیت راهبردی وزارت ورزش، فدراسیون های منتخب و ها بر این فرم
ریب عیین ضالمپیک )از لحاظ وضعیت درونی و وضعیت بیرونی( طراحی گردید که شامل تملی 

ها( و همچنین برای عوامل  ها و ضعف و نمره عوامل درونی )قوّت اهمیت )وزن(، شدت عامل،
، فدراسیون های ت تعیین موقعیت نهایی وزارت ورزشنهایها و تهدیدها( و در بیرونی )فرصت

بود. در این  SO ،ST ،WO ،WT لمپیک از لحاظ درونی و بیرونی در جایگاهملی ا کمیتهمنتخب و 
لمپیک ملی اکمیته ، فدراسیون های منتخب و تعیین موقعیت راهبردی وزارت ورزشها به منظور  فرم

 شدت»و نیز نمره به « ضریب اهمیت )وزن(»از پرسش شوندگان خواسته شد که با دادن نمره به 
 موقعیت مبادرت نمایند.به تعیین « عامل

برای تجزیه و تحلیل همزمان عوامل درونی و بیرونی از ماتریس درونی و بیرونی استفاده شد. 
ملی المپیک در ورزش قهرمانی کمیتة این ماتریس برای تعیین موقعیت راهبردی وزارت ورزش و 

عوامل درونی و  به کار رفت. برای تشکیل این ماتریس، نمرات حاصل از ماتریس های ارزیابی
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وزه ملی المپیک در حکمیتة بیرونی در ابعاد افقی و عمودی قرار گرفتند تا جایگاه وزارت ورزش و 
بتوان راهبرد مناسبی برای  ،که ورزش قهرمانی در خانه ای از این ماتریس مشخص شود به طوری

و از یک « دیوید»مدل و ماتریس مبتنی بر  SWOT آن اتخاذ گردد. برای تدوین راهبرد ها از تحلیل
ها تها، قوّها و فرصت ماتریس چهارخانه ای استفاده شد. برای این کار، از مقایسات دو به دو )قوّت

، SO ها، ضعف ها و تهدیدها( برای تعیین راهبردهای چهار گانه و تهدیدها، ضعف ها و فرصت
ST،WO ، WT  شوندگان استفاده و بر مبنای قضاوت تحلیلی و شهودی و طوفان مغزی پرسش
در بخش آماری توصیفی، اطالعات جمع آوری شده به صورت شاخص های فراوانی، درصد  شد.

و همچنین به صورت نمودار و جداول دسته بندی گردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش 
وری و های مح ها، تهدیدها، ارزشها، فرصت ها، ضعف آمار استنباطی به منظور رتبه بندی قوّت

استفاده شد. برای سایر موارد مندرج « فریدمن»اهداف بلند مدت ورزش قهرمانی از آزمون رتبه ای 
بهره گرفته   SWOTویژه تحلیل ب موضوع از تحلیل های راهبردی بهدر برنامه راهبردی، بر حس

 شد.
 

 یافته های پژوهش
المپیک در حوزه ورزش ملی  کمیتهدر برنامه راهبردی تدوین شده برای وزارت ورزش و 

ابتدا نتایج دو دوره گذشته المپیک که خود یکی از شاخص  ،2224رمانی و کسب مدال در المپیک قه
است بیان می شود و سپس چشم انداز، اهداف بلند های کلیدی مورد توجه در ارزیابی ها بوده 

ها، موقعیت هبردمدت، حوزه های کلیدی عملکرد، نقاط قوت و ضعف، تهدید ها و فرصت ها، را
 رزشملی المپیک در حوزه و کمیتهبرنامه های عملیاتی وزارت ورزش و جوانان و  اصولراهبردی و 

 .گرددمی  مطرح 2224های المپیک  قهرمانی و کسب مدال در رقابت
 

  53808و  5385نتایج جمهوری اسالمی ایران در دو دوره المپیک  -8
 هایجدولمی باشد که در  2216و  2212دوره المپیک دو  23و  17نتایج حاکی از کسب رتبه 

 آمده است: ،2و  1
 نلند 5385 المیپک کشورها دررده بندی  .8 جدول

 مجموع برنز نقره طال کشور رتبه

 124 21 21 46 آمریکا 1

 37 22 27 33 چین 2

 61 11 17 21 بریتانیا 3

 32 33 21 24 روسیه 4

 23 7 3 13 کره جنوبی 1

 44 14 11 11 آلمان 6

 34 12 11 11 فرانسه 7

 23 11 1 3 ایتالیا 3

 17 1 4 3 مجارستان 1

 31 12 16 7 استرالیا 12

 33 17 14 7 ژاپن 11

 13 1 1 7 قزاقستان 12
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 22 3 6 6 هلند 13

 22 1 1 6 اوکراین 14

 14 6 3 1 کوبا 11

 13 1 3 1 نیوزیلند 16

 12 3 1 4 ایران 17

 
 برزیل 5380المیپک  کشورها دررده بندی  .5 جدول

 مجموع برنز نقره طال کشور رتبه

 116 36 37 43 آمریکا 1

 66 17 22 27 بریتانیا 2

 72 26 13 26 چین 3

 13 11 17 17 روسیه 4

 41 14 12 17 آلمان 1

 41 21 3 12 ژاپن 6

 42 14 17 1 فرانسه 7

 21 1 3 1 کره جنوبی  3

 21 12 11 3 استرالیا  1

 26 7 11 3 ایتالیا 12

 13 4 6 3 هلند 11

 11 4 3 3 مجارستان 12

 14 4 3 7 اسپانیا 13

 13 6 6 6 برزیل 14

 11 2 3 6 جامائیکا 11

 12 1 6 1 کنیا 16

 12 2 3 1 کرواسی 17

... 

…
…

.. 

.…
…

.. 

…
…

.…
 

…
…

…
.. 

..... 

 3 4 1 3 ایران 23
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افزایش :  5352ی اسالمی ایران برای المپیک جمهوربیانیه چشم انداز ورزش قهرمانی  - 5

مشارکت جوانان در رشته های ورزشی با توجه به رشته های مدال آور و شانس مدال به منظور 
 .2224 کسب رتبة شایسته ) مقام هشتم المپیک ( در مسابقات المپیک

توسعه و ترویج : 5352بیانیه رسالت ورزش قهرمانی جمهوری اسالمی ایران برای المپیک  - 8
، نشاط جامعه؛ با توجه  به اهدافی چون هویت ملیرشته های ورزشی مدال آور و دارای شانس مدال 

ل در داخ یسازهای موجود و ظرفیتکارگیری ظرفیتالمللی با به حضوری افتخارآمیز در میادین بین
 .و جوانان و کمیته ملی المپیککشور براساس قوانین وزارت ورزش 

 :5352ورزش قهرمانی جمهوری اسالمی ایران برای المپیک  حوزه های کلیدی عملکرد - 2
المللی، ریابی ورزشی، ارتباطات ملی و بینحرفه ای و قهرمانی، ورزش پایه و همگانی، مدیریت، بازا

 تحقیق و توسعه.
برای تدوین : 5352ند مدت ورزش قهرمانی جمهوری اسالمی ایران برای المپیک اهداف بل - 2

و کسب  یدر حوزه ورزش قهرمان کیالمپ یمل کمیتهوزارت ورزش و جوانان و اهداف بلند مدت 
ای محوری، حوزه های از بیانیه رسالت، بیانیه چشم انداز، ارزش ه کیالمپ یمدال در رقابت ها

تحقیق، نظرسنجی از مدیران، کارشناسان، نخبگان و اعضای شورای  هپیشین، ادبیات کلیدی عملکرد
این  ،3جدول جمهوری اسالمی ایران استفاده شد. کیالمپ یمل کمیتهورزش و راهبردی وزارت 

 اهداف را نشان می دهد.
 

و جوانان در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال  وزارت ورزش  یراهبرداهداف بلندمدت  . 8جدول
 5352در المپیک 

 ردیف
حوزه های کلیدی 

 عملکرد
 موضوع

1 
ای و ورزش حرفه
 قهرمانی

های سنی و های ملی مدال آور و شانس مدال در تمام ردهتوسعه تیم
مدال آور و استانداردسازی و توسعه لیگ ها و مسابقات رشته های ورزشی 

 شانس مدال

المللیارتباطات بین 2  
 هتکمیگسترش ارتباطات مؤثر بین المللی با همکاری فدراسیون های بین المللی و 

 بین المللی المپیک

3 
ورزش پایه و 

 همگانی

 مدال آور و شانس مدالگسترش و توسعه ورزش پایه و همگانی در  رشته های 
لو افزایش مشارکت عمومی فعال و غیر فعا  

 مدیریت 4
، تعیین وظایف مدال آور و شانس مدالاصالح ساختار سازمانی فدراسیون های  

وری منابع بهره واحدها و شایسته ساالری و ارتقا های دقیق برای تمامولیتو مسئ
 انسانی در فدراسیون فوتبال

 همه حوزه ها 1
مدال آور و شانس های بنیادین توسعه رشته های ورزشی گسترش و اشاعه بینش

اساس اهداف تربیت بدنیرب مدال  
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3 
ورزش حرفه ای و 
قهرمانی، فوتبال پایه 

 و همگانی

 توسعه ورزش بانوان در رشته های شانس مدال

 بازاریابی 1
 تجاری سازی در ورزش ، خصوصی سازی و توسعه درآمدزایی

 تحقیق و توسعه 12
و به  توجه به پژوهش در توسعه رشته های ورزشی مدال آور و شانس مدال

 کارگیری تکنولوژی و فناوری پیشرفته در ورزش

 
ــی ورزش  - 0 ــل بیرون ــاتریس عوام ــی و م ــل درون ــاتریس عوام ــردی، م ــت راهب موقعی

ــرای المپیــک  ــران ب بــردی بــرای تعیــین موقعیــت راه :5352قهرمــانی جمهــوری اســالمی ای
ــه ــان و کمیت ال در ملــی المپیــک در حــوزه ورزش قهرمــانی و کســب مــد وزارت ورزش و جوان

رقابت های المپیـک از مـاتریس عوامـل درونـی و مـاتریس عوامـل بیرونـی اسـتفاده شـد. نتـایج 
مـی باشـد و  723/1نشـان داد کـه مجمـوع نمـرات عوامـل درونـی برابـر بـا  4حاصل در جدول 

ــه  ــت ک ــاکی از آن اس ــان و ح ــیکموزارت ورزش و جوان ــ هت ــالمپ یمل ــ کی ــدال در و کس ب م
 از لحاظ عوامل درونی در موقعیت ضعف است.، 2224رقابت های المپیک 

 
در ورزش قهرمانی و کسب مدال  کیالمپ یمل هتیکموزارت ورزش و ماتریس عوامل درونی  .2جدول

 5352در المپیک 

نی
رو

ل د
وام

 ع

 عامل کد

ت
می

 اه
ب

ضری
 

مل
 عا

ت
شد

 

ره
 نم

ت
قو

ها
 

S1 وزارت ی و به روز ورزش در علم دسترسی به مفاهیم
کیالمپ یمل هتیکمورزش و جوانان و   

21/2  3 21/2  

S2  ساختار سازمانی مناسب در وزارت ورزش و جوانان و
ملی المپیک با تعیین وظایف و مسئولیت ها هتیکم  

212/2  3 116/2  

S3  حمایت تماشاگران از تیم های ورزشی کشور و وجود
های همراه اولسامانه  

23/2  3 224/2  

S4  به اثرات  کیالمپ یمل هتیکموزارت ورزش و توجه
، هویت ملی و اجتماعی ورزش در کشورفرهنگی  

22/2  3 26/2  

S5 242/2 توجه به ورزش پایه و کانون های مولد  3 126/2  
S6  تدوین برنامه های راهبردی  برای کلیه سازمان های

 ورزشی در سطوح ملی و استانی
241/2  4 164/2  

S7 موجود در ورزشکید بر مقابله با مفاسد توجه و تأ  231/2  3 121/2  
S8 هت های جدید ورزشی از جمله ورزشگاوجود زیر ساخ 

نفری 11222های   

21/2  3 23/2  

S9  تعامالت مناسب با آموزش و پرورش و وزارت علوم برای
 توسعه همه جانبه و پایه ای در ورزش

244/2  3 132/2  
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S10 22/2 افزایش کمی و کیفی مربیان داخلی  4 23/2  

ف
ضع

ها
 

W1 211/2 وابستگی شدید ورزش به منابع مالی نفتی  1 211/2  
W2  ی مناسب در ورزشمال انیحامعدم وجود  231/2  2 272/2  
W3 ها با ساختار سازمانی  عدم تطابق وظایف و مسئولیت

 جدید در سازمان های ورزشی و رفتار سلیقه ای
227/2  2 214/2  

W4 افزاری مدرن در توسعه  کمبود امکانات و تجهیزات سخت
 ورزش های مدال آور در کشور

233/2  2 266/2  

W5  یمل هتیکموزارت ورزش و جوانان و کمبود بودجه در 
و عدم تخصیص بودجه مصوب به فدراسیون ها کیالمپ  

233/2  2 276/2  

W6  عدم وجود ساختار های مناسب نظارتی و ارزیابی عملکرد
 سازمان های ورزشی

222/2  1 222/2  

W7  کم تجربه بودن مدیریت جدید ورزش و عدم توجه به
 ورزش بانوان

213/2  1 213/2  

W8  و بانک اطالعاتی مناسب  فناوریعدم توجه به پیاده سازی
کیالمپ یمل هتیکم وزارت ورزش ودر   

213/2  1 213/2  

W9  مدیریت ضعیف تیم های ملی کشور در به کارگیری
داخلی و خارجی مدیران و مربیان برجسته  

243/2  1 243/2  

W10 یمل هتیکموزارت ورزش و جوانان و  نیعدم تعامل ب 
یورزش یها ونیبا فدراس کیالمپ  

223/2  2 223/2  

W11 231/2 توجه ناکافی به پژوهش های کاربردی در ورزش  1 231/2  
W12 213/2 کم بودن اعزام های بین المللی برای تیم های ورزشی  1 213/2  
W13 ورزشکاران در زمینه های  عدم توجه به حمایت از

.اجتماعی، مالی، بیمه، پاداش و بازنشستگی و ..  
246/2  2 212/2  

W14 یو مقاومت یاقتصاد بوم میو عدم توجه به مفاه ییشعار گرا  214/2  2 223/2  
W15  به کارگیری متخصصان ورزش در بدنه وزارت ورزش و

المپیکملی  هتیکمجوانان و   
23/2  1 23/2  

W16 یمل هتیکموزارت ورزش و جوانان و  یعلم تیریمد 
کیالمپ  

21/2  1 21/2  

723/1  122 مجموع اهمیت ضرایب عوامل درونی  
 
 

در ورزش قهرمانی و کسب  کیالمپ یمل تهیوزارت ورزش  و کمماتریس عوامل بیرونی  .2جدول 
 5352مدال در المپیک 

 

نی
رو

 بی
مل

عوا
 

 عامل کد

ب
ضری

 

ت
شد

 

ره
 نم

ت 
ص

فر
ها

 

O1 قهرمانی و حرفه ایفزایش توجه جهانی به ورزش همگانیا ،  241/2  1 241/2  
O2 213/2 رشد اسپانسرینگ ورزشی در جهان  3 174/2  
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O3 241/2 وجود استعدادهای ورزشی و تنوع نژادی در کشور  2 232/2  
O4  های تنوع جغرافیایی و اقلیمی کشور برای اجرای فعالیت

 ورزشی متنوع
221/2  1 221/2  

O5  و فناوری نوین جهانی در ورزش فناوریامکان به کارگیری  233/2  2 266/2  
O6  امکان ایجاد ارتباطات بین المللی جدید بین فدراسیون های

 ورزشی کشور با فدراسیون های خارجی
232/2  2 264/2  

O7 234/2 وجود دنیای الکترونیک و اینترنت در جهان  3 122/2  
O8  حضور بازیکنان و مربیان داخلی در تیم های خارج از کشور با

 رویکرد حرفه ای شدن ورزش کشور

217/2  1 234/2  

O9 231/2 افزایش در سهمیه و رشته های ورزشی مدال آور  1 231/2  
O10 222/2 اثرات رشد ورزش در جهان بر کشور ایران  2 244/2  

ها
ید

هد
 ت

T1 قانونی در ورزش حرفه ای و قهرمانی کشور موانع حقوقی و  267/2  1 267/2  
T2  فقدان انسجام و همکاری الزم بین سازمان ها و نهادهای

 ورزشی
127/2  1 127/2  

T3  شکست برنامه های تجاری سازی و خصوصی سازی در
 ورزش کشور

211/2  1 211/2  

T4 12/2 عدم توجه به ورزش در سطوح پایه  1 122/2  
T5 241/2 تأثیر مسائل سیاسی و حضور افراد سیاسی در ورزش کشور  1 241/2  
T6 212/2 دیدگاه نتیجه گرا در نزد مسئوالن ورزشی کشور  1 212/2  
T7  تحریم های بین المللی و عدم ثبات سیاسی در کشور های

 همسایه
211/2  2 112/2  

T8 231/2 توسعه ورزش در سطح چهان و ظهور رقیبان جدید  1 231/2  
T9 221/2 بحران مالی حاکم بر اقتصاد جهان  2 212/2  
T10 222/2 تغییر سبک زندگی مردم به سمت عدم فعالیت بدنی  1 222/2  
T11 231/2 فقدان رویکرد مناسب رسانه ای در ورزش فوتبال  1 231/2  
T12  ضعف دولت در اختصاص بودجه مصوب ورزش و مشکالت

 اقتصادی در کشور
212/2  1 212/2  

 مجموع اهمیت ضرایب عوامل بیرونی
122  467/1  

 
در حوزه  کیالمپ یمل هتیکموزارت ورزش و جوانان و ، ماتریس عوامل بیرونی 1جدول  در 

را نشان می دهد. همان گونه که مالحظه  2224ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های المپیک 
وزارت ورزش و می باشد و نشان دهنده آن است که  467/1مجموع نمرات ماتریس  ،می شود

جمهوری اسالمی ایران به خوبی از فرصت ها استفاده نکرده و در کنترل  کیالمپ یمل هتیکمجوانان و 
، حاکی از آن 1تهدیدها نیز موفق نبوده است. در مجموع نتایج ماتریس داخلی و خارجی در شکل 

جمهوری اسالمی ایران از لحاظ موقعیت  کیالمپ یمل هتیکموزارت ورزش و جوانان و است که 
به عبارت دیگر می توان گفت که به دلیل چیرگی ضعف ها بر  .قرار دارد WTراهبردی در موقعیت 

جمهوری اسالمی ایران در  کیالمپ یمل هتیکموزارت ورزش و جوانان و قوت ها و عدم توانایی 
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 استفاده از فرصت ها و دفع تهدیدهای احتمالی بهتر است راهبرد تدافعی اتخاذ نماید تا وضعیت
 .جمهوری اسالمی کشور از وضعیت کنونی بدتر نگردد کیالمپ یمل هتیکموزارت ورزش و جوانان و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ماتریس عوامل داخلی و خارجی .8شکل 

 
: 5352شاخص های کلیدی و اهداف کمی ورزش قهرمانی جمهوری اسالمی ایران برای المپیک 

های موجود در اسناد ملی باالدستی، ملی المپیک، شاخص کمیتهبرنامه راهبردی وزارت ورزش و 
های راهبردی ورزشی چند کشور منتخب که این المللی، برنامههای موجود در اسناد بینشاخص

 اند از:مدال آور بیان شده است که عبارت شاخص ها به همراه اهداف کمّی مربوط به رشته های
؛ یراندازیت -6؛ شمشیربازی -1 ؛بوکس -4؛ تکواندو -3 برداری؛وزنه -2 ؛یآزاد و فرنگ کشتی -1
 ووشو -1؛ سنگ نوردی -3؛ جودو –7
 

 اهداف کمی
 توسط تیم ایران: 2224در المپیک  3کسب رتبه 

 2 ،یمدال در وزنه بردار 2، یفرنگ مدال در کشتی 2، آزاد یمدال در کشت 2: مدال طال 11کسب 
 مدال در ووشو 2و مدال در سنگ نوردی  1، مدال در تکواندو

مدال  1مدال در بوکس،  1، یفرنگ یمدال در کشت 1، یمدال در وزنه بردار 2: مدال نقره 3کسب -
 مدال در تکواندو 1و مدال در شمشیر بازی  1، مدال در جودو 1، در تیراندازی

وزنه مدال در  1و مدال در ووشو 1، ی فرنگیمدال در کشت 1، ی آزادمدال در کشت2: برنز 1کسب -
 یبردار

 
 بحث و نتیجه گیری

در حوزه ورزش قهرمانی  کیالمپ یمل کمیتهوزارت ورزش و جوانان و ماتریس عوامل بیرونی 
می باشد که نشان  467/1و کسب مدال در رقابت های المپیک نشان داد که مجموع نمرات ماتریس 

جمهوری اسالمی ایران به خوبی  کیالمپ یمل کمیتهوزارت ورزش و جوانان و دهنده آن است که 

 
 

 راهبرد تهاجمی
 
 

 
 

 راهبرد محافظه کارانه

 
 

رقابتیراهبرد   

 
 
 راهبرد تدافعی

T 

O 

467/1 

S 

S

.

P 

W 

723/1 
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از فرصت ها استفاده نکرده و در کنترل تهدیدها ضعیف عمل نموده است. برای تعیین موقعیت 
ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در کمیتة راهبردی وزارت ورزش و جوانان و 

 ریس عوامل بیرونی استفادهجمهوری اسالمی ایران از ماتریس عوامل درونی و مات رقابت های المپیک
باشد و حاکی از آن می 723/1ت عوامل درونی برابر با شد. نتایج حاصل نشان داد که مجموع نمرا

 2224های المپیک در رقابت کیالمپ یمل کمیتهو جوانان و  وزارت ورزشاست که ورزش قهرمانی 
و خارجی حاکی از آن  از لحاظ عوامل درونی دارای ضعف است. همچنین نتایج ماتریس داخلی

 WTاز لحاظ موقعیت راهبردی در موقعیت  کیالمپ یمل کمیتهوزارت ورزش و جوانان و است که 
به عبارت دیگر می توان گفت که به دلیل چیرگی ضعف ها بر قوت ها و عدم توانایی  .قرار دارد

تهدیدهای احتمالی در استفاده از فرصت ها و دفع  کیالمپ یمل کمیتهوزارت ورزش و جوانان و 
 کیمپال یمل تهیوزارت ورزش و جوانان و کم بهتر است راهبرد تدافعی اتخاذ نماید تا وضعیت

گردد. وضعیت راهبردی کشورهای چین، جمهوری اسالمی ایران کشور از وضعیت کنونی بدتر ن
ر ما داشته شو، نیوزلند و انگلیس نشان می داد که آن ها شرایط فوق العاده بهتری نسبت به کروسیه

دهد که جایگاه کشور ما با توجه به ب تری قرار دارند. و این نشان میو در موقعیت راهبردی مناس
سرمایه گذاری هایی که کرده ایم، جایگاه مناسبی نیست و برای کسب رتبه و ارتقای شاخص های 

زارت ورزش وی عملیاتی برنامه ها اصولکمّی و کیفی بهتر باید واقع گرایانه عمل کنیم. برای تدوین 
، کیالمپ یو کسب مدال در رقابت ها یدر حوزه ورزش قهرمان کیالمپ یملکمیتة و جوانان و 

های تدوین شده مبنای کار قرار گرفت تا برنامه های عملیاتی واقع گرایانه تر طراحی و راهبرد
جایگاه ایران در مسابقات استخراج شود. اولویت اجرای برنامه ها برای جلو گیری از بدتر شدن 

ما پس از اجرای این راهبرد ها باید بر  المپیک در اولین مرحله اجرای راهبرد های تدافعی است،ا
 WTراهبرد های دیگر از جمله حفظ وضعیت موجود و راهبرد رقابتی با تغییر موقعیت راهبردی از 

ه ده است به نحو مطلوب استفادتمرکز داشت و از فرصت هایی که در این پژوهش شناسایی ش STبه 
هی بدی ، رشد و توسعه در انتهای برنامه بلند مدت فراهم شود.نمود تا شرایط راهبرد های تهاجمی

، بحث و بررسی و مقایسه برنامه های ای پیشنهادی که برخاسته از تحلیلاست اجرای برنامه ه
خواهد  2224منجر به کسب جایگاه هشتم ایران در المپیک  ،راهبردی کشور های منتخب می باشد

وزارت ورزش و در غیر این صورت این جایگاه به دست نخواهد آمد. در ادامه راهبرد های  ،شد
 2224 کیالمپ یو کسب مدال در رقابت ها یدر حوزه ورزش قهرمان کیالمپ یمل کمیتهجوانان و 

این راهبرد ها که برخاسته  ارائه خواهد شد. , WO  WT , SO, ST اساس راهبرد های چهارگانه بر
ظ رنکینگ زمینه ساز حف ،از تحلیل کیفی نتایج حاصل از ماتریس ارزیابی درونی و بیرونی می باشد

می باشد، این راهبرد ها بیشتر تدافعی است تا جایگاه کشور در  2222ایران در رقابت های المپیک 
یربنایی فعالیت های عملیاتی ززیرا راهبرد های توسعه ای که بیشتر نیازمند  ،المپیک تنزل پیدا نکند

مستلزم ایجاد فرصت های مناسب و رفع نقاط ضعف می باشد که در یک  وزمان بر بوده ، است
فرآیند بلند مدت اتفاق خواهد افتاد و نتایج آن به صورت کمی و کسب مدال قابل حصول در کوتاه 

به جایگاه بیست و   2212بسا که تنزل ایران از جایگاه هفدهم در المپیک چه  ،مدت میسر نیست
 قابل مشاهده و ملموس است. 2216ژانیرو برزیل در سال  دو سوم المپیک ریو

  WTراهبرد های
.  جهت دهی به حضور افراد سیاسی در ورزش توسط متخصصان مدیریت ورزشی به منظور 1  

 ر توسعه رشته های ورزشی مدال آور ای دایجاد رویکرد مناسب رسانه
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حضور افراد سیاسی در ورزش منجر به ایجاد چالش های مهمی در ورزش کشور شده است که 
این چالش ها اگر به خوبی مدیریت شوند تبدیل به فرصتی هایی خواهند شد تا با استفاده از نفوذ 

جذب منابع مالی و رفع موانع  این افراد در برنامه های اقتصادی و سیاسی کشور زمینه ای برای
ای هر کنار این افراد و انجام فعالیتسیاسی فراهم شود که الزمه آن حضور متخصصان ورزشی د
 اجرایی و جهت دهی های سیاست گذاری های ورزشی است.

 . حفظ وضعیت موجود در رقابت های بین المللی با نگاه به برنامه های رقیبان جهانی2
 ،توسعه ای رقیبان ایران که در رنکینگ المپیک های گذشته مشخص شدهامروزه برنامه های 

ملیاتی ، برنامه عناخت و برای تصاحب مدال مورد نظررقبا را ش بتوانشاخصی است تا بر مبنای آن 
نیوزلند یا قزاقستان یکی از این رقباست که کسب مدال در رشته  به طور مثالمناسب طراحی کرد. 

 کند. ه کشور ایران را با آن کشورها جابه جابوکس می تواند جایگا
 . اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی با توجه به رشته های  ورزشی پرطرفدار3

در بسیاری از کشورها از جمله انگلیس تمرکز دولت در پخش رقابت های ورزشی داخلی و 
چه بسا که حتی در زمان  ،بهره مندی از مزایای تبلیغی این مسابقات و افزایش درآمدزایی است

بازی  ، پخش لیگ برتر جزیره مقدم بر اینرین بازی فوتبال یعنی ال کالسیکوبرگزاری پربیننده ت
است و این الگو به ما می آموزد که برنامه های ورزشی ما نیز باید یک راهبرد مناسب در حوزه 

المللی شرکت های معتبر بینپخش رقابت های داخلی و بازاریابی ورزشی داشته باشد. هنگامی که 
 تقیم دارند ودرک از این موضوع دارند که بیشتر رقابت های ورزشی دنیا در کشورمان پخش مس

، نیازی به حمایت مالی یا ودثر از تبلیغات کاالهای این شرکت ها خواهد بجامعه هدف آن ها متأ
ت دی ورزش در کشور ایران تحقتصاتبلیغات از طریق تیم های ایرانی حس نمی کنند و مقوله رشد ا

لذا اجرای برنامه های عملیاتی با نگاه به رقابت های داخلی از  .ثیر این عامل منفی قرار می گیردتأ
 ضروریات امروز ماست.

 WOراهبرد های 
 سازی به منظور محدود کردن وابستگی ورزش به منابع دولتیتسریع در امر خصوصی - 1

ه ک، تامین مالی فعالیت های ورزشی از طرف دولت مشکالتی که از دیرباز مطرح بوده یکی از
و وابستگی بیش ازحد ورزش به دولت گردیده است تا جایی که منجر به بیماری اقتصادی ورزش 

سازی مروه گام اول خصوصیلذا ا ورزش نتوانسته به عنوان یک صنعت اقتصادی مناسب مطرح گردد.
ی سازی آن است که از طریق تدوین قوانین مناسب و محترم شمردن حق ورزش ، تجاردر ورزش

این عمل با تمرکز بر رشته های  .زیونی و کپی رایت امکان پذیر استاز جمله حق پخش تلوی
آور و شانس مدال و همچنین پرطرفدار شروع گردد و منابع مالی دولتی نیز در بسته های مدال

 .های پیش رو و کسب کننده مدال های جهانی و المپیک تزریق گردد حمایتی و تشویقی به باشگاه
تجهیزات  ، زیرساخت ها وبه ورزش به منظور ایجاد امکانات توجه جهانی گیری ازبهره - 2

 رشته های ورزشی مدال آور توسط دولت افزاری درسخت
ورزش در دولت و توجه به  ،تغییر نگرش بنیادین، گام اول در ایجاد امکانات و زیرساخت ها

 ،دی و سیاسی ورزش در جهان می باشد. با ایجاد این نگرش اساسیمجلس با بیان اثرات اقتصا
، اتحاد و نشان ملی از ور و شانس مدال در دولت و مجلس )به دلیل ایجاد غرورهای مدال آرشته

رهنگی مه های فبرنامورد حمایت بیشتر قرا گرفته و در  (مدال در میادین بین المللی ورزشیکسب 
، ورزش وزن مناسبی در هزینه کردها پیدا می کند. این برنامه ها را با وضوح کامل و ورزشی شهرها
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، به عنوان مثال در نیوزلند کسب مدال مساوی اهبردی روسیه و نیوزلند می بینیمدر برنامه های ر
است با غرور ملی نیوزلندی ها و در روسیه تمام تالش والدیمیر پوتین و دولت برای کاهش  فاصله 

 مشارکت ورزشی روس ها با رقبای اروپایی است. 
 اختصاص منابع مالی و مادی مناسب در رشته های ورزشی مدال آور و شانس مدال  -3

توان گفت که اختصاص منابع مالی مناسب از  ه برنامه های راهبردی چین و روسیه میبا توجه ب
ترین وظایف دولت برای اجرای برنامه های ورزش قهرمانی است در این زمینه روسیه اعالم مهم

میلیارد روبل برای ورزش همگانی اختصاص داده است و همچنین  22بالغ بر  2212کرد که در سال 
این  با توجه به میلیارد دالر برای برگزاری المپیک پکن صرف نموده است. 13بالغ بر  چین هزینه ای

 تخصیص پاداش تعیین های آموزشی مربیان و ورزشکاران،ه مناسب به دورهدالیل، اختصاص بودج
اختصاص منابع مالی  رشته های مدال آور و شانس مدال  شده به ورزشکاران صاحب مدال در

های مناسب و سازماندهی ، اردو لهای ملی در رشته های مدال آور و شانس مدامناسب برای تیم
صی برای تصدی امور ای تخصهای وظیفهاساس رویکرد اقلیمی از طریق ایجاد بخشلیگ ها بر

شته های مدال آور و شانس مدال ، استانی در ر2، 1های برتر،  اجرایی لیگ ها، توسعه متوازن لیگ
 یاری سازد. ،تواند کشور ایران را در اجرای این راهبردنی بومی میاساس منابع انسابر

 STراهبرد های 
 ایجاد نظام ورزش حرفه ای و قهرمانی با استفاده ار نفوذ سیاسی. -1

ی هادر راستای اجرایی شدن این راهبرد، تدوین طرح جامع برای ایجاد ارتباط بین نهادها و سازمان
برای احقاق حقوق رشته های مدال آور از مهمترین اصول مرتبط با این ورزشی با نهاد های سیاسی 

راهبرد است، این راهبرد که در به محض ایجاد توانمندی باال در رشته های ورزشی مدال آور و 
شانس مدال قابلیت اجرایی دارد منجر به ایجاد شیب  تند و سرعت بیشتر در توسعه ورزش کشور 

ر قانونی و مجوز های فعالیت باشگاه های حرفه ای در رشته های خواهد شد. تسهیل در ساختا
ورزشی مدال آور و شانس مدال مسیر را برای توسعه پایدار ورزش و دستیابی به اهداف چشم 

 اندازی ورزش قهرمانی امکان پذیر می سازد.
ور و ال آتوسعه کمی و کیفی منابع انسانی در ورزش برای توسعه ورزش پایه در رشته های مد - 2

 شانس مدال 
ست که موتور محرکه توسعه ورزش ترین منبع در بین منابع موجود در جهان منابع انسانی امهم
المللی ر کشورها به جذب ورزشکاران دورگه، مربیان بینباشد و شواهد زیادی از جمله توجه بیشتمی

ا ورزش که این راهبرد مرتبط ببا توجه به این و مدیران برجسته تایید کننده مطلب فوق الذکر است.
اهمیت زیادی دارند زیرا که مستعدان ورزشی  و الگو باشد نیروهای انسانی تعلیم دهندهپایه می 

مدال آور و شانس مدال در یک پروسه بلند مدت باید تحت آموزش این افراد و با تبعیت از الگوهای 
ی توسعه ای چین می باشد که تمرکز بر مناسب قرار گیرند و این راهبرد مشابه یکی از راهبرد ها

آموزش گروه های پایه را از مهمترین عوامل در دستیابی به چشم انداز و اهداف بلند مدت  کشور 
خود ذکر می کند وضرورت یادگیری بین المللی وارتقای کمی و کیفی منابع انسانی را خاطرنشان 

، تجهیز اماکن ورزشی با ردهای  نوین جهانیزشی با استاندامی کند.به همین منظور ایجاد اماکن ور
، تدوین و طراحی فیلم ها و کتاب های آموزشی اثرگذار تجهیزات تخصصی ورزشی علمی و نوین

بر رشد رشته های مدال آور و شانس مدال از الزامات این برنامه می باشد. نتایج تحقیق در کشور 
ن برجسته دنیا از اولویت های این کشور ها در روسیه و استرالیا نشان داد که بهره گیری از مربیا
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توسعه ورزش پایه و در ادامه شکل گیری ورزش قهرمانی می باشد. الزم به ذکر است که روسیه 
ی ، هاکی و اسکیت، سالنیبرای همسان سازی و به کارگیری علم روز برای رقابت در رشته های اسک

حی نموده است تا دغدغه مربیان برای آموزش  و مشابه کشور کانادا برای رقابت با این کشور طرا
 سازگاری با روز مسابقه را رفع کنند.

 SO هایراهبرد
 فراوان یشانس مدال با وجود استعدادها یمدال آور و دارا یرشته ها یو علم نیادیتوسعه بن  - 1

ه روز و ببرای اجرایی شدن این راهبرد که با توجه به فرصت هایی چون دسترسی به منابع علمی 
 هایقوت هایی چون وجود متخصصان و استعدادهای فراوان نیاز به زمان کافی داریم تا استعداد

. در راستای این راهبرد مکان های آموزشی با مدیریت متخصصان بالقوه به بالفعل تبدیل شوند
 2224تحصیلکرده دانشگاهی ویژه رشته های مدال آور و شانس مدال در سطح کشور برای المپیک 

ملی المپیک  کمیتهراه اندازی شده تا اهداف چشم اندازی برنامه راهبردی وزارت ورزش و جوانان و 
یس ، انگلد مشابه راهبرد های توسعه ای چین، نیوزلتدجمهوری اسالمی ایران محقق گردد. این راهبر

مایه گذاری رو استرالیاست که با تمرکز بر سطوح پایه برای کسب برتری در محافل بین المللی س
بال انگلیس برای رشد ( با نام شالوده فوت2222–2223طرح توسعه فوتبال ) ،کرده اند. به عنوان نمونه

میلیون پوند در نظرگرفته است که خروجی آن کسب قهرمانی  122، هزینه ای معادل فوتبال پایه
تحقیقات نشان داده است که موفقیت  می باشد. 2217جوانان جهان توسط این کشور در سال 
که این  ی استدر سطوح پایه و استعدادیاب توسعه ورزشکشورها در رشته های ورزشی بستگی به  

به همین منظور در یک برنامه  است. کشورهای مورد مطالعه یافت شده طرح در برنامه های راهبردی
در سطوح پایه مورد توجه  ر سطح کشورساله پیشنهاد شده تا رشته های مدال آور و شانس مدال د 3

 قرار گیرد.
اساس بر ی مدال آور و شانس مدالها ونیعملکرد فدراس یابینظام ارز توسعهو  جادای –2
 یکیاز جمله کسب مدال المپ نینو یهاخصاش

به طور چشمگیری  طراحی و تدوین برنامه های راهبردی در بیشتر سازمان های ورزشی کشور
ات تحقیق سفانه دالیل مختلفی باعث عدم اجرایی شدن این راهبرد هاست که دروجود دارد که متأ

محور بودن مدیران، تصمیمات رتبط با برنامه عدم وجود الزامات م ،مختلف شعارگرایانه بودن
ه از دیدگا ها دیران در اجرایی ساختن برنامهعدم ثبات مدیران ورزشی و عدم تخصص م ،ایسلیقه
و لیکن یک شکاف مهم عدم تدوین نظام ارزیابی عملکرد در حوزه های  ،ن ذکر شده استمحققا

های راهبردی راهبرد که مشابه برنامهعملکردی براساس شاخص های کلیدی عملکرد است. در این 
ی عملکرد ابیک سیستم ارزی ،، نیوزلند و قطر می باشدکشورهایی چون ژاپن، استرالیا، چین، روسیه

آور و شانس مدال در لاساس شاخص های کمی و کیفی در رشته های مدابا قابلیت اجرایی  بر
ها اساس اساسنامه و ارزشگردد که در برگیرنده مواردی چون: طراحی منشور بر کشور طراحی و اجرا

ر ی دفهای اخالقی دقیق همراه با جزئیات مربوط به تشویق و تقویت منبه صورت دستورالعمل
، نظارت دولت همراه با نیکارگیری مشاوران حقوقی و قانو، بههای مدال آور و شانس مدالرشته

یان نامه نظارت بر عملکرد مرب، تدوین آیینعدم دخالت آن در برگزاری مسابقات و انتخابات مدیریتی
 باشد. تیم ملی در رشته های مدال آور و شانس مدال می

مدال آور و شانس مدال در  یها ونیو فدراس یورزش یدر سازمان ها یباطو ارت فناورانهتوسعه  –3
 هیسطوح پا
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با توجه به اهمیت فناوری اطالعات و دنیای الکترونیک و لزوم یادگیری بین المللی راه اندازی  
سیستم ارتباطی در سازمان های ورزشی و مرتبط ساختن به سازمان های بین المللی و ورزشی و 

 تواند زمینه ساز رشد رشته های ورزشی مداآور و شانس مدال نهادهای علمی  در جهان و کشور می
 .باشد. در قرن اخیر این شیوه جامع و فراگیر از طرف سازمان های مختلف ورزشی مورد توجه است

، توجه یجاد مدارس ورزش در کشوهای مختلفچه بسا که تعامل باشگاه های بزرگ جهان و ا
FIFA  وAFC  دی راهبر های برتر در برنامه هاب فناوری، به کارگیری به چشم انداز فوتبال جهان

( دلیلی بر اهمیت این موضوع و ، چین، روسیه، قطر و حتی زیمباوه )در شرایط فقر اقتصادیژاپن
 لزوم طراحی برنامه های عملیاتی مرتبط با این راهبرد است.

خالصه این که برای اجرایی ساختن هریک از راهبرد های تدوین شده نیاز به این داریم که 
ژوهش . در این پسیستم ارزیابی عملکرد اجرایی شودشیوه و  در چه زمانی و با چه راهبردبدانیم کدام 

ت و خر ارائه شده استقدم و تأ اساسرسد و بر راهبرد ها براساس اینکه کدامیک زودتر به نتیجه می
ه نتیجه خواهد رسید ولیکن دیرتر ب ،چون راهبرد های مرتبط با ورزش پایه نیازمند زمان است

 ویژه آموزش و پرورش وزم مشارکت نظام تعلیم و تربیت بهمستلتر خواهد بود. این نگاه پایدار
وزارت علوم و فناوری با حمایت رسانه های کشور است تا با تدوین طرح مناسب برای برگزاری 

های های مدرسه قهرمان در رشتهیممسابقات دختران و پسران، استعدادیابی و تشویق ورزشکاران و ت
 ی؛راندازیت – 6 شمشیربازی؛ – 1 بوکس؛ –4 تکواندو؛–3 نه برداری؛وز –2 ی؛آزاد و فرنگ کشتی -1
 برسیم. 2224ووشو به اهداف تدوین شده برای المپیک  –1 سنگ نوردی؛– 3 جودو؛ –7
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