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  )19/12/93:پذيرشتاريخ                 5/11/93(تاريخ دريافت:
  

  يدهچك
پيمايشي بود. جامعه  ـ انجام شد. روش تحقيق توصيفي SWOTهاي توسعه رشته اسكي در ايران به روش تحليلي اين تحقيق با هدف تعيين استراتژي

ساخته محققالمللي و جهاني تشكيل دادند و ابزار تحقيق را پرسشنامه  نفر از خبرگان اسكي در سطوح استاني، كشوري، بين 143آماري پژوهش را تعداد 
اي و اينترنتي، پرسشنامه در چهار داد. به منظور تحليل كمي اطالعات و همچنين دستيابي دقيق تر به اطالعات، با توجه به مطالعات كتابخانهتشكيل مي

في انجام شده و مورد به روش دل SWOTبخش براي بررسي شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد با استفاده از نظرات كميته راهبردي در مورد 
 05/0در سطح معناداري SPSS تأييد چند تن از اساتيد صاحب نظر و آشنا به ورزش اسكي قرار گرفت. تمامي محاسبات آماري  با استفاده از نرم افزار 

يز در فدراسيون اسكي وجود هاي بيشتري ن تر نسبت به نقاط قوت، فرصتهاي پژوهش نشان داد عليرغم وجود نقاط ضعف محسوسانجام گرفت. يافته
  ها و كمبودها شود. دارد. از اين رو بايد راهبرد هايي را بيشتر مد نظر قرار داد كه ضمن بهره گيري از فرصت ها موجب كاهش ضعف

  
  كليدي واژگان

 SWOTي، فدراسيون اسكي، تحليل استراتژ نيتدو
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  مقدمه  
ــا   ــاعي جه ــده اجتم ــرين پدي ــوان بزرگت ــه عن ني در ورزش ب

 و همكـاران،  1ها نقش بسيار مهمي دارد (ايونـا  زندگي انسان
در واقع ورزش از ملزومات زندگي معاصر گرديده ). 2008

ــرد،  ــين ف ــل    1387(مع ــت مل ــگ و هوي ــي از فرهن ) و بخش
تغييـر و تحـوالت جهـاني    ) 2006، 2محسوب مي شود (بوچ

ــدني و ورزش را از   ــه هــاي زنــدگي معاصــر، تربيــت ب مقول
كه دوري از آن اجتناب ناپذير به نظر مي  ساختهضرورياتي 

امــروزه ورزش از ضــروري تــرين  .)1388(مهــرآيين،  رســد
نيازها و اساسي ترين مسائل جوامع بشري اسـت. بـه طـوري    
كه كمتر كشوري را مي توان يافت كه فاقد سازمان ورزشي 

). در بســـياري از جوامـــع پيشـــرفته 1382باشـــد (غفـــوري، 
يت بدني و ورزش براي پيشـبرد اهـداف   امروزي جايگاه ترب

). 1387كالن هر كشور مشخص و بديهي است (نصيرزاده، 
آنچه علم تربيت بدني را از سـاير علـوم معاصـر متمـايز مـي      
ــان آن در سراســر جهــان اســت    ســازد، خيــل عظــيم مخاطب

  ).1384(آذرنيا، 
توسعه و اعتالي تربيت بدني و ورزش در جامعه ما 

ه و مثبت در برنامه هاي جاري ورزشي منوط به تحول سازند
). توسعه تربيت بدني و ورزش به 2002، 3است. (هالسوير

عنوان زمينه ساز تامين و تربيت نيروي انساني سالم و 
آيد  تندرست بخشي از برنامه هاي توسعه ملي به شمار مي

با گذشت زمان مسائلي چون ). 1382(سند راهبردي، 
ني، رواني و اجتماعي، جزء پيشرفت انسان در ابعاد جسما

اهداف ورزش قرار گرفته و اين انگيزش پيشرفت زير بنايي 
كرده كه  را براي رشد رفتار رقابتي در سطوح مختلف ايجاد

  .)1387(غفراني، است با عنوان ورزش قهرماني بروز نموده
به عنوان يكي از كارآمدترين  4ريزي راهبردي امروزه، برنامه

در سازمان ها، مدنظر صاحب نظران و  رويكردهاي مديريتي 

                                                 
1. Ioana 
2. Buch  
3. Holzweher 
4. Strategic Planning 

). بررسي 1387ريزان قــرارگرفته است (الواني،  برنامه
عملكرد برخي از سازمان هاي ورزشي نشان مي دهد كه آن 

موريت و دستيابي به اهداف أسازمان هايي كه براي انجام م
خود از مديريتي قوي و مبتني بر برنامه ريزي استراتژيك 

، توانستند در فعاليت هاي مختلف از جمله  استفاده كرده اند
مين منابع مورد نياز  به موفقيت هاي أورزش قهرماني و ت

  ).1387چشم گيري دست يابند (خسروي زاده، 
طور دائم بر ه ها ناگزيرند ب امروزه سازماناز طرف ديگر 

رويدادهاي داخلي و خارجي نظارت كنند تا بتوانند در 
ت خود را با تغييرات وفق برحسب ضرور زمان مناسب و
ها بايستي به شيوه اي اصولي اين تغييرات را  دهند. سازمان

(هاتگر و  شناسايي كنند و خود را با آنها وفق دهند
همچنين تحقيقات نيز نشان داده است كه  .)1384همكاران، 

پردازند  هايي كه به مديريت اسراتژيك مي عملكرد سازمان
  ).1387هاست (فرد، زمانبيشتر و باالتر از ديگر سا

مديريت استراتزيك عبارت است از فرآيندي كه از 
ها محيط داخلي و خارجي خود را تحليل  طريق آن سازمان

نند، عالوه بر آن مسير ك ميكرده و از آن شناخت كسب 
استراتژيك خود را پايه گذاري كرده و استراتژي هايي را 

هداف تعيين شده نند كه آنها را براي رسيدن به اك ميخلق 
كمك نمايد، و آن استراتژي ها را به اجرا مي گذارند، 
تمامي اين اقدامات براي ارضاي اعضاي كليدي تشكيالتي 
سازمان كه ذينفع ناميده مي شوند به انجام مي رسد (قره، 

1383(.  
هاي  اولين قدم در تدوين مديريت استراتژيك در سال

ي ابداع كردند كه ن ورزشبرداشته شد، مديرا 50آخر دهه 
سسه خود در آينده ؤي و چرائي حركت مبراي كجاي

بنابراين همه ). 1388گيري كنند (سيف پناهي،  تصميم
دار مديريت راهبرد يا راهبردي  ها ناگزيرند كه عهده سازمان
  ).1387(غفراني  شوند



1394 119، پاييز 2م، شمارة چهارهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال  پژوهش
) برنامه ريزي استراتژيك را تالشي 1982(1السن وايدي

جهت اتخاذ تصميم ها و مبادرت منظم و سازمان يافته در 
به اقدامات بنيادي تعريف كرده كه به موجب آن اينكه يك 

ند، و چرا اموري را انجام مي دهد ك ميسازمان چيست، چه 
  .)1388(جهانبيني،  مشخص خواهد كرد

برنامه ريزي  )1998(3) و فرد ديويد1995( 2فراي و استونر  
كه نند ك ميتعريف  ابـزار مديريتي توانمنديرا  استراتژيك

كوچك طراحي مي شود تا آنها  سازمانهايبراي كمك به 
به صورت رقابتي خود را با تغييرات پيش بيني شده محيط 

  ). 1988)( فرد، 1995(فراي و استونر،  تطبيق دهند
ريزي استراتژيك يعني اين كه در كجا هستيد، به  برنامه  

خواهيد  اي مي خواهيد برويد، چگونه و با چه وسيله كجا مي
خواهيد به مقصد برسيد، چه كسي  برويد، چه وقت مي

ند و چه مقدار براي اين سفر هزينه ك ميوسيله را هدايت 
  .)2011، 4( پاتريك (سونگ بوم ) خواهيد نمود

پيتر دراكر بر اين باور است كه آينده مطلوب خود به 
خود شكل نمي گيرد، حتي اگر آدمي مشتاق آن باشد، از 

و اكنون بايد تصميم گرفت، قبول مخاطره كرد، دست اين ر
به اقدام زد، منابع را تخصيص داد، و مهمتر از همه اين كه 
منابع انساني كيفي را  بايد به خدمت گرفت و سخت تالش 

 ).1387(رضائيان،  كرد تا آينده به طور مطلوب ساخته شود
ها  هاي اصلي حكومتريزي براي ورزش از دغدغه برنامه
ه است، اين ضرورت ازاواخر دهه پنجاه و اوايل شصت شد

ميالدي به دليل شرايط ويژه جهاني و رشد تدريجي 
  . )1380(حميدي زاده، ارتباطات بيشتر نمود پيدا كرده است 

كشورهاي مختلف به داليل گوناگون وارد عرصه ورزش 
اند. ورزش اينك به صنعتي تبديل شده كه بر شده

جتماعي و حتي سياسي كشورها اثر هاي اقتصادي، ا شاخص
عميق و با اهميت دارد. هر كشوري مجبور است براي تسلط 

                                                 
1.  Olsen And Eadie   
2 . Fry And Stoner 
3. Fred R.David 
4. Seungbum & Patrick 

هر چه بيشتر به منابع تعيين كننده و منافع خود، به 
متغيرهاي اصلي موثر بر آن توجه كند. به طوري كه منافع 
كالن ورزش قهرماني، موجب ترغيب سياست گذاران به 

ر براي خود شده است توسعه آن در جهت كسب سود بيشت
بنابراين همه سازمانها ناگزيرند كه . )1992، 5(هيل و جونز

غفراني، ( عهده دار مديريت راهبرد يا راهبردي شوند
1387.(   

اسكي از جمله ورزش هايي است كه نسل جوان كه 
عمدتاً غير بومي مي باشند موجب توسعه همگاني آن 

ي برآزمون وخطا، گرديده است. استفاده از راهكار هاي مبتن
نتيجه اي جز عدم بهره وري نيروي انساني و اتالف منابع 
مالي به همراه ندارد. براساس شواهد موجود، تا كنون 
تحقيقات مشابهي در رشته اسكي صورت نپذيرفته است. 
انتظار مي رود يافته هاي اين پژوهش با شناخت و تحليل 
ي نقاط قوت، ضعف و تهديدها و فرصت هاي پيش رو

ورزش اسكي، زمينه را براي پيشرفت و توسعه كمي و 
كيفي اين رشته ورزشي جذاب و مهيج فراهم سازد. به طور 
كلي پژوهش حاضر در نظر دارد به اين سوال پاسخ دهد كه 
راهبردهاي فراسوي نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و چالش 
هاي فدارسيون اسكي جمهوري اسالمي ايران كه در نهايت 

  اين فدراسيون منتهي مي شوند كدامند؟به توسعه 
  

  شناسي تحقيق روش
 جينظر نتا از ،يليتحل ـ يفيحاضرتوص قيتحق روش
آن قابل  جينتا رايبوده ز ياز نوع مطالعه مورد و يكاربرد

 نيا يآمار جامعه باشد. ينم گريد هايفدراسيونبه  ميتعم
ورزشكاران و مربيان نخبه و نيز مديران ورزش شامل  قيتحق

از صاحب نظران بوده،  يجمع نيز واسكي در سراسر كشور 
 قيتحق نيا دربوده است. نفر  163كه جامعه آماري برابر با 

 نيتعداد افراد جامعه محدود بوده است، بنابرا نكهيبه علت ا
افراد جامع مورد نظر را  ينمونه برابر با جامعه بوده و تمام

                                                 
5. Hill Aand Jonse 



 SWOTستراتژي فدراسيون اسكي جمهوري اسالمي ايران به روش تحليليتدوين برنامه ا 120
وزيع شده، پرسشنامه ت163دربرگرفته است. همچنين از 

 يبرا قيتحق نيپرسشنامه به محقق بازگردانده شد. در ا 143
استفاده  ريز ياز روش ها ازياطالعات مورد ن يگردآور

اسناد و مدارك موجود مربوط به سوابق و  يبررس) 1 شد:
مطالعات و  يبررس) 2فدراسيون اسكي گذشته  يها تيفعال

از  يجنظر سن )3فدراسيون اسكيشده  نيتدو يبرنامه ها
  .و نخبگان با استفاده از پرسشنامه اسكي نفعانيذ

 يابيدست نياطالعات و همچن يكم ليمنظور تحل به
چارچوب، با توجه به  أييدبه اطالعات در مورد ت تر قيدق

پرسشنامه بسته  ينترنتيو ا يو مطالعات كتابخانه ا قاتيتحق
نقاط ضعف، قوت،  ييو شناسا يبررس يدر چهار بخش برا

در  يراهبرد تهيبا استفاده از نظرات كم ديو تهدفرصت 
  .ديگرد ي،پرسشنامه در چهار بخش طراح SWOTمورد 

 سياز ماتر فدراسيون يدرون طيعوامل مح يابيارز يبرا
عوامل  يابيارز يبراو  استفاده شد يعوامل درون يابيارز
عوامل  يابيارز سياز ماتر فدراسيون اسكي يرونيب طيمح
همزمان عوامل  ليو تحل هيتجز يشد. برا استفاده يرونيب

استفاده شد.  يرونيو ب يدرون سياز ماتر يرونيو ب يدرون
فدراسيون  كياستراتژ تيموقع نييتع يبرا سيماتر نيا

  به كار رفت.  اسكي
  SWOT لياز تحل راهبردهاي فدراسيون اسكي نيتدو يبرا

ر ، كا نيا ياستفاده شد. برا يچهار خانه ا سيماتر كيو از 
دو به دو ( قوت ها و فرصت ها ؛ قوت ها و  ساتياز مقا
)  دهايها و تهد ها ، ضعف ؛ ضعف ها و فرصت دهايتهد
، SO  ،ST  ،WOچهارگانه    يها ياستراتژ نييتع يبرا

WT استفاده شد يو شهود يليقضاوت تحل يو بر مبنا.  
پرسشنامه از چند تن از  نيا يمحتوا يروائ نييتع جهت
و آشنا به  يورزش تيريمد شيصاحب نظر با گرا دياسات

آنها  ديشد كه پرسشنامه مورد تائ ينظرخواهورزش اسكي 
از روش  ،يانيپا تيقابل يريگ منظور اندازه بهو  قرار گرفت

 يها مقدار براساس داده نيا استفاده شد.كرونباخ  يآلفا
دهنده آن است  باشد كه نشانيم 87/0حاصل از پرسشنامه 

الزم برخوردار  يانينامه مورد استفاده، از پاكه پرسش
  باشد.  يم

، مقام هاي قهرماني، امكانات يآمار فيتوص يبرا
 نياستفاده شد. در ا يفياز روش آمار توص تجهيزات و غيره

هر  تيوضع يبررس يبرا نيانگيم سهياز آزمون مقا قيتحق
نقاط ضعف و قوت  نييتع يپرسشنامه برا يتمهاياز آ كي

 يو رتبه بند تياولو يبرا زين قيتحق نيا درشد.  استفاده
  يدهاينقاط ضعف و قوت، فرصت  و تهد نيكردن مهمتر

  آزمون استفاده شد. نياز ا فدراسيون اسكي
نقطه قوت، ضعف، فرصت يا تعيين براي تعيين اين كه 

. در بخش دوم استفاده شد تك نمونه اي tتهديد از آزمون 
ندي سواالت از ديدگاه پاسخ تحليل هر سوال به اولويت ب

دهندگان پرداخته شده است. با توجه به اين كه گزينه هاي 
پرسشنامه مطابق طيف ليكرت كمي سازي شده و از مقدار 

كه كامال مخالفم به خود  1يعني كامال موافقم تا  5
گيرند رتبه بندي نيز بر اساس اين نمرات انجام شده  مي

ت مربوط به نقاط قوت است. آلفاي كرونباخ براي سواال
براي فرصت ها  959/0براي نقاط ضعف  969/0برابر با 

و به طور كلي براي كل  880/0و براي تهديدها  889/0
كليه تجزيه و تحليل ها  بود. 93/0پرسشنامه آلفاي كرونباخ 

داري  در سطح معني 16,5نسخه  spssبا نرم افزار 
  انجام پذيرفت. 05/0تر از  كوچك

  
  تحقيق هاي يافته

كار در  يهاي سن و سابقه آمار توصيفي مربوط به ويژگي
نفر پاسخ  142از تعداد كل  كه نشان مي دهد ي اسكيرشته

 يفعاليت در رشته ينفر سابقه 94نفر سن و  130دهنده 
بيشتر پاسخ  اند.  اسكي خود را در پرسشنامه درج نموده

ي و دهندگان داراي مدرك ديپلم، فوق ديپلم، كارشناس
درصد افراد پاسخ دهنده را تشكيل  4/84بوده اند كه حدود 

نفر داراي مدرك كارشناسي ارشد و يك نفر  12داده اند. 
نفر هم  7مدرك دكتر داشته است. البته بايد توجه كرد كه 

نفر  131كنندگان  اند. از بين كل شركت زير ديپلم بوده
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اين  نفر 11مدرك قهرماني خود را درج نموده بودند و 
 97نفر  142گزينه را بدون پاسخ گذاشته بودند. از بين كل 

نفر مدرك مربيگري خود را درج كرده بودند كه از اين 
نفر  30نفر درجه يك،  29نفر مدرك بين الملي،  4تعداد 
  داشتند.  3نفر مدرك مربيگري درجه  34و  2درجه 

نظر پاسخ  يتك نمونه اي براي مقايسه tنتايج آزمون 
مورد ذكر شده  18دگان جهت تعيين اين كه كداميك از دهن

قوت فدراسيون هستند و كدام موارد  يدر پرسشنامه نقطه
با توجه به نشان داد كه جزء نقاط قوت به شمار نمي روند 

دهندگان (بر  نتايج مي توان گفت كه براساس نظر پاسخ
نقاط  مهمتريناساس ميانگين و انحراف استاندارد نمرات) 

في، يروهاي كيوجود نعبارت بودند از: فدراسيون  قوت
 يم هايحضور فعال تي ـ متخصص و با تجربه در ورزش اسك

ل يتالش جهت تشكي ـ جهان يدر رقابت ها يورزش اسك
ي ـ ورزش يها اتيه يروسا ييمستمر و هدفمند گردهما

زيون) به انعكاس اخبار يو و تلوي(راد يگروه يها توجه رسانه
مدون  يها و دستورالعمل ها نامه نييوجود آي ـ ورزش اسك
  ي و ...ون اسكيدر فدراس

همچنين بر اساس نتايج موارد زير نقاط قوت فدراسيون 
به انعكاس  يتوجه مطبوعات ورزش به شمار نمي روند:

 يش ها و دوره هايتشكيل هما-ياسك ياخبار ورزش
از  ورزش يمورد ن ينه هايكوتاه مدت در زم يآموزش
گسترش ـ  روهاي متخصصيت نيمنظور ترببه  ياسك

ابي يايجاد نظام نظارت و ارز-يورزش اسك يهمگان
و  كشور ياسك يات هايه يت هايها و فعال برنامه

 يك و مسابقات قهرمانيكسب شده در المپ يها موفقيت
  .جهان

نظر پاسخ  يتك نمونه اي براي مقايسه tنتايج آزمون 
مورد ذكر  32از دهندگان جهت تعيين اين كه كداميك 

ضعف فدراسيون هستند و كدام  شده در پرسشنامه، نقطه
نشان داد كه  موارد جزء نقاط ضعف به شمار نمي روند 

تمامي موارد ذكر شده در بخش نقاط ضعف از نظر افراد 
پاسخ دهنده به سواالت جزء نقاط ضعف فدراسيون به شمار 

ا نشان تك نمونه اي ب tمي روند. چرا كه نتايج آزمون 
داده است كه نظر پاسخ دهندگان در تمامي موارد به طور 

بوده است. بنابراين،  3معني داري بيشتر از ميانگين فرضي 
درصد تمامي نقاط ضعف ذكر شده در  95به احتمال 

  پرسشنامه، نقاط ضعف فدراسيون مي باشند.
نظر پاسخ  يتك نمونه اي براي مقايسه tنتايج آزمون 
مورد ذكر  11عيين اين كه كداميك از دهندگان جهت ت

شده در پرسشنامه، فرصت هاي فدراسيون هستند و كدام 
تمامي نشان داد كه ها به شمار نمي روند  موارد جزء فرصت

دهنده  موارد ذكر شده در بخش فرصت ها از نظر افراد پاسخ
هاي فدراسيون به شمار مي روند،  به سواالت جزء فرصت

تك نمونه اي با نشان داده است كه  tچرا كه نتايج آزمون 
دهندگان در تمامي موارد به طور معني داري  نظر پاسخ

 95بوده است. بنابراين، به احتمال  3بيشتر از ميانگين فرضي 
هاي ذكر شده در پرسشنامه، فرصت  درصد تمامي فرصت

 هايي براي ارتقاي فدراسيون مي باشند. 

نظر پاسخ  يايسهتك نمونه اي براي مق tنتايج آزمون 
مورد ذكر  12دهندگان جهت تعيين اين كه كداميك از 

شده در پرسشنامه، تهديدهاي فدراسيون هستند و كدام 
تمامي نشان داد كه موارد جزء تهديد ها به شمار نمي روند 

موارد ذكر شده در بخش تهديد ها از نظر افراد پاسخ دهنده 
روند، چرا  ار ميبه سواالت جزء تهديدهاي فدراسيون به شم

تك نمونه اي با نشان داده است كه نظر  tكه نتايج آزمون 
داري بيشتر از  دهندگان در تمامي موارد به طور معني پاسخ

درصد  95بوده است. بنابراين، به احتمال  3ميانگين فرضي 
تمامي تهديدهاي ذكر شده در پرسشنامه، تهديدهايي براي 

   باشند. فدراسيون مي
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  عوامل داخلي               
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عوامل خارجي

S1 :كسب تحصيالت دانشگاهي توسط برخي از قهرمانان اسكي كشور  
S2 :يمياقل تيكشور با توجه به وضع ياسك هايستيفعال بودن پ  
S3 :هاي ساليانه در فدراسيونتدوين و اجراي منظم تقويم فعاليت  
S4 :قهرماني كشورها و مسابقات برگزاري منظم ليگ  
S5 :وجود نيروهاي كيفي، متخصص و با تجربه در ورزش اسكي 

S6 :وضعيت و آب و هوايي  كنندهبينيهاي پيشهمكاري مناسب با سازمان
  هاجهت استفاده از پيست

S7 :المللي ورزشي به خصوص فدراسيون جهاني و ارتباط پويا با مجامع بين
  آسيايي 

S8: هاي هدفمند گردهمايي روساي هيات تالش جهت تشكيل مستمر و
  ورزشي 

S9 :هاي گروهي (راديو و تلويزيون) به انعكاس اخبار ورزش توجه رسانه
  اسكي

S10 :هاي مدون در فدراسيون اسكيها و دستورالعملنامهوجود آيين  
S11 :هاي آموزشي كوتاه مدتها و دورهتشكيل همايش  

W1هاي اسكي كشورر پيست: وجود برخي امكانات غير استاندارد د 

W2:اجراي تحقيقات كاربردي براي رشد و  بي توجهي فدراسيون به
  توسعه ورزش اسكي

W3:توجهي به سيستم آموزش اسكي بر مبناي استانداردهاي بين كم
 المللي

W4ها و اماكن مرتبط با ورزش : ناكافي بودن اعتبارات نگهداري پيست
  اسكي

W5 بين المللي در ساخت و تجهيز اماكن : ضعف در رعايت استاندارهاي
 اسكي

W6ضعف تبليغات ورزش اسكي :  
W7هاي فدراسيون: اعمال نظرهاي شخصي برخي از افراد تصميم  
W8اسكي  فدراسيون به توسعهورزشارشد  نتوجهي برخي از مديرا: كم  
W9هاي اسكي كشور: كمبود بهره وري پيست  

W10رزش اسكي:فقدان نظام منسجم آمار و اطالعات و  
W11ضعف دانش علمي و آكادميك برخي از مربيان تيم هاي ملي:  

O1:امكان تعامل سازنده فدراسيون با ساير نهادهاي ورزش كشور  
O2شمار در قشر جوانمندان بي: جذابيت رشته اسكي و عالقه  
O3هاي بالقوه محيطي برف گير در كشور: وجود ظرفيت  
O4 اسكي در جامعه:وجود استعدادهاي سرشار ورزش  
O5:اسكي  سمندي بخش خصوصي به تاسيس مدار عالقه

 خصوصي
  اسكي خصوصي سمندي بخش خصوصي به تاسيس مداره

O6المللي در اسكيهاي بين:تعدد مسابقات جهان و تورنمنت  
O7كميته وزارت ورزش و هاي مادي گيري از حمايت:امكان بهره

  مالي المپيك
O8المللي ورزش اسكيها در مجامع بيند كرسيا:تعد  
O9هاي فعال اسكي در سراسر كشور:وجود هيات  

O10 تكليف قانوني برنامه پنجم مبني بر افزايش سرانه فضاهاي:
  ورزشي

O11وزارت ورزش و  :امكان بهره گيري از حمايت هاي معنوي
  كميته ملي المپيك جوانان و

SO1:شور در توسعه ورزش اسكيهاي اقليمي كگيري از ظرفيتبهبود بهره   
SO2 :هاي مرتبط با ورزش كشور توسعه فناوري  
SO3 : توسعه كمي و كيفي مدارس اسكي 

SO4: هاي گروهيترويج ورزش اسكي با همكاري رسانه 

SO5:الملل و ديپلماسي ورزشي از طريق اسكي توسعه روابط بين  
SO6 :افزايش سرانه فضاهاي ورزشي اسكي  
SO7: قانوني و حقوقي فدراسيون اسكي ارتقاي محيط 

  

WO1   بهبود وضعيت استانداردسازي اماكن و تجهيزات ورزش اسكي:
WO2:هاي اسكي كشوروري پيستافزايش بهره   
WO3: بهبود نظام آمار و اطالعات ورزش اسكي  

  
  

T1:شرايط آب و هوايي متغير كشور  
T2 وركشورزش قهرماني  در كالن: كم توجهي به رده هاي پايه  
T3 كشور توسعه ورزش: عدم استفاده مناسب از فناوري روز دنيا در  
T4 :  گران بودن تجهيزات ورزش اسكي 

T5 :هاي ورزشيها و فدراسيونمشكالت ساختاري و قانوني هيأت 
 كشور

T6 :توجهي به دانش علمي و تخصص در كالن مديريت ورزش بي
  كشور

T7 كشور ورزش:  عدم ثبات در بودجه 

T8جامعه ورم و مشكالت اقتصادي:  ت  
T9 : حاكميت سليقه و روابط خانوادگي در مديريت كالنورزش

  كشور
T10 :يدر كالن ورزش كشورپيشكسوتان ورزش توجهي بهبي  
T11 :توجهي مراكز آموزشي و پژوهشي كشور نسبت به ورزش بي

 اسكي

ST1:توسعه استعداديابي و پرورش قهرمان در ورزش اسكي 

:ST2گيري از توان بخش خصوصيهرهافزايش ب 

:ST3حمايت و تكريم قهرمانان و پيشكسوتان ورزش اسكي  
  

WT1 :هاي ها و مديران باشگاهارتقاء سطح دانش مربيان، روساي هيأت
 اسكي سراسر كشور

WT2 : توسعه مطالعات كاربردي مرتبط با ورزش اسكي 

WT3 : ها در ورزش اسكي  ترويج اخالق و ارزش  
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  ): موقعيت راهبردي ورزش اسكي در جمهوري اسالمي ايران1نمودار (
  

رغم شود؛ عليطور كه در نمودار فوق مشاهده ميهمان
تر نسبت به نقاط قوت، وجود نقاط ضعف محسوس

نيز در فدراسيون اسكي كشور وجود هاي بيشتري فرصت
رو بايد راهبردهايي را بيشتر مد نظر قرار داد كه دارد. از اين

ها و موجب كاهش ضعف ها گيري از فرصتبهره ضمن
  كمبودها شوند.

   
راهبردهاي توسعه فدراسيون اسكي جمهوري اسالمي 

  ايران
SO1كشور در  يمياقل هاييتاز ظرف گيري: بهبود بهره
 يه ورزش اسكتوسع

SO2مرتبط با ورزش كشور هايي: توسعه فناور 

SO3يمدارس اسك يفيو ك ي: توسعه كم 

SO4يگروه هايرسانه يبا همكار يورزش اسك يج: ترو 

SO5يقاز طر يورزش يپلماسيو د المللين: توسعه روابط ب 
 ياسك

SO6ياسك يورزش يسرانه فضاها يش: افزا 

SO7ياسك يونفدراس يو حقوق يقانون يطمح ي: ارتقا 

ST1و پرورش قهرمان در ورزش  يابي: توسعه استعداد
 ياسك

ST2ياز توان بخش خصوص گيريبهره يش: افزا 

ST3ورزش  يشكسوتانقهرمانان و پ يمو تكر يت: حما
 ياسك

WO1يزاتاماكن و تجه ياستانداردساز يت: بهبود وضع 
 يورزش اسك

WO2كشور ياسك هاييستپ وريبهره يش: افزا 

WO3ي: بهبود نظام آمار و اطالعات ورزش اسك 
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WT1و  هايأته يروسا يان،: ارتقاء سطح دانش مرب

  سراسر كشور ياسك هايباشگاه يرانمد
WT2يمرتبط با ورزش اسك ي: توسعه مطالعات كاربرد 

WT3ها در ورزش اسكياخالق و ارزش يج: ترو  

  
  گيري بحث و نتيجه

وي مربيان، طراحان، با توجه به پاسخ هاي ارائه شده از س
برخي از مديران اسكي كشور،  داوران، ورزشكاران ملي و

كسب تحصيالت دانشگاهي توسط قهرمانان، وجود 
مورد نقاط  18در اسكي كه  نيروهاي كيفي و متخصص

مورد نقاط  13قوت مورد سئوال قرار گرفت.از نظر خبرگان 
مورد از جمله توجه مطبوعات و رسانه هاي  5قوت و 

گسترش همگاني اسكي و... نقاط قوت  شي به اسكي،ورز
  محسوب نشد.

ها عبارتند از فعاليت هايي كه سازمان در آنها به  قوت
خوبي عمل مي كند يا منابعي كه تحت كنترل سازمان 

) نقاط قوت كميته ملي المپيك 1387هستند. خسروي زاده (
را اين گونه بر مي شمارد: حاكميت فضاي گفتمان؛ 

شاركتي وتصميم گيري جمعي؛ وجود اساسنامه، مديريت م
هاي مدون؛ وجود مديران و  آيين نامه ها و دستورالعمل

مسئولين تحصيل كرده و مجرب. اگر چه در كشور ما 
سازمان هاي متعددي بر ورزش به شكل عام و اسكي به 
شكل خاص اثر مي گذارند ولي از نكات قابل توجه و 

از اين قوت ها توسط  مهمي كه براي حفظ و بهره گيري
مديريت اسكي كشور مي توان نام برد، وجود آيين نامه 
هاي نسبتا منظم، ايجاد مقدمات الزم براي كسب مقام هاي 
قهرماني توسط ورزشكاران تيم ملي در مسابقات بين المللي 

هاي اسكي  و همچنين گسترش فضاهاي تمريني و پيست
مجامع بين المللي در  ارتباط پويا با استاندارد و اختصاصي و

سطح آسيا و جهان كه مي تواند باعث تقويت پايگاه اين 
ورزش در ميان مردم و رشد و توسعه كمي و كيفي آن 

  شود.

 32هاي اين پژوهش نشان داد  اسكي كشور از  يافته
ضعف برخوردار است كه تعدادي از آنها به اين شرح است 

عدم انگيزه  در فدراسيون اسكي،حاكم بودن مديريت سنتي 
شماري از متخصصين اسكي براي همكاري  كافي تعداد بي

با فدراسيون، اعمال نظرهاي شخصي برخي افراد در 
  تصميمات فدراسيون و ...

نقاط ضعف عبارتند از فعاليت هايي كه سازمان در آنها 
عملكرد خوبي ندارد، يا منابعي كه مي بايست در اختيار 

ملي المپيك ايران نيز داراي  داشته باشد ولي ندارد. كميته
نقاط ضعف مشابهي مانند: وجود ابهام در مسئوليت كميته 
در ورزش قهرماني كشور؛ وابستگي شديد مالي به دولت؛ 
نداشتن برنامه استراتژيك؛ كمبود و كاهش منابع و جذب 
حاميان مالي و بازاريابي؛ نداشتن برنامه جامع حمايت از 

). 1387مي باشد (خسروي زاده، ورزشـكاران و مربيان نخبه 
تحقيق حاضر نشان داد اسكي  كشور با عدم بهره گيري از 

ورزشي كشور نظير  -پتانسيل موجود در مراكز علمي
دانشكده هاي تربيت بدني و علوم ورزشي، آكادمي ملي 
المپيك، و همچنين متخصصين تربيت بدني درون بدنه 

يان، طراحان و اسكي كشور به منظور ارتقاء سطح علمي مرب
داوران و همچنين افزايش كيفيت عملكرد تيم ملي از يك 
سو موجب بهره گيري ناكافي از انرژي، زمـان و هزينه هاي 
موجود مي شود؛ و از سوي ديگر با ضعف موجود در 
ساختار مديريتي، مالي، امكانات و فضاهاي ورزشي و 
ان همچنين ارتباط ناكافي و بدون اثربخشي الزم با سازم

هايي كه بخش اعظم جمعيت جوان كشور با آنها در ارتباط 
هستند نظير آموزش و پرورش و مراكز دانشگاهي موجب 
بروز معضالت و مشكالت زيادي در رشد و توسعه كمي و 
كيفي اين رشته شده است. بنابراين با اتخاذ راهكارهاي 
مناسب براي تبديل نقـاط ضـعف به نقـاط قوت با استفاده از 

رصـت هاي پيش روي اسكي مي توان بهره وري و رشد و ف
  توسعه اين رشته را در سطح كشور شاهد بود.

فرصت پيش روي  11اين تحقيق نشان داد در مجموع 
جذابيت اسكي كشور است كه تعدادي از آنها عبارتند از: 



1394 125، پاييز 2م، شمارة چهارهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال  پژوهش
رشته اسكي و عالقمندان بيشمار در قشر جوان،تعدد كرسي 

ورزش اسكي، وجود استعدادهاي ها در مجامع بين المللي 
سرشار ورزش اسكي در جامعه ، وجود ظرفيت هاي بالقوه 

  محيطي برفگير در كشور و...
ها عبارتند از موقعيت هايي در خارج از سازمان  فرصت

كه فوايد و مزاياي آنها مشخص است و در صورت اقدام 
  سازمان مي توان از اين مزايا استفاده كرد.

وهش نشان داد كه اسكي كشور داراي هاي اين پژ يافته
هاي گوناگون است. در  فرصت هاي متنوعي در زمينه

ها و با  ريزي مناسب و توجه به اين فرصت صورت برنامه
هاي درون اين رشته متوليان امر قادر  استفاده از قوت

خواهند بود به رفع نقاط ضعف و كاهش يا از بين بردن 
  ضعف ها اقدام نمايند.

تهديد پيش روي اسكي  12پژوهش نشان داد  نتايج اين
كشور است كه  حاكميت سليقه و روابط خانوادگي در 
مديريت اسكي كشور، تورم و مشكالت اقتصادي جامعه، 
عدم ثبات در بودجه ورزش كشور، گران بودن تجهيزات 
ورزش اسكي، طرد برخي از متخصصين اسكي در كشور و 

  پيشكسوتان و ...
هايي كه بالقوه داراي نتايج  از موقعيتتهديدها عبارتند 

زيان بار هستند و الزم است اقدامات الزم در مورد آنها 
بالفاصله صورت پذيرد، بنابراين به منظور جلوگيري از بروز 
مشكل بايد با اين موقعيت ها به طور پويا و فعال مقابله نمود. 

) تهديدات پيش روي كميته ملي 1387خسروي زاده(
اينگونه بر مي شمارد: فقدان انسجام و همكاري المپيك را 

الزم بين سازمان ها و نهادهاي ورزشي كشور؛ فقدان نظام 
جامع شناسايي و پرورش استعدادهاي ورزشي در كشور؛ 
فقدان سيستم مناسب گزينش، حفظ و ارتقاي مربيان 
ورزش؛ جو و فضاي رسانه اي ورزش كشور و فقدان 

ان نظام شايسته ساالري در اي؛ فقد رويكرد مناسب رسانه
  تعيين مديران ورزشي كشور.

هاي اين پژوهش موانع متعددي در مسير  به استناد يافته
توسعه پايدار رشته اسكي وجود دارد كه اهم آنها عبارتند 

از: عدم آشنايي متوليان ورزش آموزش و پرورش، نبود 
م نظام استعداديابي و استعداد پروري، كمبود منابع مالي، عد

توجه به اصل شايسته ساالري و ... ؛ ضروري است كه براي 
هاي موجود  حل مسائل ياد شده بايد از نقاط قوت و فرصت

  استفاده نمود.
به منظور تدوين راهبردهاي اسكي  ايران و در جهت 
شناسايي راهـكارهاي استـفاده بهينه از قوت ها، حفظ و 

و همچنين  ارتقاي آنها، دست يابي به فرصت هاي پيش رو
كاستن از ضعف هاي اين رشته ورزشي و كاهش اثرات 

استفاده مي  SWOTتحليلتهديدهاي آن از روش تجزيه و 
و مقـايسه دو به  SWOTشود. بر اساس الگوي ماتـريس 

دوي عوامل اين الگو، و پس از تعديل و ادغام راهـبردهاي 
راهبرد اساسي و  16حاصل شده از اين ماتريس، در مجموع 

 ST،سه  راهبرد WOراهبرد، سه SO هم شامل هفت راهبردم
براي اين رشته ورزشي تدوين شد.  WTو سه راهبرد 

استراتژي هاي مورد نظر پس از تعديل و ادغام توسط 
خبرگان و صاحب نظران به صورت زير استخراج گرديد: 

:  بهبود بهره گيري از ظرفيت هاي اقليمي OSهفت راهبرد 
توسعه فناوري هاي مرتبط  زش اسكي،كشور در توسعه ور

 توسعه كمي و كيفي نظام آموزش اسكي، با ورزش كشور،
ترويج ورزش اسكي با همكاري رسانه هاي گروهي، توسعه 
روابط بين الملل و ديپلماسي ورزشي از طريق اسكي، 
افزايش سرانه فضاهاي ورزشي اسكي، ارتقاي محيط قانوني 

: توسعه OWبرد و حقوقي فدراسيون اسكي. سه راه
استعداديابي و پرورش قهرمان در ورزش اسكي، افزايش 
بهره گيري از توان بخش خصوصي، حمايت و تكريم 

: بهبود TSقهرمانان و پيشكسوتان ورزش اسكي. سه راهبرد 
وضعيت استاندارد سازي اماكن و تجهيزات ورزش اسكي، 
 افزايش بهره وري پيست هاي اسكي كشور، بهبود نظام آمار

: ارتقا سطح TWو اطالعات ورزش اسكي. سه راهبرد 
ساي هيات ها و مديران باشگاه هاي اسكي ؤدانش مربيان، ر

سراسر كشور، توسعه مطالعات كاربردي مرتبط با ورزش 
 ها در ورزش اسكي. اسكي، ترويج اخالق و ارزش



 SWOTستراتژي فدراسيون اسكي جمهوري اسالمي ايران به روش تحليليتدوين برنامه ا 126
فدراسيون اسكي جمهوري : مأموريت و چشم انداز

كـردن ورزش اسـكي از    اسالمي ايـران در جهـت همگـاني   
طريق گسترش و توسعه علمي اين ورزش و نيز ارتقاء غرور 

اي ملي مردم از طريق توسعه پايدار ورزش قهرماني و حرفـه 
  نمايد. المللي تالش مياين رشته در سطوح ملي و بين

  
فدراسيون اسكي جمهوري اسالمي ايران بيانيه مأموريت: 

هـاي ورزشـي   هيـأت  هاي موجود،با بكارگيري همه ظرفيت
سراسر كشور، نهادهاي آموزشي، بخش خصوصي و توجـه  

گـذاري  هاي انساني خـود بـا اعمـال سياسـت    ويژه به سرمايه
ــا توســعه    ــر مــديريت دانــش در كشــور ب يكپارچــه مبتنــي ب
ــا   همگــاني ورزش اســكي و ارتقــاي مــدال آوريــو تعامــل ب
ورزش تربيتي بـراي رسـيدن بـه توسـعه يكپارچـه و متـوازن       

شاسكي در اجراي اثربخش وظايف قانوني خود تـالش  ورز
  نمايد. مي
 

چشم انداز فدراسيون اسكي جمهوري اسالمي ايران 
  1400در افق 
ورزش اسكي در ايران، ورزشي است همگاني و در  كيفي:

دسترس براي عموم مردم كه قهرمانان آن دررشته اسكي 

باشند. در چمن در جهان مطرح و در آسيا شاخص مي
در آسيا  1ه آلپاين وگروه سني نوجوانان و جوانان رشت

مطرح ولي در جهان ضعيف هستند. در رشته اسنوبرد 
ارزيابي به جهت مقهور ماندن اين رشته نامعلوم  ولي در 
سطح بين المللي قابل رشد مي باشيم. در رشته صحرانوردي 
به جهت عدم برنامه صحيح در همگاني كردن اين رشته 

  شاهد نيستيم. رشد محسوسي را
 ورزش اسكي در ايران، به لحاظ محيطي وكمي: 

ها، ظرفيت افزايش تعداد جغرافيايي در وضع موجود پيست
 رشته هاي ورزشي زمستاني را دارد.

در بعــد همگــاني ظرفيــت هــاي بســياري جهــت رشــد   
سال  4وتوسعه بيشتر آن وجود دارد. در بعد قهرماني پس از 

 40تـا   20ني شـاهد رشـد بـين    در رتبه بندي فدراسيون جهـا 
درصدي را شاهد خواهيم بود. به عنوان مثال در رشته آلپاين 

 26يا امتيـاز   375) نفر برتر ايران رتبه 2014در حال حاضر (
يا   280سال به رتبه بهتر از 4منفي جهان مي باشد كه پس از 

  منفي خواهيم رسيد. 18
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Abstract  

This research aims to determine developement strategies of skiing in iran.The research is achived by Swot 
descriptive method.The method of research is survey- descriptive.statistical society of research is consist of 
143 skiing experts from province,country,international and global.The research tool is a researcher made 
questionnaire.The purpose of research is analysis of quantity information and access to information more 
carefully by using library studying,internet,,and questionnaire in four area to identify strong and weak 
points,opportunity and menacing,also considering views of strategic commitee about Swot by Delfy 
method that is considered by some of scholarships and experts of skiing sport.All of the statistics 
accomplished through Spss software in 05/0 level.obtained results show that weak points are more than 
strong points,although there are more opportunities in skiing federation.So we must consider strategies that 
exploit more opportunities and decrease weakness and shortage. 
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