
 

ملی المپیک   ۀهای وزارت ورزش  و جوانان و کمیتین استراتژیتدو

 2024جمهوری اسالمی ایران برای المپیک 

 1* رضا شربت زاده

 2مهدی نادری نسب   

 3ابراهیم علیدوست   

 4فر رضا جهان 

   چکیده

گیری و  تصمیم  شناخت محیط،  ای؛حوزه   هر   در  ارتقاء   و  باالتر  مراحلدستیابی به    مقدمات  از  یکی

اثرگذار و پویا همراه با شناخت نسبی    ایبرخورداری از برنامه   و  زمان مناسبسازی مناسب در  تصمیم

های وزارت ورزش و  این تحقیق با هدف تدوین استراتژی   است.نسبت به تحوالت احتمالی در آینده  

المپیک   ایران برای  المپیک جمهوری اسالمی  انجام شد. جامعه آماری پژوهش    2024کمیته ملی 

مدیران  174 از  جوانان، کمیت  نفر  و  ورزش  المپیک، مسئوال  ۀوزارت  متخصصین  ملی  و  مربیان  ن، 

بودند.   است که نشان    723/1ماتریس عوامل درونی نشان داد که مجموع نمرات ماتریس  ورزشی 

ماتریس بیرونی  ها است. در ماتریس عوامل بیرونی نیز مجموع نمرات  ها بر قوتدهنده غلبه ضعف

های محیطی ورزش قهرمانی کشور است. تحلیل  دهنده غلبه تهدیدها بر فرصت است که نشان   467/1

بوده و   WTماتریس داخلی و خارجی نشان دهنده آن است که موقعیت استراتژیک ورزش قهرمانی 

ست  ا  ها و دفع تهدیدهاها و عدم توانایی در استفاده از فرصتها بر قوتدهنده چیرگی ضعفاین نشان 

های برخاسته از فرصت،  طلبد. البته استراتژی تدافعی را برای رسیدن به هدف می و اجرای استراتژی

، امکان  STبه    WTو تالش به تغییر موقعیت راهبردی  از    2024های ورزشی جدید در المپیک  رشته

   را تسهیل خواهد کرد.  2024دستیابی ایران به جایگاه هشتم در المپیک  

   های کلیدی:واژه        
 .کیالمپ ران، ی، ای، ورزش قهرمانکیتژاسترا 
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   مقدمه

های عصر حاضر، سرعت تغییرات در محیط سازمانی و برون سازمانی است، تا حدی  یکی از ویژگی

، این سرعت انددهی نامکه دهه قبل را دهه انتقال اطالعات و دهه حاضر را دهه انفجار اطالعات  

ملزم    هاسازمانباال در تغییرات محیطی،   با   سازدیم را  به آینده بسازند و  از زمان حال  تا پلی 

و اتخاذ تصمیمات درست و کارا آماده    ها آناین تغییرات، سازمان را برای مواجهه با    ین یبشیپ

مناسبی برای این امر باشد ) فوالدوند و شاه   حلراهاستراتژیک    یزیربرنامه  رسدیمسازند، به نظر  

منظور ر از گذشته با فشارهای محیطی درگیر هستند. بهبیشت  امروزی  ی هاسازمان.  (12015طالبی 

 (. 2015 2)ایورسن و کاسکلی  برداشتن گامی فراتر از رقبا باید به دنبال بهترین راهکار بود

مدیران   موفق   ها سازمانامروزه  موفقیت   شوندیم مطلع    سرعت به  ها شکستو    هاتیاز  مسیر  و 

به رشد و ترقی دست  هاآناز  یری گبهرهتا آنان نیز با  کنندیمبررسی  دقتبه افتهیتوسعهصنایع 

  (.2015 3یابند )شو سیانگ و جاتی پی و آنا

در سیر تکاملی خود دستخوش تحوالت بسیاری قرار گرفت که طی سه دوره گذار    یزیربرنامه   

  کی تفکقابلدوره فرا صنعتی،   تاًینها و  ییبازار گرااز دوره محصول گرایی در قرن نوزدهم به دوره 

و انواع آن متناسب   هاروش،  یزیربرنامه(. این گذار باعث شد    2015  4است )افندی و کاسمانتینی 

دستیابی به مرحله   مقدمات  از  از سوی دیگر یکی  .(1394) نظری    با نیاز هر دوره متحول شود

محیط،  ؛ایحوزه  هر  در  ارتقاء  و  باالتر تصمیمتصمیم  شناخت  و  زمان    سازیگیری  در  مناسب 

اثرگذار و پویا همراه با شناخت نسبی نسبت به تحوالت احتمالی    ایبرنامه  برخورداری از    و  مناسب 

ای مهم  مقوله عنوانبه پژوهیآینده است که ریپذ امکانزمانی این امر  .شودمیدر آینده محسوب 

مقوله سایر  بر  اثرگذار  شودو  گرفته  نظر  در  از    .(1400فر،  )جهان  ها  یکی  قهرمانی  ورزش 

واقعیت رقابتاثرگذارترین  و  است  اجتماعی  المپیک  های  ورزشی  اثرگذارترین های  از  یکی 

مهم  شودمیمحسوب    ی المللنیبرخدادهای   دغدغه  المپیک  برای  مناسب  استراتژی  تدوین   .

محسوب    یورزشهای  سازمان رویکرد  .  شودمیکشورمان  با  روی  پیش  به   پژوهانهندهیآمقاله 

وزارت ورزش  و جوانان و کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران برای المپیک    یهایاستراتژ

 پرداخته است. 2024

ویژگی  است   ایمقوله  ورزش دارای  صنعت  که  )جهان  فرهنگ  های  قاسمی،  است  مرادیان،  فر، 

یک مفهوم عمده و اساسی با ابعاد مهم جهانی مطرح است. شاید دلیل این   عنوانبه و    .(1401
 

1 Fooladvand et al. 
2 Iverson & Cuskelly 
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در سراسر دنیا    یشماریبعده    موردتوجهورزش باشد که آن را به موضوع    یهاتیجذاب  ،موضوع

فاکتوری ارزنده برای معرفی    عنوانبهورزش    ،(. امروزه در مجامع1394تبدیل کرده است )حسینی  

جهانی و المپیک یک امتیاز مهم برای هر کشور  یهارقابتو موفقیت در  رودیمبه شمار  هاملت

سیاسی، فرهنگی،    یهاحوزه. امروزه ورزش بسیار فراتر از یک رقابت بوده و به  گرددیممحسوب  

اقتصادی، تجاری و صنعتی   و    افتهیراهاجتماعی،  به موضوعی پیچیده    شده لیتبد   یچندوجه و 

ورزش نیازمند نگاهی   جانبههمه(.  لذا توسعه موفق و همراه با توسعه 1383)الهی، علیرضا  است

برنامه  بلندمدت در  جامع  با  و  همراه  با    ییگراعملریزی  اساس  این  بر  است.  اجرایی  و جدیت 

علمی، برنامه جامع وزارت ورزش   ی هایمتدولوژمطالعات دقیق و با رویکردی جامع و مبتنی بر  

 طراحی خواهیم نمود. 2024ان جمهوری اسالمی ایران را برای المپیک و جوان

های  سازمانوزارت ورزش و جوانان و  ستاد  وظایف ستادهای باالدستی نظیر    نیترمهم  جمله   از

المپیک،  اثرگذار   ملی  کمیته  نظیر  ملی  سطح  سیاستیزیرطرحدر  سازی،  ،  تصمیم  گذاری، 

  ینگارندهیآرخدادهای محتمل و حتی    ینی بشیپو    های مناسباستراتژی، تدوین  یریگ میتصم

  شدهلیتشکای  در این راستا مدیریت استراتژیک یک سازمان از چرخهرود.  رخدادها به شمار می

که   عملکرد،  یزیربودجهعملیاتی،    یزیربرنامهاستراتژیک،    یزیربرنامهاست  ارزیابی  و  نظارت   ،

(. برنامه راهبردی در جهت تجهیز منابع 2015  1رود )سودیارنتو به شمار می  ها آناجزای اصلی  

، با توجه به بلندمدتآن برای نیل به رسالت و اهداف    یهاتالشسازمان و وحدت بخشیدن به  

و   طراحی    ی هاتیمحدودامکانات  سازمان  هر  بیرونی  و  ,  .  شودمیدرونی  همکاران  و  )شعبانی 

1394) 

برای بقا و    هاحوزهو نهادهای دیگر    ها سازمانورزشی مانند بیشتر    ی هاسازماندر هزاره سوم،  

راهبرد محور   به سازمانی  تفکر راهبردی در    چراکه،  اندشدهلیتبددوام در عرصه رقابت جهانی 

تا زمانی    ( 1393اران  ) نظری و همک ست.  زاینده و پاینده برای سازمان ا  یهاچرخه  یوجوجست

برود و اگر هدف   خواهدیم به کجا    داندینمکه برای یک سازمان هدفی مشخص نشود آن سازمان  

چگونه به آن هدف برسد، بنابراین هر   داندینمنشود آن سازمان    ی زیربرنامهمشخص شود ولی  

زمان رسیدن به سازمانی که به دنبال موفقیت است باید اهداف مشخص داشته باشد و نحوه و  

پیش برود و   موردنظربه سمت اهداف    شدهنییتعآن هدف را نیز تعیین کند، بر اساس برنامه  

 (1392لمیر  )رشیدهمواره ناظر بر حرکت خود باشد تا انحرافات احتمالی را شناسایی و تعدیل کند 

 
1 Sudaryanto 
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سازمان از  چشمبسیاری  بیانیه  تدوین  به  نیز  جهان  سطح  در  ورزشی  مبادرت  های  خود  انداز 

در  مثالعنوانبه اند.  نموده این  2010می    11،  استرالیا  استرالیا،  دولت  کرد:ورزش  اعالم  گونه 

های  ذاری دولت در فدراسیونگمسیری برای موفقیت است و این آغازی بود برای افزایش سرمایه

های  ملی.کمیته ملی المپیک استرالیا عنوان کرد که مهم است که ورزشکاران، طبیعت خاص بازی

برای رقابت در مسابقات المپیک آماده شوند.در پایان کمیته ملی    یخوببهالمپیک را درک کنند و  

المپیک لندن عملکرد    ی هایدربازهایی را ایجاد خواهد کرد تا ورزشکاران  المپیک استرالیا فرصت

های ملی را تشویق خواهد کرد  تر اینکه کمیته المپیک استرالیا، فدراسیونعالی داشته باشند. مهم

ضد دوپینگ آگاه ساخته و آن الزامات را بپذیرند )    و الزامات تا ورزشکارانشان را در مورد مسائل  

عفیف   استقالل  1397همتی  عدالت،  چارچوب،  این  برنامه  (.در  ورزشکاران  و  برای  هایی 

عادالنه   نشدهانتخاب باید  ورزشکاران  بهترین  که  است  کمیته  این  راسخ  اعتقاد  و  داشت  وجود 

و   تکنیک   نیهمچنانتخاب شوند  مربیان،  است که  داده  استرالیا تشخیص  المپیک  های  کمیته 

ران در مسابقات  شخصی نقش کلیدی در موفقیت ورزشکا  تیریو مدآموزشی، پزشکان، متخصصان  

انگیزی بیش از هر جای دیگر، موفقیت در ورزش بحث  طوربهکنند.در استرالیا  المپیک بازی می

ها از قبیل شهامت و ترین ویژگیها نماینده مهممترادف است با حس افتخار ملی.این موفقیت

استرالیایی تمرکز همه  بازی جوانمردانه هستند.  هـر  حس  ورزش بر عم  بارک یسال    4ها  لکرد 

 .(1398باشد ) نادری نسب و همکاران، قهرمانی در باالترین سطح یعنی المپیک می

و    انداز چشمکمیته ملی المپیک قطر نیز در راستای تدوین برنامه استراتژیک با اعالم رسالت ،  

اخالقی از طریق ورزش   یهاارزشاهداف کالن خود سعی دارد به توسعه و ترویج المپیزم ، صلح و  

المپیک ، توسعه ورزش همگانی و ورزش قهرمانی    ی المللنیبکمیته    یهابرنامه، پیروی از اهداف و  

برنامه مشکالت زیاد دست به تدوین    باوجود(.کمیته ملی المپیک عراق  1390بپردازد)نادری نسب  

  یالملل نیبارتقای جایگاه ورزش عراق در مجامع    –1استراتژیک:    یهاتیاولواستراتژیک خود با  

  از یموردنیافتن حامیان مالی    -3ورزشی    یهارشتهبرای توسعه    بلندمدت  یهابرنامهتدوین    –  2

 (.1389)نادری نسب  هابرنامهتسریع در اجرای  منظوربه

رهبر جهان فوتبال    عنوانبهاسترالیا عبارت است از تبدیل این کشور   انداز فدراسیون فوتبال  چشم

به    جهت دهنده عمل خواهد کرد که    یاگونهبهدر مسابقات جهانی زیر نظر فیفا. این فدراسیون  

انداز برنامه جامع  (. چشم2014  1گر آن در کلیه سطوح باشد)امپریکالهای فوتبال و هدایترقابت

انداز از نیاز آیندۀ جامعه برای  فوتبال ایرلند عبارت است از فوتبال برای آیندۀ جامعه. در این چشم

 
1 Empirical 
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مسائل اجتماعی    های سالمتی، نشاط، شادابی، تأمین نیازهای اساسی خود توسط فوتبال در حیطه

 (.2014است)امپریکال  ادشدهیحامی جامعۀ ایرلند  عنوانبهاست و از فوتبال  ادشدهیو فرهنگی  

  یی هاتهیکم ملی المپیک در سرتاسر جهان حاکی از این است که    یها تهیکمبررسی عملکرد برخی  

انجام   برای  بر  یابیدستو    تیمأمورکه  مبتنی  و  قوی  مدیریتی  از  اهداف خود    ی زیربرنامه  به 

در   توانستند  کردند،  استفاده  به   ازجملهمختلف    یها تیفعالاستراتژیک  قهرمانی  ورزش 

 1996نمونه کشور چین از رتبه چهارم المپیک    عنوانبهچشمگیری دست یابند،    ی هاتیموفق 

و کشور   افتی دستپکن و سوم لندن و سوم ریوی برزیل    2008آتالنتا به رتبه اول در المپیک  

 است.  افتهیدستاسترالیا از رتبه هفتم در المپیک آتالنتا به رتبه چهارم در المپیک سیدنی و آتن  

در تحقیقی با عنوان بررسی وضعیت موجود   1391ر سال  . نادری نسب د(1398نادری نسب    )

فوتبال جمهوری اسالمی ایران و تعیین موقعیت راهبردی فوتبال کشور به بررسی نقاط ضعف،  

و تهدیدات پیش روی ورزش فوتبال در ایران پرداخته است  و موقعیت استراتژیک    ها فرصتقوت،  

موفقیت    WTرا   احتمال  و  است  نموده  و   یها میتعنوان  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  باشگاهی 

است.    یاحرفه  فوتبال  یهاشاخص کرده  بیان  نامناسب  را  کشور  همکاران  )نادری در  و  نسب 

1390) . 

وجود   که    ی هابرنامهامروزه  ورزش  در  بیرونی    تواندیماستراتژیک  اثرگذار   ازجملهفاکتورهای 

را شناسایی کرده و  ها ضعفو  هاقوت ازجمله و همچنین  فاکتورهای داخلی  ها فرصتتهدیدها و  

های مورد تصمیم سازی  رخداد  نی ترمهمیکی از  گام اساسی در موفقیت ورزش کشور داشته باشد.  

رقابت  یریگمیتصمو   المپیک،  ملی  کمیته  و  جوانان  و  ورزش  المپیک    یالملل نیبهای  وزارت 

وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک  . تدوین استراتژی مناسب از سوی  شودمیمحسوب  

ترین اقدامات حوزه دانش و پژوهش   اثربخش  ازجمله  2024جمهوری اسالمی ایران برای المپیک  

می تلقی  کشور  تا  رونیازا.  گرددورزش   کردند  تالش  در  رو  پیش  پژوهش  در  با   پژوهشگران 

و کمیته   و جوانانعلمی به طراحی و تدوین برنامه جامع وزارت ورزش    یهاوهیش از    گیریبهره 

ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران در حوزه ورزش قهرمانی برای کسب جایگاه هشتم جهان در  

و    2024المپیک   مسبپردازد  این  که  دارای  هستند  کشور  ئله  قهرمانی  به ورزش  توجه   با 

 استراتژیک چه وضعیتی را دارد و تالش دارد تا به چه موقعیتی دست یابد؟  یهاشاخص

قابل تبیین است.   ایجابی  از منظر  به موضوع پژوهش  لذا در خصوص اهمیت اهمیت پرداختن 

یک    2024حضور ورزش ایران در المپیک    باید به این واقعیت اشاره کرد که پرداختن به موضوع  

در نقشه راه این حضور،  باشد.  میمتعدد    یهاپروژه  ریزکه دارای    شود میمحسوب    ( کالن پروژه)

  تواند تدوین استراتژی مناسب میدر هر کالن پروژه  مناسب است.  تدوین استراتژی  الزامات،  یکی از  
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تواند منجر به موفقیت در این راستا تدوین استراتژی مناسب میمنجر به کسب موفقیت گردد و 

المپیک   در  ایران  اسالمی  ایران    شود.  2024جمهوری  ورزش  برای  استراتژی  تدوین  همچنین 

در این حوزه  وری  منجر به تولید محتوای دانشی و پژوهشی برای ورزش کشور و افزایش بهره

 شود.

چنانچه چنین    پرداختن به موضوع پژوهش از منظر سلبی قابل تبیین است.  ضرورت    یگراز سوی د

و ناموفق   ، عدم حرکت در مسیر نقشه راهریزید، احتمال شکست در برنامهپژوهشی به ثمر نرس

اختالل در فرایند  است.    تصورقابلمیالدی    2024بودن ورزش قهرمانی ایران در عرصه المپیک  

  یبرنامگیباز پیامدهای    های موفق پیشین،ایران در عرصه جهانی و از دست دادن جایگاه  ورزش

 . خواهد بود از یموردنو عدم تدوین نقشه راه و استراتژی 
 اهداف پژوهش

 از: اندعبارت پژوهشاین  هدف اصلی 

   2024ورزش قهرمانی جمهوری اسالمی ایران برای المپیک  ی هایاستراتژتدوین   -

 از: اند عبارتف فرعی این پژوهش اهداهمچنین 

   2024ورزش قهرمانی جمهوری اسالمی ایران برای المپیک  انداز چشمتدوین -

های کلیدی و اهداف کمی ورزش قهرمانی جمهوری اسالمی ایران برای  و شاخص  هاحوزهتدوین  -

  2024المپیک 

 پژوهش  سؤاالت

 از: اندعبارتاصلی این پژوهش  سؤال

 چیست؟  2024ورزش قهرمانی جمهوری اسالمی ایران برای المپیک  یهایاستراتژ  -

 از: اندعبارتفرعی این پژوهش   سؤاالتهمچنین  

 چیست؟  2024ورزش قهرمانی جمهوری اسالمی ایران برای المپیک  اندازچشم -

شاخص  هاحوزه  - برای    های و  ایران  اسالمی  جمهوری  قهرمانی  ورزش  کمی  اهداف  و  کلیدی 

 چیست؟  2024المپیک 

 متغیرهای پژوهش

 ورزش قهرمانی جمهوری اسالمی ایران  یهایاستراتژ: کالن  متغیر مستقل

 ورزش قهرمانی جمهوری اسالمی ایران  اندازچشم: متغیر مستقل جزء 

 های کلیدی ورزش قهرمانی جمهوری اسالمی ایران و شاخص هاحوزه: متغیر مستقل جزء 

 اهداف کمی ورزش قهرمانی جمهوری اسالمی ایران : متغیر مستقل جزء 

 2024المپیک : متغیر وابسته 
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 مبانی نظری  

تدوین   المپیک،  پژوهش در خصوص  به پیشینه  این بخش  استراتژی ورزشی    یزیربرنامهدر  و 

»تحلیل (  1398)  سعیدی  کاووسی ک.  شودمیپرداخته   عنوان  با  خود  دکتری  رساله  در 

ابعاد  الملل« به  های المپیکی در توسعه صلح و دوستی بینرویکردهای نوین ورزش  یشناخت جامعه

های  تعیین حوزهالبته باید در نظر داشت که    .کشورها در المپیک اشاره کرد  ی زیربرنامهاثرگذاری و  

و   استراتژیک  برنامه  تدوین  فرایند  تسهیل  به  که  است  موضوعاتی  از  عملکرد   تی درنهاکلیدی 

(. به همین منظور  2006  1)نل سارتر  نماید های یک سازمان کمک میه اهداف و اولویتیابی بتدس

سازمان از  حوزهبسیاری  و  اهداف  تعیین  به  ورزشی  مبادرت  های  خود  عملکرد  کلیدی  های 

حوزه  عنوانبه.  ندینمایم استرالیا  نمونه  فوتبال  توسعۀ  جدید  برنامۀ  در  عملکرد  کلیدی  های 

از:  تمرکز بر برنامه قبلی و ارتقای مسابقات،  حفظ روند توسعه آموزش مربیان و داوران،    اندعبارت

در   و    یهاگ ی ل مالی    یهارقابتحضور  بازجهانی  در    کنانیحضور  برتر جهان    یهاگ ی لمستعد 

(. در برنامۀ جامع فوتبال نیوزلند نیز 22016یگ برتر انگلیس )گلوی دی ، جان اللیگا و ل ازجمله

توسط تیم ملی امید    2024اهدافی چون کسب جایگاه معتبر در جام جهانی و حضور در المپیک  

این   به رهبری و مدیریت، درآمد    هابرنامهاین کشور مطرح گردیده است که سرچشمه  مربوط 

 2012. )برنامه استراتژیک ورزش نیوزلند باشدیم سال گذشته  10در   منظم مالی و برنامه جامع

ها،  های کلیدی عملکرد در برنامۀ جامع فوتبال کشور چین عبارت است از: باشگاه(. حوزه2024  -

 وانت فوتبال پایه، مدارس فوتبال، بانوان، آموزش مربیان، داوران، پزشکی ورزشی، بازاریابی و رسانه)

از:   اند عبارتهای کلیدی عملکرد  در انگلیس حوزه  (. در برنامه توسعه فوتبال2016  3پی هونگ

ها، حوزۀ سالمت های کوچک، ایجاد باشگاهها، آموزش، توسعۀ فوتبال در زمینامکانات و زیرساخت

فرهنگی ـ اجتماعی   به معلوالن، بخش  و تندرستی ورزشکاران، بخش داوطلبانه، بخش مربوط 

(. کمیته ملی المپیک  1991  4یش مشارکت فعال ورزشی)استوان اچ ، اپلبومفوتبال، بخش افزا

محیط درونی و بیرونی به تدوین برنامه استراتژیک خود اقدام کرده    لیوتحل هیتجززیمباوه نیز با  

دوره   برای  ذینفعان  مشارکت  با  برنامه  این  در    2002  -2008است.  که  است  گردیده  طراحی 

بهبود    اندازچشم بر  کرده است)نادری نسب   دی تأک  یالمللنیب  یها یبازکیفیت شرکت در  خود 

1390 .) 
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 دکننده یتهد( معتقد است که در تدوین استراتژی باید مأموریت سازمان ، عواملی  1385)  1دیوید 

آورند شناسایی شوند، نقاط قوّت و ضعف داخلی  هایی را به وجود میسازمان  یا عواملی که فرصت

های گوناگون  ها استراتژیتعیین شوند و برای این فعالیت  بلندمدت سازمان مشخص گردد، اهداف  

قوّت مناسب  استراتژی  این روش، یک  اساس  بر  انتخاب شوند  و  فرصتشناسایی  و  به ها  را  ها 

ها در چهار  رساند. در این تحلیل، استراتژیها و تهدیدها را به حداقل ممکن میاکثر و ضعفحد

 نی الدجمالانتخاب شود )طیبی    ها آنهای استراتژیک از بین  شوند تا گزینهحالت پیوند داده می

1384 .) 

م آگاهی  عد   ل یبه دل( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که  2020)  2موریسون و میسنر

و نداشتن استراتژی مناسب   رهیمدئتیهها در سطح  همکاری  کاهشنفعان از فلسفه شورا،  ذی

ورزش شورای  اهداف،  به  نیل  استفاده  جهت  به  قادر  محلی  مدیریت   مؤثرهای  فرآیند  یک  از 

 استراتژیک برای رشد و توسعه ورزش محلی نیست. 

آوری روانی فردی در ورزش ( در پژوهش خود نشان دادند جهت توسعه تاب2020)  3سرکار و پیج 

آوری، تقویت و قهرمانی چهار توصیه عملی جامع شامل اطمینان از آگاهی درباره چیستی تاب

-تگی و حفظ یک ذهنیت چالشی و ایجاد یک محیط تسهیلاصالح خصوصیات شخصی، برانگیخ

، رهبری مشترک، هویت نیآفرتحولآوری تیمی هم به رهبری کننده است. و در بعد توسعه تاب

 اجتماعی، یادگیری تیمی و لذت بردن از تیم و احساسات مثبت اشاره کردند. 

ارکت انبوه افراد جامعه در ( در پژوهش خود نشان دادند که مش 2020)  4اسمولیانوف و همکاران 

کند، و در کنار  های ورزشی به مسیر استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی کمک شایانی میبرنامه

تواند برای بهبود سالمت واسطه ایجاد عالقمندی در افراد جامعه میهای قهرمانی هم بهآن ورزش

ر در بخش آموزش فیزیکی مدرسه ویژه هنگامی که این امعمومی مورد استفاده قرار بگیرد، به

 ادغام شود. 

همکارانسالیام و  رشته (  2020)  5ین  قهرمان  ورزشکاران  که  دادند  نشان  خود  پژوهش  در 

ریزی و تمرینی  ریزی منطقی در تمرینات و اتخاذ یک سیستم برنامهژیمناستیک توسط برنامه

می نتایج  مناسب  به  قهرمانی  مسابقات  در  آن  ی آل  ده یاتوانند  یابند.  برنامهدست  نقش  ریزی  ها 

 ترین ارکان برای موفقیت ورزشکاران رشته ژیمناستیک برشمردند. تمرینی را یکی از مهم
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رفتارهای سالمتی در طی یک رویداد ورزشی    ین یبشیپدر پژوهشی به   (2020و همکاران )  1رایلی 

نشان داد    هاآناختند. نتایج  خاطرات پرد  ٔ  نه یدرزمقهرمانی کشور در کالج: یک مطالعه روزانه  

ذهن   که یدرحال عوامل خطرساز برای رفتارهای ناسازگار در سالمتی شامل استرس فکری است،  

آگاهی محافظ دارد. مداخالت ممکن است باعث شود که رویدادهای ورزشی قهرمانی در دانشگاه  

 ست.باشد که در این زمینه تحقیقات بیشتری الزم ا ترمنی ابرای دانشجویان 

قهرمانی   ی هایروزیپدر پژوهشی به بررسی لذت بردن در پاسخ به   (2020و همکاران )  2اسچرلنگ

پرداختند.   به   در میان هواداران پرشور ورزشی  قهرمانی  از پیروزی در مسابقات  هواداران پس 

، تالش برای حفظ،  مثالعنوانبه)  هاآناشتیاق  نشان دادند و میزان اشتیاق    کنندهیاب یارز  سؤاالت

( کاهش  و  مثبت(  احساسات  کردن  طوالنی  یا  کردن    مثال عنوانبهتقویت  خفه  برای  تالش 

احساسات مثبت( پاسخ دادند. در هر دو نمونه، نویسندگان دریافتند که هر دو عالقه هماهنگ و  

کننده کاهش میزان    ین یبشیپ بیشتر، اما فقط اشتیاق وسواسی    یی جوصرفه  ی نی بشیپوسواسی  

 .  باشدیم موجود رد ورزش قهرمانی  یها چالشهواداری در ورزش قهرمانی است که یکی از 

از سازمانیطورکلبه  فدراسیون  ازجملههای ورزشی و  ، بسیاری  المپیک استرالیا و  های  کمیته 

اند و کمیته ملی المپیک  های خود مبادرت نمودهاتژیفوتبال کشورهای مختلف به تدوین استر

های  برای بازی  2012لندن    یدهسازماناسترالیا از رابطه خود با کمیته ملی بریتانیا و کمیته  

های  المپیک لندن از مکان یهایدرباز یابی به موفقیت المپیک نهایت استفاده کرد تا برای دست

بریتانیا آموزشی مناسب در  و  نماید.از مهم  تمرینی  اجرایی کمیته ملی  ترین طرحاستفاده  های 

های تجاری، طرح کسب مدال طال، نقره و برنز بود که به  های ایجاد انگیزهالمپیک استرالیا، طرح

استفاده با    2024تا    2012های اجرایی متخصص سپرده شد. و همچنین نیوزلند برای دوره  تیم

را    از استراتژی کلیدی  نیوزلند، هشت  استراتژیک  برنامه  تدوین  و    به کار نظرات گروه مدیریت 

خواهد گرفت تا مطمئن شود که به مأموریت عملکرد عالی نائل خواهد شد) برنامه استراتژیک  

 (.2012 -2024 3نیوزلند 

رتر ورزشکاران و  هایش را برای عملکرد باستراتژی یک )رهبری(: گروه مدیریت برنامه، سرمایه

 مربیان هدایت خواهد کرد.

های برنامه جامع صرف حمایت از  سرمایه  %70گذاری(: بیش از  های سرمایهاستراتژی دو )هدف

 آور( یا شانس مدال خواهد شد .های ورزشی هدفمند )مدالرقابت
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پیشنهاد کرده  مرحله را برای استراتژی فوق    5)پیشرفت ورزشکار(: برنامه استراتژیک    3استراتژی  

خواهد شد:   عالی طی  عملکرد  تا  کودکی  دوران  از  که  استعدادها    -1است  آموزش   - 2کشف 

مهارتمهارت توسعه  و  پایه  ها  حرکتی  توسعه  هایدرباز شرکت    -3های  و  توانایی  و  ویژه  های 

توسط محققان در مسابقات تا    فردو منحصربه عملکرد: شناسایی استعدادهای برتر    -4تخصصی  

یابند  ای ارتقاء  تا سطح جهانی  برنده   - 5ن ورزشکاران  شایسته: ورزشکاران در مسابقات جهانی 

 خواهند شد.

   شود میهای پیشرفته مربیگری : توسعه مربیگری: این استراتژی شامل برنامه4استراتژی 

تادی  ها(:  توانمندی مدیران اجرایی، مربیان، کارکنان و مدیران س )بهبود توانمندی  5استراتژی  

 ارتقا یابد.  

 موردتوجهها و مراکز تحقیقاتی برای جذب دانش  )انتقال دانش(: توجه به دانشگاه  6استراتژی  

 .قرار خواهد گرفت

سیستم خدمت  7استراتژی   اجرای  طراحی سیستمی  )طراحی   به  استراتژی  این   در  رسانی(: 

  ازجملههای الزم  تمرین، مراقبت  هایتا با بررسی زندگی ورزشکاران و مربیان و زمان  شده پرداخته

 . ارائه دهند هاآنرا به   یسازبدنپزشکی، تغذیه، 

تسهیالت    8استراتژی   برنامه  باکالس)ارائه  ارائه  با  تا  شد  خواهد  سعی  تمرینی،  جهانی(:  های 

امکانات و تسهیالت ورزشی و تسهیالت ملی تا سطح باالی جهانی توسعه ویژگی های مربیان، 

 (. 2012 -2024یابد) برنامه استراتژیک نیوزلند  

 2012تا    2002برنامه استراتژیک المپیک چین نیز با نگاه جامع با عنوان رویای چین برای دوره  

:    شدهیطراح بود  زیر  موارد  شامل  که  المپیک    - 1بود  با  چین  کشور  تاریخی    - 2ارتباط 

های چین استراتژی  - 3  هاآنهای جامعه ورزشی چین و تغییرات جدید در  مشیهاوخطسیاست

پیشرفت   - 5و    2008اهداف و آمادگی بازی المپیک    -4در ارتباط با توسعه و شرکت در المپیک  

  ی ها ک یالمپ در    شدهنییتع  اهداف، که با دستیابی به    2012تا    2008ن بعد از المپیک تا  ورزش چی

 نشان از موفقیت این کشور داشت.  شدهنییتع

  -  2002-2012استراتژی برای بردن مدال المپیک طی دوره    -1این برنامه که شامل دو سند:  

 ساس موارد ذیل انجام گرفت : بود بر ا  2008برنامه استراتژیک برای کسب قهرمانی المپیک 

 در این برنامه عبارت بودند از:   موردتوجهکلیدی  یهاحوزه 

 ورزشی المپیک   ی هارشته - 1

گروه   4های مختلف ورزشی رقابتی وجود دارد که توسط وزارت ورزش چین به در المپیک رشته

 است:  شدهنیتدوها استراتژی بندیاز این دسته هرکدام است و برای  شدهیبنددسته
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 های ورزشی سنتی در المپیک: حفظ برتری در مسابقات رشته

 های بیشتر های ورزشی: کسب مدالتوانایی باال در رشته

 های بیشتر های ورزشی مستعد در المپیک: حرکت به سمت کسب مدالرشته

 های ورزشی المپیکی ضعیف: رسیدن به کیفیت و استاندارد مناسب رشته

 ران المپیکی افزایش ورزشکا  - 2

ها:  گسترش تعداد تیم  - 1برای افزایش ورزشکاران المپیکی در سه حوزه تمرکز صورت گرفت:  

هر تیم ورزشی با   - 3گسترش تعداد ورزشکاران    - 2ها  های جوانان و دیگر تیمهای ملی، تیمتیم

 مه استراتژیک را کسب کند. های مورد انتظار در برنالاهداف خاص خودش باید مدا 

 افزایش منابع مالی المپیک - 3

 4/ 88گیری داشت و به  افزایش چشم  2008منابع مالی وزارت ورزش کشور چین برای المپیک  

اختصاص    90میلیارد دالر رسید که   به ورزشکاران، مربیان، ساختار و کسب مدال  آن  درصـد 

 یافت. 

 2008های ورزشی پس از المپیک گیری توسعه رشتهجهت - 4

برنامه احساسی شادی    -1گیری ورزش چین به سمت موارد فوق بود:  جهت  2008پس از المپیک  

های ورزشی  اجرای برنامه متمرکز در مدیریت اداری سیستم رشته  -2های المپیک  پس از موفقیت

  - 6های ورزشی  گیر شدن فعالیتفراگیر و همه  -5سازی ورزش  تجاری  - 4توسعه بازاریابی    -3

 رزشی در بین عموم های وتوسعه سریع فعالیت

 اهداف برنامه ورزش چین 

 المللی است.های بینهدف اساسی ورزش چین ایجاد حس برنده شدن و برتری از طریق رقابت  -

 پرور تأسیس شد. برای دسترسی به هدف برنده شدن، مرکز سیستم ورزش قهرمانی و نخبه -

 ای چین را قدرتمند ساخت.، سیستم ورزش قهرمانی و حرفه2008های ورزشی المپیک  رقابت  -

ورزش نیوزلند موردی از    یهابرنامهدر ارزیابی    2012ای عملکرد نیوزلند در المپیک  بسته رسانه

   2015در  1کشور است. که توسط سیتر و گراهام    یایک یالمپ  یهابرنامهارزیابی    یهاشاخصتدوین  

رسانه  شدهارائه بسته  .این  برای  است  اطال  اکردنیمهای  پیشآسان   دسترس قابلای  زمینهعات، 

روزنامه که  برای  را    نیتربزرگنگارها  ورزشی  لندن   یهایدرباز رویدادهای  ،    2012  -المپیک 

ای را که  نگارها با ارائه تصاویر و حقایق طرح و برنامهاست.روزنامه  شدهیطراحدهند،  پوشش می

کنند. این استراتژی همه  های لندن بیان میبا تدوین استراتژی و اهداف برای بازی  2006از سال  

 
1 Seatter and Graham 
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فراهم می بیشتر  آرامش  احساس  داشتن  برای  را  نیوزلندی  ورزشکاران  فعالیت نیازهای  تا  کرد 

به پایان رسیده   2011ورزشکار در سال    21ز بدهند. این طرح با اجرای  بهتری را در لندن برو

گذاری مستقیم روی این ورزشکاران که احتمال موفقیت بیشتری داشتند  بود و نکته اینکه سرمایه

صورت گرفته بود تا با حمایت بیشتر کشورشان، استفاده از تسهیالت، تمرین و آموزش مناسب و  

در    راها بردهای بیشتری وفق باشند و تصور هم بر این بود که نیوزلندیموارد دیگر در المپیک م

 سطح جهان داشته باشند. 

های نیوزلندی المپیک بر روی سکو ایستادند بیشتر مردم و مدیران ورزش مدالیست  که  یزمان

توانمندی و موقعیت   ازجملهکمک کرده بودند    ها آناین کشور به عملی شدن این کار بزرگ به  

تکنیک   اجراصصان،  متخ تحلیل  فیزیولوژیستو  تغذیه،  متخصصان  ماساژورها،  ها،  پزشکان،  ها، 

روانفیزیوتراپ مهارتها،  و  تمرینات  مشاوران،  و  نکات  شناسان  از  مربیان  ذهنی  و  روحی  های 

های موجود در نیوزلند از عوامل تعامل سازنده با دیگر ارگان  کهنیااساسی بودند و نکته دیگر  

ت و گراهام  مهم  بود ) سیتر  به موفقیت  برای رسیدن  منابع  تدوین 2015أمین  با  برنامه  این   .)

مناسب انجام شد.  ی گذارهیسرماهای پیروز در سطح جهانی با یک : پرورش نیوزلندی انداز چشم

که هدف کشور نیوزلند بود موفقیت نصیب   موردنظر رشته ورزشی    6یا    5در    2008در المپیک  

 موردنظرهای  ها به مقام سوم در رشتهدر رقابت  کننده شرکتو در بین کشورهای  این کشور شد  

گذاری بود که شانس کسب  همراه با سرمایه موردنظرها همان استراتژی که این رشته افت یدست

مدال را داشتند و تمرکز بر کسب مدال در المپیک لندن نیز متصور خواهد بود و این برنامه ادامه 

میلیون    10گذاری جدیدی را به ارزش  ، دولت بودجه سرمایه2010کرد. در ژانویه  پیدا خواهد  

  هرسالمیلیون دالر    20و    2011- 2012میلیون دالر در سال    15و    2010-2011دالر برای سال   

از   نیوزلند در سال    2012بعد  برای عملکردهای   60حدود    2022-2013اعالم کرد.این مبالغ 

افزایش داشته است.   %50گذاری نسبت به سه سال گذشته  این سرمایهکه    شودمیمیلیون دالر  

ورزش هدفمند و موفق در المپیک تحویل داده   9درصد از سرمایه عملکرد عالی به    70حدود  

 (.2015شد) سیتر و گراهام 

بود که در    موردمطالعه   یهابرنامهاز دیگر    2024برنامه جامع توسعه ورزش روسیه تا المپیک  

توسعه و پیشبرد ارزش تندرستی و سالمتی    منظوربه  یزیربرنامهمده است.این طرح یک  ادامه آ

، مشارکت بیشتر    ی المللنیب  یهارقابتفعال ، پیشرفت ورزش ،موفقیت ورزشکاران در    ی وزندگ

که در سال    باشد یممختلف سنی در ورزش و ارتقا سطح درآمد ورزشکاران    ی هاردهمردم در  

است که علیرغم وضعیت   شدهاشارهبه تصویب رسیده است و در ضمیمه آن به این نکته    2009
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روسبحرانی   نباید مقوله ورزش تحت    هیاقتصاد  توسعه .قرار گیرد  ریتأثو جهان،  برنامه جامع   (

 .(2024ورزش روسیه تا المپیک 

 :این طرح موارد مهم زیر وجود دارددر 

توسعه ورزش اسکی و اسکیت یخی که به همین منظور مرکز ناواگرکس با هزینه بسیار باال و 

برای شرکت در    ی آمادگکسب    منظوربهامکانات مناسب افتتاح شد و ورزشکاران جوان روسیه  

خاص برای    ی اتهیکم   س یتأس.  نندکیماین مرکز تمرین   کانادا در مسابقات مهم و رقابت با کشور 

مسابقات جهانی    ی دهسازمان در  روسیه  ملی  های  تصویب   2018تیم  به  روسیه  دولت  در  که 

داخلی    یها یخبرگزار،    ی اهیناح  یها دولتهماهنگی با    ازجمله رسید.که این کمیته وظایف مهم  

وزیر ورزش را در مسائل مختلف   ی ازهاینو    هاخواستهو همچنین تمام    ی ارسانهو خارجی ،پوشش  

 (. 2024رفع خواهد کرد.) برنامه جامع توسعه ورزش روسیه تا المپیک  

 25که دربرگیرنده    2008روسیه اعالم کرد : با توجه به افزایش مشارکت فعال ورزشی تا سال  

ش  به بی   2015خواهیم بود تا این مشارکت در سال    درصدد  باشدیممیلیون نفر از افراد جامعه  

اروپایی مشارکت    42از بتوانیم مشابه همسایگان  شاید  برسانیم که  نفر  را    70میلیون  درصدی 

ایده آلی در همه جای کشور در دسترس   طوربهورزشی باید    یها باشگاهداشته باشیم همچنین  

به همین   و  باشد  در    300تعداد    2011سال    منظور درعموم  و مرکز ورزشی  باشگاه،استادیوم 

موفقیت این کشور    شد کهمناسب ساخته    یگذارهیسرماختلف با تسهیالت مالی و  م  یهارشته

در این زمینه تعریف شود.هزینه آمادگی جسمانی    یتربزرگدر این زمینه متوسط بود و باید پروژه  

با وزیر    یبدنتیتربو   به هماهنگی  با توجه  بوده و  سال    اقتصاد درجامعه یک موضوع جداگانه 

  یها برنامهاختصاص یافت که  یکی از    2014تا    سالهسهمیلیارد روبل به طرح    90مبلغ    2011

. ) برنامه جامع توسعه باشدیماین طرح ایجاد یک استخر و یک باشگاه ورزشی برای هر مدرسه  

الم تا  روسیه  در    ی هامقام(.کسب  2024پیک  ورزش  آبرومندانه  میزبانی  همچنین  و  مناسب 

دانشجویی   مشارکت    2013مسابقات  با  کازان  و 11شهر  دنیا  سراسر  از  دانشجو  ورزشکار  هزار 

و دسترسی به تکنولوژی ورزشی    ی روزرسانبه،  2014عملکرد مناسب در المپیک و پاراالمپیک  

اسکیت نمایشی ، پاتیناژ ،هاکی روی    ازجملهر کشور  خاص د  یها رشتهنوین جهانی ، توجه به  

بانوان،افتتاح   با ظرفیت    10یخ در بخش  ویژه مدارس در سال    آموزدانش  800باشگاه ورزشی 

جلسه( در هفته  3)  یبدنتیتربمتخصص و اجباری کردن    310000  یریکارگ به،استخدام و  2011

ورزشی   مسابقات  برگزاری  مدارس،  کلیه  ورزش   ی آموزدانشدر  مشارکت  ،توسعه  سالیانه 

،    هااکثر رشتهدرصدی در    3و    2010درصدی در سال    35) افزایش مشارکت    یآموزدانش  )

لیگ    13هفتگی برای دانشجویان و ایجاد    -فراهم کردن شرایط انجام سه جلسه تمرین اجباری  
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ورزشی    ی هاانسازم بین دولت)وزرا( و    نامه تفاهم  25ورزشی در بخش ورزش دانشجویی، تدوین  

سال   ویژه    2011در  مراکز  در  تیم،ایجاد  ملی  ،    ی هاحوزههای  تمرینی  و    یزیربرنامهمختلف 

پرداخت حقوق ثابت   ی پزشکی ورزشی: آموزش پزشک و فیزیوتراپ،هابرنامه،توسعه    ی دهسازمان

و هاکی بازان    ها ستیفوتبال   روبل،  20000تا    12000به ورزشکاران ) ورزشکاران تیم ملی ماهیانه  

تا  ر  80000 که  افزایش می  120000وبل  نیز   یابدروبل  ویژه  پاداش  مدال  و در صورت کسب 

یزان بودجه و افزایش م   2012رشته در سال    37دریافت خواهند کرد(، تدوین برنامه خاص برای  

 4/34،    2/52به ترتیب    2013تا    2011اختصاصی به آماده سازی تیم های روسیه در سالهای  

عملیاتی مرتبط با برنامه استراتژیک روسیه بود. ) برنامه جامع    هایبرنامهمیلیارد روبل از    3/31،

 (. 2024توسعه ورزش روسیه تا المپیک  

می نشان  شده   بیان  و مطالب  اروپایی  کشورهای  اکثر  و  آسیایی  کشورهای  از  برخی  که  دهد 

های منظم توانسته اند گام های بلندی در راه توسعه   ریزیبرنامهآمریکایی در دهه های گذشته با  

این کشورها سبب شده است که ورزش کشورمان علیرغم   به جلوی  بردارند. حرکت رو  ورزش 

ی اخیر نتواند انتظارات مردم را برآورده سازد و جامعه اقدامات انجام شده و پیشرفت های سالها

(. وجود برنامه جامع برای  1389ایرانی نیز از اثرات حاصل از ورزش بی بهره بماند. ) نادری نسب  

وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران در حوزه ورزش همگانی در کمیته ملی المپیک  

و ایجاد غرور ملی اهمیت خاصی دارد لذا خردمندانه به لحاظ کسب موفقیت در المپیک برزیل  

ریزی جامع، عالوه بر مزایای موجود در بطن فرآیند  وزارت ورزش با استفاده از برنامهاست که  

کسب جایگاه برنامه ریزی به پیشبرد اهداف این سازمان در توسعه اصولی تر و ورزش قهرمانی و  

نماید از طرف دیگر ، اینکه وزارت ورزش و جوانان    المللی کمک شایانی های بینبهتر در عرصه

جمهوری اسالمی ایران بتواند بدرستی وضعیت موجود خود را شناسایی کند، مقصد مناسب را  

بینی نحوه رسیدن به آن را معین نماید، چنین د و با توجه به تغییرات قابل پیشتشخیص ده

یا، نیوزلند، ژاپن، چین،  یی چون استرالی ورزشی کشورهاهاسازمانمزایایی باعث شده است که  

، عراق و... نیز به تدوین برنامه جامع خود در سال های گذشته مبادرت ورزند ) نادری  عربستان

 (.1389نسب 

( با تدوین برنامه استراتژیک خود در دهه گذشته به توسعه فوتبال  UEFAدر همین رابطه، یوفا )

م نموده است که به اهدافی چون ارتقاء دموکراسی در  این قاره کمک شایانی نموده است و اعال

قابلیت ها و ظرفیت های ورزش فوتبال در   افزایش  فعالیتها  و همچنین  فوتبال، شفاف سازی 

با تدوین برنامه چشم انداز فوتبال آسیا در چند    AFCاعضاء این قاره موفق بوده است و همچنین  

می   قاره  این  در  فوتبال  توسعه  به  و...  هند  چین،  بنگالدش،  ایران،  جمله  از  آسیایی  کشور 
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برنامۀ   SWOT(. و همچنین فدراسیون فوتبال نیوزلند نیز براساس تحلیل  2005  1اندیشد.)نایون 

های  موده است که با توجه به استراتژیطراحی ن  2010تا    2006های  جامع خود را برای سال

ها که با مدیریت و ها بسیار نزدیک بوده و توسعه رقابتتدوین شده همخوانی اهداف و رسالت

گیرد، جهت دهنده اصلی به استراتژی فوتبال  مشاوره کفدراسیون فوتبال این کشور صورت می

 (. 2014 2)وانگ پی هونگ وای   نیوزلند است 

رد وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران نیز این موضوع در مو

صدق می کند به طوریکه علیرغم تالش های گسترده مسئولین و دست اندرکاران، مشابه سازمان  

برای انجام مسئولیت خود می باشد و    گرایانهواقعتربیت بدنی در گذشته ، فاقد برنامه اجرایی و  

برنامه ای می تواند یکی از دالیل عدم کسب رتبه مناسب در المپیک های    احتماال نداشتن چنین

از   بسیاری  حالیکه  در  بنابراین،  باشد  تدوین هاسازمانگذشته  با  جهان  سطح  در  ورزشی  ی 

جامع توانسته اند به خوبی به رسالت خود عمل کنند و به اهداف مورد نظر دست یابند    هایبرنامه 

زارت ورزش وجوانان و کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران این مساله مطرح است که و 

هنوز فاقد برنامه استراتژیک  برای انجام مسئولیت های خود برای کسب رتبه مناسب در رشته 

(.    1398.) نادری نسب  باشدمی   2024های مختلف در سطح جهان و به خصوص در المپیک  

ریزی استراتژیک و استفاده از الگوها  فرآیند برنامه  ریبدین منظور، این تحقیق سعی دارد با بکارگی

های ورزشی، به طراحی و تدوین برنامه ول مورد استفاده بویژه در سازمانو روش های علمی متدا

میته ملی المپیک ایران   جامع ورزش و جوانان جمهوری اسالمی در حوزه ورزش قهرمانی در ک

و به سواالت اساسی زیر پاسخ دهد :   بپردازد   2024در المپیک    هشتمیابی به رتبه  برای دست

انداز ، اهداف بلند مدت ، حوزه های کلیدی عملکرد ، نقاط قوت و ضعف ، تهدید ها و  چشم 

عملیاتی وزارت ورزش و جوانان    هایبرنامه، موقعیت استراتژیک و رئوس  هااستراتژیفرصت ها ،  

های المپیک در المپیک  ب مدال در رقابتقهرمانی و کس  و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش

 چیست؟ 2024

 

 شناسی پژوهش روش

که با مطالعه وضعیت موجود طراحی برنامه  باشدمیکمی   –روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی  

المپیک   در  ایران  قهرمانی  ورزش  شد.  2024استراتژیک  تحقیقات    انجام  نوع  از  تحقیق  این 

کاربردی است و اطالعات از طریق فرم های نظر سنجی ، پرسشنامه ها ، نشست های تخصصی  

 
1 Nayon   
2 Wang P, Hong Y 
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نظریه متخصصین و ثبات    ابزار پژوهش نیز براساسروایی و اعتباربه دست آمد.    FGDبر اساس  

و پایایی ابزار نیز بر اساس آلفای کرونباخ و مورد تایید قرار کرفته و مورد استفاده قرار گرفت. 

نفر از مدیران وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، مسئوالن،    174جامعه آماری پژوهش  

برای تجزیه و  ر انجام شد. گیری به صورت تمام شمامربیان و متخصصین ورزشی بودند که نمونه

 استفاده شد. SPSSتحلیل داده ها از آزمون فریدمن و نرم افزار 

 ها تجزیه و تحلیل داده

حوزه های کلیدی عملکرد، نقاط قوت و ضعف،   ، اهداف بلند مدت ،این بخش، چشم اندازدر 

های عملیاتی وزارت  موقعیت استراتژیک و رئوس برنامه ،هااستراتژی، تهدید ها و فرصت ها 

های  رقابت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در

 . شودمیبیان  2024المپیک  

  2024برای المپیک  وری اسالمی ایران  چشم انداز ورزش قهرمانی جمه  -  1

و شانس مدال به  آورمدالافزایش مشارکت جوانان در رشته های ورزشی با توجه به رشته های   

 2024منظور کسب رتبۀ شایسته )مقام هشتم المپیک( در مسابقات المپیک 

 
اهداف بلندمدت راهبردی وزارت ورزش  و جوانان در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال  (1) جدول

 2024در المپیک 

 ردیف 
حوزه های کلیدی  

 عملکرد 
 موضوع

1 
ای و  ورزش حرفه

 قهرمانی

های سنی  و شانس مدال در تمام رده  آورمدال های ملی  توسعه تیم

و استانداردسازی و توسعه لیگ ها و مسابقات رشته های ورزشی  

و شانس مدال   آورمدال   

المللیارتباطات بین  2  
  هایفدراسیون المللی با همکاری  گسترش ارتباطات مؤثر بین 

المللی المپیکالمللی و کمیته بینبین  

 ورزش پایه و همگانی 3
و    آورمدال های  سعه ورزش پایه و همگانی در  رشتهگسترش و تو

 شانس مدال و افزایش مشارکت عمومی فعال و غیر فعال 

 مدیریت  4

و شانس مدال ،    آورمدال    هایفدراسیوناصالح ساختار سازمانی  

های دقیق برای تمام واحدها و شایسته  تعیین وظایف و مسؤولیت 

وری منابع انسانی در فدراسیون فوتبال ساالری و ارتقاء بهره   

 هاه همه حوز 5
های بنیادین توسعه رشته های ورزشی  گسترش و اشاعه بینش 

و شانس مدال بر اساس اهداف تربیت بدنی  آورمدال   
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 ردیف 
حوزه های کلیدی  

 عملکرد 
 موضوع

8 

و    ایحرفهورزش  

قهرمانی، فوتبال پایه و  

 همگانی 

 توسعه ورزش بانوان در رشته های شانس مدال 

سازی و توسعه درآمدزایی سازی در ورزش، خصوصی تجاری  بازاریابی  9  

 تحقیق و توسعه 10
و شانس    آورمدال توجه به پژوهش در توسعه رشته های ورزشی  

 مدال و به کارگیری تکنولوژی و فناوری پیشرفته در ورزش 

 

 2024ی اسالمی ایران برای المپیک  بیانیه رسالت ورزش قهرمانی جمهور  - 2

هویت با توجه  به اهدافی چون  آور و دارای شانس مدال  های ورزشی مدالتوسعه و ترویج رشته 

های موجود المللی با به کارگیری ظرفیتحضوری افتخارآمیز در میادین بین  ملی، نشاط جامعه، 

 و ظرفیت سازی در داخل کشور بر اساس قوانین وزارت ورزش  و جوانان و کمیته ملی المپیک
 2024ی اسالمی ایران برای المپیک  های کلیدی عملکردورزش قهرمانی جمهورحوزه  –3

،  المللیبینای و قهرمانی، ورزش پایه و همگانی، مدیریت، بازاریابی ورزشی، ارتباطات ملی و  حرفه  

 تحقیق و توسعه.

 2024اسالمی ایران برای المپیک   اهداف بلند مدت ورزش قهرمانی جمهوری  -  4

و حوزه  در  المپیک  ملی  کمیته  و  جوانان  و  ورزش  وزارت  مدت  بلند  اهداف  تدوین  رزش برای 

رقابتقهرمانی   در  مدال  ه و کسب  ارزش  انداز،  بیانیه چشم  رسالت،  بیانیه  از  المپیک  ای  های 

، ادبیات پیشینه تحقیق، نظرسنجی از مدیران، کارشناسان،  محوری، حوزه های کلیدی عملکرد

نخبگان و اعضای شورای راهبردی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران  

 ن اهداف را نشان می دهد.ای ،1جدول استفاده شد. 

 

استراتژیک  - 5 قهرمانی  موقعیت  ورزش  بیرونی  عوامل  ماتریس  درونی،  عوامل  ماتریس   ،

 2024ای المپیک  جمهوری اسالمی ایران بر 

برای تعیین موقعیت استراتژیک وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش    

المپیک از ماتریس عوامل درونی و ماتریس عوامل بیرونی    هایرقابتقهرمانی و کسب مدال در  

 723/1نشان داد که مجموع نمرات عوامل درونی برابر با    2استفاده شد. نتایج حاصل در جدول  

حاکی از آن است که وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک و کسب مدال در    و   باشدمی

 ، از لحاظ عوامل درونی در موقعیت ضعف است. 2024المپیک  هایرقابت
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ماتریس عوامل درونی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در ورزش قهرمانی و کسب مدال ( 2) جدول

2024در المپیک   

ل  
وام

ع
ی 

رون
 د

 عامل  کد

ض
ب  

ری
ت 

می
اه

 

ل 
ام

 ع
ت

شد
 

ره 
نم

 

ت 
قو

ها
 

S1   دسترسی به مفاهیم علمی و به روز ورزش در وزارت

 ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک

05/0  3 05/0  

S2   ساختار سازمانی مناسب در وزارت ورزش و جوانان و

 کمیته ملی المپیک با تعیین وظایف و مسئولیت ها 

052/0  3 156/0  

S3   تماشاگران از تیم های ورزشی کشور و وجود  حمایت

 سامانه های همراه اول 

08/0  3 024/0  

S4   توجه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به اثرات

 فرهنگی ، هویت ملی و اجتماعی ورزش در کشور

02/0  3 06/0  

S5  042/0 توجه به ورزش پایه و کانون های مولد  3 126/0  

S6   ی  هاسازمان راهبردی  برای کلیه    هایبرنامه تدوین

 ورزشی در سطوح ملی و استانی 

041/0  4 164/0  

S7  035/0 توجه و تاکید بر مقابله با مفاسد موجود در ورزش  3 105/0  

S8   وجود زیر ساخت های جدید ورزشی از جمله ورزشگا

نفری   15000ههای    

01/0  3 03/0  

S9   پرورش و وزارت علوم برای  تعامالت مناسب با آموزش و

 توسعه همه جانبه و پایه ای در ورزش 

044/0  3 132/0  

S10  02/0 افزایش کمی و کیفی مربیان داخلی  4 08/0  
ف 

ضع
ها

 

W1 055/0 وابستگی شدید ورزش به منابع مالی نفتی  1 055/0  

W2  035/0 عدم وجود حامیان مالی مناسب در ورزش  2 070/0  

W3   عدم تطابق وظایف و مسئولیتها با ساختار سازمانی

ی ورزشی و رفتار سلیقه ای هاسازمان جدید در    

027/0  2 054/0  

W4   کمبود امکانات و تجهیزات سخت افزاری مدرن در

در کشور   آورمدال توسعه ورزش های    

033/0  2 066/0  

W5  کمبود بودجه در وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی

 المپیک و عدم تخصیص بودجه مصوب به فدراسیون ها 

038/0  2 076/0  

W6   عدم وجود ساختار های مناسب نظارتی و ارزیابی

ی ورزشی هاسازمان عملکرد    

022/0  1 022/0  

W7   کم تجربه بودن مدیریت جدید ورزش و عدم توجه به

 ورزش بانوان 

018/0  1 018/0  
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W8   تکنولوژی و بانک اطالعاتی  عدم توجه به پیاده سازی

 مناسب در وزارت ورزش وکمیته ملی المپیک

018/0  1 018/0  

W9   مدیریت ضعیف تیم های ملی کشور در به کارگیری

 مدیران و مربیان برجسته داخلی و خارجی

043/0  1 043/0  

W10  عدم تعامل بین وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی

ورزشی المپیک با فدراسیون ها ی    

023/0  2 023/0  

W11  035/0 توجه ناکافی به پژوهش های کاربردی در ورزش  1 035/0  

W12   برای تیم های ورزشی   المللیبین کم بودن اعزام های  013/0  1 013/0  

W13   عدم توجه به حمایت از ورزشکاران در زمینه های

 اجتماعی ، مالی ، بیمه ، پاداش و بازنشستگی و .....

046/0  2 092/0  

W14   شعار گرایی و عدم توجه به مفاهیم اقتصاد بومی و

 مقاومتی

014/0  2 028/0  

W15   به کارگیری متخصصین ورزش در بدنه وزارت ورزش و

 جوانان و کمیته ملی المپیک

08/0  1 08/0  

W16  مدیریت علمی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی

 المپیک 

09/0  1 09/0  

723/1  100 مجموع اهمیت ضرایب عوامل درونی   

: ماتریس عوامل بیرونی وزارت ورزش  و کمیته ملی المپیک در ورزش قهرمانی و کسب   3جدول 

2024مدال در المپیک    

ی 
رون

 بی
ل

وام
 ع

 عامل  کد

ب 
ری

ض
 

ت 
شد

 

ره 
نم

 

ها 
ت 

ص
فر

 

O1 ه ای ی به ورزش همگانی ، قهرمانی و حر افزایش توجه جهان  045/0  1 045/0  

O2  058/0 رشد اسپانسرینگ ورزشی در جهان  3 174/0  

O3  041/0 وجود استعدادهای ورزشی و تنوع نژادی در کشور  2 082/0  
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ی 
رون

 بی
ل

وام
 ع

 عامل  کد

ب 
ری

ض
 

ت 
شد

 

ره 
نم

 

O4 
های  رای اجرای فعالیت تنوع جغرافیایی و اقلیمی کشور ب

 ورزشی متنوع 
029/0  1 029/0  

O5 033/0 ورزش کارگیری تکنولوژی و فناوری نوین جهانی در  امکان ب  2 066/0  

O6 
  هایفدراسیون المللی جدید بین  امکان ایجاد ارتباطات بین 

خارجی  هایفدراسیون ورزشی کشور با    
032/0  2 064/0  

O7  034/0 وجود دنیای الکترونیک و اینترنت در جهان  3 102/0  

O8 
حضور بازیکنان و مربیان داخلی در تیم های خارج از کشور با  

شدن ورزش کشور   ایحرفه رویکرد    
017/0  1 034/0  

O9   آورمدال افزایش در سهمیه و رشته های ورزشی  039/0  1 039/0  

O10  022/0 اثرات رشد ورزش در جهان بر کشور ایران  2 044/0  
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ی 
رون

 بی
ل

وام
 ع

 عامل  کد

ب 
ری

ض
 

ت 
شد

 

ره 
نم

 

ها
ید

هد
 ت

T1 

و قهرمانی   ایحرفهموانع حقوقی و قانونی در ورزش 

067/0 کشور   1 067/0  

T2 
و نهادهای    هاسازمان فقدان انسجام و همکاری الزم بین  

 ورزشی 
107/0  1 107/0  

T3 
سازی در ورزش  سازی و خصوصی تجاری   هایبرنامه شکست  

 کشور 
095/0  1 095/0  

T4 12/0 عدم توجه به ورزش در سطوح پایه  1 120/0  

T5  045/0 تأثیر مسائل سیاسی و حضور افراد سیاسی در ورزش کشور  1 045/0  

T6 052/0 گرا در نزد مسؤولین ورزشی کشورهدیدگاه نتیج  1 052/0  

T7 
المللی و عدم ثبات سیاسی در کشور های  های بینتحریم

 همسایه
055/0  2 110/0  
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ی 
رون

 بی
ل

وام
 ع

 عامل  کد

ب 
ری

ض
 

ت 
شد

 

ره 
نم

 

T8   ظهور رقیبان جدیدتوسعه ورزش در سطح چهان و  035/0  1 035/0  

T9  025/0 بحران مالی حاکم بر اقتصاد جهان  2 050/0  

T10  022/0 تغییر سبک زندگی مردم به سمت عدم فعالیت بدنی  1 022/0  

T11  035/0 فقدان رویکرد مناسب رسانه ای در ورزش فوتبال  1 035/0  

T12 
مشکالت  ضعف دولت در اختصاص بودجه مصوب ورزش و  

 اقتصادی در کشور 
050/0  1 050/0  

467/1  100 مجموع اهمیت ضرایب عوامل بیرونی  

، ماتریس عوامل بیرونی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش 3درجدول 

را نشان می دهد. همان گونه که مالحظه    2024المپیک    هایرقابتقهرمانی و کسب مدال در  

ماتریس   نمرات  و    باشدمی  467/1می شود مجموع  وزارت ورزش  نشان دهنده آن است که  و 

جوانان و کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران به خوبی از فرصت ها استفاده نکرده و در  

، 1کنترل تهدیدها نیز موفق نبوده است. در مجموع نتایج ماتریس داخلی و خارجی در شکل  

از  حاکی از آن است که وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپی  ک جمهوری اسالمی ایران 
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قرار دارد و به عبارت دیگر می توان گفت که به دلیل    WTلحاظ موقعیت استراتژیک در موقعیت  

چیرگی ضعف ها بر قوت ها و عدم توانایی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک جمهوری  

از فرصت ها و دفع تهدیدهای احتمالی بهتر ا ایران در استفاده  ست استراتژی تدافعی  اسالمی 

اتخاذ نماید تا وضعیت وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی کشور از  

 وضعیت کنونی بدتر نگردد.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

: ماتریس عوامل داخلی و خارجی 1شکل   

کلیدی و اهداف کمی ورزش قهرمانی جمهوری اسالمی ایران برای المپیک   های شاخص  -  6

2024 

شاخص  المپیک،  ملی  کمیته  و  ورزش  وزارت  استراتژیک  ملی  برنامه  اسناد  در  موجود  های 

شاخص بینباالدستی،  اسناد  در  موجود  برنامههای  چند کشور  المللی،  ورزشی  استراتژیک  های 

بیان شده است   آورمداله اهداف کمّی مربوط به رشته های  منتخب که این شاخص ها به همرا

 که عبارتند از: 
،  تیراندازی-6،  شمشیربازی  –5،  بوکس  –4تکواندو،    –3برداری،    وزنه  –2  ،کشتی آزاد و فرنگی–  1

 . ووشو  -9، نوردیسنگ  – 8جودو،  -7
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 اهداف کمّی   -  7

مدال در کشتی آزاد   2مدال طال :  11کسب  تیم ایران: توسط 2024در المپیک  8کسب رتبه  

مدال در   1مدال در تکواندو ،  2 برداری ، مدال در وزنه  2در کشتی فرنگی ،  مدال  2، 

 مدال در ووشو  2نوردی و سنگ 

  1مدال در بوکس،    1مدال در کشتی فرنگی ،    1مدال در وزنه برداری ،    2:  مدال نقره  8کسب  -

 مدال در تکواندو 1مدال در شمشیر بازی و  1 مدال در جودو ، 1مدال در تیراندازی ، 

مدال در    1مدال در ووشوو    1مدال در کشتی فرنگی ،    1مدال در کشتی آزاد ،  2:  برنز  5کسب  -

 وزنه برداری

المپیک  هااستراتژی- 8 برای  ایران  اسالمی  جمهوری  قهرمانی  ورزش  :   2024ی 

  WTاستراتژهای

.  جهت دهی به حضور افراد سیاسی در ورزش توسط متخصصین مدیریت ورزشی به منظور 1  

   آورمدالای در توسعه رشته های ورزشی ایجاد رویکرد مناسب رسانه

 رقیبان جهانی  هایبرنامهبا نگاه به  المللیبین هایرقابت. حفظ وضعیت موجود در 2

 توجه به رشته های  ورزشی پرطرفدار . اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی با 3

 WOهای  استراتژی

 سازی به منظور محدود کردن وابستگی ورزش به منابع دولتی تسریع در امر خصوصی - 1

وتجهیزات  بهره  -   2 ها  زیرساخت   ، امکانات  ایجاد  منظور  به  ورزش  به  جهانی  ازتوجه  گیری 

 توسط دولت  آورمدالافزاری دررشته های ورزشی سخت

 و شانس مدال   آورمدالاختصاص منابع مالی و مادی مناسب در رشته های ورزشی  -3

 STهای  استراتژی

 و قهرمانی با استفاده ار نفوذ سیاسی. ای حرفهایجاد نظام ورزش  -1

  آورمدالتوسعه کمی و کیفی منابع انسانی در ورزش برای توسعه ورزش پایه در رشته های    -  2

 ال  و شانس مد

 SOاستراتژی

 و دارای شانس مدال با وجود استعدادهای فراوان  آور مدالتوسعه بنیادین و علمی رشته های     -   1

عملکرد  –2 ارزیابی  نظام  توسعه  و  اساس   آورمدال  هایفدراسیونایجاد  بر  مدال  شانس  و 

 نوین از جمله کسب مدال المپیکی  هایشاخص

و شانس مدال    آور مدال  هایفدراسیونی ورزشی و  ها سازمانتوسعه تکنولوژ یکی و ارتباطی در  –3

 در سطوح پایه 
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 بحث و بررسی  

و  قهرمانی  المپیکدر حوزه ورزش  بیرونی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی  ماتریس عوامل 

باشد که نشان  می  467/1ع نمرات ماتریس  المپیک نشان داد که مجمو  هایرقابتکسب مدال در  

دهنده آن است که وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران به خوبی 

از فرصت ها استفاده نکرده و در کنترل تهدیدها ضعیف عمل نموده است. برای تعیین موقعیت 

ب مدال  استراتژیک وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کس

جمهوری اسالمی ایران از ماتریس عوامل درونی و ماتریس عوامل بیرونی    المپیک   های رقابتدر  

و    باشدمی  723/1استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که مجموع نمرات عوامل درونی برابر با  

  ای هرقابتحاکی از آن است که ورزش قهرمانی وزارت ورزش  و جوانان و کمیته ملی المپیک در  

از لحاظ عوامل درونی دارای ضعف است. همچنین نتایج ماتریس داخلی و خارجی    2024المپیک  

حاکی از آن است که وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک از لحاظ موقعیت استراتژیک  

قرار دارد و به عبارت دیگر می توان گفت که به دلیل چیرگی ضعف ها بر قوت    WTدر موقعیت 

و   و دفع  ها  ها  فرصت  از  استفاده  المپیکدر  ملی  و کمیته  و جوانان  ورزش  وزارت  توانایی  عدم 

تهدیدهای احتمالی بهتر است استراتژی تدافعی اتخاذ نماید تا وضعیت وزارت ورزش و جوانان و 

ملی وضعیت   المپیک   کمیته  نگردد.  بدتر  کنونی  وضعیت  از  کشور  ایران  اسالمی  جمهوری 

چین ، روسیه ، نیوزلند و انگلیس نشان می داد که آن ها شرایط فوق العاده  استراتژیک کشورهای  

بهتری نسبت به کشور ما داشته و در موقعیت استراتژیک مناسب تری قرار دارند. و این نشان می  

دهد که جایگاه کشور ما با توجه به سرمایه گذاری هایی که کرده ایم، جایگاه مناسبی نیست و  

گرایانه عمل کنیم. برای تدوین های کمّی و کیفی بهتر باید واقعارتقای شاخصرای کسب رتبه و  ب

عملیاتی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی   هایبرنامه رئوس 

  هایبرنامهی تدوین شده مبنای کار قرار گرفت تا  هااستراتژیالمپیک،    هایرقابتو کسب مدال در  

تر طراحی و استخراج شود. اولویت اجرای برنامه ها برای جلو گیری از بدتر   گرایانهعواق عملیاتی  

ی تدافعی است،اما  هااستراتژیشدن جایگاه ایران در مسابقات المپیک در اولین مرحله اجرای  

این   اجرای  از  بر    هااستراتژیپس  و هااستراتژیباید  موجود  وضعیت  حفظ  جمله  از  دیگر  ی 

تمرکز داشت و از فرصت هایی که در   STبه  WTتی با تغییر موقعیت راهبردی از  استراتژی رقاب

ی تهاجمی ،  هااستراتژیاین پژوهش شناسایی شده است به نحو مطلوب استفاده نمود تا شرایط 

پیشنهادی    هایبرنامهرشد و توسعه در انتهای برنامه بلند مدت فراهم شود.بدیهی است اجرای  

تحلی از  برخاسته  مقایسه  که  و  بررسی  و  بحث   ، منتخب    هایبرنامهل  های  کشور  استراتژیک 

خواهد شد در غیر این صورت این  2024منجر به کسب جایگاه هشتم ایران در المپیک    باشدمی
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ی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک  هااستراتژیجایگاه به دست نخواهد آمد. در ادامه  

کسب و  قهرمانی  ورزش  حوزه  در    در  اساس    2024المپیک   های رقابتمدال  ی  هااستراتژیبر 

که برخاسته از تحلیل کیفی    هااستراتژیاین    ارائه خواهد شد. ,WO, WT, SO, ST چهارگانه  

بیرونی   و  درونی  ارزیابی  ماتریس  از  حاصل  در    باشد مینتایج  ایران  رنکینگ  حفظ  ساز  زمینه 

این  باشدمی  2020المپیک    های رقابت در    هااستراتژی،  کشور  جایگاه  تا  است  تدافعی  بیشتر 

فعالیت های عملیاتی  هااستراتژیالمپیک تنزل پیدا نکند زیرا   نیازمند  ی توسعه ای که بیشتر 

که   باشدمیزیربنایی است ، زمان بر بوده ومستلزم ایجاد فرصت های مناسب و رفع نقاط ضعف  

نتایج آن به صورت کمی و کسب مدال قابل حصول   در یک فرآیند بلند مدت اتفاق خواهد افتاد و

به جایگاه    2012در کوتاه مدت میسر نیست چه بسا که تنزل ایران از جایگاه هفدهم در المپیک  

 قابل مشاهده و ملموس است.    2016بیست و سوم المپیک ریودوژانیرو برزیل در سال 

و فرصت ها و تهدید های متنوع و نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نقاط ضعف ، قوت ، 

مختلفی پیش روی توسعه ورزشقهرمانی وجود دارد که این موارد در نتایج تحقیات حسینی و  

(، اسمولیانوف و همکاران  2020( ، سرکار و پیج )2020( ، موریسون و میسنر )  1393همکاران  )  

، اسچرلنگ و همکاران     (2020( ، رایلی و همکاران )2020(  ، سالیامین و همکاران )2020)

 وجود دارد. (2020)

 

 گیری نتیجه 

  WTاستراتژهای

به منظور .  جهت دهی به حضور افراد سیاسی در ورزش توسط متخصصین مدیریت ورزشی  1  

   آورمدالای در توسعه رشته های ورزشی ایجاد رویکرد مناسب رسانه

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 

اقتصادی و سیاسی کشور زمینه ای برای جذب منابع مالی و رفع موانع   هایبرنامهاین افراد در  

های    سیاسی فراهم شود که الزمه آن حضور متخصصین ورزشی در کنار این افراد و انجام فعالیت 

 گذاری های ورزشی است.اجرایی و جهت دهی های سیاست

 رقیبان جهانی  هایمهبرنابا نگاه به  المللیبین هایرقابت. حفظ وضعیت موجود در 2

توسعه ای رقیبان ایران که در رنکینگ المپیک های گذشته مشخص شده است   هایبرنامه امروزه  

شاخصی است تا بر مبنای آن میتوان رقبا را شناخت و برای تصاحب مدال مورد نظر ، برنامه 
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کسب مدال در  عملیاتی مناسب طراحی کرد. مثال نیوزلند یا قزاقستان یکی از این رقباست که  

 رشته بوکس می تواند جایگاه کشور ایران را با آن کشورها جابه جاکند. 

 های اقتصاد مقاومتی با توجه به رشته های  ورزشی پرطرفدار . اجرای طرح3

پخش   در  دولت  تمرکز  انگلیس  جمله  از  کشورها  از  بسیاری  و رقابتدر  داخلی  ورزشی  های 

مندی از مزایای تبلیغی این مسابقات و افزایش درآمدزایی است چه بسا که حتی در زمان  بهره 

برگزاری پربیننده ترین بازی فوتبال یعنی ال کالسیکو ، پخش لیگ برتر جزیره مقدم بر این بازی  

ورزشی ما نیز باید یک استراتژی مناسب در حوزه   هایبرنامهاست و این الگو به ما می آموزد که 

  المللیبینداخلی و بازاریابی ورزشی داشته باشد. هنگامی که شرکت های معتبر    هایرقابتخش  پ

ورزشی دنیا در کشورمان پخش مستقیم دارند و   هایرقابتدرک از این موضوع دارند که بیشتر  

جامعه هدف آن ها متاثر از تبلیغات کاالهای این شرکت ها خواهد بود ، نیازی به حمایت مالی  

تبلیغات از طریق تیم های ایرانی حس نمی کنند و مقوله رشد اقتصادی ورزش در کشور ایران  یا  

داخلی    های رقابتعملیاتی با نگاه به    های برنامهگیرد لذا اجرای  تحت تاثیر این عامل منفی قرار می

 از ضروریات امروز ماست.

 WOی  هااستراتژی

 کردن وابستگی ورزش به منابع دولتی  سازی به منظور محدودتسریع در امر خصوصی  -  1

، تامین مالی فعالیت های ورزشی از طرف دولت بوده  مشکالتی که از دیرباز مطرح بوده  یکی از  

که منجر به بیماری اقتصادی ورزش  و وابستگی بیش ازحد ورزش به دولت گردیده است تا جایی  

اول   گام  امروه  گردد.لذا  مطرح  مناسب  اقتصادی  صنعت  یک  عنوان  به  نتوانسته  ورزش  که 

تدوین قوانین مناسب و محترم  آن است که از طریق    سازی تجاریدر ورزش ،    سازی خصوصی

با   .این عمل  امکان پذیر است  تلویزیونی و کپی رایت  از جمله حق پخش  شمردن حق ورزش 

و شانس مدال و همچنین پرطرفدار شروع گردد و منابع مالی دولتی    آورمدالتمرکز بر رشته های  

دال های جهانی و  نیز در بسته های حمایتی و تشویقی به باشگاه های پیش رو و کسب کننده م 

 المپیک تزریق گردد 
افزاری گیری ازتوجه جهانی به ورزش به منظور ایجاد امکانات ، زیرساخت ها وتجهیزات سخت بهره   -  2

 توسط دولت  آورمدال دررشته های ورزشی 

گام اول در ایجاد امکانات و زیرساخت هاتغییر نگرش بنیادین توجه به ورزش در دولت و مجلس  

، با ایجاد این نگرش اساسی ، رشته    باشد میات اقتصادی و سیاسی ورزش در جهان  با بیان اثر

، اتحاد و نشان ملی از کسب ولت و مجلس ) به دلیل ایجاد غرورو شانس مدال در د  آور مدالهای  

فرهنگی و   هایبرنامهمورد حمایت بیشتر قرا گرفته و در    ( ورزشی  المللی بینمدال در میادین  
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، ورزش وزن مناسبی در هزینه کردها پیدا می کند. این برنامه ها را با وضوح کامل ورزشی شهرها  

نیوزلند کسب مدال    هایبرنامهدر   به عنوان مثال در   ، بینیم  نیوزلند می  و  استراتژیک روسیه 

برای   و دولت  پوتین  تمام تالش والدیمیر  و در روسیه  نیوزلندی ها  با غرور ملی  مساوی است 

 شارکت ورزشی روس ها با رقبای اروپایی است. کاهش  فاصله م

 و شانس مدال   آورمدال های ورزشی  ادی مناسب در رشته اختصاص منابع مالی و م-3

توان گفت که اختصاص منابع مالی مناسب از  استراتژیک چین و روسیه می  هایبرنامه با توجه به  

ورزش قهرمانی است در این زمینه روسیه اعالم    هایبرنامهمهمترین وظایف دولت برای اجرای  

که در سال   بر    2010کرد  و   20بالغ  است  داده  اختصاص  ورزش همگانی  برای  روبل  میلیارد 

 المپیک پکن صرف نموده است.   میلیارد دالر برای برگزاری  18همچنین چین هزینه ای بالغ بر  

تخصیص   های آموزشی مربیان و ورزشکاران،با توجه به این دالیل اختصاص بودحه مناسب به دوره

و شانس مدال ، اختصاص   آورمدالپاداش تعیین شده به ورزشکاران صاحب مدال در رشته های 

دال، اردوهای مناسب و  و شانس م  آورمدالهای  های ملی در رشتهمناسب برای تیم  منابع مالی

تخصصی برای  ای  های وظیفهها بر اساس رویکرد اقلیمی از طریق ایجاد بخشسازماندهی لیگ 

و    آورمدالهای  ، استانی در رشته2، 1های برتر،   ها ، توسعه متوازن لیگ تصدی امور اجرایی لیگ 

بر را در اجرشانس مدال  ایران  انسانی بومی میتواند کشور  این استراتژی یاری  اساس منابع  ای 

 سازد. 

 STی  هااستراتژی
 هرمانی با استفاده ار نفوذ سیاسی و ق  ایحرفه ایجاد نظام ورزش   -1

و  نهادها  بین  ارتباط  ایجاد  برای  جامع  طرح  تدوین  استراتژی،  این  شدن  اجرایی  راستای  در 

از مهمترین اصول    آور مدالهای ورزشی با نهاد های سیاسی برای احقاق حقوق رشته های  سازمان

مرتبط با این استراتژی است، این استراتژی که در به محض ایجاد توانمندی باال در رشته های  

و شانس مدال قابلیت اجرایی دارد منجر به ایجاد شیب  تند و سرعت بیشتر در   آورمدال ورزشی

های   باشگاه  فعالیت  های  مجوز  و  قانونی  ساختار  در  تسهیل  شد.  خواهد  کشور  ورزش  توسعه 

ورزشی    ایحرفه های  رشته  و   آور مدالدر  ورزش  پایدار  توسعه  برای  را  مسیر  مدال  شانس  و 

 سازد. دازی ورزش قهرمانی امکان پذیر میشم اندستیابی به اهداف چ

 
و شانس    آورمدالتوسعه کمی و کیفی منابع انسانی در ورزش برای توسعه ورزش پایه در رشته های    -  2

 مدال  
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ترین منبع در بین منابع موجود در جهان منابع انسانی است که موتور محرکه توسعه ورزش مهم

ت  باشدمی جمله  از  زیادی  شواهد  مربیان  و   ، دورگه  ورزشکاران  جذب  به  کشورها  بیشتر  وجه 

الذکر است.با توجه به اینکه این استراتژی و مدیران برجسته تاییدکننده مطلب فوق  المللی بین

اهمیت زیادی دارند زیرا که   و الگونیروهای انسانی تعلیم دهنده    باشد میمرتبط با ورزش پایه  

و شانس مدال در یک پروسه بلند مدت باید تحت آموزش این افراد و   آورمدالمستعدان ورزشی 

ی توسعه ای  هااستراتژیبا تبعیت از الگوهای مناسب قرار گیرند و این استراتژی مشابه یکی از  

انداز  وامل در دستیابی به چشمترین عکه تمرکز بر آموزش گروه های پایه را از مهم  باشدمیچین  

ارتقای کمی و کیفی    و   المللی بینضرورت یادگیری    کند و اهداف بلند مدت  کشور خود ذکر میو  

زشی با استانداردهای  نوین منابع انسانی را خاطرنشان می کند.به همین منظور ایجاد اماکن ور

ها  وین، تدوین و طراحی فیلمجهیزات تخصصی ورزشی علمی و ن، تجهیز اماکن ورزشی با تجهانی

کتاب رشتهو  رشد  بر  اثرگذار  آموزشی  برنامه   آورمدالهای  های  این  الزامات  از  مدال  شانس  و 

سته دنیا  . نتایج تحقیق در کشور روسیه و استرالیا نشان داد که بهره گیری از مربیان برجباشدمی

. باشدمیگیری ورزش قهرمانی  شکل  توسعه ورزش پایه و در ادامه   ها در از اولویت های این کشور

الزم به ذکر است که روسیه برای همسان سازی و به کارگیری علم روز برای رقابت در رشته های  

اسکی ، هاکی و اسکیت، سالنی مشابه کشور کانادا برای رقابت با این کشور طراحی نموده است 

 رفع کنند. تا دغدغه مربیان برای آموزش  و سازگاری با روز مسابقه را 

 SO  استراتژی

 و دارای شانس مدال با وجود استعدادهای فراوان  آور مدالتوسعه بنیادین و علمی رشته های     -   1

برای اجرایی شدن این استراتژی که با توجه به فرصت هایی چون دسترسی به منابع علمی به  

تا   داریم  کافی  زمان  به  نیاز  فراوان  استعدادهای  و  متخصصین  وجود  چون  هایی  قوت  و  روز 

با  آموزشی  های  مکان  استراتژی  این  راستای  در   . شوند  تبدیل  بالفعل  به  بالقوه  استعدادهای 

های  مدیریت متخصص ویژه رشته  دانشگاهی  تحصیلکرده  در سطح    آورمدالین  مدال  و شانس 

راه اندازی شده تا اهداف چشم اندازی برنامه استراتژیک وزارت ورزش   2024کشور برای المپیک  

مشابه  استراتژی  این  گردد.  محقق  ایران  اسالمی  جمهوری  المپیک  ملی  کمیته  و  جوانان  و 

یوزلتد ، انگلیس و استرالیاست که با تمرکز بر سطوح پایه برای ی توسعه ای چین ، نهااستراتژی

سرمایه گذاری کرده اند. به عنوان نمونه طرح توسعه فوتبال    المللیبینکسب برتری در محافل  

ای معادل  2020–2008) ، هزینه  پایه  فوتبال  برای رشد  انگلیس  فوتبال  نام شالوده  با   )500 

خروجی آن کسب قهرمانی جوانان جهان توسط این کشور در    میلیون پوند در نظرگرفته است که

.تحقیقات نشان داده است که موفقیت کشورها در رشته های ورزشی بستگی  باشدمی  2017سال  
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استراتژیک     هایبرنامهبه  به  توسعه ورزش  در سطوح پایه و استعدادیابی است که این طرح در 

ساله پیشنهاد شده است تا    8منظور در یک برنامه  کشورهای مورد مطالعه یافت شده به همین  

 و شانس مدال در سطح کشوردر سطوح پایه مورد توجه قرار گیرد. آور مدالرشته های 
 های شاخصو شانس مدال بر اساس    آورمدال   هایفدراسیون ایجاد و توسعه نظام ارزیابی عملکرد  –2

 نوین از جمله کسب مدال المپیکی

ی ورزشی کشور به طور چشمگیری  هاسازماناستراتژیک در بیشتر    هایبرنامهطراحی و تدوین  

این   شدن  اجرایی  عدم  باعث  مختلفی  دالیل  متاسفانه  که  دارد  در  هااستراتژیوجود  که  ست 

برنامه   با  مرتبط  الزامات  وجود  ،عدم  بودن  ،  تحقیقات مختلف شعارگرایانه  مدیران  بودن  محور 

تصمیمات سلیقه ای ،عدم ثبات مدیران ورزشی و عدم تخصص مدیران در اجرایی ساختن برنامه 

ها  از دیدگاه محققین ذکر شده است و لیکن یک شکاف مهم عدم تدوین نظام ارزیابی عملکرد  

شابه کلیدی عملکرد است. در این استراتزی که م   هایشاخصدر حوزه های عملکردی براساس  

  باشدمیاستراتژیک کشورهایی چون ژاپن ، استرالیا ، چین ، روسیه ، نیوزلند و قطر    هایبرنامه 

کمی و کیفی در رشته های    هایشاخصیک سیستم ارزیابی عملکرد با قابلیت اجرایی  بر اساس  

و شانس مدال در کشور طراحی و اجرا گردد که در برگیرنده مواردی چون : طراحی    آورمدال

های اخالقی دقیق همراه با جزئیات  ها به صورت دستورالعملمنشور بر اساس اساسنامه و ارزش

کارگیری مشاوران  و شانس مدال ، به  آورمدالمربوط به تشویق و تقویت منفی در رشته های  

حقوقی و قانونی ، نظارت دولت همراه با عدم دخالت آن در برگزاری مسابقات  و انتخابات مدیریتی   

 و شانس مدال میباشد.  آورمدالنامه نظارت بر عملکرد مربیان تیم ملی در رشته های  ، تدوین آیین
و شانس مدال در    آور مدال  هایفدراسیونی ورزشی و  هاسازمان یکی و ارتباطی در  توسعه تکنولوژ–3

 سطوح پایه

راه اندازی    المللی بینبا توجه به اهمیت فناوری اطالعات و دنیای الکترونیک و لزوم یادگیری   

و ورزشی و    المللیبینی  ها سازمانی ورزشی و مرتبط ساختن به  ها سازمانسیستم ارتباطی در  

نهادهای علمی  در جهان و کشور میتواند زمینه ساز رشد رشته های ورزشی مداآور و شانس  

ی مختلف ورزشی مورد توجه هاسازمانباشد. در قرن اخیر این شیوه جامع و فراگیر از طرف  مدال  

است چه بسا که تعامل باشگاه های بزرگ جهان و ایجاد مدارس ورزش در کشوهای مختلف ،  

به چشم انداز فوتبال جهان ، به کارگیری تکنولوژی های برتر در برنامه    AFCو   FIFAتوجه  

ژاپن ، چین ، روسیه ، قطر و حتی زیمباوه ) در شرایط فقر اقتصادی ( دلیلی بر هاب استراتژیک 

 عملیاتی مرتبط با این استراتژی است.  هایبرنامهاهمیت این موضوع و لزوم طراحی 
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این داریم که ی تدوین شده نیاز به  هااستراتژیخالصه این که برای اجرایی ساختن هریک از  

ه زمانی و با چه شیوه و سیستم ارزیابی عملکرد اجرایی شود . در این ی در چبدانیم کدام استراتژ

براساس اینکه کدامیک زودتر به نتیجه میرسد و بر اساس تقدم و تاخر ارائه  هااستراتژیپژوهش 

ی مرتبط با ورزش پایه نیازمند زمان است دیرتر به نتیجه خواهد  ها استراتژیشده است و چون  

خواهد بود. این نگاه مستلزم مشارکت نظام تعلیم و تربیت به ویژه آموزش رسید ولیکن پایدار تر 

و پرورش و وزارت علوم و فناوری با حمایت رسانه های کشور است تا با تدوین طرح مناسب برای  

های مدرسه قهرمان  برگزاری مسابقات دختران و پسران، استعدادیابی و تشویق ورزشکاران و تیم

: های  رشته  ،  کش  –   1در  فرنگی  و  آزاد  برداری،    –2تی  ،  –3وزنه  ،    –4تکواندو    –  5بوکس 

ووشو به اهداف تدوین شده    –9سنگ نوردی ،  –  8جودو ،    –7تیراندازی،    –  6شمشیربازی ،  

 برسیم.  2024برای المپیک 

 پیشنهادات کاربردی

 گردد:   بندی نهایی موارد زیر پیشنهاد میدر جمعبر اساس نتایج پژوهش و 

توسط متخصصین مدیریت ورزشی  به حضور افراد سیاسی در ورزش  با نگاه آسیب شناسانه،    -

اثرگذار    آورمدالای در توسعه رشته های ورزشی  ایجاد رویکرد مناسب رسانهشود تا با    جهت دهی

 باشند.

  در سطح  رقیبان  هایبرنامه با نگاه به    المللیبین  هایرقابتوضعیت موجود در    تالش شود تا  -

 حفظ شود. جهانی

 اجرایی شود.  طرح های اقتصاد مقاومتی با توجه به رشته های ورزشی پرطرفدار -

 تسریع یابد. محدود کردن وابستگی ورزش به منابع دولتیدر حوزه ورزش و  سازی خصوصی

تجهیزات    ها وامکانات، زیرساخت  و گسترش   به ورزش به منظور ایجاد  توجهز سوی دولت،  ا  -

 افزایش یابد.  آورمدالرشته های ورزشی  افزاری درسخت

  اختصاص یابد. شانس مدالدارای و  آور مدالرشته های ورزشی  بهمنابع مالی و مادی مناسب  -

 اندازی گردد.راهو قهرمانی  ای حرفهنظام ورزش  -

توسعه ورزش پایه در رشته های    در راستایانسانی در ورزش    سرمایه توسعه کمی و کیفی    -

 پیگیری گردد. و شانس مدال  آورمدال

  و دارای شانس مدال با وجود استعدادهای فراوان   آورمدالتوسعه بنیادین و علمی رشته های    -

 مد نظر قرار گیرد.

نوین از جمله   هایشاخصو شانس مدال بر اساس    آورمدال  هایفدراسیوننظام ارزیابی عملکرد    -

 راه اندازی و توسعه گردد.  کسب مدال المپیکی



 1401  پاییز  ،26  شماره  هفتم،  سال  پژوهی دفاعی،آینده   فصلنامه 170

و شانس مدال    آورمدال  هایفدراسیونی ورزشی و  هاسازمانتوسعه تکنولوژ یکی و ارتباطی در    -

 پیگیری گردد.  در سطوح پایه 

یم و تربیت به ویژه آموزش و پرورش و وزارت علوم و فناوری با حمایت رسانه مشارکت نظام تعل   -

 مد نظر قرار گیرد.  های کشور 

 برای سایر محققین  پیشنهادها

با عنوان مطالعه تطبیقی ورزش قهرمانی کشورهای پیشرفته    ی تحقیق  شود میپیشنهاد   -1

 انجام شود 

 با عنوان تحلیل نتایج المپیک در ادوار مختلف صورت گیرد  یتحقیق شود میپیشنهاد  -2

ی با عنوان تحلیل وضعیت ورزش قهرمانی استان های مختلف  تحقیق   شودمیپیشنهاد   -3

 انجام شود. 

 های پژوهشمحدودیت

 به مدیران و مسئولین ورزش برای جمع آوری داده ها  دسترسی بسیار مشکل -1

 استراتژیک ورزش کشور هایبرنامهمحرمانه بودن   -2

عدم آشنایی بسیاری از مدیران با مفاهیم برنامه استراتژیک و لزوم آموزش برای جمع  -3

   آوری اطالعات 

 یقدردان
را ســخاوتمندانه در   شیپژوهش، دانش خو نیو خبرگان که در مراحل مختلف ا  دیاســات  هیکل  از

 .میینما  یم  یمحققان قرار دادند، تشکر و قدردان  اریاخت

 

 منابع

، طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت  ای کشورتدوین نظام جامع ورزش حرفه(.  1387)  . احسانی، محمد •

   .بدنی و علوم ورزشی

رالف • کاظمی    . (1384)  . استیسی  مصطفی،  جعفری  مترجمان  تحول،  مدیریت  و  استراتژیک  تفکر 

 مهزیار، چاپ ری

نگری و تفکر استراتژیک حلقه مفقود شده در توسعه تربیت بدنی و  (. جامع1384. )امیری مجتبی •

 . ، دانشگاه اصفهاناولین کنگره ملی و بین المللی مدیریت ورزشیورزش کشور، 

رضاجهان • م1400)  . فر،  مدل  تدوین  تحقیقاتیپژوهیآیندهناسب  (.  طرح  علوم،  ،  معاونت  تهران:   .

 تحقیقات و فناوری آجا. 
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(. مطالعه جامعه شناختی نقش ورزش و  1401)  .قاسمی، عاصمه، محسن و  نمرادیا  :فر، رضاجهان •

تهران:   ایران.  علیه  فصلنامه نهادهای ورزشی در ساختار جنگ؛ نمونه موردی جنگ تحمیلی عراق 
 . 61-84(:1)8، مطالعات دفاع مقدس علمی 

طراحی الگوی مناسب برنامه ریزی استراتژیک در اداره کل پست استان  (.1383. )چراغی محمدعلی •

 .دانشگاه آزاد اراک ن نامه کارشناسی ارشدپایامرکزی، 

اسفندیار • زاده  )خسروی  استرات   (.1387.  برنامه  طراحی  و  المپیک،  مطالعه  ملی  کمیته  رساله  ژیک 
 بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.، دانشکده تربیت دکتری

در توسعه    یکیالمپ  یهاورزش   نینو  یکردهایرو  یجامعه شناخت  لی (. تحل1398. )کاوسیک  ،یدیسع •

واحد    ی. دانشگاه آزاد اسالمیو اجتماع   ی . دانشکده علوم انسانیرساله دکترالملل.    نیب  ی صلح و دوست

 تهران. قاتیعلوم و تحق

( . چکیده سازمان تربیت بدنی.  1383)  .سند تفصیلی نظام جامعه توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور •

 تهران انتشارات سیب سبز.

 ، چاپ دوم، انتشارات ترمه ریزی استراتژیکبرنامه(، 1384ین، ملکی محمدرضا. )طیبی جمال الد •

نشریه پژوهش در علوم  (، طراحی و تدوین نظام جامع ورزش کشتی کشور، 1386) .گودرزی محمود •
 . 33 - 54(: 14)5. ورزشی

و کالس   TQMمدیریت استراتژیک با رویکردی بر مدیریت کیفیت فراگیر  (،  1385)  .صغرمشبکی ا •
 . ، انتشارات ترمهجهانی

مهدینادری • )  نسب  فدرا  (.1389.  استراتژیک  ایرانبرنامه  اسالمی  جمهوری  فوتبال  رساله ،  سیون 
 . ، دانشگاه تربیت مدرس تهراندکتری

  موقعیت   تعیین  و  ایران  اسالمی  جمهوری  فوتبال  موجود  وضعیت  (. بررسی1390) .نسب مهدینادری •

 . 5  –28 (: 9)4 .ورزشی مدیریت نشریه علمی پژوهشی حرکت، کشور. فوتبال راهبردی

  2024تا    2016(. تدوین برنامه ورزش قهرمانی در سه دوره المپیک از سال  1398)  . نسب مهدینادری •

 . تبریز. همایش ملی مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی، 

  اداره کل  راهبردی  منظرهای  ومعرفی  (. تدوین1393)  .حمیدی مهرزادمحمد و    احسانینظری رضا؛   •

 . 157-172 :(6) 1, ورزشی دیریتم دیوید.  مدل ازطریق اصفهان استان جوانان و ورزش

  .پایان نامه کارشناسی ارشد( ، تدوین برنامه استراتژیک فدراسیون تنیس ،    1397همتی عفیف علی )   •

 .دانشگاه آزاد اسالمی تاکستان

نامه  پایانوری اسالمی ایران با ژاپن.  بررسی و مقایسه لیگ برتر فوتبال جمه  .(1383الهی علیرضا. ) •
  .دانشگاه تهران .کارشناسی ارشد

ایران،    (.1387الهی علیرضا. ) • اقتصادی صنعت فوتبال در  راهکارهای توسعه  رساله بررسی موانع و 
 .، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهراندکتری
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