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 دهکیچ

استراتژیک ورزش قهرمانی بانوان  ریزی برنامهابعاد  ف از پژوهش حاضر شناسایی و مقایسۀهد

پژوهش حاضر از نوع کیفی است و در راهکارهای پیشنهادی است.  ۀارائکشورهای منتخب و 

نیز  ها دادهو روش گردآوری  شده استفاده ااز تکنیک تحلیل محتو ها دادهتحلیل  تجزیه و

استراتژیک ورزش قهرمانی  ۀبرنام. پس از مطالعۀ اسناد و منابع است ای کتابخانهمطالعات 

آماری این  ۀ. جامعکشورها پرداخته شد در اینکیفی برنامه  ۀچند کشور منتخب، به مقایس

ورزش قهرمانی  ۀدر حیط استراتژیک ۀکشورهای دارای برنام ورزشی یها سازمانتحقیق را 

کشورهایی که ) انتخاب شد هدفمندانتخابی  صورت بهآماری  نۀنمو .(=9N) دهند یمتشکیل 

 : استرالیا،شاملکه د( اندادهخاص برای ورزش قهرمانی بانوان برنامه ارائه  طور بهحدودی و 

یقای ، آفرفنالند زنان و ورزش المللی بینلیا، کارگروه انجمن تفریحات و ورزش بانوان استرا

، ها سایت وبجستجو در اطالعات از طریق  آوری جمعایران است.  کانادا وجنوبی، بریتانیا، 

است.  مقاالت علمی، تحقیقات داخلی و خارجی، کتب مرتبط، اسناد، شواهد و مدارک موجود

عام در مورد ورزش قهرمانی و  طور بهدر ایران  دهند یمنهایی تحقیق نشان  یها افتهینتایج و 

در کشورهای  ، ولیشده ارائهاستراتژیک  ۀبرنام ورزش قهرمانی بانوان ۀخاص دربار طور به

نتایج پژوهش حاضر با است.  ورزش بانوان تدوین نشده برای ای جداگانه ۀبرنام منتخب

ورزش قهرمانی به شکل عام  ۀتوسعدر  ی مهمنقش تواند میو اقدامات مورد نیاز  ها گامتشریح 

  خاص ایفا نماید. طور بهو ورزش قهرمانی بانوان 
 

 تطبیقی ۀرویکرد استراتژیک، ورزش قهرمانی، بانوان، مطالع :کلید واژگان
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 همقدم
ت یگر بحث اهمید نظران صاحبان یدر م ،نو است. امروزه ینمود ،یج امروزیرا یبه معنورزش  

 آندر  گذاری سرمایهو  ریزی برنامهه کبل ،ستیمردم مطرح ن یه آن برایو ضرورت ورزش و توج

افراد،  یورزش در زندگ متنوع اثراتبه  یبا نگاه است. بدل شده ناپذیر اجتناب یضرورت  به

 هرچند. آید درمیرقابت  صورت بهشود و سپس  یمطرح م یو سرگرم یباز صورت بهابتدا  ورزش

 کیودک ۀان دوریپا، پس از شود یمانجام  غیررسمیبدون قاعده و  کیودکل دوران یرقابت در اوا

، ورزش شود یمت یدر افراد تقو یت در مسابقات رقابتکشر ۀزیانگه ک ینوجوان ۀاز حدود دور و

و  یرقابت یها ورزشاز:  عبارت است یورزش قهرمان ،فی. طبق تعرابدی یمز نمود ین یقهرمان

-تینظام جامع ترب ی. سند راهبردنندک یت مکماهر در آن شر انارکه ورزشک ای یافته سازمان

ده کرف یتعر« مندگاه رتبهیسب جاک یورزش برا» را یز ورزش قهرمانیشور نکو ورزش  یبدن

 یها رقابتدر  )زنان و مردان( کشور هرورزشکاران  یبرا یالملل نیت بیموفق .(1است )

 .است یوجهه و اعتبار آن کشور در سطح جهان ۀکنند تقویت یکل طور به یکیو المپ المللی بین

 بدین دلیلکلی برای زنان و مردان  صورت بهاهمیت ورزش  ،المللی بین یها تیموفقعالوه بر 

و لحظات ممتاز فراهم  کار جمعیفقیت، مو ۀرا برای یادگیری، تجرب ییها فرصتاست که 

و  یاجتماع، یفرهنگ است ای مقوله یورزشو  یفن مسائلجدا از  زنان ورزش . حالدکن یم

 تمام یاسیسو  یفرهنگ ،یاجتماع یرفتارهاانگر یب یکشوردر هر  آن یترقرشد و  که یاسیس

 یها رقابت ۀعرصدر  نزناحضور  ،امروزه. است ورزش به زنانرد یکرو قبالدر  جامعه یها فیط

موجود  یفشارهاها و  ضیر بار تبعیقشر از ز نیادهد  یمنشان( کیالمپو  یجهان) یورزش

 .ابندی یمبرای کشور خود را  افتخارآفرینیو  یورزش یجد ها میدانحضور در  امکانو  رهاشده

اهمیت  ، برای ورزش زنانکندیمفرهنگی پیشرفت زنان را محدود  یها سنتدر کشورهایی که 

-میکه در ورزش شرکت  مینیب یم. با وجود این، امروزه زنان بسیاری را (1) اند قائلکمتری 

سرعت پیشرفت  شک بیها. ، خواه با حفظ آنخود ۀخواه با شکستن هنجارهای جامع کنند،

حائز اهمیت آن است که این پیشرفت  ۀمتفاوت است، اما نکت اند کردهزنانی که ورزش را آغاز 

بیش همه جا در حال گسترش است. به هر حال، باید بر موانع بسیاری غلبه کرد. این کم و 

جایی برای  1981در سال  المپیک دوران جدید یها یباز ۀحقیقت دارد که در نخستین دور

ورزش  (.2) گذاشتالمپیک زنان رو به رشد  ۀامبرن 1881، اما از سال زنان منظور نشده بود

با  و ایرانپیروزی انقالب اسالمی بعد از تحوالت بسیاری روبرو بوده است. زنان در ایران نیز با 

اما پس از  ،دورزش به تعویق افتا وضعیتعراق به ایران و آغاز جنگ، بهبود رژیم بعثی  تهاجم
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ای یا  امروزه به حرفه ای کهبه گونه تر گرفته شد و حرکتی نو را آغاز کرد مدتی ورزش جدی

اوضاع با توجه به  ،است. با این حال منجر شدههای ورزشی  سیاری از رشتهشدن ب ای حرفه نیمه

ن حرفی برای گفتن مرداها طول کشید تا ورزش بانوان هم بتواند در کنار ورزش  مدت، جامعه

زنان ایرانی نتوانند در  تنها نهاست مشکل پوشش بانوان ورزشکار موجب شده ژهیو به د،داشته باش

ها همچون شنا و ژیمناستیک حضور پیدا کنند، بلکه همچنان  برخی رشته المللی مسابقات بین

های  از سوی فدراسیون شانای ۀ ویژ ۀهایی که لباس محجب با حضور بانوان ایرانی در رشته

این در حالی است که  شود.می های بسیاری مخالفتنیز  استید شدهأیالمللی ورزشی ت بین

 با وجوداند و  حضور موفقی داشته اخیر المللی بین سابقاتکنیم زنان ایرانی در م مشاهده می

. دارند برمیهای خود گام  ها و توانایی اثبات شایستگیبرای  ها ها و محدودیت تمام محرومیت

بانوان، ایجاد پارک بانوان در چند شهر کشور، تعداد قابل توجه  ۀهای ورزشی ویژ گسترش سالن

این نوید  های ورزشیرشتهو گرایش بسیاری از دختران به بدنی  تربیت ۀدانشجویان دختر رشت

 . راهی کهشود یم دهد که ورزش بانوان در ایران به سوی شکوفایی هر چه بیشتر رهسپار را می

 باایرانی در مسابقات آسیایی پوسان شروع شد و تاکنون  ۀاز حضور بانوان تکواندوکار محجب

 .داردو ادامه جهای آسیایی گوانگ ن ایران در بازیورزش بانوا توسط رنگی خوشهای  کسب مدال

، ریزی برنامهاهمیت  ۀدر زمین قابل توجه است.نیز مانند فوتسال  ییها رشتهاین موفقیت در 

 ه بدونک شده دهیچیپ یاگونه به ها سازمان ساختار هک است آشکار وضوح به امروزه

 یورزش های سازمان .تداوم بخشند خود اتیح به توانند ینم وجه چیه به قیدق یها ریزی برنامه

 ؛ اینکهاساسی وجود دارد یدر ادبیات مدیریت و رهبری اصل ستند.ین مستثنا مقوله نیا ز ازین

 «.تر قیدق ریزی برنامهکارها قابل انجام است، با در نظر گرفتن اینکه کار هر چه دشوارتر،  ۀهم»

افتن یت مطلوب و یوضع یست با تصور و طراحادادهو جوامع نشان ها انسانمطالعات و تجربیات 

ست ا به آن دست یافت؛ از این رو توان یمل به آن وضعیت یل نیو وسا ها راهردن ک بینی پیشا ی

ت مطلوب و یوضع یتصور و طراح و تغییر آینده یا بینی پیشیعنی  ریزی برنامه اند گفتهکه 

را جوهر  ریزی برنامهبا این توصیف باید ل به آن. یل نیو وسا ها راهردن ک بینی پیشا یافتن ی

به هدف و تحقق بخشیدن به آن  یابی دستبرای  ریزی برنامهمدیریت به شمار آورد و از آنجا که 

دانست و به همین سبب عالوه بر  گذاری هدفجوهر و قلب برنامه را نیز باید هدف و  ،است

 .یمنیازمندنیز  گذاری هدفمهارت  به ریزی برنامهضرورت برخورداری از هنر مدیریت و مهارت 

 ۀهم اهداف شود یم باعث یورزش یها سازمان و ازجمله ها سازمان در ریزی برنامه قت،یحق در

 ؛(1شود ) ریزی طرح هاآن به یابیدست ۀنحو و شده تعیین یگروه های تالش و ها تیفعال

اهداف  نیتدو ازمندین گریید ستمیس هر مانند بانواندر بخش  ژهیو به ،قهرمانی بنابراین ورزش
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 ت بتواندکحر ریمس از یآگاه ضمن تا است یاتیعمل یها برنامه و ها یاستراتژالن، ک استراتژیک،

 خود یو اطالعات یکیزی، فیانسان ،یمال منابع رفتن هدر به و رفتن راههیب ،کاری دوباره هرگونه از

وحدت  و سازمان منابع زیتجه ورمنظبه است یندیفرآ استراتژیک ریزی برنامه .ورزد اجتناب

 و اناتکبه ام توجه با بلندمدت، اهداف و رسالت به لین یبرا آن های تالش به دنیبخش

 و یداخل یها ضعفو  ها قوّت ند،یآفر نیا در سازمان. هر یرونیب و یدرون یها تیمحدود

 تیمأمور به توجه با و شوند یم ییل و شناسایتحل سازمان یرونیب یدهایتهد و ها فرصت

 نیب اهداف از نیا به یابیدست یبرا .شود یم نیآن تدو یبرا بلندمدت اهداف سازمان،

 با و ها قوّت بر هکیت با هک شود یم ییها یاستراتژ انتخاب به استراتژیک اقدام یها نهیگز

 ها فرصتو همچنین از  شود زیپره دهایتهد از و برود نیب از ها ضعف ،ها فرصتاز  گیری بهره

 باعث حیصح یاجرا صورت درتا  آیدجدید نیز پدید  یها فرصتو  شودبهینه استفاده  صورت به

 جامع نظام» عنوان تحت یپژوهش در (1399)اران کهم و ی(. مظفر3) شود سازمان تیموفق

 و ها فرصت ،ها ضعف ،ها قوت به توجه با ،«رانیا یاسالم یجمهور یقهرمان توسعه ورزش

 ورزش یارتقا انداز چشم ،یراهبرد یشورا نظرات زین و شورک یمانقهر ورزش نظام یدهایتهد

. یقهرمان ورزش ۀتوسع قیطر ملی از غرور یردند: ارتقاک میترس ریز صورت به را شورک یقهرمان

 استان یهمگان و یقهرمان ورزشۀ توسع ین استراتژیتدو به خود قیتحق در (1391) رزادهینص

 یورزش قهرمان ۀتوسع یاستراتژ نیتدو به خود قیتحق در (1399) ینیب جهان .پرداخت رمانک

 موجود تیوضع یبررس به خود قیتحق در (،1399) یاراحمدیپرداخت.  قم استان یهمگان و

 پرداخت. دورود شهرستان یهمگان و یورزش قهرمان

یابی به و دست تیمأمورملی المپیک برای انجام  یها تهیکم دهد یمنشان  ها یبررسهمچنین 

 ۀتوسع ،در ورزش قهرمانی اند توانستهو  کردهاستراتژیک استفاده ریزی برنامهداف خود از اه

استرالیا و چین  .چشمگیری دست یابند یها تیموفقمنابع مورد نیاز به  نیتأمجنبش المپیک و 

سوم  ۀبه رتب 1881 چهارم المپیک چین از رتبۀ . شوند یممحسوب  کشورهاجزو این دسته از 

هفتم در المپیک ۀ و استرالیا از رتب یافت تقاءرا 2112دوم در المپیک  ۀو رتب 2111 کیالمپدر 

که از آن  یطور بهدست یافته است  2112و  2111 یها کیالمپچهارم در  یها رتبهبه  1881

هنری و  ،ها رسانهارتباط با  ۀدر زمین (.1) شود یمدر بخش ورزش قهرمانی یاد  ییالگو عنوان به

 ۀورزشی در توسع یها رسانهبررسی نقش چهارگانه »( در تحقیقی تحت عنوان 1381) همکاران

، آموزش، مشارکت اجتماعی و یرسان اطالع ۀبه بررسی نقش چهارگان« فرهنگ ورزش قهرمانی

 ۀبین نقش چهارگان دهدنشان میو نتایج تحقیق  اند پرداخته ورزشی یها رسانه یساز فرهنگ

داری وجود دارد. با توجه به افرهنگ ورزش قهرمانی ارتباط معن ۀورزشی با توسع یها رسانه
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ورزش قهرمانی داشته باشند تا  ۀورزشی باید نگاهی نو به مقول یها رسانه ،موجود وضعیت

فرهنگ ورزش قهرمانی با  ۀنند. توسعکخود در راه اعتالی ورزش کشور کمک ۀبتوانند به وظیف

 یسجاد. شودانجام میورزشی و علم به ورزش قهرمانی  و ای رسانه ۀجامع ۀجانب همههمکاری 

المپیک  یها یباز ،مشاهده کرد طی قرن بیستمالمپیک  یها یبازدوره  21( با توجه به 1319)

مدرن در سراسر جهان شهرت بیشتری یافت و  یسازها و  ساختبا پیشرفت صنعت ارتباطات و 

کردن این  ریگ همهدر معرفی و  سزابه یون نقشتلویزی ژهیو به ،تصویری یها رسانه ،در این میان

مطالعه و بررسی نگرش متخصصان » عنوان( در تحقیقی تحت 1392) یغفور. ندجنبش داشت

 ،دریافت« جمعی در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی یها رسانهتربیت بدنی به نقش 

کردن دارند و البته این اثر در ورزش  بهداری روی تغییر نگرش مردم اجمعی اثر معن یها رسانه

به ترویج و نشر ورزش  دهند یمکلی ترجیح  طور بهجمعی  یها رسانهبیشتر بود.  ها شیگرامورد 

( در 1391سود اقتصادی حاصل از این بخش است. کردی ) مسئلهدلیل این  قهرمانی بپردازند.

شاغل در بخش ورزشی مطالعه و ارزشیابی کمی و کیفی منابع انسانی » عنوانتحقیقی تحت 

 وسعۀگروهی در ت یها رسانهدریافت بین وضعیت موجود و مطلوب « گروهی کشور یها رسانه

ران، معلوالن و بانوان ، دانشجویی، کارگیآموز دانشورزش همگانی،  یها گروهورزش کشور در 

زشکار انجام شده از زمان حضور بانوان ور یها یبررسبر اساس داری وجود دارد. تفاوت معنی

 2119المپیک  یها یباز تا 1882المپیک  یها یبازکشورمان )بعد از پیروزی انقالب اسالمی( در 

بانوان ورزشکار  . همچنیناند دهنکرموفقیتی کسب  گونه چیهپکن، در این پنج دوره بانوان ایرانی 

 2112 ییایآس یها یبازتنها در  که اندهآسیایی شرکت کرد یها یبازدر  1891 سالز ا کشورمان

تکواندو موفق به کسب مدال برنز  ۀپور تهرانی در رشت محمدتقیبانوان و پروانه  تیراندازیبوسان تیم 

تکواندو موفق به  ۀمهروز ساعی و افسانه شیخی در رشتدوحه،  2111آسیایی  های بازیشدند. در 

به رتبۀ  مدال 13با کسب  گجو تیم بانوان ایرانگوان 2111آسیایی  یها یبازدر . دندشکسب مدال برنز 

ووشو برای ایران به ارمغان بیاورد  ۀخانم آزادپور توانست مدال طال را در رشت چهارم دست یافت و

ورزش قهرمانی کشورهای  استراتژیک یها برنامهبررسی وضعیت  ،با توجه به چنین موفقیتی (.12)

 ی بیشتر ضروری است؛ها تیموفقی کسب برا  ،اند گرفتهکار و منابعی که به ها روشدیگر و تحقیق در 

سعی  اند پرداختهتطبیقی در کشورهایی که به تدوین این برنامه  ۀبنابراین پژوهش حاضر با انجام مطالع

وضعیت ورزش قهرمانی بانوان کشور با کشورهای  ۀو مقایس استراتژیک ۀبرنام ابعاد نیتر مهمدر تعیین 

 زمینه دارد. در اینمنتخب 
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  هشپژو روش
 ااز تکنیک تحلیل محتو ها دادهپژوهش حاضر از نوع کیفی است و در تجزیه و تحلیل 

 ۀاز این رو پس از مطالع ؛است ای کتابخانهنیز مطالعات  ها دادهروش گردآوری  .استشده استفاده
 این هرمانی چند کشور منتخب، به مقایسۀ کیفی برنامۀاستراتژیک ورزش ق ۀاسناد و منابع برنام

 ۀکشورهای دارای برنام ورزشی یها سازمانآماری این تحقیق را  ۀجامعشد. ورها پرداختهکش
 انتخاب شد هدفمند صورت بهآماری  ۀنمون .(=1N) گرفتندیماستراتژیک ورزش قهرمانی در بر

 که ند(اهدادخاص برای ورزش قهرمانی بانوان برنامه ارائه  طور بهکه تا حدودی کشورهایی )
 زنان و ورزش المللی بینانجمن تفریحات و ورزش بانوان استرالیا، کارگروه  الیا،استر :شامل
این پژوهش شامل  یریگ اندازهابزار ایران است.  ، آفریقای جنوبی، بریتانیا، کانادا وفنالند

، مقاالت علمی، تحقیقات داخلی و خارجی، کتب مرتبط، اسناد، شواهد و مدارک ها تیسا وب
با استفاده از بدین صورت که  ،از روش تحلیل محتوا استفاده شد ها دادهحلیل است. در ت موجود

( در تحلیل 2112) 1شده از گریتون و جونس بر اساس پروتکل ارائهتکنیک تحلیل محتوا 
اقدامات  (.13) شداستراتژیک ورزش قهرمانی پرداخته  ۀبه بررسی ابعاد برناممحتوای تطبیقی 

 :شده به شرح زیر استانجام
 یآور جمعمنابع برای  نیتر مهممتون و اسناد( مورد استفاده: در این بخش ) منابعشناخت 
 ، در موضوع تحقیق مشخص شد؛اطالعات

در میان اطالعات دیگرِ این تعیین اطالعات مفید: در این قسمت مطالب مربوط به برنامه .1
 منابع استخراج شد؛

اصلی برنامۀ  یها شاخص، شده استخراجطالب شناسایی طبقات: در این مرحله با مرور م.2
 استراتژیک تعیین شد؛

جاگذاری و  ها شاخص: در این مرحله مطالب در در طبقات ها آنمطالب و جاگذاری  کدگذاری.3
 مشخص شد؛ ها مؤلفهدر هر شاخص 

 ها مؤلفه، اطالعات در قالب ها شاخص: در هریک از ها دادهکردن طبقات و تحلیل کامل.2
که  ندقرار گرفت سطری و ستونی یسیماتردر  ها داده، ها آن ۀشد و برای مقایسندیب طبقه

 .(3جدول ) بودکشورها  ۀدهند نشان ها ستونابعاد و  ۀدهند نشانسطرها 

استراتژیک  ریزی برنامه: نخست ابعاد دشو یم ارائهپژوهش بدین ترتیب  یها افتهیدر این تحقیق 
. شود یممعرفی  موجودو با توجه به مطالعات  (2و  1ل )شک SPP2 ومدل دیوید  بر مبنای

                                                        
1.gratton and Jones 
2.Strategic Planning Programming 
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استراتژیک ورزش قهرمانی کشورهای منتخب  ۀبه بررسی وضعیت این ابعاد در برنام ،سپس
تحقیق، مفاهیم کلیدی موجود در توصیف  یها افتهی. در پایان نیز با توجه به شود یمپرداخته 

و  کشورهای منتخب با یکدیگر مقایسهاستراتژیک ورزش قهرمانی در  ریزی برنامهابعاد 
 خواهد شد. گیری نتیجه

( و 12) دیویدیند جامع راهبردی مدل آاستراتژیک بر اساس فر ریزی برنامهدر این مقاله ابعاد 
 انجام شده است. 1SPP (11)مدل 

 فرآیند جامع راهبردی مدل دیوید .1شکل 
 

  

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                                       ارزیابی               اجرای راهبردها                                                                             راهبردها  دوین ت

 
 SPP مدلدی فرآیند جامع راهبر. 2شکل 

 

 

 

 

 

 

 
 

رسالت -5 اندازچشم -3 

تحلیل محیطی -3 

ی استراتژیکها تیاولو -4 2-اهداف 0- ها یاستراتژ 7- ی کلیدی ها شاخص

عملکرد

برنامۀ عملیاتی – 0  
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 نتایج
ابعاد  1جدول . دشو یمپژوهش در قالب جداول ذیل ارائه  یها افتهیدر این بخش از تحقیق 

 .دهد یمنشان  SPP و دیوید مدل بر مبنایاستراتژیک ورزش قهرمانی را  ریزی برنامه
 

 SPP و دیوید مدل نایبر مباستراتژیک ورزش قهرمانی  ریزی برنامهابعاد  نیتر مهم -1 جدول

 

 

 

 

 

 

 
 

 قهرمانی ورزش استراتژیک ۀبرنام ابعاد توصیف در موجود مفاهیم کلیدی شماره دوجدول 

 این ۀمقایس قابلیت به کلیدی مفاهیم بندی تقسیم . دردهد میب را نشانکشورهای منتخ

 منابع در مفاهیم این برای شواهدی بتوان کشورها ۀکلی در که یصورت به استشده توجه مفاهیم

 .یافت مذکور
 

 منتخب یشورهاکورزش قهرمانی  یکاستراتژ های برنامه در ابعادموجود  یدیلک میمفاه -2 جدول
 هیم کلیدیمفا ردیف

 ها زیرساخت ۀتوسع 1
 ورزشکاران افزایش 2

 مربیان افزایش 3
 ...(و ناتوانی جنسیت، مذهب،) تنوع ۀمسئل به توجه 2

 ورزشی بازاریابی گسترش 1
 اخالقی های ارزش ۀتوسع 1

 مالی کنندگان حمایت جذب 1

 المللی بین مسابقات میزبانی کسب 9
 ها رسانه با ارتباط 8

 داوطلب نیروهای ۀعتوس 11
 نیروزا داروهای از استفاده بدون ورزش در عادالنه شرکت 11

 ابعاد ردیف

 بیانیۀ رسالت 1

 انداز چشم 2

 های محوری ارزش 3

 ی کلیدی عملکردها حوزه 2

 اهداف بلندمدت 1

 ها یاستراتژ 1

 ی عملیاتیها برنامه 1
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 در را قهرمهانی  ورزش اسهتراتژیک  ریهزی  برنامهه  ابعهاد  مربهوط بهه   یهها  افتهه ی شماره سه جدول

 کند.می بیان توصیفی صورت به منتخب کشورهای
 قهرمانی بانوان در کشورهای منتخب استراتژیک ورزش ریزی برنامهابعاد  مربوط به های یافته -3 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استرالیا 
 بانوان ورزش و تفریحات انجمن

 استرالیا

ورزش  و زنان المللی بین کارگروه

 فنالند

 رسالت بیانیۀ
سازی زندگی مردم استرالیا از  غنی

 طریق ورزش
 تساوی جنسیتی در صنعت ورزش

سرعت بخشیدن به پیشرفت و ارتقای 
 زنان و ورزش در سراسر جهان

 انداز چشم
عنوان پیشرو ورزش  استرالیا به أییدت

 قهرمانی در جهان

ملی که حضور جامع و  ۀتدوین بدن

کامل بانوان و دختران را در ورزش، 
 تربیت بدنی و سرگرمی میسر سازد

فرهنگ مناسب  ۀتبیین و توسع

ورزشی که موجب توانایی و ارج نهادن 
 بانوان درگیر در هر سطحی ۀبه کلی

 یها ارزش
 محوری

- 
درستی و  ،اشتیاق و عالقه ،اعتبار

 ،اصول اخالقی، کمال
 ،شفافیت ،جامع بودن، همکاری

 نتایج، تمرکز

 یها حوزه

 کلیدی

 عملکرد

کمیسیون  ،ملی یها ونیفدراس
باشگاههای ورزشی ، ورزش استرالیا

مراکز پژوهشی  ،ای ایالتی و منطقه
 ،ورزشکاران ،مربیان ،علوم ورزشی

، ی و مدیریت مباحثتحقیق، نوآور

 توسعه تجارت، ارتباطات
 ، تحقیقها رسانه

 
 اهداف

 بلندمدت

ایجاد نظام ملی اثربخش در ورزش 

که در آن مشارکت حداکثری 
را در ورزش محقق  ها ییایاسترال

تضمین برتری عملکرد ورزش کند، 

 قهرمانی استرالیا در جهان

تبلیغ و نشان گسترده  تحقیق، ۀارائ

انجمن  از طریق شناخت
(AWRAبه )  عنوان منبع باارزش

اطالعات و صدای بانوان و دختران 

 در سرگرمی، تربیت بدنی و ورزش

- 
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 1ادامه جدول 

 

 بانوان ورزش و تفریحات انجمن استرالیا 

 استرالیا

ورزش  و زنان المللی بین کارگروه

 فنالند

 

 

 

 

 

 

 

 ها یاستراتژ

 یتتقو و حمایت و مالی منابع ایجاد
 به ملی یها ونیفدراس ساختارهای

 قهرمانان و مربیان که ایگونه
 یها برنامه و نظام استرالیایی

 برای را ای ویژه حمایتی

 خود المللی بین یها تیموفق
 محیط ترویج طرح دریابند، تدوین

 هر در ممنوع مواد از عاری
 اثربخشی ورزشی، تقویت فدراسیون

 ورزشی ملی مؤسسه مدیریت
 در نوآوری کردن و فراهم استرالیا

 ملی مؤسسۀ حمایتی خدمات

 ارتقای منظور به استرالیا ورزشی
 مربیان و ورزشکاران عملکرد

 برایبرقراری ارتباطات الکترونیکی 
بحث و گفتگو در مورد مسائل 

سیاست ورزش  ۀتوسع، مربوط

تقویت و ، المللی، فدرال و ایالتی بین
تدوین استراتژی ، سایت تجهیز وب

 ۀتوجه به توسع، باط الکترونیکیارت
رتباط الکترونیکی در ، اعملکرد

تدوین طرح ، سایت برای اعضاء وب
ساالنه با نتایج واضح و قابل 

استخدام مدیر اجرایی ، گیری اندازه

، کافی ۀدر صورت وجود بودج
طراحی کد اجرایی برای مدیران 

افزایش تعداد عضویت ، اجرایی
 محیط ترویج مشارکتی و فردی،

 ممنوع مواد از عاری

 اسایت که از لحاظ محتو طراحی وب

و طراحی جامع، تعاملی و ورزشی 
 موردتبادل دانش و نظرات در ، است

زنان و ورزش با صاحبان سرمایه که 
 یها یو نتایج استراتژ ریشامل تأث

اجراشده و دستاوردهای مثبت 

، زنان در سراسر دنیاست یها سازمان
 ۀادام یبراتدوین چارچوب کاری 

ورزش زنان با  یها ارتباط سازمان
IWG ، تشویق و دعوت از

 برایزنان و ورزش  یها سازمان
مشارکت صاحبان ، IWGارتباط با 

اشتراکی و  یها سرمایه در پروژه

ارتباطی شامل  یها یاستراتژ
الکترونیکی،  یها ها، خبرنامه سایت وب

 ... ها و کنفرانس

 

 یها برنامه

 عملیاتی

ارکت عموم در ورزش افزایش مش
 ۀمردم )اعم از هم ۀشامل هم

سنی، زنان و مردان، سالم  یها رده
عضویت در  یارتقا، و معلول(

مدیریت ، ورزشی محلی یها باشگاه

 یارتقا، ملی یها ونیاثربخش فدراس
بازی جوانمردانه در  یها ارزش

 (11) .و... ورزش استرالیا

 برایرقراری ارتباطات الکترونیکی ب
گفتگو در مورد مسائل بحث و 

سیاست ورزش  ۀتوسع، مربوط
رایزنی ، المللی، فدرال و ایالتی بین

، ورزش ملی ۀسیاست توسع برای

برپایی و  افزایش مشارکت همۀ افراد،
مربوط به  یها هدایت دادگاه

 (11ها ) استیس

افزایش مشارکت همۀ افراد، توسعۀ 
 (19) ارتباطات
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جنوبی آفریقای  


انیابریت ایران کانادا 

رسالت ۀیانیب  

مردم  یت زندگیفکیبهبود 
 یهمبستگ یو ارتقا

ق تحقق یاز طر یاجتماع
، رشد و یدسترس یثرکحدا

در  یجاد برتریتوسعه و ا

ت کسطوح مشار یتمام
 .یورزش

- 

 یها فرصتافزایش 

مشارکت و برتری 

در ورزش برای 
و  مردم کانادا

افزایش همبستگی 
 عموم

هدایت، پشتیبانی و استعدادیابی، 

ورزشکاران و مربیان  یساز آماده
فنی و مدیران  مسئوالننخبه، 

ورزش قهرمانی بانوان کشور با 
واالی فرهنگ  یها ارزشتوجه به 

اسالمی و رعایت اصول -ایرانی

 برای افتخارآمیز اخالقی و حضور
یابی به سکوهای افتخار در دست

از طریق  و فراملیملی ی ها میدان
 پایدار ورزشوشمندانه و ه ۀتوسع

 یها تیظرف کارگیری بهبا  قهرمانی
کشور موجود در داخل و خارج از 

اساس قوانین و مقررات و  بر

 محوری. یها ارزش

 

 

انداز چشم  

 یجاد ملتیا یتالش برا

 فعال و قهرمان

 بهتبدیل انگلستان 
 نیتر موفقو  نیتر فعال

ملت ورزشی جهان در 
 2121سال 

 ازملّت ورزشی پیشت

 یها یبازحضور مقتدرانه در 
المپیک و مسابقات قهرمانی جهان 

، اصول و ها ارزشبا رعایت  ای قارهو 
دینی در  یها آموزهموازین و 

 کارگیری بهباالترین سطح از طریق 
توان مدیریتی و نیروی  حداکثری

شایسته با توجه به  انسانی

استانداردهای علمی و جهانی، 
رمانی و کسب سکوهای قه منظور به

غرور ملی و معرفی  یارتقا
 عنوان بهقهرمان  زن ورزشکاران

جمهوری اسالمی  ۀسفیران شایست
 ایران

 یها ارزش

یمحور  

ت در یشفاف ،ینوآور
 ،یمیار تک ،ها تیفعال

 مداوم یابیو ارز ییپاسخگو

 یمیار تکتشویق به 
تشویق به کار تیمی 

و شفاف بودن 

 یندهاآفر

ظ، حف ،و شخصیتی ای حرفهرشد 

دینی و  یها ارزش ۀارتقاء و توسع

 ،همبستگی و افتخار ملی ،اخالقی
 ،و شفافیت در عملکرد گرایی قانون

حفظ حرمت و ، عدالت و برابری
 جایگاه زن در ورزش

 یها حوزه

 یدیلک

ردکعمل  

 قهرمانیورزش همگانی و 

ورزش ، ورزش همگانی

 میزبانی ،قهرمانی

 رویدادهای ورزشی

ورزش همگانی و 

 یرقابت

 نظام ،ها باشگاهو  ها ونیفدراس

منابع  ،توانمندسازی ،استعدادیابی

، ها بر برنامهنظارت  ،انسانی
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مسابقات ورزش  رویدادها و
 ،قهرمانی بانوان کشور

 هدافا

 بلندمدت

 ییربنایز ۀهدف اول: توسع
در  یجنوب یقایورزش آفر

پارچه و یک یوستاریقالب پ

هدف دوم: به  ،هماهنگ
ثر رساندن کحدا

 المللی بین یها تیموفق
 ،یجنوب یقایآفر یورزش

ش وجهه یهدف سوم: افزا

حات سالم در یورزش و تفر
ت آن یاهم یجامعه و ارتقا

 ،عموم جامعه یبرا

افزایش مشارکت 

 یها تیفعالعمومی در 
 یارتقا ،ورزش عمومی

در  الملل بینموفقیت 

 ورزش قهرمانی و
حمایت از میزبانی 

ورزشی  رویدادهای
 بزرگ

زایش شرکت در اف

 ،ورزش همگانی

افزایش 
در  کنندگان شرکت

 ،ورزش قهرمانی
و  ها تیقابلافزایش 

افزایش  ،ها تیظرف

 نفعانتعامالت با ذی
 

بهبود ورزش قهرمانی بانوان در 

افزایش ، ها باشگاهو  ها ونیفدراس
شناسایی و پرورش  ۀگستر

استعدادهای ورزش قهرمانی بانوان 
ش و آگاهی سطح دان یارتقا ،کشور

منابع انسانی ورزش قهرمانی بانوان 

بهبود کیفیت و گسترش  ،کشور
ورزش  یها تیفعالنظارت بر 

ویج و تر ،قهرمانی بانوان کشور
 گسترش فضای اخالقی و شئون

ورزش  یها تیفعالاسالمی در 
 قهرمانی بانوان کشور
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ها یاستراتژ  

ش تعداد یافزا

در  کنندگان شرکت
 کمک ،یورزش یها تیفعال

 یاستعدادها ییبه شناسا

ژه از یت ویحما ،یورزش
، یمل یها ونیفدراس

 یها میتاران و کورزش
 یها رشتهن ییتع ،یورزش

بهبود  ،دار اولویت یورزش
ت در کشر یفکیو  یمک

 یورزش المللی بینمسابقات 

 و یمختلف سن یها ردهدر 
... 

، افزایش دسترس

کاهش افت و پرورش 
واخواهی و ه این

 فزایشا ،طرفداری

 یارتقا ،هشیاری
تغییر  ،مزایای سالمتی

رفتار نسبت به تربیت 
حفظ  ،بدنی در جوانی

 ،های ورزشی فرصت
ایجاد مسیر به سمت 

رفع  ،ها ورزش نخبه

 ،ایجاد انگیزه ،موانع
 ها ورزش به آن ۀارائ

قویت سیستم ت
رهبری و  ،مدیریت

مربیگری در ورزش 
آوری راهمف ،کانادا

حمایت استراتژیک 

در  ریزی برنامهی برا
 یقهرمانورزش 

سطوح عالی )
افزایش  ،مشارکتی(

مناسب  یها فرصت

برای مشارکت 
تقویت  ،ورزشی

مبانی اخالقی در 
، ورزش کانادا

گسترش علم و 
دانش ورزشی و 

تحقیقات ورزشی 

ایجاد  ،کانادا
هماهنگی بیشتر در 

سیستم ورزش 
 ۀاستفاد کانادا و

از مزایای  حداکثر
میزبانی در 

 یها بترقا

 المللی بین

 گرایی آرمانو  جویی کمالتقویت 
زنان کشور در کسب افتخارات ملی 

طراحی و استقرار  ،المللی بینو 
نظام جامع نیروی انسانی ورزش 

اعم از مربیان،  قهرمانی بانوان

 توانمندسازیمدیران، کارشناسان و 
رفع موانع و کسب  برایالش ، تآنان

 یها ونیفدراسمجوزهای ضروری از 
حضور بانوان  منظور به المللی بین

طراحی  ،ورزشکار با پوشش اسالمی
و استقرار نظام استعدادیابی 

، جذب و پرورش منظور شناسایی به

دختران مستعد در ورزش قهرمانی 
، طراحی و الگو پردازی ،کشور

بانوان  ۀزشی ویژساخت اماکن ور
با توجه به مقتضیات فرهنگی، 

 موقعیتاد ایج ،اجتماعی و اقلیمی
الزم اخذ و میزبانی رویدادهای 

بانوان در  المللی بین مؤثرورزشی 

 داخل کشور
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برنامه های 

 عملیاتی
-(18) -(21) 

بهبههههود عملکههههرد 
ورزشکاران کانادایی 

 یهههههها یبههههاز در 
 پارالمپیکالمپیک، 

 ،و قهرمههانی جهههان 

هرچه بیشتر  ۀتوسع
ورزش و به حهداکثر  

رسهههاندن مزایهههای  
اجتماعی، فرهنگی، 

و اقتصهههادی ورزش 

حمایهت از   ۀلیوس به
میزبانی رویهدادهای  

ورزشهی   المللهی  بین
 ،کانههادادر سراسههر 

 و گسههترشتقویههت 
 یههههها یهمکههههار

و سیاستی  ای برنامه

 یههها  دولههت بههین  
 یها سازمانایالتی و 

 (21)ورزشی 

تقویههت نظههام انگیههزش قهرمانههان، 

ورزش  انههدرکاران دسههتمربیههان و 
وطلبی تدوین نظام دا ،قهرمانی زنان

 ،در ورزش قهرمههانی بههانوان کشههور

رفهع حضهور زنهان در     یتالش بهرا 
 بهها رعایههتشههور ک یههها ورزشههگاه

، و منزلههت بههانوان  شههأن مههوازین،
ورزش  افههزایش سههههم اعتبهههارات 

 ،کههل کشههور  ۀقهرمههانی از بودجهه 

 یاعطهها نامههه آیههینمفههاد  یاجههرا
 یهها  یکرسه سب ک یالت برایتسه

و بهبهود نظهام    تیحما ،المللی بین
 یی و پههرورش اسههتعدادهایشناسهها

زات و یتجه استانداردسازی ،ورزشی
 ،تحههت پوشههش یانههات ورزشههکام

 برایرد نیاز مو های زیرساختایجاد 

 المللههی بههینبرگههزاری رویههدادهای 
(22) 

 

 مقایسۀ به استراتژیک، ریزی برنامه ابعاد در مطالعه مورد کشورهای وضعیت توصیف از بعد

 ۀبرنام با اجمالی ۀمقایس و مفاهیم از یک هر در اکشوره این در شده مشاهده وضعیت

 مورد مفاهیم شماره چهار جدول. شد پرداخته (22) کشور بانوان قهرمانی ورزش استراتژیک

 نشان را مطالعه مورد کشورهای در ورزشی یها سازمان استراتژیک یها برنامه تدوین در توجه

 .کند یم نمایان را ها برنامه بین افتراقات و اشتراکات که دهد یم
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استراتژیک ورزش قهرمانی بانوان در  ریزی برنامهاشتراکات و افتراقات موجود در مفاهیم کلیدی ابعاد  .2جدول

 کشورهای منتخب
 

مفاهیم کلیدی 
موجود در 

 یها برنامه

 استراتژیک

 
 استرالیا

 
 کانادا

 
 بریتانیا

 
آفریقای 

 جنوبی

انجمن 

تفریحات و 
ورزش بانوان 

 ترالیااس

کارگروه 

 المللی بین
 زنان و ورزش

 فنالند

ورزش 

قهرمانی 
بانوان 

 ایران

 گسترش

 ها رساختیز

* * * * - - * 

 افزایش

 ورزشکاران

* * * * * * * 

 * * * * * * * مربیان افزایش
 ۀتوجه به مسئل

مذهب، ) تنوع
جنسیت، ناتوانی 

 و...(

* * * * * * * 

بازاریابی  ۀتوسع

 ورزشی

* * * * * * * 

 ۀتوسع
 یها ارزش

 اخالقی

* * * * * * * 

جذب 

 کنندگان حمایت
 مالی

* * * * * * * 

کسب میزبانی 

مسابقات 
 المللی بین

* * * *   * 

ارتباط با 
 ها رسانه

* * * * * * * 

نیروهای  ۀتوسع
 داوطلب

* * * * * * - 

شرکت عادالنه 

در ورزش بدون 
استفاده از 

 داروهای نیروزا

* * * * * - - 
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 گیری نتیجه و بحث

منتخب  یکشورهااستراتژیک ورزش قهرمانی  ۀبرنام مفاهیم ابعاد و شناسایی به پژوهش این در

 ۀمطالع به ،بدین منظور. استشدهپرداخته ایران قهرمانی بانوان ورزش استراتژیک ۀبرنام و

آفریقای  بریتانیا، انادا،ک استرالیا، کشورهای قهرمانی ورزش استراتژیک ۀبرنام وضعیت تطبیقی

 فنالند ورزش و زنان المللی بین کارگروه و استرالیا بانوان ورزش و تفریحات جنوبی، انجمن

 اشتراکات که بر اساس آن دش شناسایی موجود در توصیف ابعاد برنامه یها مؤلفه شد و پرداخته

 در بانوان قهرمانی رزشو استراتژیک ریزی برنامه ابعاد کلیدی مفاهیم در موجود افتراقات و

 محقق ،شود یم مشاهده شماره یک جدول در که همچنان .استشدهمنتخب مشخص کشورهای

SPP (11 )( و 12) 1استراتژیک از مدل دیوید ریزی برنامهابعاد  یافتن برای خود جستجوی در

ستراتژیک بوده که ببیند آیا کشورهای منتخب در تدوین برنامه ا استفاده کرده و به دنبال آن

 یها برنامه ۀهمچنین بعد از بررسی و مقایس .یا خیر اند هقراردادورزش خود این ابعاد را مد نظر 

به مفاهیمی یکسان و مشابه در ابعاد  شد تااستراتژیک کشورهای مورد مطالعه، تالش 

و اکات و بررسی اشترشماره چهار  با توجه به جدول شود.یافتهدست ها آناستراتژیک  یها برنامه

استراتژیک ورزش قهرمانی کشورهای منتخب و ایران توجه به نکات ذیل  یها برنامه افتراقات

و  افزاری نرمیندهای ۀ ورزش قهرمانی دو دسته زیرفرآتوسع یها مؤلفهارزشمند است: از جمله 

 یقهرماننهادهای مرتبط با ورزش  ۀتوسع شامل: افزاری نرمیندهای است که زیرفرآ افزاری سخت

مربی، ورزشکار، داور، تماشاگر، مدیر ) یانسانمنابع  ۀتوسع و ...(، ها یشهردار، ها باشگاهمانند )

 ۀتوسع حمایتی از مربیان و ورزشکاران، ۀمدیریت و استراتژی، توسع ۀ..(، توسع. ورزشی و

ب استانداردها و ارزیابی، توسعه و جذ ۀ علمی و پژوهشی، توسعۀفرهنگ ورزش قهرمانی، توسع

یندهای آفرزیر (.23آمار و اطالعات ) ۀتوسعو آموزش  ۀجانب همه منابع مالی مورد نیاز، توسعۀ

، ورزشی استاندارد های زیرساختامکانات و  ۀتوسع موارد است:این نیز شامل  افزاری سخت

 تجهیزات مدرن ورزشی. توسعۀ

جذب  هشی، توسعه وعلمی و پژو ۀمنابع انسانی، توسع ۀتوسع شماره چهار با توجه به جدول 

که در  ندیآ یمبه شمار  افزاری نرمیندهای آآمار و اطالعات از زیرفر منابع مالی مورد نیاز، توسعۀ

 در گردآوریاستراتژیک ورزش قهرمانی بانوان که  شده و در برنامۀکشورهای منتخب لحاظ 

ستعدادها کشف و پرورش ا شده است. در زمینۀ( منظور 22) اطالعات از مطالعات تطبیقی

علمی استعدادیابی در ایران از سال  یها روشاستفاده از  :به این نکات توجه داشت توان یم

                                                        

1. David 
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سال  در ایندر کشور وجود نداشت.  مندی نظامقبل از آن طرح و روش  و آغاز شد 1318

نام به این بدنی کشورهای صاحبورزش و تربیت ۀبدنی با مطالعکارشناسان سازمان تربیت

سیاسی، اقتصادی و  یها دگاهیدایران با سایر کشورها از نظر  وضعیتکه  شدندقف مسئله وا

طرح  شتمل بر وضعیت موجود ایران باشد. اینکه م تهیه کردند فرهنگی متفاوت است و طرحی

پایگاه ورزش قهرمانی در سراسر  ورزشی کشور بود. های هیئتو  ها ونیفدراسمکملی برای 

 شد.و مجهز  سیتأسقابلیت جسمانی  گیری اندازه یها دستگاهو مدرن  یها دستگاهکشور با 

همزمان با تدوین طرح جامع ورزش کشور تنها مجری استعدادیابی در کشور تعطیل شد. 

سلسله مراتبی از  1891 سالدر کشورهای شرقی مانند روسیه از  دهد یمنشان ها یبررس

به  هادر آن جوانان و جوانانشد که نو سیتأسمدارس ورزشی در اتحاد جماهیر شوروی 

سیستم  ها آناز همان موقع سیستم ورزش  اساساًو  پرداختند یمورزشی هدفمند  یها تیفعال

که ورزشکاران از کودکی تحت تعلیمات و  طوریهب با جمعیت انبوه بوده است ای گلخانه

مقابل در  تا عناوین قهرمانی را کسب کنند، اما در نقطۀ رندیگ یمتمرینات ورزشی قرار

یند آمناسب ورزشی در دو فر یها رساختیز بر ایجادل اصکانادا  مانندکشورهای بلوک غرب 

با ایجاد فضاهای زیاد ورزشی جمعیت انبوهی وارد  که  طوری بهاست  افزاری سختو  افزاری نرم

در  .استاین سیکل  ۀکنند تکمیلو وجود متخصصان ورزشی  شوند یمورزش قهرمانی  ۀچرخ

نهاد مجری در استعدادیابی و شناسایی  نیتر یاصلآموزش و پرورش  ه،ای مورد مطالعکشوره

 ژهیو به ،برگزاری مسابقات مدارسبا  دشو یمبنابراین پیشنهاد  (؛23) استنخبگان ورزشی 

، استانی، ملی و ای منطقهنونهاالن، نوجوانان و جوانان در سطوح  یها ردهدر  مدارس دخترانه

داشتن طرح و همچنین  آید. وجودبهکشف و شکار استعدادها  برایخوبی  یها فرصت المللی بین

، انداز چشم، تیمأمورکه در آن ابعاد مختلف طرح،  بانوان استراتژیک استعدادیابی ملی ۀبرنام

 یخوب بهو راهبردها  ها فرصتبررسی عوامل بیرونی و درونی، نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و 

این رو ورزش  از ؛دشو یممل مهم و اساسی موفقیت طرح محسوب از عوا باشدتبیین شده

در امر استعدادیابی کمک  ها سازماناین  شرکت دادنبا  تواند یمقهرمانی بانوان کشور نیز 

د. از جمله موارد بسیار مهم و قابل توجه تعدادهای ورزشی کنشایانی به کشف و پرورش اس

و برای کسب  شودمحسوب میصنعت  امروز، ورزش امر است که در دنیای نیا ربدیگر، تمرکز 

مگر  شود ینمو این امر میسر  ی فراهم شودبیشتر باید امکانات و منابع تر سریعموفقیت بیشتر و 

برای مربیان و  کمیته ملی المپیک کانادامثال  عنوان به ؛با ایجاد ی ساختار مناسب ورزشی

 ۀبورسی نیتأم: دهد یمدمات ذیل را ارائه خ ،ورزشکارانی که در ورزش قهرمانی حضور دارند

 یها فرصت کردنزندگی، فراهم  یها مهارتشغلی، آموزش  ریزی برنامه کردنتحصیلی، فراهم 
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زندگی، پرداخت مالی ماهیانه برای  یها یازمندینبرای مربیان و ورزشکاران، حمایت از  رشد

 یها تیمعافعلمی،  یها تیماحمساعدت به ورزشکاران مستعد،  ۀکاهش فشارهای مالی، برنام

 دشو یمبنابراین پیشنهاد  ؛(21) ای وظیفهنظام  یها تیمعافپزشکی، دسترسی به مربیان ماهر و 

ورزش قهرمانی  ۀدر مسیر توسع ،ناممانند کشورهای صاحببرای رشد و توسعۀ ورزش قهرمانی، 

ی بانوان کشور داشته ورزش قهرمان خصوص بهورزش قهرمانی و  یها رساختیزبه  ای حرفهنگاه 

: ورزشکار قهرمانی، مدیریت ورزشی، مربیان و کادر سرپرستی، اند ازعبارتباشیم که 

ورزشی به اردوها و  یها میتاستعدادیابی و شناسایی نخبگان ورزشی، مسابقات قهرمانی، اعزام 

هیز ساخت و سازهای ورزشی، تج آموزش، قولۀ، تماشاگران، ممرزی برونمسابقات داخلی و 

 تواند یم نکاتتوجه به این  .، پخش تلویزیونی و علوم تربیت بدنیداری باشگاهورزشی،  یها میت

( 1392) یغفور(، 1319) یسجاد(، 1381) همکارانباشد که با نتایج تحقیق هنری و  کارساز

 و اهمیت آن در ترویج با رسانهبنابراین با توجه به نقش ارتباط  ست؛اهمخوان ( 1391) یکردو 

 یها برنامهباید در  ای رسانهورزش قهرمانی در کشورهای منتخب، مسئوالن و کارشناسان 

مختلف ورزشی داشته  یها رشتهپوشش مطلوبی از رویدادها و مسابقات کنند ورزشی سعی 

 یها رسانهنند. کمختلف ورزشی و قهرمانان آن رشته تالش  یها رشتهباشند و در معرفی 

بیان کنند و در بیان مسائل و نقاط قوت و ضعف ورزش کشور جسارت ورزشی باید واقعیات را 

نقش  ها رسانهالزم را داشته و به اصول اخالقی پایبند باشند. در این صورت است که 

نقش  .کنند یمایفا  درستی بهفرهنگ ورزش قهرمانی  ۀخود را در قبال توسع رسانی اطالع

اگر به نحو مطلوبی  وو گسترده است مشارکت اجتماعی در ورزش قهرمانی بسیار مهم 

. نقش آموزش در شود یمفرهنگ ورزش قهرمانی و شکوفایی آن  ۀتوسع باعث ،شود دهی سازمان

ورزش را  ۀافراد حاضر در بدن ۀفرهنگ قهرمانی به این دلیل حائز اهمیت است که کلی ۀتوسع

مطالعات و  دشو یمپیشنهاد  بنابراین ؛دشو یممدیران، مربیان، ورزشکاران، داوران و ... شامل 

 حائزاز جمله موارد  فرهنگ ورزش قهرمانی گسترش یابند. ۀتوسع خصوصتحقیقات علمی در 

 شده توجه به آنکشورهای منتخب  ۀاخالقی است که در کلی یها ارزش رشداهمیت دیگر 

ت که زیادی اس یها ارزشو  ها امیپاجتماعی و فرهنگی حامل  ایپدیده عنوان بهورزش است. 

 ای حرفهولی در ورزش قهرمانی و  ،مختلف زندگی بشری آشکار بوده است یها دورههمیشه در 

تفکر پیروزی به هر قیمت، قدرت اقتصادی و تجاری در ورزش به تقلب، خشونت، دوپینگ و 

 یبحران عنوان بهاز آن  توان یمسایر رفتارهای غیرقانونی و غیراخالقی منجر شده است که 

. این فرآیند با قوانین ورزشی، هنجارها و فناوریکرد نه بحران امکانات، برنامه و اخالقی یاد

امروزی سازگار نیست و از طرف دیگر قوانین و هنجارهای اخالق عمومی  ۀجامع یها ارزش
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بنابراین اصالح و  ؛توانسته است از مشکالت ورزش قهرمانی در این زمینه بکاهدنجامعه نیز 

 ۀاین بحران ضرورت پیدا کرده و ایدن و استانداردهای اخالقی برای حل تدوین مجموعه قوانی

ک یان، اخالق نین میدر ا .است بااخالقبازی منصفانه نیز تالشی برای سازگاری مجدد ورزش 

شه مورد یاست که هم یسرشناس ورزش کشور از مسائل مهم یها چهرهقهرمانان شاخص و 

در جامعه به سمت  یفرهنگ یریدور باشد و هم الگوپذ یورزش از آلودگ یاشاره بوده تا هم فضا

دن به ی، رسیبرنده شدن، کسب مقام قهرمان یها زهیانگشه یاما هم ،دا کندیش پیمثبت گرا

بوده و باعث  یمدار اخالق یبرا یمانع یورزش قهرمان یماد یها تیجذاب یکل طور بهو  زیجوا

خود را حفظ  اند نتوانستهر ین مسیکه در ا اند هبود ی، قهرمانانتر واضحان یبه ب ؛لغزش شده است

ن ی. ااند نداشتهرا  یو معنو یان منافع مادیو تعادل م یجاد هماهنگیا ییچون توانا ؛کنند

و  استسرشناس ورزش متفاوت  یها چهره یرا سطح رشد فرهنگیز ؛است یعیموضوع هم طب

 طور به ها ساله در طول ک ییها آموزشو  یشخص یحاکم بر زندگ یزان فضایهرکدام به م

نجاست که ضرورت یاز مسائل دارند. ا یدرک متفاوت ،اند دهیدم یرمستقیم و غیمستق

به  ؛کند یمدا یدر ورزش نمود پ ها ارزشج یترو یق برایدق ریزی برنامهکالن و  گذاری سیاست

ان یم یو جوانمرد یج صفات پهلوانید در حدود ترویان قانون ورزش کشور بایمتول یعبارت

جذب  دارد. یاسالم یها آموزهشه در یده، رین اخالق پسندیقهرمانان باشند که ا

استراتژیک کشورهای منتخب  ۀمالی از جمله موارد دیگری است که در برنام کنندگان حمایت

استراتژیک ورزش قهرمانی  ۀاست و با توجه به اهمیت آن، در طراحی برنامقرارگرفته رظمد ن

؛ بسیار مهم است مالی کنندگان حمایتحضور است. شدهدر نظر گرفتهنیز ( 22) کشوربانوان 

ارائه برنامه  اندفدراسیون یا سازمان ورزشی موظف به چنین فرصتی یابی دستبرای  بنابراین

 مدون و تقویم منظم ورزشی از سوی سازمان ۀبا دریافت برنام مالی نیز کنندگان حمایتو  دهند

 بازاریابی ورزش بانوان و یها چالش. انند اقدامات خود را گسترش دهندتو ها می یا فدراسیون و

و  ها بخشسایر  یها چالشمانند مشکالت و  ها آنورزشی  یها تیفعال برایمین منابع مالی أت

 ،در این زمینه مشکالت پخش تلویزیونی بیشتری وجود دارد عالوه به ،ورزشی است یها سازمان

 ۀارائ ،موقع بهاقدام ، تقویم مشخص نبود ،گذاری هدف ،ریزی نامهبرمشکل  رسد یماما به نظر 

تدوین  ،تعیین مدیر و عوامل اجرایی واجد شرایط، یل ارزشمند برای جذب حامیان مالیدال

رد بسیار از جمله موا .دنااصلی در این زمینه یها چالش... از  تبلیغات تقدیر از حامیان و ۀبرنام

بحث داوطلبان ماستراتژیک ورزشی باید بدان توجه خاصی نمود  مهمی که در تدوین برنامۀ

 به شمار جوامع یبرا یانسان منبع نیقدرتمندتر و نیتر مهم تنها نهورزشی است. داوطلبان 

بحث  .ندشویتلق زین کارها از یاریبسدر  تیموفق اساس و ادیبن توانند یم هکبل ،ندیآ یم
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 متأسفانهاست که های منتخب مورد توجه قرارگرفتهاستراتژیک کشور یها برنامهداوطلبان در 

(. در استرالیا 22) استنشدهاستراتژیک ورزش قهرمانی بانوان کشور بدان توجه ۀدر تدوین برنام

و در انگلستان این  شوند یمورزشی داوطلب  یها سازمانو کانادا بیش از یک میلیون نفر در 

درصد جمعیت استرالیا،  11ر و ارقام به ترتیب برابر با . این آمارسد یممیلیون نفر  1/2ه تعداد ب

تمامی  چهارم کیدر صد جمعیت کل انگلستان است. حدود  11درصد جمعیت کانادا و  1

 19) کاناداداوطلبان در  پنجم کیدرصد( و  1/21)درصد( و انگلستان  21) ایاسترالداوطلبان در 

 ینگهدار و کارگیری به آموزش، ذب،(. ج21) دارند( تنها در بخش ورزش مشارکت درصد

 یافراد تا کنند یم یسع یورزش یها سازمان ن رویا از است؛ نهیپرهز یندیفرآ داوطلب یروهاین

 نیا .باشند داشته سازمان در یشتریب یماندگار لیپتانس هک نندک انتخاب داوطلب عنوان به را

 نوع و ورزشی سازمان با آن انطباق و افراد شدن داوطلب ۀزیانگ یبررس با جز ابدی ینم تحقق مهم

مسئوالن ورزش قهرمانی و همچنین  دشو یمبنابراین پیشنهاد ؛(22) سازمان نیا خدمات

 انیان دانشجویم در یداوطلب توسعۀ یبرا ها دانشگاه یبدنتیترب ادارات و ها دانشگاه رانیمد

 خصوص به) انیدانشجو یزشیانگ یها تیاولو به ارزشمند و یپرانرژ جوان، یانسان یروین عنوان به

 و ها ریزی برنامه در ها زانندهیانگ از یک هر نقش زانیم و (یاجتماع و یماد عوامل

 اهداف به لین یبرا یداوطلب فراوان یایمزا از تینها در تا نندکتوجه  خود های گذاری سیاست

 رشد به رو وزا، رونداستفاده از داروهای نیر ۀهمچنین در زمین ند.شو مند بهره ورزش قهرمانی

 شناسی آسیب نظر است. از مالحظه قابل هشتاد ۀده از ورزش در دوپینگ مورد در پژوهش

 دوپینگ کهاین غلط مبنی بر نگرش :کند یم رشد زیر یبسترها دوپینگ در اجتماعی و روانی

 مالی جوایز ،قهرمانان از مردم زیاد و غیرواقعی انتظارات ،است موفقیت حصول یبرا الزم شرط

-بیدوپینگ،  اخالقی و عوارض جسمانی از مربیان پوشی چشمقهرمان،  ورزشکاران برای کالن

 سالمت حفظ یبرا ای وسیله عنوان به ورزش اصلی هدف به یتوجهبیورزشکاران،  به یاعتماد

-بنابراین پیشنهاد ؛هدف نیتر یاصل عنوان به یپیروز کسب بر مربیان تأکیدروانی،  و جسمی

 ای غیرحرفهو  غیراخالقیبا تدارک مواردی همچون موارد ذیل بتوان از این عمل  دشو یم

 ،یبرابر ورزشکاران، رعایت اصل تمامی یبرا سالم محیطی آوردن جلوگیری کرد: فراهم

 از یروان، جلوگیر و جسم سازی سالم و ورزشی اخالق به احترامورزشکاران،  سالمت از محافظت

 در. ورزشی یها سازمان و افراد حقوق به انه( ورزشکاران، احترامغیرمنصف) یراخالقیغ یبرتر

 تبلیغات و ملی مدیریت، عزم امکانات،  دنکر فراهم ،ریزی برنامه باید گفت کلی بندی جمع

 و قرارداد افراد آموزش و تربیت ۀاز پایه در برنام را ورزش بتوان درازمدت در شوند یمموجب 

 توسط ها جهینت بهترین یالملل بین و ای حرفه ورزش در. ردآو دستبه را ها جهینت بهترین
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 غرور و افتخار و  سربلندیموجب  وکشور خود محسوب ۀ نمایند که آیددست میبه قهرمانانی

 نتیجه توان یم تجربه به و  غیرمستقیم طور به دلیل همین به؛ شوند یمخود سرزمین  ملی

 ،باشد آورده دستبه بیشتری ورزشی افتخارات و داشته بیشتری قهرمانان که کشوری هر گرفت

 که گونه همانبنابراین  ؛است داشته نیز  بیشتری گذاری سرمایه و مدیریت و  ریزی برنامه

به  خود کشور موجود امکانات با ها آن انطباق و دیگر کشورهای از الگوبرداری با موفق کشورهای

 و ریزی برنامه در دیگر کشورهای تجربیات از فادهاست با میتوان یم نیز ما اند،یافتهموفقیت دست

و به هدر رفتن انرژی و  ضروریاضافی و غیر یها نهیهزاز بسیاری از  ت مدیریتیدرس یها وهیش

      وقت مردم و کشور جلوگیری به عمل آوریم.

 

 منابع
 . مظفری سید امیر احمد و همکاران. نظام جامع توسعه ورزش قهرمانی جمهوری اسالمی1

 .1399ایران. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. 

. جکسون راجر، پالمر ریچارد. راهنمای مدیریت ورزشی. گروه مترجمان چاپ سوم. تهران: 2
 .1889کمیته ملّی المپیک جمهوری اسالمی ایران. 

 .1392: نشر نی. . الوانی مهدی. مدیریت عمومی. چاپ بیست و سوم. تهران3

. نصیر زاده سید مهدی. تهیه و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی و همگانی استان 2
 .1391نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور. مرکز تهران.  کرمان. پایان

نامه  . جهان بینی عباس. تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی و قهرمانی استان قم. پایان1
 .1399ی ارشد. دانشگاه پیام نور. مرکز تهران. کارشناس

. یار احمدی محمد. بررسی وضعیت موجود ورزش قهرمانی و همگانی شهرستان دورود. 1
 . 1399نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور. مرکز تهران.  پایان

جمهوری . خسروی زاده اسفندیار. مطالعه و طراحی برنامه استراتژیک کمیته ملی المپیک 1
 .1391اسالمی ایران. رساله دکتری چاپ نشده. دانشگاه تهران. 

های  . هنری حبیب، احمدی سید عبدالحمید، مرادی مهدی. بررسی نقش چهارگانه رسانه9
-119(: 11) 1. 1381ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی. مطالعات مدیریت ورزشی. 

121. 

های المپیک طی قرن  های جمعی در بازی قش رسانهنصرا... . تحلیلی بر نسید . سجادی 8
 .38-29(: 3)3. 1319بیستم. نشریه حرکت. 

های جمعی  . غفوری فرزاد. مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه11
 .11-19: 11. شماره 1392در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی. نشریه حرکت. 



 3131 مهر و آبان، 52مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                      300

مطالعه و ارزشیابی کمی و کیفی منابع انسانی شاغل در بخش ورزشی . کردی محمد رضا. 11
 .1391های گروهی کشور. طرح پژوهشی. پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.  رسانه

. سازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران. بخش فنّاوری اطالعات معاونت امور بانوان. 12
 www.sport.ir. تهران. 1398گزارش عملکرد سال 

13. gratton P., and Jones C. Research method for sport studies. New York: Taylor 
& Francis Group.2004 : 167-69 

ریزی استراتژیک. چاپ سوم. تهران: دفتر  اعرابی سید محمد.، و همکاران. دستنامه برنامه. 41
 .1398های فرهنگی.  پژوهش

15. Boyd Patrick. Forging Future Success: A Strategic Planning Guide for Fijies 
National Sport Federations. Fiji Association of Sports and National Olympic 
Committee. 2005. www.fijiolympiccommittee.com. 
16. Australian Sports Commission. Strategic Plan: 2006- 2009. ww.ausport.gov.au. 
 

17. Australian women sport.  Strategic plan.  2005-2008. ww.australianwomensport.com.au 

18. IWG: Strategic I Plan. 2007-2012. Final. www.iwg-gti.org. 

19. Sport and Recreation South Africa. SRSA strategic plan 2008-2012. 
www.srsa.gov.za. 

20. Sport England. Game Plan: A strategy for delivering government’s sport and 
physical activity objectives. A joint DCMS/ Strategy unit report. 2002 
www.sportengland.org. 

21. The Canadian Sport Policy. 2002. www.pch.gc.ca. 

مهرزاد. طراحی و تدوین برنامه استراتژیک . راسخ نازنین، سجادی سید نصرا... ، حمیدی 22
ورزش قهرمانی بانوان کشور. رساله دکتری منتشر نشده. دانشکده تربیت بدنی. دانشگاه 

 .1381تهران. 

. سازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران. سند تفصیلی نظام جامع طرح توسعه ورزش 23
 .1392ای.  قهرمانی و حرفه

24. Okan M A, and Eisenberg N. "Motives and intent to continue organizational 
volunteering among resident of a retirement community area". Journal of 
community psychology.1992, 20. PP: 183-7. 
 
 

 به روش ونکووردهی ارجاع 

  
 

العۀ تطبیقی ورزش قهرمانی بانوان کشورهای مط. راسخ نازنین، امیری مجتبی

 18-111(: 21) 1؛ 1383 .منتخب با رویکرد استراتژیک
 
 


