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  چكيده
هدف از . گيرد است كه از طريق دورانديشي انجام مي ريزي ريزي راهبردي نوعي برنامه اعتقاد بر اين است كه برنامه

روش تحقيق برحسب نحوة  .طراحي و تدوين برنامة راهبردي ورزش قهرماني بانوان كشور ايران بودپژوهش حاضر، 
 براي .و بر مبناي هدف، از نوع تحقيقات كاربردي است) كمي - كيفي (گردآوري اطالعات، روش تحقيق آميخته 

شامل تيم تحقيق و ( پيشينه و نظرهاي اعضاي شوراي راهبردي مطالعة مدارك، و اسناد بررسي به ،اه داده گردآوري
ساخته كه روايي آن توسط اعضاي شوراي  و از پرسشنامة محققشد  پرداخته) افراد خبره در زمينة ورزش قهرماني بانوان

نمونة تحقيق . اده و بين نمونة تحقيق منتشر شدتأييد شد استف) =a 93/0(راهبردي و پايايي آن توسط آلفاي كرونباخ 
آزمون با استفاده از . انتخاب شد )نفر 172شامل (از بين جامعة آماري ) 118(براساس جدول برآورد حجم نمونة مورگان 

دلفي، برگزاري جلسات و چندين  و روش )SWOTهاي  منظور تعيين معناداري اهميت هر يك از گويه به( اي دوجمله
تهديد تأييد و براساس آزمون آماري فريدمن  فرصت و يازده ضعف، هفت چهار قوت، نه تحليل راهبرديمرحله 

و مشخص شدن امتياز وزني  ها و تهديدها فرصت ها، ها، ضعف وتحليل قوت نتايج تحقيق بعد از تجزيه. بندي شدند رتبه
برنامة راهبردي و  دافعي استفاده كند و تدويناز راهبردهاي ت عوامل نشان داد كه ورزش قهرماني بانوان كشور بايد

الگوپردازي، طراحي و ساخت اماكن ورزشي ويژة بانوان با توجه به مقتضيات  انتخاب راهبردهايي مناسب همچون
 المللي بانوان در داخل كشور فرهنگي، اجتماعي و اقليمي و ايجاد شرايط الزم اخذ و ميزباني رويدادهاي ورزشي مؤثر بين

  .ها و دوري از تهديدها پيشنهاد شد ظور به حداقل رساندن ضعفمن به
 

 
  هاي كليدي  واژه

  .ورزش قهرماني ايران، بانوان، برنامة راهبردي، تحليل سوات،

                                                           
   00989397919092  :تلفن : نويسندة مسئولEmail:n_rasekh663@yahoo.com                                               
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   مقدمه
رود، از هر مسيري كه برود به جايي خواهد رسيد؛  داند به كجا مي پيتر دراكر معتقد است كسي كه نمي

داند به كجا خواهد رفت؛ و اگر هدف سيستم مشخص  ته باشد، نمياگر سيستمي هدف مشخص نداش
عبارات مذكور، به ). 37( داند چگونه به هدف خود برسد ريزي نداشته باشد، نمي باشد ولي برنامه

عنوان يك  هاي اخير توجه فراواني به آن معطوف و به ريزي راهبردي اشاره دارند كه در دهه برنامه
ريزي است كه از طريق  ريزي راهبردي نوعي برنامه برنامه). 22( مطرح شده استها  ضرورت براي سازمان

ريزي راهبردي  برنامه از نظر برايسون). 16(گيرد  يافته انجام مي دورانديشي و در جريان فراگروهي نظام
يافته و منظم براي اتخاذ تصميمات بنيادي و انجام اقدامات اساسي كه سرشت و  تالشي است سازمان

به نظر  ).22(دهد  هاي يك سازمان با ديگر نهادها را در چارچوب قانوني شكل مي گيري فعاليت متس
ريزي و فنون مديريت راهبردي، ميزان نفوذ  اين اميد وجود دارد كه با پيشرفت برنامه )1384(رضاييان 

دي فرايندي است در ريزي راهبر برنامه) 1384(از نظر الواني ). 17( بر عوامل محيطي نيز افزايش يابد
هاي آن براي نيل به رسالت و اهداف بلندمدت، با  جهت تجهيز منابع سازمان و وحدت بخشيدن به تالش

ها  هاي شناخت وضعيت سازمان يكي از راه). 2(هاي دروني و بيروني  توجه به امكانات و محدوديت
حاصل دربارة محيط سازماني بررسي محيطي است كه عبارت است از نظارت، ارزيابي و نشر اطالعات 

هاي راهبردي و تأمين سالمت  و ابزاري است براي جلوگيري از شوك ميان افراد كليدي و مؤثر سازمان
 اقتصادي، ها با عوامل بيروني مانند نيروهاي سياسي، در چنين محيطي سازمان. بلندمدت سازمان

). 12( سروكار دارند ...امور مالي و  ابي،بازاري اجتماعي و تكنولوژيكي و عوامل دروني مانند مديريت،
اند و همگي بر  هاي مختلف بررسي كرده ريزي راهبردي را از جنبه دانشمندان بسياري اهميت برنامه

 ريزي ها توافق نظر دارند و معتقدند كه برنامه ريزي راهبردي با عملكرد مطلوب سازمان همبستگي برنامه
اندازي براي توسعه  از تبيين راهبرد اين است كه چشم هدف). 25( راهبردي فرايندي پويا و منطقي است

). 11، 33(سازد  هاي خاص را براي ما مشخص مي ها و حمايت ها، برنامه ارائه شود و اينكه راهبرد، اولويت
هنر علم تدوين، اجرا و ارزيابي تصميماتي كه سازمان : گونه تعريف كرد توان اين مديريت راهبردي را مي

هاي  افزايش تقاضاي شركت در فعاليت ).25( هاي بلندمدت خود دست يابد سازد به هدف ادر ميرا ق
نحوي كه براي  ها در سطح جهان شده است؛ به جسماني و ورزشي موجب رشد و گسترش اين فعاليت

وجود آمده است كه حاكي از اهميت  ها، سازمان و نهادهاي مختلفي به پاسخگويي به اين تقاضا، جنبش
هاي  تربيت بدني و ورزش در جوامع براي بهبود و ارتقاي سطح سالمت و نشاط عمومي و كسب موفقيت
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هاي غيرورزشي در معرض تغيير و تحوالت  هاي ورزشي همانند سازمان ، سازمانامروزه .المللي است بين
سازمان ورزشي  ريزي در برنامه. اند محيطي و جهاني قرار دارند و با مسائل ويژة خود دست به گريبان

آن اهداف  هاي گروهي تعيين شده و نحوة دستيابي به  ها و تالش شود تا اهداف همة فعاليت   سبب مي
ها و  ورزش قهرماني نيز همانند هر سيستم ديگري نيازمند تدوين اهداف كالن، راهبرد. ريزي شود طرح
كاري، به بيراهه رفتن و  ر گونه دوبارههاي عملياتي است تا ضمن آگاهي از مسير حركت بتواند از ه برنامه

در حال حاضر نهادهاي دولتي و  .هدر دادن منابع مالي، انساني، فيزيكي و اطالعاتي خود اجتناب ورزد
هاي ورزشي،  در كشور ما فدراسيون. غيردولتي مختلفي در رابطه با ورزش قهرماني هر كشوري درگيرند

تة ملي المپيك و وزارت ورزش و جوانان هر يك به نوعي با هاي ورزشي، كمي هاي ورزشي، باشگاه هيأت
و اساس و  ريزي در اين نهادها اهميت بسياري دارد برنامه مشخص است كه .ورزش قهرماني درگيرند

طور  كه هر يك از نهادهاي مذكور به از سوي ديگر درصورتي. شود شالودة مديريت در آنها محسوب مي
ريزي براي خود  به برنامه هاي كالن ورزش قهرماني كشور ها و راهبرد مستقل و بدون توجه به سياست

شود و در نهايت مأموريت و اهداف كالن  نگري بر ورزش قهرماني كشور حاكم مي بپردازند، نوعي بخشي
هاي جوهري و فراگردي  ريزي راهبردي با نارسايي بر اينكه برنامه عالوه. كل سيستم محقق نخواهد شد

هاي كشور با مشكالتي مثل نبود اتفاق نظر در ميان مسئوالن در  ، اين فرايند در سازمان)6(مواجه است 
ها و خطرهاي ملي، توجه ناكافي به  وتحليل جامع فرصت ريزي راهبردي، فقدان تجزيه مورد برنامه

هاي  هاي مختلف راهبردي در برخورد با مسائل، پايبند نبودن به اولويت ها، روشن نبودن گزينه ارزش
ريزي  هاي راهبردي و نقصان در نظارت و ارزيابي نتايج عملي برنامه راهبردي، اجراي ضعيف برنامه

گزارش داد كه بيش از نيمي از ) 1378(چيان  در اين زمينه، كوزه. )5(رو بوده است  راهبردي نيز روبه
، عنوان )1385( فراهاني ).29(ريزي پاسخ صحيح ندادند  مديران مورد مطالعه به پرسش مربوط به برنامه
. آيد عمل نمي هاي ورزش قهرماني كشور استفادة بهينه به كرد از امكانات و تجهيزات موجود در پايگاه

توسعة ورزش  ،)1387(اميرتاش . )26( ضمن اينكه امكانات و تجهيزات موجود، مناسب توسعه نيست
ورزش  .)3(ربيگري، مربيان دانست هاي م قهرماني را منوط به ارتقاي سطح تحصيالت و درجة كارت

آوري حمايت  فراهم: دارد هاي توسعه در زمينة ورزش را چنين بيان مي راهبرد ترين كانادا يكي از مهم
نظام جامع  «در تحقيق ) 1388(مظفري و همكاران ). 41( ريزي در ورزش قهرماني راهبردي براي برنامه

اهبرد نهم را به توسعة سهم ورزش زنان از منابع ر» توسعة ورزش قهرماني جمهوري اسالمي ايران
دهند كه در نگاه اول ادغام ورزش بانوان با  هاي ورزشي تخصيص داده و گزارش مي مختلف فدراسيون
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ها را به  داد كه منابع مختلف فدراسيون بدنة كل ورزش كشور موضوعي بود كه به ورزش زنان اميد مي
هاي  يافته. آميز بوده است سد كه اين موضوع كمتر موفقيتر نظر مي ولي به سمت خود جلب كنند،

ها بين زنان و  كند و عدم تخصيص عادالنة منابع مختلف فدراسيون پژوهش نيز اين موضوع را تأييد مي
) 1387(بارفروش  ).30( هاي نظام ورزش قهرماني شناسايي شد ضعف ترين عنوان يكي از مهم مردان به

رساني وزارت  ، معاونت امور مطبوعاتي و اطالع1387شريات ورزشي تابستان در تحقيق تحليل محتواي ن
اي و پوشش  فرهنگ و ارشاد جمهوري اسالمي نشان داد كه در حال حاضر جاي خالي حمايت رسانه

توانند  هاي گروهي مي كه رسانه شود؛ درحالي هاي گوناگون كشور احساس مي خبري ورزش زنان در رسانه
گاهي عمومي مديران و سياستمداران نسبت به ورزش بانوان و متعاقب آن تغيير روند در ارتقاي سطح آ

 و پيتز). 7(هاي توسعة ورزش بانوان نقش بسيار زيادي داشته باشند  ها و تعيين راهبرد گذاري سياست
 ةتحليل محتواي مجل: بررسي ساختار تحقيقات مديريت ورزشي «عنوان در تحقيقي با  )2005(پدرسن 

درصد  1/14درصد از مقاالت دربارة ورزش مردان و  2/81 يدند كهرسبه اين نتيجه  »يريت ورزشيمد
اي هم دربارة ورزش بانوان  درصد بدون تمركز جنسيتي بود و هيچ مقاله 7/4مربوط به هر دو جنسيت و 

اد مقاالت اين مسئله حل نخواهد شد اگر تشويق الزم براي فقدان چنين توازني بين تعد. وجود نداشت
 هاي مطالعه براي ورزش بانوان، بسيار زياد است مربوط به ورزش مردان و زنان صورت نگيرد؛ زيرا فرصت

هاي  تأثير والدين بر مشاركت بانوان در فعاليت«در تحقيقي با عنوان ) 2008(مارلن و همكاران  .)36(
كه  اند هاي ورزشي اظهار داشته ليتكننده در فعا به اين نتيجه رسيدند كه بيشتر بانوان شركت» ورزشي

اند و  فعال داشتهمشاركت  دوران تحصيل خود، رقابتي ورزشي هر دو يا يكي از والدينشان در مسابقات
گرفته از زمان حضور بانوان  هاي انجام براساس بررسي ).34(اند  فرزندان در واقع از آنها مدلسازي كرده

پكن، در اين پنج دوره  2008هاي المپيك  تا بازي 1992هاي المپيك  در بازي ورزشكار كشورمان
بانوان ورزشكار  1986همچنين از سال . اند  گونه موفقيتي را كسب نكرده بانوان ايراني هيچ گذشته

هاي آسيايي بوسان تيم  در بازي 2002هاي آسيايي شركت كردند كه تنها در سال  كشورمان در بازي
در . پور تهراني در رشتة تكواندو موفق به كسب مدال برنز شدند د تقياندازي بانوان و پروانه محم تير

دوحه مهروز ساعي و افسانه شيخي در رشتة تكواندو موفق به كسب مدال برنز  2006هاي آسيايي  بازي
خانم  مدال، 14با كسب  گوانجو 2010هاي آسيايي  شدند و با توجه به كسب رتبة چهارمي در بازي

شايان ذكر . ال طال را در رشتة ووشو براي جمهوري اسالمي ايران به ارمغان بياوردآزادپور توانست مد
گونه برنامة  است كه بانوان ورزشكار كشورمان در شرايطي موفق به كسب پيروزي شدند كه هيچ
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 رسد با تدوين نظر مي اي به راهبردي در اين مورد تدوين نشده بود، بنابراين با وجود چنين ظرفيت بالقوه 
كشور، هيچ  در ورزش بانوان با توجه به اينكه. تري بتوان حركت كرد برنامة راهبردي با سازمان مناسب

هاي  مدت بدون اتكا به برنامه هاي كوتاه نشده و با روي آوردن به فعاليت طرح و برنامة راهبردي تدوين 
اين  ري بوده است، درهاي جا هاي ورزشي و مديران بر روي برنامه مدون و درازمدت توجه سازمان

با تدوين برنامة راهبردي ورزش قهرماني بانوان كشور ضمن تحليل محيط دروني و  پژوهش در نظر است
بدين منظور . ها و تهديدهاي ورزش قهرماني بانوان شناسايي شود ها، فرصت ها، ضعف بيروني، قوت

ورزش قهرماني بانوان كشور  برنامة راهبردي: دنبال يافتن پاسخ براي پرسش اصلي تحقيق است به
  چيست؟

و ) 1( يويدددر اين مقاله كلية مراحل انجام پژوهش براساس فرايند جامع راهبردي مدل 
 .يده شده استد) 1SPP )35مدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ارزيابي راهبردها    اجراي راهبردها                            تدوين راهبردها                                                                     

  فرايند جامع راهبردي مدل ديويد. 1شكل 
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  SPP فرايند جامع راهبردي مدل مدل. 2شكل 

  
  روش تحقيق

 دو به ها داده گردآوري براي آن در كه است كاربردي و از نوع مطالعات ميداني تحقيق از نظر هدف اين

 مخاطبان، از نظرسنجي مستندات، و مدارك به بررسي ،)روش تحقيق آميخته( كيفي و كمي صورت

 با راهبردي جلسات برگزاري و گرفته مطالعات انجام تحليل دلفي، روش صورت به نخبگان و نفعان ذي

 و باز تسؤاال حاوي ساختة محقق يها از پرسشنامه نظرسنجي، بخش در .شد پرداخته صالح افراد ذي
)  =93/0a( بسته پس از ارزيابي روايي محتوايي و محاسبة ضريب آلفاي كرونباخ  سؤاالت همچنين

نواب ، )هاي مختص بانوان ورزش( هاي ورزشي جامعة آماري تحقيق شامل رؤساي فدراسيون. استفاده شد
سئوالن ورزش بانوان م، ها مديران كل تربيت بدني استان هاي ورزشي در قسمت بانوان، رئيس فدراسيون

مسئوالن ورزش بانوان در سازمان تربيت بدني از زمان پيروزي انقالب اسالمي تا كنون و  ها، استان
اين افراد در مجموع . كه از آنها نظرسنجي شدكارشناسان زن در حوزة معاونت ورزش بانوان هستند 

از بين جامعة آماري  )118( 1رگاننمونة تحقيق، براساس جدول برآورد حجم نمونة مو. نفر بودند 172
نفر از  31شامل  )درصد نمونة مازاد 10با احتساب (نفر  122در مجموع، . انتخاب شد )نفر 172شامل (

نفر از  22، هاي ورزشي در قسمت بانوان نواب رئيس فدراسيوننفر از  29هاي ورزشي،  رؤساي فدراسيون

                                                           
1 . Morgan 

رسالت.2ازاندمچش.1  

تحليل محيطي.3  

 هاي كليدي عملكرد شاخص. 7 هاراهبرد.6 اهداف.5 هاي راهبردي اولويت -4

عملياتيبرنامة.8  
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مسئوالن ورزش  نفر از 4، ها ئوالن ورزش بانوان استانمسنفر از  22ها،  مديران كل تربيت بدني استان
 نفر از 14و  بانوان در سازمان تربيت بدني از زمان پيروزي انقالب اسالمي تا انجام اين تحقيق

عنوان نمونة آماري انتخاب  اي به صورت تصادفي سهميه به كارشناسان زن در حوزة معاونت ورزش بانوان
 وتحليل تجزيه از پس. هاي مربوطه بين آنها توزيع شد ها و فرم پرسشنامه و ابزارهاي تحقيق يعني شدند

عامل  28آمده،  عمل ي بهها نظرسنجي و تطبيقي مطالعات مستندات، و مدارك بررسي از حاصل يها داده
تهديد براي ورزش قهرماني بانوان  15 فرصت و 5بيروني شامل  عامل 20ضعف، 20قوت، 8 دروني شامل
 اعضاي مجدد راهبردي يها و تحليل ها نظرسنجي با و دلفي روش از استفاده با سپس .شناسايي شد

آزمون  از ها داده تحليل براي .شد تصويب و تأييد تهديد و فرصت ضعف، قوت، 29 مجموع شورا در
  .اي فريدمن استفاده شد رتبه آزمون همچنين اي و دوجمله

  ها وتحليل داده روش تجزيه
اي گنجاند، مرحلة اول  مرحله گيري سه توان در چارچوب تصميم راهبرد را ميهاي مهم تدوين  روش

ماتريس . شامل ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و ماتريس ارزيابي عوامل خارجي است) تدوين راهبرد(
ها و  ارزيابي عوامل داخلي، حاصل بررسي راهبردي عوامل داخلي سازمان است كه اين ماتريس قوت

در ماتريس ارزيابي عوامل خارجي، عوامل اقتصادي، . كند سازمان را تعيين مي هاي اساسي ضعف
كند  شناسي، محيطي، سياسي، دولتي و ديگر عوامل بيروني سازمان را ارزيابي مي اجتماعي، فرهنگي، بوم
 به انواع) مقايسه(در مرحلة دوم . كند ها و تهديدهاي اساسي سازمان را تعيين مي و اين ماتريس فرصت

شود و به اين منظور بين عوامل داخلي و خارجي سازمان نوعي توازن و  هاي ممكن توجه مي راهبرد
. 1: گيرد، عبارتند از ها و ابزارهايي كه در مرحلة دوم مورد استفاده قرار مي روش. شود تعادل برقرار مي
است كه مديران به  مهمي اين ماتريس يكي از ابزارهاي  1.ها و تهديدها ها، فرصت ها، قوت ماتريس ضعف

و  SO،ST، WO(توانند با استفاده از آن چهار نوع راهبرد  كنند و مي كمك آن اطالعات را مقايسه مي
WT(  شود كه سازمان  ، در اين بخش مشخص مي2ماتريس عوامل داخلي و خارجي. 2را ارائه كنند؛

در  .استفاده كند) شت يا رها كردننگهداري، بردا رشد و ساخت، حفظ و(بايد از چه نوع راهبردهايي 
 .)27( شود بندي با استفاده از نظرهاي خبرگان استفاده مي از روش اولويت) گيري تصميم(مرحلة سوم 

 

                                                           
1 . SWOT Matrix 
2 . Internal-External Matrix 
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  هاي تحقيق نتايج و يافته
ورزش قهرماني بانوان  تهديدهاي و ها فرصت ،ها ضعف ،ها قوت زمينة در را كلي نتايج 4 تا 1 جداول

 كه شامل مربوط جداول در مندرج عوامل از يك هر .دهند نشان مي SWOTكشور براساس تحليل 

ترتيب رتبه  به 1تهديد است براساس نتايج آزمون فريدمن يازده و فرصت پنج ضعف، نه قوت، چهار
  ).>P 0/ 05(اند  مشخص شده

 
 )رتبة آزمون فريدمن(كشور هاي دروني ورزش قهرماني بانوان  قوت .1جدول 

  نگين رتبهميا عوامل  رديف
  09/4  المللي جويي و انگيزة فزايندة زنان قهرمان كشور براي كسب افتخارات ملي و بينكمال  1
  56/3  الملليهاي بانوان در مسابقات آسيايي و بينروند رو به رشد كسب مدال  2
  24/3  كشور هاي منابع انساني ورزش بانوان و وجود زنان تحصيلكرده در ورزشارتقاي سطح دانش و آگاهي  3
  08/3  حمايت وزير، معاونان و مديران ارشد ورزش كشور از توسعة ورزش قهرماني بانوان  4

 

 )رتبة آزمون فريدمن( دروني ورزش قهرماني بانوان كشور هاي فضع .2جدول 

  ميانگين رتبه عوامل  رديف
اختصاص محدود بودجه از منابع عمومي و وجود مشكالت ناشي از بازاريابي و  1

  حمايت مالي بخش خصوصي در ورزش قهرماني بانوان
62/18  

و تجهيزات ورزش بانوان با توجه به كثرت جمعيت و ضرورتامكاناتكمبود فضاها،  2
  مندي بانوان از فضاهاي ورزشي سرپوشيده بهره

90/15  

  81/15  هاي فرهنگي توسعه و ترويج ورزش قهرماني بانوان كشورنامشخص بودن سياست  3
  57/14  المللي هاي ملي و بين هاي كسب تجربة مديران، مربيان و ورزشكاران در رقابتدود بودن فرصتمح  4
ها گيري ها، تصميم سازيپايين بودن سطح اختيارات، نقش و سهم بانوان در تصميم  5

  هاي راهبردي ورزش قهرماني كشور و برنامه
65/13  

ش بانوان در داخل كشور و كمبودالمللي ورزهاي بينمحدوديت برگزاري رقابت  6
  مسابقات و اردوهاي ورزش ملي و باشگاهي بانوان

50/13  

  01/13  كشورو پرورش استعدادهاي ورزشي در ورزش قهرماني بانوان جذبفقدان نظام شناسايي،  7
  97/12  در ورزش قهرماني بانوان)R&D(كمبود تعامل با مراكز علمي كشور و نبود نظام  8
  88/12  المللي بينهاي  ها و ارگانهاي ورزش قهرماني بانوان با سازمانارتباطات مديران و حوزهكمبود  9

                                                           
1. Friedman 
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)رتبة آزمون فريدمن(هاي دروني ورزش قهرماني بانوان كشور  فرصت .3جدول   

 
  )رتبة آزمون فريدمن(هاي دروني ورزش قهرماني بانوان كشور  تهديد. 4جدول 

  ميانگين رتبه عوامل  رديف
هاي ورزش قهرماني و انگيزة افزايش گرايش دختران و بانوان كشور به فعاليت  1

  ضور در ميادين داخلي و خارجيح
53/4  

  32/4 افزايش چشمگير تعداد بانوان دانشجو در رشتة تربيت بدني  2

  85/3  نگرش مثبت برخي مسئوالن ارشد نظام براي رشد و ارتقاي ورزش بانوان كشور  3

ويژه فراكسيون ورزش در مورد وجود نگرش مثبت در بين نمايندگان مجلس به  4
  وانورزش قهرماني بان

22/3  

  90/2 1404ايرانانداز مناسب در برنامةوجود چشم  5

  ميانگين رتبه عوامل  رديف
  97/9  ورزش بانوانهاي فرهنگي در جامعه نسبت بهوجود بعضي از محدوديت  1
  92/9  ي موجودهادليل محدوديتبهها در پوشش خبريناتواني رسانه  2
فقدان توجه به مشاركت بخش خصوصي و بسترسازي براي جاذب بودن ورزش  3

  از منظر مالي
33/9  

  30/9 امكان كم ميزباني براي پذيرش مسابقات بانوان  4
  06/9  نظام توسعة تربيت بدني و ورزش كشور در برنامة چهارم توسعهاجرا نشدن  5
  46/8  اكارامد و غير ورزشي در سطوح مختلف مديريتي ورزش بانوانحضور مديران ن  6
  24/8  گذاران از منافع ورزش قهرماني در حوزة زنانگذاران و قانوناطالع سياستفقدان  7
  18/8  در مسابقات با حجاب اسالميها براي شركتمحدويت قوانين برخي رشته  8
  71/7  ديگر كشورهادر منطقه ورشد سريع ورزش قهرماني بانوان  9
  64/7 ورزش قهرماني زنانتوجهي مسئوالن بلندپايه بهكم  10
  47/7 گذاري محدود دولت در ورزش قهرماني بانوانسرمايه  11
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  ماتريس عوامل داخلي و خارجي ورزش قهرماني بانوان كشور
، حفظ و رشد و ساخت(در اين بخش بايد مشخص شود كه ورزش قهرماني بانوان از چه راهبردي 

بندي معلوم شد كه باالترين رتبه در بخش  پس از رتبه. استفاده كند )نگهداري، برداشت يا رها كردن
المللي،  جويي و انگيزة فزايندة زنان قهرمان كشور براي كسب افتخارات ملي و بين كمال ها مربوط به قوت

ابع عمومي و وجود مشكالت محدود بودجه از من ها باالترين رتبه مربوط به اختصاص در بخش ضعف
ها باالترين  ناشي از بازاريابي و حمايت مالي بخش خصوصي در ورزش قهرماني بانوان، در بخش فرصت

رتبه مربوط به انگيزة بانوان براي رشد، ارتقا و حضور مؤثر در ميادين داخلي و خارجي و در بخش 
ورزش بانوان  ي فرهنگي در جامعه نسبت بهها وجود بعضي از محدوديت تهديدها باالترين رتبه مربوط به

در ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي، صرف نظر از تعداد عواملي كه موجب قوت و . بوده است
هاي نهايي به بيش از  گاه مجموع نمره شود، هيچ و تهديد ورزش قهرماني بانوان كشور مي ضعف يا فرصت

برسد، به اين معناست  4است و اگر اين عدد به  5/2از وزني ميانگين امتي. رسد چهار و كمتر از يك نمي
صورتي بسيار عالي واكنش نشان  شوند، به كه سازمان در برابر عواملي كه موجب تهديد و فرصت مي

تر از حد متوسط برسد  عوامل داخلي و خارجي به پايين) بندي درجه*وزن(اگر امتياز وزني  دهد و مي
 هاي خود نتوانسته است از عواملي كه موجب قوت است تدوين راهبرد دهد كه سازمان در نشان مي

ين ماتريس همچن ).25(شود احتراز كند  از عواملي كه موجب تهديد مي برداري كند، همچنين بهره
ارزيابي عوامل داخلي و خارجي ورزش قهرماني بانوان، حاصل بررسي راهبردي عوامل داخلي و خارجي 

كند  را تدوين و ارزيابي مي اصلي ها و تهديدهاي ها، فرصت ها، ضعف ها قوت ساين ماتري. سازمان است
  .مشخص شده است 6و  5هاي  كه نتايج در جدول

 نيز تهديدها كنترل در و نكرده استفاده ها فرصت از خوبي در نهايت ورزش قهرماني بانوان كشور به

 كه است آن از حاكي 3 شكل در و خارجي داخلي ماتريس نتايج مجموع در .است كرده عمل ضعيف

 توان مي ديگر عبارت به .دارد قرار WT موقعيت در راهبردي موقعيت لحاظ ورزش قهرماني بانوان از

 دفع و ها فرصت از استفاده ورزش قهرماني بانوان در ناتواني و ها قوت بر ها ضعف چيرگي دليل به كه گفت

 وضعيت ورزش قهرماني بانوان از تا وضعيت كند اذاتخ تدافعي است راهبرد بهتر احتمالي تهديدهاي

  .نشود بدتر كنوني
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  ماتريس ارزيابي عوامل داخلي ورزش قهرماني بانوان كشور. 5جدول 

عوامل 
  عامل كد دروني

ضريب 
اهميت 

  )وزن(
شدت عامل 

  )بندي درجه(
امتياز وزني 

وزن (
  )بندي درجه*

وت
ق

ها 
 

S1 
مانجويي و انگيزة فزاينده زنان قهركمال

كشور براي كسب افتخارات ملي و 
 الملليبين

087/0  4  34/0  

S2  هاي بانوان درروند رو به رشد كسب مدال
  32/0  4  080/0 الملليمسابقات آسيايي و بين

S3  
هاي منابعارتقاي سطح دانش و آگاهي

انساني ورزش بانوان و وجود زنان 
 تحصيلكرده در ورزش كشور

070/0  4  28/0  

S4  ان و مديران ارشد ورزشمعاونت وزير،حماي
  26/0  4  065/0 كشور از توسعة ورزش قهرماني بانوان

عف
ض

ها 
 

W1 

اختصاص محدود بودجه از منابع عمومي و
وجود مشكالت ناشي از بازاريابي و حمايت 

مالي بخش خصوصي در ورزش قهرماني 
 بانوان

128/0  1  128/0  

W2 

رزشو تجهيزات وامكاناتكمبود فضاها،
بانوان با توجه به كثرت جمعيت و ضرورت 

مندي بانوان از فضاهاي ورزشي  بهره
 سرپوشيده

085/0  1  080/0  

W3 
هاي فرهنگينامشخص بودن سياست

  080/0  1  080/0  توسعه و ترويج ورزش قهرماني بانوان كشور

W4 
هاي كسب تجربةمحدود بودن فرصت

اي ه مديران، مربيان و ورزشكاران در رقابت
 الملليملي و بين

080/0  1  080/0  

W5 
پايين بودن سطح اختيارات، نقش و سهم

ها و  گيري ها، تصميم سازي بانوان در تصميم
 هاي راهبردي ورزش قهرماني كشوربرنامه

075/0  1  075/0  

W6 

الملليهاي بينمحدوديت برگزاري رقابت
ورزش بانوان در داخل كشور و كمبود 

اي ورزش ملي و باشگاهي مسابقات و اردوه
 بانوان

075/0  1  075/0  

W7 
فقدان نظام شناسايي، جذب و پرورش

استعدادهاي ورزشي در ورزش قهرماني 
 بانوان كشور

070/0  1  070/0  

W8 
كمبود تعامل با مراكز علمي كشور و نبود

  055/0  2  055/0 در ورزش قهرماني بانوان)R&D(نظام
W9هاي ورزشو حوزهكمبود ارتباطات مديران

هاي  ها و ارگان قهرماني بانوان با سازمان
 الملليبين

050/0  2  1/0  

943/1  1 دروني عوامل ضرايب اهميت مجموع  
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 يس ارزيابي عوامل خارجي ورزش قهرماني بانوان كشورماتر .6جدول 

عوامل 
  عامل  كد  بيروني

ضريب 
اهميت 

  )وزن(
شدت عامل 

  )بندي درجه(
متياز وزني ا

ن وز(
  )بندي درجه*

صت
فر

  ها 

O1 
افزايش گرايش دختران و بانوان كشور به

هاي ورزش قهرماني و انگيزه حضور در  فعاليت
  ميادين داخلي و خارجي

080/0  4  32/0  

O2 21/0  3  070/0 افزايش چشمگير بانوان دانشجو در رشتة تربيت بدني  

O3  
نگرش مثبت برخي مسئوالن ارشد نظام

  15/0  3  050/0  اي ورزش بانوان كشوربراي رشد و ارتق

O4  
وجود نگرش مثبت در بين نمايندگان مجلس

ويژه فراكسيون ورزش در مورد ورزش قهرماني  به
  بانوان

030/0  4  12/0  

O5 09/0  3  030/0 1404انداز مناسب در برنامة ايرانوجود چشم  

دها
هدي

ت
  

T1 
هاي فرهنگي دروجود بعضي از محدوديت

  080/0  1  080/0  ورزش بانوان بهجامعه نسبت 

T2 
دليلها در پوشش خبري بهناتواني رسانه

  080/0  1  080/0  ي موجودها محدوديت

T3 
فقدان توجه به مشاركت بخش خصوصي و

  080/0  1  080/0  بسترسازي براي جاذب بودن ورزش از منظر مالي

T4 15/0  2  075/0 امكان كم ميزباني براي پذيرش مسابقات بانوان  

T5 
نظام توسعة تربيت بدني واجرا نشدن

  065/0  1  065/0  ورزش كشور در برنامة چهارم توسعه

T6 
حضور مديران ناكارامد و غيرورزشي در سطوح

  13/0  2  065/0  مختلف مديريتي ورزش بانوان

T7 
گذاران ازگذاران و قانوناطالع سياستفقدان

  0/ 060  1  060/0  منافع ورزش قهرماني در حوزة زنان

T8 
درها براي شركتمحدوديت قوانين برخي رشته

  050/0  1  050/0  مسابقات با حجاب اسالمي

T9 
در منطقه و ديگررشد سريع ورزش قهرماني بانوان

  1/0  2  050/0  كشورها

T10 
ورزش قهرمانيتوجهي مسئوالن بلندپايه بهكم
  050/0  1  050/0  زنان

T11 
ولت در ورزش قهرمانيگذاري محدود دسرمايه
  045/0  1  045/0  بانوان

  78/1    1 بيروني عوامل ضرايب اهميت مجموع
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 ماتريس عوامل داخلي و خارجي. 3شكل 

   
ماني بانوان كشور تيم تحقيق ها و تهديدهاي ورزش قهر ها، فرصت ضعف ها، با استفاده از قوت

 و ST,WO, SO يراهبردها :اطالعات را مقايسه و با استفاده از آن چهار نوع راهبرد را ارائه كرده است
WT  مشخص شده است 7كه در جدول.  

  
  ها و تهديدهاي ورزش قهرماني بانوان كشور ها، فرصت ها، قوت ضعف ماتريس. 7 جدول

  )W(ها   ضعف  )S(ها  قوت  
  
  
  
  

ها  فرصت
)O( 

 SOهايراهبرد
 

گرايي  جويي و آرمان تقويت كمال - 
زنان كشور در كسب افتخارات ملي 

  المللي و بين
ريزي و استقرار نظام آموزش،  پي - 

تحقيق و توسعة ورزش قهرماني 
  بانوان و توانمندسازي آنان

طراحي و استقرار نظام جامع نيروي  - 
اعم از  انساني ورزش قهرماني بانوان

 ...مديران، كارشناسان و  مربيان،

 WO هاي راهبرد
 

سازي سهم ورزش قهرماني  و شفاف افزايش - 
بانوان كشور از امكانات اعتباري، قانوني و 

  مديريتي ورزش كشور
طراحي تئوري حاكميت، دولت و  - 

ورزش قهرماني  هاي سازي سياست شفاف
  بانوان كشور

طراحي و استقرار نظام استعداديابي  - 
، جذب و پرورش منظور شناسايي به

 دختران مستعد در ورزش قهرماني كشور

 

  تهاجمي

 

 

  كارانه محافظه

 

  رقابتي

 

 

    تدافعي          

 
WT

۴ 

۴ 

۵/۲  

۷۸/۱  

۱ 
۱ ۹۴/۱  ۵/۲  
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  ها و تهديدهاي ورزش قهرماني بانوان كشور ها، فرصت ها، قوت ضعف ماتريس. 7 جدولادامة 
  )W(ها   ضعف  )S(ها  قوت  
  
  
  
  

تهديدها 
)T( 

STهايراهبرد
  

تالش براي رفع موانع و كسب  - 
هاي  مجوزهاي ضروري از فدراسيون

منظور حضور بانوان  المللي به بين
  ورزشكار با پوشش اسالمي

طراحي نظام حقوقي ايجاد  - 
منظور حمايت  تسهيالت تشويقي به
گذاري بخش  مالي و سرمايه

 خصوصي در ورزش قهرماني بانوان

 WTراهبردهاي 
  

الگوپردازي، طراحي و ساخت اماكن  - 
ورزشي ويژة بانوان با توجه به مقتضيات 

  فرهنگي، اجتماعي و اقليمي
يجاد شرايط الزم اخذ و ميزباني ا - 

المللي بانوان  رويدادهاي ورزشي مؤثر بين
  در داخل كشور

  
  

 
  گيري بحث و نتيجه

توان  مي ها در زندگي اجتماعي بشر امروز مديريت است كه به كمك اين فعاليت ترين فعاليت يكي از مهم
ورزش . به اهداف سازمان دست يافت به نحو احسن از طريق اصولي و با توجه به منابع و امكانات موجود

هاي ورزش  گستردگي فعاليت. ريزي است قهرماني نيز همانند هر سيستم ديگر نيازمند مديريت و برنامه
ويژه  ورزش قهرماني و به. كند تا نظامي جامع، راهبردي و مدون بر آن حاكم باشد قهرماني ايجاب مي

است تا بتواند بدون تأثيرپذيري از   زمند راهبردهايي جامعورزش قهرماني بانوان كشور در اين تحقيق، نيا
شده با توجه به  راهبردهاي استخراج. شرايط مديريتي حركت توأم با موفقيت خود را استمرار بخشد

  :عبارتند از وضعيت موجود ورزش قهرماني بانوان
  المللي لي و بينگرايي زنان كشور در كسب افتخارات م جويي و آرمان تقويت كمال: راهبرد اول

اين موضوع كه شرايط مختلف اقتصادي، . دهند بديهي است نيمي از استعدادهاي جامعه را زنان تشكيل مي
جاي  براي شكوفا شدن اين استعدادها مهيا كرده است، اجتماعي، فرهنگي و مديريتي كشور تا چه حد شرايط را

هر جا  و طلبي است گرايي و تكامل اسالمي، كمال بارزترين نقش زنان در جامعة به هر حال. بسي تأمل دارد
رشتة ). 30(هاي آنان نيز بروز بيشتري داشته است  هاي اجتماعي زنان مهياتر شده قابليت كه محيط براي فعاليت

آموختگان و  رشد كمي و كيفي دانش. تربيت بدني و علوم ورزشي نيز از اين موضوع مستثنا نبوده است
ها،  فدراسيون(لوم ورزشي كشور فرصتي مناسب براي نهادهاي مختلف ورزش قهرماني متخصصان زن در حوزة ع

هاي تحت  گيري از اين افراد به رشد و توسعة ورزش ايجاد كرده است كه بتوانند با بهره...) ها و  ها، باشگاه هيأت
ي از پيكرة جامعة ما ا عنوان بخش عمده همچنين حضور زنان به. ادارة خود در بخش بانوان كمك بيشتري كنند
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اي با عنوان  در مقاله) 1388( زاده و همكاران خسروي. انكارناپذير است در عرصة ورزش قهرماني ضرورتي
ها و تهديدهاي كميتة ملي المپيك جمهوري اسالمي ايران و تنگناها  ها، فرصت ها، ضعف شناسايي قوت«

ملي المپيك ر ا توان بالقوة فكري و اجرايي موجود كميتة  هاي قوت از جمله »هاي فراروي آن و چالش
به ورزش و ديدگاه  ويژه بانوان به هاي بيروني افزايش اقبال عمومي در ورزش قهرماني و در زمينة فرصت

گرفته در زمينة  هاي انجام با توجه به بررسي ).12( دارد كشور به ورزش قهرماني را بيان مي مسئوالن مثبت
توان اميدوار بود كه با تقويت  هاي آسيايي گوانجو مي شور و كسب مدال طالي بازيموفقيت بانوان ورزشكار ك

 .به موفقيت دست يافت المللي هاي مختلف ملي و بين بانوان بتوان در عرصه گرايي جويي و آرمان كمال

ريزي و استقرار نظام آموزش، تحقيق و توسعة ورزش قهرماني بانوان و  پي: راهبرد دوم
 آنان توانمندسازي

هدف اصلي از پژوهش . در جهان امروز پيشرفت و توسعة كشورها بر مبناي علم و دانش استوار است
گيري مناسب، اتخاذ راهبردهاي مناسب، حل  در كلية نهادهاي اجرايي بهبود كيفيت، كمك به تصميم

 است ي علميتربيت بدني و علوم ورزش ).9( ريزي خرد و كالن است مشكالت و كسب اعتماد در برنامه
، پس توسعة علم ورزش منوط به گسترش پژوهش در است روح آدمي كاربردي آن جسم و رازكه اب

ها و نهادهاي  به اين هدف متعالي و ارزشمند رسيد كه ساير سازمانتوان  ميزماني اما ورزش است؛ 
سوي ورزش  به حركت ة، دغدغوزارت ورزش و جوانانملي المپيك و  ةها، كميت فدراسيون مانند ورزشي

هاي تحقيق حاضر  يافته .هاي خود را داشته باشند مندي از پژوهش و تحقيقات در فعاليت علمي و بهره
هاي منابع انساني ورزش بانوان و وجود  ارتقاي سطح دانش و آگاهي« هايي چون حاكي از وجود قوت

عداد بانوان دانشجو در افزايش چشمگير ت«هايي از جمله  و فرصت» زنان تحصيلكرده در ورزش كشور
 نيز در تحقيق خود به وجود فرصتي همچون) 1388( مظفري و همكاران .است »رشتة تربيت بدني

؛ )30( اند اشاره كرده» وجود مراكز آموزش عالي و پژوهشي براي كمك به توسعة ورزش قهرماني«
در . هرماني كشور متصور شدهاي مناسبي را جهت رشد و توسعة ورزش ق توان فرصت مجموع ميبنابراين در 

نمونه بارز . ها پيروي مي كند كامالً از راهبرد كالن ورزش آن بسياري از كشورها راهبرد تحقيقات علوم ورزشي
هاي  و پيروزي ترين ملت فعال«صورت  كالن ورزش نيوزيلند بهانداز  چشم .مربوط به كشور نيوزيلند است

در برنامة راهبردي ورزش نيوزلند تأكيد شده است كه . ستتعيين شده ا »هاي ورزشي مداوم در رقابت
در  )2005(پدرسن  و پيتز). 38( اندازي جز با تكيه بر دانايي و پژوهش محقق نخواهد شد چنين چشم

اين ). 36( اي دربارة ورزش بانوان وجود نداشته است مقالة خود به اين نتيجه رسيدند كه هيچ مقاله



 1394 مرداد و شهريور، 3شمارة ، 7دورة مديريت ورزشي،                                                         

 

324

شويق الزم براي فقدان چنين توازني بين تعداد مقاالت مربوطه ورزش مسئله حل نخواهد شد اگر ت
  .هاي مطالعه براي ورزش بانوان، بسيار زياد است مردان و زنان صورت نگيرد، زيرا فرصت

اعم از  طراحي و استقرار نظام جامع نيروي انساني ورزش قهرماني بانوان :راهبرد سوم
  ...و  كارشناسان مربيان، مديران،

مند  عدم توسعه و بهره موانعراهبردهاي عملي رهايي از  وجوي در جست كشورها هموارهنياي كنوني در د
  نقش انسان، كيد قرار گرفتهأشده مورد ت در اين ميان آنچه در تمامي راهبردهاي مطرح. شدن از مزايا و منافع آنند

هاي وجه تمايز كشورهاي  يكي از شاخص دون ترديد امروزهب). 21(ترين منابع محور توسعه است  عنوان مهم به
ها، كميتة ملي المپيك و  فدراسيوننيروي انساني قهرماني، كيفيت  در ورزش نيافته يافته و توسعه توسعه
هرچند مطالعة وضع ). 30( آنهاست ...)هاي ورزشي و  ها، هيأت مانند انجمن(اي ورزش  هاي ملي و منطقه سازمان

باالي افراد داراي مدارك مربيگري در ورزش كشور است، همزمان ميزان فعال بودن موجود حاكي از كميت نسبتاً 
در  )1386(تندنويس و همكاران ). 30(اي اين افراد هميشه مورد سؤال واقع بوده است  و نيز كيفيت حرفه

نظران در مورد راهكارهاي پيشرفت  مربيان و صاحب مقايسة ديدگاه ورزشكاران،«اي با عنوان  مقاله
نشان داد كه هر سه گروه ارتقاي سطح دانش علمي و فني مربيان،  »ورزش قهرماني ژيمناستيك كشور

هاي علمي و تخصصي، افزايش  نوآموزان به روش كنترل و نظارت بر فعاليت مربيان، استعداديابي
د در ترين ابعا آموزشي را مهم ها و امكانات تخصصي و كمك ها و تجهيز كامل سالن سالن تأسيسات و

اي با  در مقاله) 1387(امير تاش . )10( اند پيشرفت بعد قهرماني ورزش ژيمناستيك كشور عنوان كرده
عنوان يك ورزش قهرماني از ديدگاه ورزشكاران و مربيان دانشگاهي  توسعة هندبال تيمي به«عنوان 

بيگري مربيان هاي مر و درجة كارت توسعة ورزش قهرماني را منوط به ارتقاي سطح تحصيالت» مرد
شك جامعة ورزش نيروهاي متخصص و مجربي را در سطوح مختلف در اختيار دارد و  بي). 3( دانست

هاي موجود و ممكن مديريتي در سطوح مختلف  از تمام ظرفيت بايستيبراي دستيابي به نتايج مطلوب 
اي با  در مقاله) 2004(ي سازمان ورزشي زنان انگليس. مند شد ريزي و مديريتي بهره سازي، برنامه تصميم
در  به مديران زن: نويسد مي» چرا به مديران زن در سطوح باالي مديريت ورزش نياز است«عنوان 

هاي  ديدگاه. 2كنندة نقش بهتري از خودشان هستند؛  ارائه. 1: سطوح باالي مديريت نياز است زيرا آنها
گيرند كه بازتاب واقعي  مي يمي راها تصم گيرنده تصميم. 3شود؛  گيري مي جديدي وارد تصميم

دهد آنها به مقام باال  غيبت زنان به اين معناست كه موانعي وجود دارد كه اجازه نمي. 4شان است؛  جامعه
ضرورت افزايش زنان رهبر و «اي با عنوان  در مقاله) 2004( يسترفتپر . )42(برسند در ورزش 
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گيرنده و زناني كه  كند بدون زنان رهبر و تصميم مي بيان» گيرنده در سطوح باالي ورزش آلمان تصميم
هاي ورزشي  براي دختران و زنان در مشاركت هاي عادالنه نقش الگو را در اين زمينه داشته باشند فرصت

  ).40( دست نخواهد آمد به
هاي  تالش براي رفع موانع و كسب مجوزهاي ضروري از فدراسيون :راهبرد چهارم

  حضور بانوان ورزشكار با پوشش اسالميمنظور  المللي به بين
شود، محدوديت زنان در  از جمله تبليغات عجيبي كه عليه زنان مسلمان از جانب بيگانگان مطرح مي

كه جهانيان شاهد موفقيت زنان ايراني با رعايت حجاب  زماني ؛آزادي آنهاست  ايران، عدم موفقيت و
پيش از اين كل فعاليت . نخواهند كردسوء را باور  ، اين تبليغاتباشندهاي مختلف  اسالمي در عرصه

سوم  هاي دوم و فجر با شركت تيم ةهاي گراميداشت ده المللي زنان ايران به حضور در رقابت بين
هاي زنان كشورهاي اسالمي در  نهايت شركت در بازيدر ويژه آسياي ميانه يا  كشورهاي همسايه به

حضور زنان مسلمان با حفظ پوشش اسالمي در  ةهم شدن زميناما امروز با فرا ،شد تهران خالصه مي
بحث طراحي . هايي در سطح باال فراهم شده است رو شدن آنها با تيم ههاي مختلف، امكان روب رقابت

وجود  ها بحث روز محافل ورزشي بود و اين اميد را براي زنان ورزشكار به لباس براي بانوان ورزشكار مدت
 سالمي و همكاران .نندمرزي شركت كرده و افتخارآفريني ك د در مسابقات برونآورده بود كه بتوانن

 از جمله يكي از »هاي ورزشي توصيف موانع شركت بانوان در فعاليت«در تحقيقي با عنوان ) 1383(
 اند هاي ورزشي را نظر جامعه نسبت به ورزش زنان توصيف كرده ترين موانع شركت بانوان در فعاليت مهم

شده، متناسب با شئونات اسالمي بانوان براي شركت در  هاي ورزشي طراحي شود لباس گفته مي). 20(
شده،  هاي طراحي لباس. شود ملي المپيك طراحي و توليد مي ةالمللي با همكاري كميت مسابقات بين

دارد عملكرد ورزشكاران ن شود هيچ تأثير منفي در رعايت كامل حجاب اسالمي مي موجباينكه  بر عالوه
  .ودش هاي آنان نمي و مانع فعاليت

منظور حمايت مالي و  طراحي نظام حقوقي ايجاد تسهيالت تشويقي به: راهبرد پنجم
  گذاري بخش خصوصي در ورزش قهرماني بانوان سرمايه

امروزه تقريباً تمامي كارشناسان معتقدند كه كشور ايران از مالكيت گستردة دولتي، ساختار انحصاري بازار، 
حلي كه براي رفع اين ايرادات  راه .گرايي و تعامل نداشتن با جهان خارج متحمل لطمات فراواني شده است روند

چنين اهدافي . گرايي و توسعة تعامل با اقتصاد جهاني است شود استقرار ساختار رقابتي، برون ساختاري تجويز مي
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هاي  ترين عنصر در فعاليت بنگاه ن اصليعنوا با گسترش نقش و جايگاه بخش خصوصي و قرار گرفتن آن به
شود كه در قالب آن در سطوح  اي از اقدامات گفته مي سازي به مجموعه خصوصي). 28(پذير است  اقتصادي امكان

هاي گوناگون، كنترل، مالكيت يا مديريت از دست بخش دولتي خارج و به دست بخش خصوصي سپرده  و زمينه
ياري از كشورهاي در حال توسعه براي دستيابي به رشد و توسعة مطلوب با تالش فراوان بس). 8( شود مي
، باز هم ساية سنگين دولت بر سر 2000سازي هزارة سوم ميالدي و دهة  نظام خصوصي منظور استفاده از به

كند، به  هاي گزافي كه دولت بر اقتصاد تحميل مي شود و هزينه اقتصاد كشورهاي در حال توسعه احساس مي
ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، اقتصاد اين كشورها را با مشكالت متعددي  عملكرد ناكاراي شركت اضافة

هاي ورزشي،  ها، هيأت مانند فدراسيون(ة ورزش قهرماني و نهادهاي مرتبط با آن مقول .)15(است مواجه كرده 
ز با انجام پژوهشي با هدف تحليل ني )1383( يرضو .نيز از اين موضوع مستثنا نيستند...) ها و  باشگاه

صورت زير بيان  ها به سازي در ورزش قهرماني كشور دو پيشنهاد اساسي درزمينة خصوصي سازي باشگاه خصوصي
  :كرده است

سازي،  سازمان تربيت بدني به استناد نتايج حاصل و با استفاده از شيوة اعادة مالكيت و دوباره خصوصي. 1
سازي طي مراحل منطقي و قانوني  اي را با استفاده از راهكارهاي پيشنهادي خصوصي هاي ورزشي مصادره باشگاه

هاي مزبور، سازمان تربيت بدني به نيابت از دولت و با رعايت اصول و  به موازات حمايت از باشگاه. 1واگذار كند؛ 
م و مقتضي ديگر و به هاي مرسو هاي ليگ برتر را از طريق فروش سهام و شيوه سازي باشگاه هاي خصوصي شيوه

سالة سوم از حالت دولتي خارج كرده و در اختيار مديران يا كاركنان و  قانون برنامة پنج 155مادة  2موجب بند 
هاي مشخص  در پژوهش خود خأل قانوني و فقدان سياست) 1374(داورزني ). 18(طرفداران آن باشگاه قرار دهد 

ترين مانع در زمينة  هاي دولتي به بخش خصوصي را مهم اري باشگاهواگذ هاي خصوصي و در زمينة ايجاد باشگاه
در پژوهشي با هدف ) 1384(از سوي ديگر عارفيان ). 13(كند  هاي ورزشي كشور بيان مي سازي باشگاه خصوصي

سازي در ورزش، مواردي چون اصالح قوانين و مقررات، اعطاي تسهيالت  بررسي موانع و مشكالت خصوصي
هايي با كاربري ورزشي به بخش  ه و بلندمدت، بخشودگي مالياتي، تعديل عوارض و واگذاري زمينبهر بانكي كم

اي با  در مقاله) 1387(احساني و همكاران  ).23(خصوصي را راهكارهاي پيشنهادي خود بيان كرده است 
حمايت علت عدم » اي بانوان شهر اصفهان علل عدم حمايت اسپانسرها از ورزش حرفه بررسي«عنوان 

اسپانسرها را نرسيدن به اهداف خود از جمله افزايش فروش كاال و خدمات، ايجاد تصوير مناسب از 
بنابراين در پذيرش ؛ )4(كنند  ها و گسترش فروش بيان مي شركت در اذهان عمومي، رقابت با ساير شركت
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انتخاب برنامه و  ن اهميت دارد،راهبرد واگذاري اين مقوله به بخش خصوصي شكي وجود ندارد و آنچه در اين ميا
  .تاكتيك مناسب براي تحقق راهبرد مذكور است

سازي سهم ورزش قهرماني بانوان كشور از امكانات اعتباري،  و شفاف افزايش :راهبرد ششم
  قانوني و مديريتي ورزش كشور

ي، فيزيكي و انساني در اين ميان تأثير منابع مال در .هر سيستمي براي ادامة حيات خود به منابعي نياز دارد
ها  هاي دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهش بررسي ).30(رسد  نظر مي تر به سيستم ورزش از ساير منابع مهم

دهد كمبود بودجه و عدم تخصيص مناسب آن و همچنين مسائل و مشكالت فرهنگي از  نشان مي
 طور خاص به كه جاي ورزش بانوان درحالي است،ترين موانع براي توسعه و گسترش ورزش بانوان  بزرگ

  .)43( كشور مانند برنامة پنجم توسعه نيز خالي است ةهاي آيند انداز و سياست در سند چشم
دهد كه در گزارش  تحقيقات در زمينة فقدان اعتبار به شكل حقيقي براي ورزش بانوان نشان مي     

داشته است، اما در حال حاضر با وجود با عنوان زنان وجود ن ها بخش خاصي عملكرد ساالنة فدراسيون
هاي  در يكي از بند. هستندورزش زنان  ةعملكرد جداگانه در زمين ئةاز اراناگزير  آنها تقويم ويژة زنان،

: است آمده منعقد شده وزارت ورزش و جوانانها و  كه ميان فدراسيون ديي جديها نامه تفاهم
ز اعتبارات سازمان براي ورزشكاران و امور ورزشي بانوان و ا درصد 40حداقل  ةها ملزم به هزين فدراسيون

از . اند  المللي هاي قهرماني آسيا و ساير رويدادهاي بين براي حضور در رقابت ها سازي تيم در جهت آماده
كنند، امكان جذب اعتبار  ها دريافت مي بر اعتباراتي كه از فدراسيون هاي استاني عالوه سوي ديگر هيأت

توانند از  هاي مرتبط و كسب درآمد را دارند و مي ها و نيز مجوز آموزش رشته ها و سازمان بخشاز ساير 
با وجود كمبودهاي ملموسي كه در . داري استفاده كنند اين محل نيز براي حمايت از ورزش زنان و تيم

جود استفاده اندك ظرفيت مو  اند از زنان ورزشكار كشور توانسته است،حوزة ورزش زنان وجود داشته 
كسب نخستين مدال طالي آسيايي بانوان در اين مسابقات، دريافت چهار مدال نقره در تيراندازي . كنند

مدال آسيايي را به ثبت رساند؛ اما در  11براي نخستين بار ركورد  و و تكواندو و دريافت شش مدال برنز
هاي آسيايي و المپيك را  ار به رقابتهمين زمان هم برخي كارشناسان ورزشي اعزام كاروان زنان ورزشك

اي در  وزارت ورزش و جوانان اميد است كه خون تازهتشكيل  با حال ).43(دانند  نتيجه مي بر و بي هزينه
وزارت ورزش و جوانان تشكيل موافقان  .ويژه ورزش قهرماني بانوان جريان يابد و به بدنة ورزش قهرماني

كالني در اين دو سازمان و  ةو بودج دارد زش و جوانان بسيار اهميتاز آنجا كه دو امر ور دارندعقيده 
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مجلس با تغيير شكل در قالب وزارتخانه اين دو مقوله نيز تحت نظارت  گردد ويژه ورزش هزينه مي هب
  ).43( شوند ها در راستاي اهداف واقعي هزينه مي گيرد و از اين پس بودجه قرار مي شوراي اسالمي

ورزش قهرماني  هاي سازي سياست راحي تئوري حاكميت، دولت و شفافط: راهبرد هفتم 
  بانوان كشور

توان توجه به ورزش همگاني و توسعة  هاي موجود در قانون برنامة پنجم توسعه مي اولويت ةاز زمر
هاي  مركز پژوهش همچنين .عنوان بستري براي رشد ورزش قهرماني اشاره كرد هاي آن به زيرساخت

مسائل كشور در گزارشي به بررسي مصائب ورزش زنان پرداخته  ةبررسي موشكافان ةمجلس در ادام
نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه كمبود بودجه و عدم تخصيص مناسب آن، ضعف . است

ريزي در كنار مسائل و مشكالت  ها و تجهيزات، ضعف منابع انساني و ضعف مديريت و برنامه زيرساخت
ها  مركز پژوهش  .هستندترين موانع توسعه و گسترش ورزش بانوان  و بزرگ ترين فرهنگي از مهم

هاي  انداز و سياست كند با توجه به خالي بودن جاي ورزش بانوان در سند چشم همچنين پيشنهاد مي
) با رفع تناقضات فقهي، شرعي و اجتماعي(، سياست واحدي ...آتي كشور همچون برنامة پنجم توسعه و

اتخاذ و سند راهبردي و اجرايي توسعة ورزش بانوان تهيه ) همگاني و قهرماني(بانوان  ورزش ةدر زمين
ورزش كل كشور، رديف معيني براي ورزش  ةبانوان از بودج ةشود و توجه به مشخص نبودن سهم بودج

 ).43( لحاظ شودهر سال  ةبانوان در قانون بودج

و پرورش  جذب منظور شناسايي، هطراحي و استقرار نظام استعداديابي ب: راهبرد هشتم
  دختران مستعد در ورزش قهرماني كشور

يكي از عوامل مهم توسعة ورزش قهرماني و كسب مدال در ميادين ورزشي، وجود نظام استعداديابي 
كه با  است "ملي  "استعداديابي از لحاظ تشكيالتي داراي يك نظام سراسري  .استدر ورزش 

هاي ورزشي در چين  براي نمونه نظام كشف استعداد .مبستگي نزديكي داردهاي آموزش و پرورش ه برنامه
 ).30(مبتني بر تعامل ورزش استاني با نظام آموزش و پرورش است 

هاي  هاي شناسايي استعداد، يكي از روش هاي ورزشي در كنار آزمون برگزاري مسابقات و جشنواره 
استعدادهاي جوان ورزشي در كشور كانادا نيز از طريق بسياري از  براي نمونه .استمتداول استعداديابي 

 ).19(شوند  مسابقات آموزشگاهي شناسايي مي



  اهبردي ورزش قهرماني بانوان كشور ايرانطراحي و تدوين برنامة ر

 

329

در  .استموقع سن شناسايي استعداد  يكي از عوامل مهم در شناسايي و كشف استعدادها، انتخاب به
آموزان  ز شناسايي دانشبرنامة استعداديابي ورزشي كشور استراليا نيز سه مرحلة اساسي وجود دارد كه عبارتند ا

به بيان ديگر در . شده هاي ويژة ورزشي بر روي آنها و توسعة استعدادهاي شناسايي در مدارس، اجراي آزمون
در . رسد المللي مي شود و در نهايت به سطح مسابقات بين استراليا مسير پرورش ورزشكاران از مدارس شروع مي

مراتبي از مدارس ورزش براي پرورش ورزشكاران وجود  يز سلسلهنظام آموزش و پرورش برخي كشورهاي ديگر ن
ترين نهاد مجري استعداديابي در كشورهاي  شود كه اصلي شده مالحظه مي هاي بيان با عنايت به مصداق .دارد

مذكور آموزش و پرورش است و سهم پررنگ نظام آموزش و پرورش در فرايند استعداديابي كشورهاي مذكور 
طراحي و تدوين راهبرد توسعة ورزش «عنوان در تحقيقي با ) 1389(غفراني  ).19(است  كامالً مشهود

شدة استان سيستان و  بندي ترين راهبردهاي اولويت مهم» قهرماني استان سيستان و بلوچستان
يجاد نظام استعداديابي ا ين راهبرد توسعة ورزش قهرماني،تدو :كند بلوچستان را اين چنين بيان مي

گذاري بر ورزش  در سرمايه با توجه به الگوهاي موفق و مناسب، افزايش مشاركت بخش خصوصيمناسب 
ورزشكاران فرهنگ ورزش و تقويت بنية مالي  يجادا قهرماني، رونق صنايع ورزشي و صنعت ورزش،

و  دهد كه در حال حاضر در ايران نظام استعداديابي مدوني وجود ندارد و نهاد ها نشان مي پژوهش ).25(
هاي  معيار استعداديابي نتايج مسابقات و جشنواره تنها .در ورزش مشخص نيست اين مهم مسئول

ها و همچنين فقدان  ويژه در سطح آموزشگاه به دليل اندك بودن مسابقات، ورزشي است كه آن هم به
  ).24(ت معيارهاي معين براي انتخاب افراد مستعد و كارشناسان مجرب استعداديابي بسيار كمرنگ اس

ي و ساخت اماكن ورزشي ويژة بانوان با توجه به مقتضيات طراح الگوپردازي، :راهبرد نهم
  ي و اقليمياجتماع فرهنگي،

محدوديت شرايط مكاني، تراكم بيش از حد جمعيت و متناسب نبودن فضاهاي حركتي با رشد 
هاي انقالب اسالمي  رزشطبيعي است ا. هاي مناسب بدني است فعاليت ةجمعيت، از عوامل محدودكنند

هاي ورزشي به  براي زنان و اجراي آن از لحاظ اعتالي معنوي مقام زن، مانع از پرداختن آنان به فعاليت
بنابراين با توجه به اين امر هاي اسالمي در اماكن عمومي خواهد بود؛  شكل غيراصولي و مغاير با ارزش

رود فقدان و  شمار مي ر ارتقاي كيفي عملكرد ورزشي بهترين عوامل د محيط ورزشي مناسب يكي از اساسيكه 
شود  كمبود امكانات و تسهيالت ورزشي استاندارد از جمله عواملي است كه موجب كندي پيشرفت ورزشكاران مي

يابيم كه بيشترين افتخارات ملي نصيب  هاي قهرماني كشورهاي مختلف درمي با نگاه اجمالي به بولتن مدال. )14(
 )1388(نادريان و همكاران . )30(بوده كه از امكانات ورزشي مناسب و استانداردتري برخوردارند كشورهايي 
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 دسترسي نشان دادند كه »موانع مشاركت ورزشي زنان و ارتباط آنها با انگيزه«عنوان با  اي در مقاله
يزان رشد ورزش بررسي م). 31(ترين موانع مشاركت ورزشي زنان بوده است  نداشتن به امكانات از مهم

توان اين  اما نمي ؛هاي داخلي و خارجي هرچند گواه پيشرفت ورزش بانوان ايراني است بانوان در عرصه
هاي اجتماعي و ديگر عوامل از  دليل محدوديت واقعيت را ناديده گرفت كه در مقايسه با ورزش آقايان به

قريبي تعداد زنان و مردان در جامعة كه با توجه به برابري ت طوري به. رشد مطلوبي برخوردار نيست
 دبديهي است منع بانوان از ورزش مختلط، باي. كنند برابر بيشتر از زنان ورزش مي 8/6كنوني، مردان 

اين در . ريزي الزم براي جداسازي و تفكيك جنسيتي اماكن ورزشي باشد همراه با ايجاد فضا و برنامه
  .بانوان به نسبت جمعيتي بسيار محدود است حالي است كه تعداد چنين اماكن ورزشي براي

المللي بانوان  ايجاد شرايط الزم اخذ و ميزباني رويدادهاي ورزشي مؤثر بين :راهبرد دهم
 در داخل كشور

كنند تا بتوانند مجوز  هاي محلي در سراسر جهان منابع بسياري را هزينه مي ها، شهرها و دولت امروزه دولت
شود كه ميزباني يك رويداد ورزشي،  در حال حاضر ادعا مي. دست آورند ورزشي را بههاي بزرگ  ميزباني رقابت

در فهرست  .)30( شود و توسعة ورزش قهرماني يك كشور محسوب مي گذاري مناسبي براي رشد سرمايه
هاي مختلف براي ميزباني مسابقات  وجود محدوديت " مظفري و همكارانشده مطالعة  تهديدهاي شناسايي

ترين  در حال حاضر نيز يكي از مهم. عنوان يك تهديد پيش روي نظام ورزش قهرماني تأييد شد به "لمللي ا بين
. المللي، كيفيت پايين اماكن ورزشي و استاندارد نبودن آنهاست داليل عدم توفيق در اخذ ميزباني مسابقات بين

بقات ليگ فوتبال ايران نشان داد كه آنها استاديوم محل برگزاري مسا 17گرفته روي  براي نمونه مطالعة انجام
هاي  درصد استاديوم 70اين مطالعه نشان داد كه بيش از . كمتر معيارهاي اصلي يك استاديوم استاندارد را دارند

) 2000( 1براساس تحقيقات آندرف ).30( اند درصد از حداقل استانداردهاي الزم را داشته 20فوتبال كشور تنها 
درصد باقيمانده در  5كشور پيشرفته و تنها  30درصد ميزباني رويدادهاي بزرگ ورزشي تنها در  95ساالنه حدود 

شود  ها نيز از آن اين كشورها مي بنابراين سودهاي حاصل از اين ميزباني؛ گيرد كشورهاي در حال توسعه انجام مي
سال  30آنها در  GDPاس ميزان كشور اقتصادي اول جهان براس 20، اطالعاتي را از )2002( 2ژيمانسكي). 32(
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آوري كرد و با تحليل آنها به اين نتيجه دست يافت كه بيشتر آنها حداقل يك بار تجربة ميزباني  گذشته جمع
با توجه به اهميت موضوع ميزباني مسابقات ). 39(اند  هاي المپيك را داشته مسابقات جام جهاني فوتبال يا بازي

ها،  ورزش قهرماني در كشور، اتخاذ راهبردي مناسب براي منتفع شدن از قوت المللي و نقش آن در توسعة بين
شدة مطالعة حاضر   هاي شناسايي گيري از فرصت ها، پرهيز از تهديدها و همچنين بهره حداقل كردن ضعف

نوان المللي با ايجاد شرايط الزم اخذ و ميزباني رويدادهاي ورزشي مؤثر بين "راهبرد . رسد نظر مي ضروري به
  .نيز با همين رويكرد تدوين شده است " در داخل كشور
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