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  چکیده

 روش و فیتوصی قـتحقی روش از ورـمنظ نـای به. است ایران قهرمانی ورزش نظام راهبردهای تدوین حاضر پژوهش هدف

 برنامه همچنین. شد بررسی کشور ی انـقهرم ورزش نظام موجود وضعیت ابتدا مطالعه این در. شد استفاده راهبردی مطالعات

 هب مطالعات این تیجةن. شد مطالعه( کانادا و جنوبی ی اـآفریق ،استرالیا ،انگلستان) مبنا کشورهای راهبردی و بلندمدت های

 شورای لتشكی با ،ادامه در. شد منجر (SWOT) تهدیدها و  اـه  تـفرص ، اـه ضعف ،ها قوت اولیة فهرست استخراج

 ین ودـت پژوهش ،راهبردی شورای تشكیل پیامد. شد پرداخته مذکور تـفهرس وصـخص در بررسی و بحث به راهبردی

( نفر 52) نظران صاحب از بیشتری تعداد برای SWOT پرسشنامة قالب در فهرست نـای.  ودـب SWOT یی اـنه  تـفهرس

. شد استفاده ای دوجمله آزمون از SWOT های گویه از یك هر اهمیت داری معنی تعیین منظور به. شد آوری جمع و ارسال

 شده  دوینـت راهبردهای. شد تدوین کشور قهرمانی ورزش نظام توسعة راهبردهای  SWOT تكنیك از استفاده با ،ینـهمچن

 های بدنه و ها ونفدراسی در االریـس شایسته و گرایی تخصص کردن نهادینه: از بودند عبارت کشور قهرمانی ورزش نظام برای

 ورزش سهم وسعةت ،ورزشی های فدراسیون در هـپای  طوحـس ورزش عةـتوس ی اـه هـمبرنا تـتقوی  ،انیـقهرم ورزش عملیاتی

 وـن نظام ایجاد ،رکشو قهرمانی ورزش علمی توسعة جامع نظام ی راـاج و تدوین ،ورزشی های فدراسیون مختلف منابع از زنان

 انهـرس و یعموم روابط گسترش ،انیقهرم ورزش سازی خصوصی جامع نظام اجرای و دوینـت ،ورـکش ورزش در ریـمربیگ ین

 ،فوتبال از یرغ ورزشی  های رشته تلویزیونی  پخش ایشزاف ،ها آن عمومی وجهة توسعة منظور به  قـموف ی اـه ورزش ای

 نظام تـتقوی ،قهرمانی ورزش مختلف های عرصه در متخصص انسانی نیروی سازی هب و جذب جامع نظام اجرای و تدوین

 ورزشی فضاهای و اکنام ازیـس استاندارد امـنظ ین دوـت ،ورزشی های رشته بین انسانی و فیزیكی ،مالی بعمنا عادالنة تقسیم

 ای منطقه و ملی هاینهاد بین اثربخش  و هـیافت   ازمانـس لـتعام  ترشـگس ،المللی ینـب استانداردهای بر تأکید با کشور

   .پرورش و آموزش نظام با قهرمانی ورزش
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. است داده رخ اه دولت و کشورها میان در قهرمانی ورزش موفقیت ارزش ة دربار هوشیاری یش افزا نوعی گذشته های دهه در

 غیرورزشی و زشیور اهداف از ای سترهگ به رسیدن برای کمك در ها آن ظرفیت به توجه با ها موفقیت این موارد، اغلب در

 قهرمانی ورزش اییاروپ کمونیست های دولت و سابق شوروی ، آمریكا ة متحد ایاالت برای. اند شده ناخته ش ارزشمند منبعی

 کشور، ینا حاکمیت ادعای به کمك ضمن سابق، شرقی آلمان برای حتی و بود ایدئولوژیك برتری نمایش برای ای وسیله

 سوددهی ظرفیت لی،م غرور حس ایجاد دلیل به ورزشی المللی بین ی ها میدان در موفقیت اخیرا،ً. داشت نیز ضاعفم کاربردی

 امروزه،. است هیافت مختلفی های ارزش آن کلی دیپلماتیك کاربرد همچنین و مختلف رویدادهای میزبانی طریق از اقتصادی

 سیاست و ریزی امهبرن بدون آن غیرمستقیم و مستقیم مزایای از گیری بهره و قهرمانی ورزش توسعة که اند دریافته کشورها

 برنامه و ها راهبرد ن،کال اهداف تدوین نیازمند دیگری نظام هر مانند نیز قهرمانی ورزش بنابراین ؛ نیست میسر مناسب گذرای

 مالی، منابع رفتن هدر به و رفتن هبیراه کاری، دوباره هرگونه از بتواند حرکت مسیر از آگاهی ضمن تا است عملیاتی ی ها

 جامع، نظامی ات کند می ایجاب قهرمانی ورزش فعالیتهای گستردگی(. 2)  ورزد اجتناب خود اطالعاتی و فیزیكی انسانی،

 شرایط از ثیرپذیریتأ بدون توانست خواهد قهرمانی ورزش جامعی برنامة چنین ی مبنا بر. باشد حاکم آن بر مدون و راهبردی

 باشد، مشخص ها نآ تحقق مسیرهای و اهداف ، ها مأموریت که زمانی. بخشد استمرار را خود موفقیت با توأم حرکت تی،مدیری

 امروزه،. کرد دنخواه متوقف را ها حرکت همة یر، مد ناگهانی تغییر و آید می وجود به یكپارچگی سیستم حرکت در طبعاً

 ویژة مسائل با و دارند قرار جهانی و محیطی تحوالت و تغییر معرض در یغیرورزش ی ها ن سازما مانند ورزشی های سازمان

 نزول، های هدور همچون مشكالتی با ورزشی نهادهای که کند می بیان گونه این( 2017)کریمادیس.گریبانند به دست خود

)  اند مواجه یطیمح ییراتتغ از حاصل رقابتی محیط در گرفتن قرار و مالی مشكالت کننده، محدود دولتی مقررات و قوانین

 بخش به لتیدو های کمك شدید نوسانات همچون مسائلی با جهانی تحوالت دلیل به توسعه حال در کشورهای همچنین،(. 3

 ورزشی ی اه سازمان در دیگران مشارکت جذب برای فرآیندی نبود و ارتباطات ضعف منسجم، های برنامه نداشتن ورزش،

 .است کرده ایجاد ها آن ورزش توسعة و رشد در هایی محدودیت اتموضوع این و اند شده مواجه

  ایران قهرمانی ورزش نظام توسعة راهبردهای

 سازمان که ستا کرده بیان و پرداخته کشورها در ورزش توسعة های برنامه به متفاوت های جنبه از)P(2011 وید مایك(4)

 وی. باشند توجه بی خود باالدستی های سیاست و ها برنامه به وانندت نمی خود بلندمدت های برنامه تدوین هنگام ورزشی های

 مهم سیارب را گردشگری و سالمت نظیر ورزش به وابسته های حوزه در ها دولت کلی های سیاست به توجه خصوص این در

 کرده اشاره ورزش عةتوس راهبرد در انسانی نیروی مدیریت نقش به خود مقالة در نیز  ( P1996 )گوسلین(5. )است6P دانسته

 جنوبی یقایآفر ورزش راهبرد تحقق در انسانی  نیروی کیفیت نقش تبیین به جنوبی آفریقای کشور موردی مطالعة با و

 .(6) است پرداخته

 رو این از باشند؛ هچار فكر به باید محیطی تغییرات با مقابله برای ورزشی های سازمان دهد می نشان شده طرح مسائل تمامی

 . اند آورده روی راهبردی ریزی برنامه به ورزشی های سازمان ربیشت

 با توأم حرکت اند هتوانست آن اجرای و راهبردی های برنامه تدوین با قهرمانی ورزش عرصة نام صاحب کشورهای میان، این در

 کشور چند بردیراه های برنامه مطالب رئوس است شده سعی مقاله از بخش این در بنابراین بخشند؛ تداوم را خود موفقیت

 شود، می مالحظه که گونه همان( 12-7) شوند خالصه 1 شمارة جدول قالب در( استرالیا و جنوبی آفریقای بریتانیا، کانادا،)

 ،( کمی یا یکیف) انداز چشم مأموریت،.  است متفاوت ها آن ی کل های سیاست اساس بر مذکور کشورهای در برنامه مدت

 است این اهمیت ائزح نكتة. است آمده مذکور جدول در راهبردی های برنامه موارد مهمترین عنوان به دهاراهبر و کالن اهداف

 از یك هر با ظرمتنا عملیاتی های برنامه تدوین به خود ورزش های راهبرد و کالن اهداف تحقق منظور به کشورها این که

 .اند پرداخته ها برنامه از یك هر اجرایی متولیان تعیین نیز و اجرا زمانی برنامة راهبردها،
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 این مورد در یادیز داخلی تحقیقات کنون تا قهرمانی ورزش توسعة اهمیت وجود با که آنست بیانگر پژوهش پیشینة بر مروری

 عنوان به اند؛ ردهک ارائه کشور قهرمانی ورزش توسعة برای کارهایی راه مطالعات برخی حال این با. است نشده انجام موضوع

  نامناسب و قهرمانی ورزش های پایگاه کارشناسان و مدیران ناکافی تخصصی اطالعات(  1385) عبدوی و فراهانی مونهن

 سوی از(.  13)  اند هدانست کشور قهرمانی ورزش ضعف نقاط ترین مهم از را ها پایگاه این در مناسب تجهیزات و امكانات بودن

 کرده، تأکید کشور قهرمانی ورزش ساختار حاصال بر مكرر طور به مقاله ندینچ در( 1385-1383) همكاران و رضوی ، دیگر

 .(16-14). اند کرده اعالم قهرمانی ورزش ساختار تعدیل برای کار راه ترین مهم را  زدایی تمرکز و سازی خصوصی

  .هستند قهرمانی ورزش اندرکار دست مختلفی نهادهای ایران در حاضر حال در

. دارند نیاز نمدو ی ها برنامه و مشخص اهداف به صحیح کارهای انجام و کارها صحیح انجام منظور به ازنهادها  یك هر

 ی قهرمان ورزش اب نوعی به یك هر بدنی تربیت سازمان و المپیك ملی کمیتة ، ها باشگاه ورزشی، های هیئت ها، فدراسیون

 ها آن در یریت مد شالودة و اساس و دارد بسیاری اهمیت دهانها این در ریزی برنامه که است مشخص. دارند کار و سر ایران

 محسوب

 ورزش النک های راهبرد و ها سیاست به توجه بدون و مستقل طور به مذکور نهادهای از یك هر که صورتی در. شود می

 نهایت، در و دشو می حاکم کشور قهرمانی برورزش نگری بخشی نوعی بپردازند، خود برای ریزی برنامه به کشور قهرمانی

 ورزش نظام یراهبردها تدوین به است درصدد حاضر پژوهش بنابراین شد؛ نخواهد محقق سیستم کل کالن اهداف و مأموریت

 ورزش نظام وسعةت ی ها راهبرد و انداز چشم تهدیدها و ها فرصت ها، ضعف ها، قوت تحلیل ضمن تا بپردازد کشور قهرمانی

 .شود تدوین کشور قهرمانی

 منتخب کشور چند ورزش راهبردی های برنامه رئوس. 1 جدول

 استرالیا جنوبی آفریقای انگلستان کانادا کشور

 سال 5 سال 5 سال 16 سال 5 برنامه مدت طول

 ترغیب ،برتری کسب ترغیب ورزش در برتری و مشارکت منظور به کانادا مردم برای ها فرصت افزایش ماموریت

 طریق از استرالیا مردم زندگی کردن غنی قهرمان و فعال ملتی ایجاد برای تالش ربهت ورزشی تسهیالت تدارك ،نوآوری

 ورزش
 کیفیت بهبود 2020 سال در جهان ورزشی ملت ترین موفق و ترین فعال به انگلستان تبدیل پیشتاز ورزشی اندازملت چشم

 شارکتم سطوح تمامی در وسعهت و رشد و دسترسی حداکثری تحقق طریق از مردم اجتماعی همبستگی ارتقای و زندگی

 جهان در قهرمانی ورزش پیشرو عنوان به استرالیا ورزشیتأیید

 عملكرد بهبود تیرقاب های ورزش در جامعه های گروه سایر و نوجوانان ،کودکان دائمی مشارکت افزایشکالن اهداف از برخی

  جهان قهرمانی و پارالمپیك ،المپیك های بازی در کانادایی ورزشكاران

 طریق از ورزش بیشتر هرچه توسعة

 شرایط کردن راهمف مندی اخالق با همراه ورزشی مشارکت برای جامع ریزی برنامه المللی بین رویدادهای میزبانی از حمایت

  ورزشی های فعالیت در عمومی مشارکت افزایش موثر های سیاست و ها برنامه اتخاذ برای تحقیقی و علمی

  قهرمانی ورزش در مللیال بین های موفقیت افزایش

 و یكپارچه پیوستاری قالب در جنوبی آفریقای ورزش زیربنایی توسعة گبزر ورزشی رویدادهای میزبانی از حمایت

  هماهنگ

 افزایش و امعهج در سالم تفریحات و ورزش وجهة توسعة جنوبی آفریقای ورزشی المللی بین های موفقیت رساندن حداکثر به

  جامعه عموم برای آن اهمیت
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 دسترسی در سهولت ایجاد

 مشارکت قتحق برای ورزش در اثربخش  ملی نظام مؤثرایجاد منابع و حمایتی های سیستم توسط ورزشی خدمات ارائة و

  ورزش در ها استرالیایی حداکثری

 جهان سطح در استرالیا قهرمانی ورزش عملكرد برتری تضمین

  کانادا ورزش در مربیگری و رهبری ،مدیریت سیستم تقویتراهبردها برخی

  )مشارکتی عالی سطوح( قهرمانی ورزش در ریزی برنامه از راهبردی حمایت

  ورزشی مشارکت برای مناسب های فرصت افزایش

 سیستم در یشترب هماهنگی ایجاد کانادا ورزشی تحقیقات و ورزشی دانش و علم گسترش کانادا ورزش در اخالقی مبانی تقویت

  کانادا ورزش
 بهینه ورزشی های فدراسیون بین ملی بودجه بهینه تخصیص المللی بین های رقابت در میزبانی مزایای از حداکثر ادهاستف

 تسهیالت توسعه انیقهرم ورزش نظام در هماهنگی ایجاد...(  و شناسی روان تغذیه،) ورزشكاران به تخصصی خدمات ارائه سازی

  ها دانشگاه و مدارس در ورزش ارتقای باشگاهی ورزش توسعه ورزشی دهایاستعدا شناسایی به کمك ملی مراکز در تمرینی

  دار اولویت ورزشی های رشته تعیین مصوب ملی طرح با مطابق ورزشی فضاهای و اماکن توسعة و ایجاد

 به کمك جنوبی یآفریقا در المللی بین گبزر مسابقات میزبانی پیشنهاد و بررسی ورزشی پیشكسوتان و قهرمانان از حمایت

 کارگیری به یجنوب آفریقای ورزش در المللی بین و ای قاره ارتباطات تقویت جنوبی آفریقای در ورزشی گردشگری توسعة

  محلی ورزشی های انجمن و ها باشگاه توسعة به ملی های فدراسیون تشویق برای مؤثر اقدامات

 هایی مشوق ارائة رزشو در) معلوالن و زنان ،جوانان بر کیدتأ با( ورزش در استرالیا مردم مشارکت برای مؤثر مسیرهای ایجاد

 از یك هر در نهجوانمردا بازی های مشی خط و اصول کارگیری به و تدوین ملی های فدراسیون در مؤثر مدیریت ایجاد برای

  ورزشی های فدراسیون

 ترویج رحط تدوین غیردولتی بخش در موجود های فرصت بر تأکید با ورزشی های رشته مالی منابع توسعة الگوی تدوین

 ورزشی فدراسیون هر در ممنوع مواد از عاری محیط

 

 پژوهش شناسی روش
 روش حاضر هشپژو برای دلیل همین به باشد، جامعیت دارای  و مطالعه مورد  مفهوم با متناسب باید پژوهش اجرای روش

 جمع تحقیق های هداد راهبردی، مطالعات تحلیل شیوه زا گیریه بهره با مطالعه این در. است شده انتخاب توصیفی مطالعات

 اجرای و تطبیقی عاتمطال از استفاده با موجود، وضعیت و پیشینه و منابع بررسی از پس که صورت این به شدند تحلیل و آوری

  ذکر بلاق. آمد دست به (SWOT)ها تهدید و ها فرصت ها، ضعف ها، قوت از ای اولیه فهرست کیفی، های مصاحبه برخی

 جنوبی، ریقاییآف کشورهای( قهرمانی ورزش ویژه به)ورزش مدت بلند و راهبردی های برنامه تطبیقی مطالعات بخش در است

 اطالعات گونه هر لعاتمطا جریان در همچنین. گرفتند قرار نظر مد( محك) مبنا الگوی عنوان به بریتانیا و استرالیا کانادا،

  .شد درج و ضبط نیز کشورها سایر از آمده دست به ارزشمند

 ملی کمیته بدنی، تربیت سازمان ها، فدراسیون مسئوالن برخی شامل نخبگان از نفر 19)راهبردی شورای تشكیل با ادامه، در

 آلفا ضریب که شد استفاده کرونباخ آلفای روش از SWOT اولیه فهرست( ها دانشگاه علمی هیئت اعضای برخی نیز و المپیك

. آمد  دست به%  79 تهدیدها بخش در و%  75 ها فرصت بخش در ،%  71 ها ضعف بخش در ،% 72 ها قوت بخش در

 اعضای برخی و قهرمانی ورزش در مسئولیت سابقه دارای افراد ها، رئیس نایب روسا، کلیه برای SWOT های پرسشنامه
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 به (n=52) کردند تكمیل را پرسشنامه که افرادی ترکیب. شد ارسال( داشتند عضویت راهبردی شورای در که) علمی هیئت

 .است بوده 2 جدول صورت

 

 قهرمانی ورزش نظام SWOT پرسشنامه کننده تكمیل افراد ترکیب. 2 جدول

قهرمانی ورزش در مسئولیت سابقه دارای فرد علمی هیئت عضو فدراسیون رئیس نائب فدراسیون رئیس

 مجموعه 
17 23 6 6 52 
 

 راهبردها تعیین و انداز چشم تعیین ،SWOT تدوین مراحل تمامی در راهبردی شورای با طارتبا است ذکر به الزم -1

 .است شده حفظ

 ایران قهرمانی ورزش نظام توسعه راهبرهای

 به. شد گرفته کار به استنباطی و توصیفی آمار روشهای متنی، تحلیل بر عالوه موجود وضعیت تبیین برای حاضر، مطالعه در

 ترین مهم تعیین از پس. شد استفاده  ای دوجمله آزمون از SWOT های گویه از یك هر داری معنی تعیین برای منظور این

 ماتریس از توسعه راهبردهای تدوین منظور به کشور، قهرمانی ورزش نظام روی پیش تهدیدهای و فرصتها ضعفها، قوتها،

TOWS برگزاری با که( 18) بود  مغزی طوفان جلسات ریبرگزا مستلزم چهارگانه راهبردهای تدوین(. 17) شد استفاده 

  .شد تدوین راهبردها چهارگانه، های فهرست طرح با جلساتی چنین

 پژوهش های یافته

 از و مورد 12 اه فرصت بین از مورد، ده ضعف نقاط بین از مورد، پنج قوت نقاط بین از داد نشان SWOT پرسشنامة تحلیل 

 بخش در پرسشنامه های گویه تعداد که حالی در ،(p<05/0) اند داشته معنیدار اهمیت آماری نظر از مورد هشت تهدیدها بین

 استفاده TOWS ماتریس بیانگر 3 جدول. بود گویه 12 تهدیدها و گویه 14 فرصتها گویه، 31 ضعفها بخش ، گویه شش قوتها

 ،(S) هاقوت هرستف چهار از استفاده با اتریس،م این در. است کشور قهرمانی ورزش نظام توسعه راهبردهای تدوین برای شده

 شده دوینت SO ، ST ، WO ، WT چهارگانه راهبردهای آنها زوجی مقایسة و (T) تهدیدها و (O) هافرصت ،(W) ضعفها

 عوامل) ضعف و قوت نقاط و( خارجی عوامل) تهدیدها و فرصتها بین میتوان چگونه دهد می نشان TOWS ماتریس. است

 یافتدر با همچنین (.18) کرد تهیه را ممكن راهبردی های گزینه از مجموعه چهار ترتیب این به و کرد ایجاد وازنت( داخلی

  :شد پیشنهاد زیر صورت به و گرفت قرار آنها توافق مورد قهرمانی ورزش انداز چشم راهبردی شورای نظرات

 « قهرمانی ورزش توسعة طریق از ملی غرور ارتقای»

  گیری نتیجه و بحث
 مطالعه موجود، وضعیت) مطالعه مختلف بخشهای بافتهای از یك هر مورد در توان می گیری نتیجه و بحث در چند هر

 نهایی هاییافته مورد در بحث به صرفا مقاله حجم در محدودیت دلیل به ولی کرد، بحث (راهبردها و SWOT تطبیقی،

  .است شده پرداخته(  شده تدوین راهبردهای) مطالعه

 از اثربخش عمومی روابط هاآن عمومی وجهه توسعه بمنظور موفق های ورزش رسانهای و عمومی روابط گسترش: اول راهبرد

 قوانین بر اثرگذاری سازمانی، ارتباطات برقراری ، خبری رستمهای با روابط. میرود شمار به نهادی هر توسعة اساسی هایمؤلفه

 این از نیز ورزش( .  19)  دارد کار و سر آن با عمومی روابط که است مؤثری روشهای هجمل از دولتمردان نظر جلب و دولتی

 مربوط نهادهای مؤثر عمومی روابط نیازمند پایدار، توسعه به دستیابی برای قهرمانی ورزش دیگر بیان به. نیست مستثنی مقوله

 و وجهه عمومی روابط راهبردی های برنامه اتخاذ با دتوانن می قهرمانی ورزش نهادهای ،(2017) هرناندز نظر از. بود خواهد
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 هایرشته وجهه توسعه است بدیهی( . 20) دهند توسعه خود پوشش تحت ورزشی هایرشته انواع مورد در را عمومی ادراك

 .شودمی منجر آنها گسترش و هارشته آن در عموم مشارکت افزایش به ورزشی

 گسترش با انیقهرم ورزش عملیاتی هایبدنه و هافدراسیون در ساالری شایسته و ییگرا تخصص کردن نهادینه: دوم راهبرد

 جدید هایشتهر ایجاد و علم توسعه. یابد می بیشتری اهمیت نیز هاتخصص جایگاه علمی، حوزة هر شدن شاخه شاخه و علوم

 در مسئله این. (21) رود می شمار به اهتخصص توسعه در مهمی عامل دکتری و ارشد کارشناسی مقطع در ویژه به دانشگاهی،

 و وختگانآم دانش نیز و بدنی تربیت رشته کیفی و کمی وضعیت اخیر سالیان در. کند می صدق نیز ورزشی علوم مورد

 مقطع در زشیور علوم مختلف گرایشهای ایجاد که صورتی در. است داشته توجهی قابل رشد کشور در ورزشی علوم متخصصان

 های فرصت نتوا می شود، افزوده موضوع این به نیز هادانشگاه علمی هیئت اعضای کیفی و کمی رشد و یتكمیل تحصیالت

 پیشرفته ورهایکش در قهرمانی ورزش رشد که داشت اذعان باید. شد متصور کشور قهرمانی ورزش توسعه و رشد برای مناسبی

 . (22) ستا بوده نیاز مورد متخصصان تربیت و انسانی نیروی بعد در آنها دقیق گذاری سرمایه مرهون ورزش امر در

 ایران اسالمی جمهوری قهرمانی ورزش نظام توسعة راهبردهای تدوین برای TOWS ماتریس 3 جدول
 فوتبال غیر ورزشی های رشته تلویزیونی های بخش توسعه سوم راهبرد

 عنوان به آن از هک جایی تا است ورزش توسعة بر ذارتأثیرگ عوامل ترین مهم از ورزشی رویدادهای ای رسانه پخش شك، بدون

 حق گفت یتوانم جرأت به دیگر نویسندگان بسیاری و( 2012) مورو نظر از(. 23) شود می برده نام ورزش صنعت دهندة سوق

 ای رسانه پوشش چه هر است بدیهی( . 26 -24) رود می شمار به ورزش صنعت درآمدی منبع ترین مهم رستهای پخش

 مسابقات تلویزیونی ششپو با زیرا یابد؛ می افزایش نیز ورزش در گذاری سرمایه برای مالی حامیان تمایل شود، بیشتر بقاتمسا

 ناتان ونچ محققای(. 27) گیرد می قرار عموم دید معرض در بیشتر نیز کننده حمایت شرکت نشان بیشتر، افراد برای

 .(30 -28 ) اند کرده تأیید را موضوع این نیز(  1998)  کاروترس و ثوویتس و( 2015)  جونگ ،(2014)  توماسینی

 در که گونه همان ورزشی مختلف های رشته ابین انسانی و فیزیكی مالی، منابع عادالنه تقسیم نظام تقویت: چهارم راهبرد

 در شده شناسایی یتهدیدها از یكی «خاص ورزشی های رشته برخی به مسئوالن حد از بیش توجه» شد مالحظه یافتها بخش

 مختلف منابع از ای عمده سهم است شده باعث ورزشی های رشته برخی به مسئوالن توجه است بدیهی. است حاضر پژوهش

 است فوتبال حاضر حال در ها ورزش این بارز نمونه. یابد سوق ها رشته این سوی به کشور ورزش...(  و فیزیكی مالی،انسانی،)

 احراز المللی بین مقامهای مقایسه صورت در که حالی در دهد، می اختصاص خود به را بسیاری تیدول مالی منابع ساالنه که

 رسد می نظر به مجموع، در. شد نخواهد مالحظه چشمگیری تفاوت رشتها سایر با توجه مورد های رشته گونه این در شده

 را رو پیش تهدیدهای نحو بهترین به آن کارگیری به با بتواند تا باشد راهبردی اتخاذ دنبال به باید کشور قهرملی ورزش نظام

 همین به نیز ورزشی مختلف رشتهای بین انسانی و فیزیكی مالی، منابع عادالنه تقسیم نظام تقویت» راهبرد.  نماید مدیریت

 بین انداردهایاست بر تأکید با ورزشی فضاهای و اماکن استانداردسازی نظام تدوین: پنجم راهبرد. است شده تدوین منظور

 اگر. شود می ورزشكاران پیشرفت کندی موجب که است عواملی از استاندارد ورزشی تسهیالت و امكانات کمبود یا نبود المللی

 نگاهی با(. 4) برسند خود توانمندی سطح باالترین به بتوانند ورزشكاران که رسد می نظر به بعید نشود، برطرف مشكل این

 کشورهایی نصیب ملی افتخارات بیشترین که کرد مشاهده توان می مختلف کشورهای قهرمانی های مدال بولتن به اجمالی

 فضاهای و اماکن ساخت روند اخیر های سال در چند هر(. 31) دارند استانداردتری و مناسب ورزشی امكانات که است شده

 شده رعایت المللی بین استانداردهای حد چه تا مذکور ورزشی اماکن ساخت در که موضوع این است، بوده رشد به رو ورزشی

 ترین مهم از یكی حاضر حال در. است تأمل قابل است کرده تأمین را قهرمانی ورزش نظام نیازهای ویژه طور به حد چه تا یا

 نهاستآ نبودن استاندارد و ورزشی اماکن ضعیف کیفیت ایران، توسط المللی بین مسابقات میزبانی اخذ در توفیق عدم دالیل

 جلو روبه گلمی المللی بین مسابقات میزبانی مجوز اخذ مسیر در بتوان راهبرد این اتخاذ با رسد می نظر به بنابراین ،(31)
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 نیاز گذاری سیاست و ریزی برنامه به خود جای در که تأثیرگذارند میزبانی مجوز اخذ در نیز عوامل سایر چند هر. برداشت

  .دارند

 رزشو مختلف های عرصه در متخصص انسانی نیروی بهسازی و تربیت جذب، جامع نظام اجرای و تدوین: ششم راهبرد

 از شدن مند هرهب و توسعه عدم موانع از رهایی برای عملی راهبردهای جستجوی در همواره نیافته توسعه کشورهای قهرمانی

 عنوان به انسانها قشن گرفته، قرار تأکید مورد شده مطرح راهبردهای تمامی در آنچه میان این در. هستند آن منافع و مزایا

 تحوالت و تغییر اساس و پایه انسانی منابع که اند عقیده این بر توسعه صاحبنظران عموم. است توسعه محور منابع مهمترین

 موضوع نای از نیز قهرمانی ورزش مقولة(. 32) یابدمی تحقق «انسانی نیروی نقش» محور حول ملی توسعه واقع، در و است

 کند، استفاده هاانسان هدفمند هایدیدگاه و تفكرات دانش، از نتواند کشوری ورزش نظام اگر اساس این بر و نیست مستثنی

  .یابد دست توسعه به توانست نخواهد مسلما

 قهرمانی ورزش سازی خصوصی جامع نظام تدوین:  هفتم راهبرد

 داشتنن تعامل و گرایی وندر بازار، انحصاری ساختار دولتی، گستردة مالكیت از ایران معتقدند کارشناسان تمامی تقریباً امروزه

 ساختار استقرار دشو می تجویز ساختاری ایرادات این رفع برای که حلی راه. است شده فراوانی لطمات متحمل خارج جهان با

 قرار و وصیخص بخش جایگاه و نقش گسترش با اهدافی چنین. است جهتی اقتصاد با تعامل توسعه و گرایی برون رقابتی،

 با نیز قهرمانی ورزش نهادهای(. 33) است پذیر امكان اقتصادی بنگاههای فعالیت در عنصر ترین اصلی عنوان به آن گرفتن

 ها حیطه تربیش در سازی خصوصی هدف مهمترین کلی، طور به. باشند داشته چندان دو کارآیی توانندمی خصوصی تشكیالت

 نیازمند آن به شدت به کشور قهرمانی ورزش نظام که موضوعی ،(34) است بوده منابع تخصیص سازی بهینه و ییکارا افزایش

  .است

 ورزشی هایفدراسیون در پایه سطوح ورزش توسعه های برنامه تقویت: هشتم راهبرد

 و هاگاهباش در پایه حسطو ورزش توسعة موضوع به توجهی کم» شد، مالحظه پژوهش های یافته بخش در که گونه همان

 گودارد و دابسون نظر از. است شده شناسایی کشور قهرمانی ورزش نظام روی پیش ضعفی نقطه عنوان به «ها فدراسیون

 سرمایه که دش متصور توان می را بلندمدت و مدت کوتاه گذاری سرمایه نوع دو صنایع سایر مانند نیز ورزش در( 2001)

 محسوب یورزش نهادهای بلندمدت های گذاری سرمایه جزء سنی مختلف های رده در یكنانباز توسعه و رشد روی گذاری

 کشور ورزشی های فدراسیون همه توسط مداوم و مند نظام طور به بلندمدت گذاری سرمایه این چنانچه حال(. 24) شودمی

 .شد هندخوا تربیت قهرمانی زشور نظام برای کیفیت با بسیار ورزشكارانی دور چندان نه ایآینده در شود، انجام

  ورزشی های فدراسیون مختلف منابع از زنان ورزش سهم افزایش: نهم راهبرد

 مالحظه که گونه انهم. است انكارناپذیر ضرورتی قهرمانی ورزش عرصه در ما جامعه پیكره از مهمی بخش عنوان به زنان حضور

 نظام ضعف نقاط ترین مهم از یكی عنوان به «مردان و زنان بین ها فدراسیون مختلف منابع عادالنه تخصیص عدم» شد

 برای موجود مختلف های محدودیت و کنندگان شرکت تعداد دلیل به است گفتنی. شد شناسایی قهرمانی ورزش

 جوان دیگر سوی از. دانست یکسان برابری با را عادالنه مفهوم توان نمی ورزشی فعالیتهای در بانوان مشارکت

 شناسایی کشور قهرمانی ورزش نظام روی پیش های فرصت از سرشار استعدادهای وجود و جامعه جمعیت بودن

 مختلف شرایط که موضوع این. میدهند تشکیل زنان را جامعه استعدادهای از نیمی است بدیهی. است شده

 ردهک مهیا دهااستعدا این شدن شکوفا برای را شرایط حد چه تا کشور مدیریتی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی،

 ماعیاجت فعالیتهای برای محیط جا هر که است شده ثابت موضوع این حال هر به اما دارد، تأمل بسی جای است،

  .است داشته بیشتری بروز نیز آنان های قابلیت است، شده مهیاتر زنان

  قهرمانی ورزش علمی توسعه جامع نظام اجرای و تدوین: دهم راهبرد
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 حوالتت همه مبنای باید را پژوهش. است استوار دانش و علم مبنای بر کشورها توسعه و رفتپیش امروز، جهان در

 که شود می محقق صورتی در ها زمینه این در توفیق(. ۳۵) دانست اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، حرکتهای و

 به چند هر خیرا های سال در. شود تقویت و ایجاد مشخص راهبردهای و ها سیاست با منسجم پژوهشی ساختار

 ها مهنا پایان در باالیی پتانسیل ورزشی علوم مختلف های گرایش در تکمیلی تحصیالت دانشجویان افزایش دلیل

 جامان نیاز اساس بر و هدفمند صورت به ها پژوهش این از بسیاری است، آمده وجود به بخش این های رساله و

 های مصداق همچنین و مطالعه این در شده شناسایی ایفرصته و موجود ضعف نقاط به توجه با(. ۳۵) نمیشود

 «انیقهرم ورزش علمی توسعه جامع نظام اجرای و تدوین» راهبرد تحقق رسد می نظر به کشورها، سایر از موجود

  .کند ایفا کشور قهرمانی ورزش توسعه در تأثیرگذاری نقش بتواند

 واملع مؤثرترین از متخصص و کارآمد انسانی نیروی ورکش ورزش در مربیگری نوین نظام ایجاد:  یازدهم راهبرد

 ارانورزشک هدایتگران و کنندگان تربیت عنوان به مربیان. شودمی محسوب کشور هر قهرمانی ورزش نظام ارتقای

 فعلی رویکرد. کنند می ایفا قهرمانی ورزش توسعه در مهمی بسیار نقش( نخبه تا مبتدی) سطوح تمامی در

 زا بسیاری رو این از است؛ مربیان دانش ارتقای و آموزش بر مبتنی یافته توسعه شورهایک ورزشی تشکیالت

 وضع لعۀمطا چند هر(. ۳۶) اند پرداخته خود ورزشی مربیان ارتقای و ارزیابی آموزشی، نظام بازنگری به کشورها

 عالف میزان مورد در ارههمو است، کشور ورزش در مربیگری مدارک دارای افراد زیاد تعداد دهنده نشان موجود

 در یمربیگر نوین نظام ایجاد رسد می نظر به. است داشته وجود تردید افراد این ای حرفه کیفیت نیز و بودن

  .بردارد میان از را رو پیش مشکالت از بخشی بتواند کشور ورزش

 نظام اب قهرمانی ورزش ای منطقه و ملی نهادهای بین اثربخش و یافته سازمان تعامل افزایش:  دوازدهم راهبرد

 پرورش و آموزش

 ورشپر و آموزش نظام از کشورها قهرمانی ورزش در پروری قهرمان مسیر که است شده اثبات موضوع این امروزه

 بسیار نقش پرورش و آموزش نظام با سازنده تعامل طریق از ورزشی استعدادهای شناخت هایروش. گذردمی آن

 المللیبین های عرصه در پیشرفته کشورهای تسلط مهم عوامل از و کند می ایفا قهرمتی ورزش توسعه در مهمی

 و آموزش نظام با استانی ورزش تعامل بر چین در ورزشی استعدادهای کشف نظام نمونه عنوان به ،(۳۷) است

 اییشناس آموزشگاهی مسابقات طریق از نیز کانادا در ورزشی جوان استعدادهای از بسیاری. است مبتنی پرورش

 در یابی استعداد مجری نهاد ترین اصلی که شود می مالحظه شده بیان های مصداق به توجه با(. ۲۲) شوند می

 کشورهای یابی استعداد فرآیند در پرورش و آموزش نظام پررنگ سهم و است پرورش و آموزش مذکور کشورهای

 و شآموز سیستم و قهرمانی ورزش متولی دهاینها بین اثربخش تعامل بنابراین ؛(۲۲) است مشهود کامال مذکور

 .شود تلقی قهرمانی ورزش توسعه سوی به راهی شاه میتواند پرورش

 است، کشور قهرمانی ورزش نظام توسعه راهبردهای تدوین حاضر مطالعه اصلی هدف که آنجا از مجموع، در

 به تواند می کارگروه این. شود کیلتش کشور قهرمانی ورزش جامع نظام اجرای تخصصی کارگروه شودمی پیشنهاد

 تحقق ظورمن به عملیاتی های برنامه تدوین نهایت، در و آنها تعدیل شده، تدوین راهبردهای درباره بررسی و بحث

 شودیم پیشنهاد طرح اجرایی ضمانت از اطمینان منظور به همچنین. بپردازد حاضر مطالعه شده تدوین راهبردهای

 فدراسیون ك،المپی ملی کمیته) قهرمانی ورزش ربط ذی نهادهای مقامات باالترین از مذکور صیتخص کارگروه چیدمان در

 .شود استفاده( بدنی تربیت سازمان و ورزشی های
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