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تحلیل راهبردی ورزش قهرمانی بانوان استان همدان با استفاده از تکنیک SWOT
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چکـیده

پارساجو4

تاریخ تصویب31/12/13 :

هدف از انجام اين پژوهش ،تحلیل راهبردی ورزش قهرمانی بانوان استان همدان با استفاده از تکنیک  SWOTبود .نمونة آماری پژوهش  111تن (83
مرد و  27زن) شامل مربیان ،داوران،کارشناسان ادارات ورزش و جوانان ،اساتید تربیت بدنی ،قهرمانان ورزش بانوان ،اعضای هیئتهای ورزشی استان و
مديران ورزشی استان همدان بودند که بهطور هدفمند انتخاب شدند .در بخش نظرسنجی از پرسشنامة محقق ساخته عوامل درونی و بیرونی و فرمهای
تعیین موضوعات استراتژيک استفاده شد .روايی صوری پرسشنامة مورد نظر توسط چند تن از اساتید و کارشناسان صاحب نظر و پايايی آن از روش آلفای
کرونباخ ( )α=1/649مورد تأيید قرار گرفت .برای تجزيه و تحلیل دادهها ،عالوه بر شاخصهای توصیفی و آزمون فريدمن ،از ماتريس ارزيابی درونی و
بیرونی برای تعیین موقعیت؛ و تحلیل  SWOTو طوفان مغزی برای تعیین استراتژیها استفاده شد .يافتههای پژوهش نشان داد ورزش قهرمانی بانوان
استان همدان در وضعیت کنونی از  18قوت 71 ،ضعف 18 ،فرصت و  18تهديد برخوردار میباشد .بر اين اساس 3 ،استراتژی در قالب  49برنامه تدوين
گرديد .با بررسی موقعیت استراتژيک ورزش قهرمانی بانوان استان همدان ،مشخص شد که اين سازمان بر روی محور مختصات  SWOTاز لحاظ عوامل
داخلی در ناحیة ضعفها و از لحاظ عوامل خارجی در ناحیة فرصتها قرار دارد.
کلید واژهها :برنامه استراتژيک ،تحلیل  ،SWOTورزش قهرمانی بانوان
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مقدمه
ورزش قهرمانی يکی از ارکان مهم توسعة ورزش در کشور است .موفقیت بینالمللی برای ورزشکاران يک کشور (زنان و
مردان) در رقابتهای بینالمللی و المپیکی بهطور کلی تقويت کننده وجهه و اعتبار آن کشور در سطح جهانی میشود .عالوه
بر موفقیتهای بینالمللی ،اهمیت ورزش بهصورت کلی برای زنان و مردان از آن جهت است که فرصتهايی را برای
يادگیری ،تجربة موفقیت ،کارجمعی و لحظات ممتاز فراهم میسازد .حال ورزش زنان ،جدا از مسائل فنی و ورزشی مقولهيی
است فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی که رشد و ترقی آن در هر کشوری بیانگر رفتارهای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی تمام
طیفهای جامعه در قبال رويکرد زنان به ورزش است .امروزه حضور زنان در عرصه رقابتهای ورزشی منطقهای ،جهانی و
المپیک نشان میدهد که اين قشر از زير بار تبعیضها و فشارهای موجود رها شده و امکان حضور در میادين جدی ورزشی را
میيابند (سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور :مؤلفه توسعه ورزش قهرمانی.)1831 ،
سازمانها و مؤسسات اداری امروز ،به حدی پیچیده شدهاند که بدون اقدام به برنامهريزیهای دقیق امکان ادامه حیات
ندارند .سازمانهای ورزشی نیز از اين مقوله مستثنی نیستند .برنامهريزی در سازمانهای ورزشی همانند هر سازمان ديگری
بهعنوان مهمترين وظیفة مديريت بهشمار میرود .در حقیقت ،برنامهريزی در يک سازمان ورزشی باعث میشود تا اهداف
همة فعالیتها و تالشهای گروهی تعیین شده و نحوة دستیابی به آن اهداف طرحريزی شود.
بررسی میزان رشد کنونی ورزش بانوان در عرصههای داخلی و خارجی ،گواه پیشرفت نسبی ورزش بانوان ايرانی است ،اما
بايد اين واقعیت را پذيرفت که در مقايسه با سرمايهگذاری و تالش رقبا و استانداردهای موجود در ورزش بانوان ،میزان توجه
و برنامهريزی مسؤوالن نسبت به ورزش قهرمانی بانوان کافی نیست .بهطور مثال ،کم بودن تعداد و کیفیت احراز پستهای
مديريتی و اجرايی فدراسیونها و هیأتهای ورزشی ،عدم کسب مدال در مسابقات المپیک ،اختالف فاحش بودجه تخصیصی
به ورزش قهرمانی بانوان در مقايسه با مردان از جمله موارد در اين زمینه است (دفتر ملی مديريت و توسعة ورزش کشور،
 .)1832به عالوه ،مطالعه و بررسی تحقیقات انجام گرفته نشان میدهد که تقريباً کلیة يافتههای پژوهشی در زمینة تربیت
بدنی و ورزش بانوان در کشور جمهوری اسالمی ايران بیانگر آن است که دختران و زنان ايرانی در انجام فعالیتهای ورزشی
با محدوديتها و مشکالت عديدهای مواجه میباشند (منظمی .1861 ،بنار .1867 ،احسانی.)1832 ،
بررسیها نشان میدهد برای نخستین بار در تاريخ ورزش کشور ،بانوان ايران در بازیهای آسیايی  7111گوانجو توانستند
با  171شرکت کننده در قالب مربی ،سرپرست و ورزشکار ،در رشتههای مختلف در چین حاضر شوند و برای اولین بار 72
درصد ( 14مدال) از مقامهايی که در حوزه کاروان جمهوری اسالمی کسب شده بود را به خود اختصاص دهند .همچنین در
پارا آسیايی هم بانوان ايران موفق به کسب  14مدال شدند (پايگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان ،مهرماه  .)1861در ادامه
روند روبه رشد ورزش بانوان ،ايران برای نخستین بار موفق به کسب  3سهمیه بانوان در بخش المپیک و نیز  3سهمیه در
بخش پارالمپیک  7117لندن شد .همچنین ،در بازیهای آسیايی  7114اينچئون کره جنوبی نیز ،بانوان کشورمان موفق به
کسب  19مدال رنگارنگ شدند که به لحاظ کمّیت و کیفیت بیسابقه بود .موفقیتهای ذکر شده ورزش بانوان ،نشان از
پتانسیل باالی ورزشکاران زن کشور در ورزش قهرمانی است ،چرا که با وجود محدوديتها و محرومیتهای فراوان ،فراتر از
حد انتظار ظاهر شده و نتايج قابل قبولی کسب نمودهاند .لذا ،در صورت شناسايی اصولی موانع و مشکالت توسعة ورزش
قهرمانی بانوان و تدوين و اجرای برنامههای راهبردی و هدفمند میتوان شاهد موفقیتهای روز افزون ورزش بانوان کشور در
سطح ملی و بینالمللی بود.
از راههای شناخت وضعیت سازمانها ،استفاده از شیوة بررسی محیطی است که عبارت است از نظارت ،ارزيابی و نشر
اطالعات حاصله دربارة محیط سازمانی میان افراد کلیدی و مؤثر سازمان و ابزاری است که برای جلوگیری از شوكهای
راهبردی و تأمین سالمت بلندمدت سازمان بهکار میرود .سازمانها با عواملی بیرونی مانند نیروهای سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و تکنولوژيکی و درونی مانند مديريت ،بازاريابی ،امور مالی ،تولید يا خدمات ،تحقیق و توسعه ) (R&Dو سیستم
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اطالعات رايانهای سروکار دارند .از شیوههای متداول شناخت اين عوامل ،استفاده از تحلیل  SWOTاست که معرّف قوتها،
ضعفها ،فرصتها و تهديدهای يک سازمان است .اين روش ،امکان بررسی عوامل و مقايسة تنگناها ،تهديدها و جنبههای
آسیب زننده به سازمان ،فرصتها ،تقاضاها و موقعیتهای محیط بیرونی را همراه با ضعفها و قوتهای سازمان به وجود
میآورد .با بررسی و شناخت اين عوامل به فهرستی از مسايل و چالشهای فراروی هر سازمان میتوان دست يافت و اقدامات
الزم برای مقابله با آنها را پیشبینی و اجرا کرد (علی احمدی.)1861 ،
در اين زمینه ،خسروی زاده و همکاران ( )1833در پژوهشی از جمله قوتهای موجود کمیتة ملی المپیک را ،توان بالقوة
فکری و اجرايی در ورزش قهرمانی و در زمینة فرصتهای بیرونی افزايش اقبال عمومی بهويژه بانوان به ورزش و ديدگاه
مثبت مسؤوالن کشور به ورزش قهرمانی را بیان میدارد .منظمی و همکاران ( )1861در پژوهشی عوامل مالی و امکاناتی،
انسانی و تخصصی ،ساختاری و مديريتی و فرهنگی و اجتماعی را بهترتیب اولويت بر توسعة تربیت بدنی و ورزش بانوان
کشور مؤثر دانستند .بنار و همکاران ( )1867در پژوهشی به بررسی مشکالت ورزش قهرمانی بانوان استان گیالن پرداختند و
عوامل مؤثر بر آن را در پنج عامل اقتصادی ،اجتماعی ،مديريتی ،فنی و شخصی شناسايی نمودند .همچنین ،عوامل اجتماعی
و اقتصادی در اولويت باالتری نسبت به عوامل ديگر قرار گرفتند.
راسخ و همکاران ( )1864در پژوهشی با تحلیل راهبردی ورزش قهرمانی بانوان کشور؛ چهار قوت ،نه ضعف ،هفت فرصت
و يازده تهديد اصلی را شناسايی نمودند و انتخاب راهبردهايی مناسب همچون الگوپردازی ،طراحی و ساخت اماکن ورزشی
ويژة بانوان با توجه به مقتضیات فرهنگی ،اجتماعی و اقلیمی و ايجاد شرايط الزم اخذ و میزبانی رويدادهای ورزشی مؤثر
بینالمللی بانوان در داخل کشور به منظور به حداقل رساندن ضعفها و دوری از تهديدها را در توسعه ورزش بانوان پیشنهاد
نمودند .فدراسیون فوتبال استرالیا ( )7118با تدوين چشمانداز فوتبال بانوان خود تحت عنوان «بنا نهادن فوتبال بهعنوان
جذاب ترين رشتة ورزشی بانوان استرالیا» چهار راهبرد اصلی برای دستیابی به اين موقعیت تدوين نموده است .توسعة لیگ
داخلی فوتبال زنان و ارتقای آن در حد لیگهای معتبر جهانی ،افزايش تعداد دختران و زنان در بُعد ورزش قهرمانی فوتبال،
افزايش تعداد طرفداران فوتبال زنان و بهبود سیستمهای پرورش بازيکنان نخبه برای ساختن تیم ملی موفق ،از جمله
راهبردهای تدوين شده میباشد .بررسی پیشینة پژوهش نشان میدهد ،پژوهشها در خصوص ورزش قهرمانی بانوان در
کشور اندك است و در همین پژوهشهای اندك نیز ،تنها به بررسی موانع و مشکالت پیش روی ورزش قهرمانی بانوان
پرداخته شده و راهکارهای علمی جهت توسعة آن بهويژه برنامههای راهبردی و بلندمدت ارائه نشده است.
از طرفی ،استان همدان نیز ،با توجه به زيرساختهای مناسب در برخی رشتههای مدالآور (قايقرانی ،تیراندازی) و پتانسیل
باالی ورزشکاران زن استان از جمله حضور دو نماينده زن استان در المپیک لندن در رشتههای تیراندازی و قايقرانی ،در
صورت برنامهريزی علمی و راهبردی قادر خواهد بود ضمن پیشتازی در ورزش بانوان کشور ،در مسابقات بینالمللی نیز
سهمی قابل توجه در موفقیت ورزش قهرمانی بانوان کشور ايفا نمايد .لذا ،پژوهش حاضر بر آن است با شناسايی قوتها،
ضعفها ،فرصتها و تهديدهای پیشروی ورزش قهرمانی بانوان استان همدان در حوزههای مختلف (از جمله ،زيرساختهای
ورزشی ،امکانات و تجهیزات ،منابع انسانی ،عوامل اجتماعی و فرهنگی ،منابع مالی ،مديريت ،محیط حقوقی و  )...از ديدگاه
کارشناسان و صاحبنظران ورزش بانوان استان همدان با استفاده از تحلیل راهبردی  SWOTراهکارهای مناسب اين حوزه
را شناسايی و ارائه نمايد.

روششناسی پژوهش
اين پژوهش ،از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،توصیفی است .برای گردآوری دادهها هم از شیوة کمّی و هم از
شیوة کیفی شامل مصاحبه و بررسی مدارك و مستندات ،نظرسنجی از مخاطبان و ذينفعان و همچنین تحلیل مطالعات انجام
شده و برگزاری جلسات راهبردی استفاده شد .جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان و خبرگان ورزش قهرمانی بانوان
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استان همدان شامل مربیان ،داوران ،کارشناسان ادارات ورزش و جوانان ،اساتید تربیت بدنی ،قهرمانان ورزش بانوان ،اعضای
هیئتهای ورزشی استان و مديران ورزشی استان همدان بودند که تعداد  111نفر از افراد مطلع بهطور هدفمند ،برای
پاسخگويی به سؤاالت پرسشنامهها برگزيده شدند (جدول .)1
جدول  :1توصیف وضعیت فراوانی گروههای تکمیل کنندة پرسشنامه SWOT

سطوح
مربی ،داور ،بازيکن
کارشناس ادارة ورزش و جوانان استان
اساتید و مربیان تربیت بدنی دانشگاه
رؤسای هیئتهای ورزشی استان
مديران ورزش بانوان در استان
مجموع

فراوانی
89
81
71
17
11
111

درصد
87/2
72/8
16/1
11/6
11/1
111

در بخش نظرسنجی مربوط به تحلیل  ،SWOTاز پرسشنامههای محققساختة (سه پرسشنامه که در سه مرحله توزيع
شد) حاوی سؤاالت باز و همچنین سؤاالت بسته استفاده شد .بدين ترتیب که برای بررسی وضعیت موجود ورزش قهرمانی
بانوان استان همدان ،پرسشنامهای محقق ساخته بر پايه اسناد و مدارك موجود ،مصاحبههای نیمه ساختار يافته و مطالعات
انجام گرفته ،مشتمل بر  114سؤال در زمینههای مختلف از جمله وضعیت امکانات فیزيکی ،زيرساختها و تجهیزات ،مديريت
و نیروی انسانی ،امور مالی ،توسعه فرهنگ ،آموزش ،پذيرش میزبانی ،بازاريابی ،فناوری اطالعات و غیره طراحی شد و اين
پرسشنامه توسط کارشناسان مطلع اداره کل ورزش و جوانان استان تکمیل گرديد .پس از بررسی پرسشنامه وضعیت موجود،
با استفاده از اطالعات جمعآوری شده از آن و مطالعات محققان ،پرسشنامه دوم يا اصلی ،شامل  84عامل درونی ( 18قوت،
 71ضعف) و  79عامل بیرونی ( 18فرصت و  18تهديد) تدوين شد .الزم بهذکر است پرسشنامه  SWOTدر مقیاس  2ارزشی
لیکرت طراحی و برای شناسايی و اولويتبندی نقاط کلیدی بین نمونة آماری پژوهش توزيع شد .روايی صوری و محتوايی
پرسشنامه اصلی توسط چند تن از اساتید مديريت ورزش و کارشناسان خبرة ورزش قهرمانی استان تأيید شد .همچنین ،پايايی
پرسشنامه ،با استفاده از روش آلفای کرونباخ ( (α=1/64مورد تأيید قرار گرفت.
در نهايت ،در پرسشنامة سوم (ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی) از اعضای شورای راهبردی خواسته شد به منظور
ارزشگذاری عوامل داخلی و خارجی ،برحسب تأثیری که بر محیط اداره دارند ضريب اهمیت (عددی بین صفر تا يک که در
هر بخش از عوامل داخلی و عوامل خارجی بهطور جداگانه جمع اعداد عوامل برابر با يک باشد) و رتبهای بین  1تا ( 4عدد ،1
ضعف و تهديد اساسی ،عدد  ،7ضعف و تهديد معمولی ،عدد  ،8قوت و فرصت معمولی ،عدد  ،4قوت و فرصت اساسی) دهند
(اعرابی .)84 :1836 ،با ضرب نمودن نمرات ضريب اهمیت و رتبه در هر سطر و محاسبه مجموع آنها در هر يک از
ماتريسهای عوامل داخلی و خارجی جايگاه استراتژيک ورزش قهرمانی بانوان استان همدان مشخص میشود (اگر جمع
امتیاز نهايی عوامل خارجی بین  1تا  7/2باشد ،نشان دهندة تهديد خارجی و چنانچه بین  7/2تا  4باشد ،بیانگر فرصت است.
همچنین ،اگر جمع امتیاز نهايی عوامل داخلی بین 1تا  7/2باشد به مفهوم ضعف داخلی و چنانچه بین  7/2تا  4باشد بیانگر
قوت داخلی است) .بعد از مشخص شدن جايگاه استراتژيک ورزش قهرمانی بانوان استان همدان و اولويتبندی نقاط قوت،
ضعف ،تهديدها و فرصتها ،در قسمت بعد برای تعیین استراتژیها و برنامههای عملیاتی فرمهای مربوطه در اختیار اعضای
شورای راهبردی قرار گرفت و پس از اخذ نظرات آنان و جمعبندی توسط محقق ،طی جلساتی با حضور تمامی اعضاء ،موارد
مورد نظر تعیین و به تأيید آنان رسید .برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی (فراوانی ،میانگین ،درصد) ،و استنباطی (آزمون
فريدمن برای رتبهبندی و تعیین اولويت قوتها ،ضعفها ،فرصتها ،تهديدها) استفاده شده است .همچنین ،برای تجزيه و
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تحلیل دادهها برای شناخت جايگاه استراتژيک ورزش قهرمانی بانوان استان همدان از ماتريس ارزيابی عوامل داخلی (،)IFE
ماتريس ارزيابی عوامل خارجی ( )EFEو ماتريس داخلی خارجی ( )IEاستفاده شد.

یافتههای پژوهش
پس از شناسايی قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهديدهای ورزش قهرمانی بانوان استان همدان ،بهمنظور رتبهبندی هر يک از
آنها از آزمون فريدمن استفاده گرديد .بدين منظور ،ابتدا در هر يک از فهرستهای قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد آزمون
فريدمن اجرا شد .جدول  7بیانگر نتايج آزمونهای اجرا شده است .همانگونه که مالحظه میگردد ،در هر چهار فهرست،
سطح معناداری بهدست آمده از مقدار خطای آزمون کمتر است .بنابراين ،از نظر آماری بین گويههای هر يک از فهرستها
تفاوت معناداری وجود داشته است.
جدول :2نتایج آزمون تجزیه و تحلیل فریدمن در هر یک از فهرستهای SWOT

شاخص آماری
فهرست آزمون
فهرست قوتها ()S
فهرست ضعفها ()W
فهرست فرصتها )(O
فهرست تهديدها ()T

مجذور کای

درجات آزادی

سطح معناداری

مقدار خطای آزمون

نتیجه آزمون

61/67
92/61
89/83
43/69

17
71
17
17

1/111
1/111
1/111
1/111

1/2
1/2
1/2
1/2

وجود تفاوت معنادار بین گويهها
وجود تفاوت معنادار بین گويهها
وجود تفاوت معنادار بین گويهها
وجود تفاوت معنادار بین گويهها

تحلیل قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای ورزش قهرمانی بانوان استان همدان

به منظور رتبهبندی هر يک از گويههای قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهديدهای ورزش قهرمانی بانوان استان همدان بر
اساس میزان اهمیت آنها ،مقدار رتبه میانگین حاصل از آزمون فريدمن در نظر گرفته شده است .جداول  8تا  9نشان دهندة
 11اولويت اول هر يک از گويههای قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهديدها ،بر اساس نظرسنجی از پاسخ دهندگان پرسشنامه
 SWOTمیباشد.
جدول  :3نتایج رتبهبندی قوتهای ورزش قهرمانی بانوان استان همدان

رتبه
کل
1
7
8
4
2
9
2
3
6
11

عوامل

M

SD

میانگین رتبه

مناسب بودن تعداد هیئتهای ورزشی فعال در استان
مطلوب بودن میزان کمیت کالسهای مربیگری برگزار شده در طول سال
وضعیت مناسب داوران و مربیان زن استان به لحاظ فعال بودن در رشتههای مختلف ورزشی
نظارت مطلوب بر حسن اجرای مسابقات انتخابی بانوان در ردههای سنی جوانان و بزرگساالن
حضور تعداد قابل توجهی از بانوان استان در اردوهای تیمهای ملی ( 121نفر )
رعايت مطلوب تقويم مسابقات ورزشی بانوان از سوی برگزار کنندگان
کسب  72عنوان قهرمانی در رشتههای مختلف ورزشی در سطح کشور
حضور بانوانی از استان در مسابقات آسیايی و المپیک
مناسب بودن وضعیت تجهیزات ورزشی برای پرداختن به ورزش قهرمانی در استان
وضعیت مناسب پذيرش میزبانی مسابقات بانوان در رده ی سنی بزرگساالن

8/73
8/17
8/17
7/61
7/61
7/38
7/34
7/22
7/21
7/92

1/61
1/61
1/61
1/67
1/18
1/11
1/12
1/79
1/12
1/11

3/36
2/22
2/96
2/44
2/83
2/74
2/11
9/22
9/22
9/41
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جدول  :4نتایج رتبهبندی ضعفهای ورزش قهرمانی بانوان استان همدان

رتبه کل
1
7
8
4
2
9
2
3
6
11

عوامل

M

SD

کم بودن سهم بانوان از کل اعتبارات ،کمکها و درآمدهای فدراسیونها و هیئتهای ورزشی
عدم توجه کافی به ترويج ورزش قهرمانی بانوان به عنوان يک هنجار اجتماعی در استان
کمبود ارتباطات مديران و حوزههای ورزش قهرمانی بانوان استان با سازمانها و ارگانهای
ملی و بینالمللی
کمبود تعامل با مراکز علمی استان و کشور و نبود نظام تحقیق و توسعه ( )R&Dدر ورزش
قهرمانی بانوان
فقدان نظام شناسايی ،جذب و پرورش استعدادهای ورزشی در ورزش قهرمانی بانوان استان
پائین بودن سطح اختیارات ،نقش و سهم بانوان در تصمیمسازیها ،تصمیمگیریها و
برنامههای ورزش قهرمانی
نا کافی بودن تعداد داوران و مربیان رده باال (درجه  7و باالتر) رشتههای مختلف در سطح
استان
عدم توانايی در جذب حامیان مالی مناسب برای ورزش قهرمانی بانوان استان
توزيع نامناسب مربیان و داوران ورزش قهرمانی بانوان بر اساس رشتههای مختلف ورزشی
نبود چشمانداز و برنامههای جامع برای توسعة ورزش قهرمانی بانوان در استان

8/91
8/41

1/14
1/13

میانگین
رتبه
17/34
17/16

8/41

1/13

17/12

8/47

1/17

17/11

8/49

1/18

11/36

8/42

1/16

11/31

8/41

1/63

11/94

8/41
8/83
8/82

1/73
1/14
1/72

11/28
11/84
11/71

جدول  :5نتایج رتبهبندی فرصتهای ورزش قهرمانی بانوان استان همدان

رتبه
کل
1
7
8
4
2
9
2
3
6
11

عوامل
پتانسیل باالی ورزشکاران زن استان در رشتههای پر مدال ،نظیر قايقرانی ،دو و میدانی،
تیراندازی ،شمشیر بازی و ...
باال بودن میزان عالقمندی بانوان استان به رشتههای انفرادی و مدال آور از جمله دو و
میدانی ،شنا ،کاراته ،تکواندو ،ژيمناستیک و ...
وجود استعدادهای ورزشی بالقوه بانوان در سراسر استان
همکاری مناسب مسئولین استان در خصوص انجام امور مربوط به اعزام تیمهای بانوان به
مسابقات کشوری
وجود دانشگاهها و مراکز علمی در زمینة تربیت بدنی در سطح استان
افزايش گرايش دختران و بانوان استان به فعالیتهای ورزش قهرمانی و انگیزه حضور در
میادين داخلی و خارجی
موقعیت جغرافیايی ويژة استان (به لحاظ امکان فعالیت در رشتههای ورزشی گوناگون)
افزايش سهم مدالآوری بانوان از کل مدالهای کسب شده ورزش کشور در مسابقات
بینالمللی و بازیهای آسیايی
افزايش قابل توجه تعداد دانشجويان دختر رشته تربیت بدنی در دانشگاههای استان
استقبال مناسب رسانههای گروهی استان از انعکاس فعالیتها ،برنامهها و طرحهای ورزش
قهرمانی بانوان استان

M

SD

میانگین رتبه

8/21

1/17

2/96

8/93

1/11

2/99

8/91

1/12

2/21

8/28

1/16

2/43

8/91

1/69

2/48

8/27

1/12

2/71

8/44

1/18

9/64

8/42

1/11

9/68

8/49

1/62

9/37

8/82

1/17

9/97
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جدول  :6نتایج رتبهبندی تهدیدهای ورزش قهرمانی بانوان استان همدان

رتبه
کل
1
7
8
4
2
9
2
3
6
11

عوامل

M

SD

ناکافی بودن سالنهای اختصاصی بانوان برای پرداختن به ورزش قهرمانی در سطح استان
نامطلوب بودن میزان نگرش مسؤولین استان نسبت به ورزش قهرمانی بانوان
محدود بودن دورة پرداختن به ورزش قهرمانی برای بانوان به عللی همچون تشکیل خانواده و...
عدم استقرار صنايع بزرگ در استان و کمبود اسپانسر برای تیمهای ورزشی
حمايت نامناسب مادی و معنوی شرکتهای خصوصی از تیمها و باشگاههای ورزشی بانوان
وجود بعضی از محدوديتهای فرهنگی در جامعه نسبت به ورزش بانوان به خصوص ورزش قهرمانی
کم بودن سهم ورزش بانوان در رسانههای مختلف
حمايت نامناسب مادی و معنوی ارگانها و نهادهای دولتی استان از تیمها و باشگاههای ورزشی
بانوان
نامطلوب بودن میزان نگرش مردم استان نسبت به ورزش قهرمانی بانوان
نامطلوب بودن میزان عالقمندی به انجام تحقیقات و تهیه راهکارهای علمی جهت رشد و توسعه
ورزش قهرمانی بانوان در استان

8/21
8/92
8/21
8/93
8/91
8/91
8/22

1/11
1/16
1/19
1/14
1/19
1/11
1/18

میانگین
رتبه
2/97
2/91
2/26
2/29
2/71
2/13
2/18

8/28

1/12

2/16

8/28

1/18

2/11

8/21

1/17

9/31

تعیین موقعیت استراتژیک ورزش قهرمانی بانوان استان همدان

برای تعیین موقعیت استراتژيک ورزش قهرمانی بانوان استان همدان از ماتريس ارزيابی عوامل خارجی ،ماتريس ارزيابی
عوامل داخلی و ماتريس چهارخانهای داخلی -خارجی استفاده شد .همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،با تخصیص
ضريب اهمیت و رتبه ،نمره نهايی ماتريس عوامل بیرونی بهدست آمد .نتايج نشان داد مجموع نمرات ماتريس عوامل خارجی
بیشتر از  )7/97( 7/2میباشد و حاکی از آن است که ورزش قهرمانی بانوان استان همدان از لحاظ عوامل خارجی دارای
فرصت است.
جدول  :7ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی ورزش قهرمانی بانوان استان همدان

عوامل
درونی

کد
O1

فرصتهای کلیدی

O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8

فرصتهای کلیدی ورزش قهرمانی بانوان استان همدان
پتانسیل باالی ورزشکاران زن استان در رشتههای پر مدال ،نظیر قايقرانی ،دو و میدانی،
تیراندازی ،شمشیر بازی
باال بودن میزان عالقمندی بانوان استان به رشتههای انفرادی و مدال آور از جمله دو و
میدانی ،شنا ،کاراته ،تکواندو ،ژيمناستیک و ...
وجود استعدادهای ورزشی بالقوه بانوان در سراسر استان
همکاری مناسب مسؤولین استان در خصوص انجام امور مربوط به اعزام تیمهای بانوان
به مسابقات کشوری
وجود دانشگاهها و مراکز علمی در زمینة تربیت بدنی در سطح استان
افزايش گرايش دختران و بانوان استان به فعالیتهای ورزش قهرمانی و انگیزه حضور
در میادين داخلی و خارجی
موقعیت جغرافیايی ويژة استان (به لحاظ امکان فعالیت در رشتههای ورزشی گوناگون)
افزايش سهم مدال آوری بانوان از مدالهای کسب شده ورزش کشور در مسابقات
بینالمللی و بازیهای آسیايی

ضريب
اهمیت

رتبه

نمره

1/19

8

1/13

1/12

4

1/73

1/12

8

1/71

1/12

8

1/12

1/12

8

1/12

1/19

4

1/74

1/12

8

1/12

1/12

8

1/12
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O9
O10

افزايش قابل توجه تعداد دانشجويان دختر رشته تربیت بدنی در دانشگاههای استان
استقبال مناسب رسانههای گروهی استان از انعکاس فعالیتها ،برنامهها و طرحهای
ورزش قهرمانی بانوان

1/19

8

1/13

1/19

4

1/74

تهديدهای کلیدی

تهديدات کلیدی محیط بیرونی ورزش قهرمانی بانوان استان همدان
T1

نا کافی بودن سالنهای اختصاصی بانوان برای پرداختن به ورزش قهرمانی در سطح استان

T2

نامطلوب بودن میزان نگرش مسئولین استان نسبت به ورزش قهرمانی بانوان

T3

محدود بودن دوره ی پرداختن به ورزش قهرمانی برای بانوان به عللی همچون تشکیل خانواده و

T4

عدم استقرار صنايع بزرگ در استان و کمبود اسپانسر برای تیمهای ورزشی

T5

حمايت نامناسب مادی و معنوی شرکتهای خصوصی از تیمها و باشگاههای ورزشی بانوان

T6
T7
جمع کل

1/12
1/19
1/19
1/19
1/19

1
7
7
1
7

1/12
1/17
1/19
1/19
1/17

وجود بعضی از محدوديتهای فرهنگی در جامعه نسبت به ورزش بانوان به خصوص ورزش
قهرمانی

1/12

7

1/11

کم بودن سهم ورزش بانوان در رسانههای مختلف

1/19

1

1/19
7/97

Σ= 1

همچنین ،همانطور که در جدول  3مشاهده میشود با تخصیص ضريب اهمیت و رتبه ،نمره نهايی ماتريس عوامل داخلی
بهدست آمد .نتايج نشان داد مجموع نمرات ماتريس عوامل داخلی (درونی) کمتر از  )7/72( 7/2میباشد و حاکی از آن است
که ورزش قهرمانی بانوان استان همدان از لحاظ عوامل درونی دارای ضعف است.
جدول  :8ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ورزش قهرمانی بانوان استان همدان

عوامل
درونی

کد

قوتهای کلیدی ورزش قهرمانی بانوان استان همدان

S1

مناسب بودن تعداد هیئتهای ورزشی فعال در استان
مطلوب بودن میزان کمیت کالسهای مربیگری برگزار شده در طول سال
وضعیت مناسب داوران و مربیان زن استان به لحاظ فعال بودن در رشتههای مختلف
ورزشی
نظارت مطلوب بر حسن اجرای مسابقات انتخابی بانوان در ردههای سنی جوانان و
بزرگساالن
حضور تعداد قابل توجهی از بانوان استان در اردوهای تیمهای ملی ( 121نفر)
رعايت مطلوب تقويم مسابقات ورزشی بانوان از سوی برگزارکنندگان
کسب  72عنوان قهرمانی در رشتههای مختلف ورزشی در سطح کشور
حضور بانوانی از استان در مسابقات آسیايی و المپیک

S2

قوتهای کلیدی

S3
S4
S5
S6
S7
S8

ضريب
اهمیت
1/19
1/12

رتبه

نمره

8
8

1/13
1/12

1/19

4

1/74

1/12

4

1/71

1/19
1/18
1/12
1/12

8
8
8
4

1/13
1/16
1/12
1/73

ضعفهای کلیدی ورزش قهرمانی بانوان استان همدان

ضعفهای کلیدی

W1
W2
W3
W4
W5

کم بودن سهم بانوان از کل اعتبارات ،کمکها و درآمدهای فدراسیونها و هیئتهای
ورزشی
عدم توجه کافی به ترويج ورزش قهرمانی بانوان بهعنوان يک هنجار اجتماعی در استان
کمبودارتباطات مديران و حوزههای ورزش قهرمانی بانوان استان با سازمانها و ارگانهای
ملی و بینالمللی
کمبود تعامل با مراکز علمی استان و کشور و نبود نظام تحقیق و توسعه ( )R&Dدر
ورزش قهرمانی بانوان
فقدان نظام شناسايی ،جذب و پرورش استعدادهای ورزشی در ورزش قهرمانی بانوان استان

1/19

1

1/19

1/12
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ضعفهای کلیدی

W6
W7
W8
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پائین بودن سطح اختیارات ،نقش و سهم بانوان در تصمیم سازیها ،تصمیمگیریها و
برنامههای ورزش قهرمانی استان
ناکافی بودن تعداد داوران و مربیان رده باال (درجه  7و باالتر) رشتههای مختلف در سطح
استان
عدم توانايی در جذب حامیان مالی مناسب برای ورزش قهرمانی بانوان استان

 W9توزيع نامناسب مربیان و داوران ورزش قهرمانی بانوان بر اساس رشتههای مختلف ورزشی
 W10نبود چشمانداز و برنامههای جامع برای توسعة ورزش قهرمانی بانوان در استان
 W11مناسب نبودن میزان دانش فنی و نظری مربیان زن استان
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جمع کل
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برای تجزيه و تحلیل همزمان عوامل داخلی و خارجی از ماتريس داخلی و خارجی ( )IEاستفاده شد .در اين ماتريس ،جمع
امتیاز نهايی ماتريس ارزيابی عوامل داخلی ( )IFEبر روی محور افقی و جمع امتیاز نهايی ماتريس ارزيابی عوامل خارجی
( )EFEبر روی محور عمودی قرار میگیرد .بنابراين ،با توجه به نمرة ماتريس ارزيابی عوامل داخلی ورزش قهرمانی بانوان
استان همدان ،يعنی  7/72و نمرة ماتريس ارزيابی عوامل خارجی آن ،يعنی  7/97و تشکیل ماتريس ارزيابی داخلی و خارجی
مشخص شد موقعیت اين سازمان در خانة  7قرار میگیرد و بايد غالباً استراتژیهای محافظه کارانه را برگزيند (شکل  .)1قرار
گرفتن در اين جايگاه ،بدين معنی است که ورزش قهرمانی بانوان استان همدان بايد تمرکز خود را بر اجرای استراتژیهای
خانه  7يا  WTقرار دهد اما ،بايد توجه داشت که اين سازمان بايد نگاهی هم به استراتژیهای تدوين شده در نواحی ديگر
داشته و شرايطی را مهیا سازد که به استراتژیهای تهاجمی راه يابد.

7/72
2/5

4

امتیاز نهايی ماتريس ارزيابی عوامل خارجی ()EFE

4

تهاجمی
خانهی 1
2/22

1

محافظه کارانه
خانهی 7

2/5
رقابتی
خانهی 8

تدافعی
خانهی4

1
امتياز نهايي ماتريس ارزيابي عوامل داخلي ()IFE
شکل  :1ماتریس چهار خانهای داخلی و خارجی ورزش قهرمانی بانوان استان همدان ()IE

تعیین استراتژیهای ورزش قهرمانی بانوان استان همدان

بر اساس تحلیل  SWOTو تصويب نهايی شورای راهبردی ،در مجموع  3استراتژی شامل دو استراتژی  ،SOيک استراتژی
 ،STچهار استراتژی  WOو يک استراتژی  WTبرای ورزش قهرمانی بانوان استان همدان تدوين شد .جدول  6اين
استراتژیها را نشان میدهد.
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تعیین برنامههای عملیاتی ورزش قهرمانی بانوان استان همدان

برای تدوين عناوين برنامههای عملیاتی ورزش قهرمانی بانوان استان همدان ،استراتژیهای تدوين شده مبنای کار قرار
گرفت و  49برنامه استخراج شدند .در ذيل استراتژیها و عناوين برنامههای عملیاتی ورزش قهرمانی بانوان استان همدان ،بر
اساس استراتژیهای چهارگانه  ST, SO ,WOو WTارائه شده است.
جدول  :9ماتریس SWOT

فهرست تهديدها T

فهرست فرصتها O

فهرست قوتها S
استراتژیها SO

فهرست ضعفها W
استراتژیهای WO

 :SO1تقويت نظام مديريتی حاکم بر ورزش قهرمانی  :WO1طراحی و استقرار نظام مديريت منابع انسانی در ورزش
قهرمانی بانوان.
بانوان استان(S4,S2,O5,O9,O4,S5,S7) .
)(W5,W7,W9,W11,O5,O6,O1,O2,O9
 :SO2افزايش میزان پذيرش میزبانی رويدادهای مررتبط
با ورزش قهرمانی بانوان.
 :WO2طراحی و استقرار نظام استعداديابی در ورزش قهرمانی
)(S1,S2,S5,S6,S8,O5,O7, O10
بانوان استان(O1,O2,,O3,O5,O9,W5,W4) .
 :WO3افزايش تعامل سازمان يافته و اثربخش با نهادهای علمی
و ورزشی استان.
 :WO4تقويت سرمايهگذاری روی رشتههای ورزشی انفرادی.
)W2,W9,W11,O1,O2,O7,O9
استراتژیهای ST

استراتژیهای WT

 :ST1برنامهريزی و تالش برای تغییر نگرش جامعه در  :WT1برنامهريزی و تالش برای جذب حداکثری منابع مالی و
استان نسبت به ورزش بانوان ،بهويژه ورزش قهرمانی فیزيکی.
)(W1,W8,W10, T1, T4, T5
بانوان.
)(S5,S7,S8,T2,T3,T5,T6,T7

استراتژیها و برنامههای عملیاتی
استراتژی «تقویت نظام مدیریتی حاکم بر ورزش قهرمانی بانوان استان»

 .1ارتقای سیستمهای نظارتی و ارزشیابی مسابقات ردههای سنی مختلف بانوان استان
 .7ارتقای سیستمهای آموزشی موجود در ورزش قهرمانی بانوان استان (ورزشکاران ،داوران ،مربیان ،مديران و )...
 .8توسعه کمّی و کیفی فرآيند تربیت ورزشکاران نخبه
 .4حمايت ويژه از بانوان مستعد برای حضور مستمر در اردوهای ورزشی
 .2تالش برای حفظ و گسترش حضور بانوان استان در اردوهای تیمهای ملی
 .9توسعة فناوری اطالعات در ورزش قهرمانی بانوان استان
استراتژی «افزایش میزان پذیرش میزبانی رویدادهای مرتبط با ورزش قهرمانی بانوان»

.1
.7
.8
.4

پذيرش مستمر میزبانی مسابقات بانوان کشور در ردههای سنی مختلف
تالش برای پذيرش میزبانی رويدادهای بینالمللی ورزش بانوان
برگزاری جشنوارههای مختلف ورزشی مختص بانوان در استان
پذيرش میزبانی همايشهای علمی و ورزشی کشوری در استان

پژوهشهای معاصر در مديريت ورزشی
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 .2ايجاد زيرساختهای مورد نیاز جهت برگزاری رويدادهای ملی و بینالمللی
استراتژی «تالش برای تغییر نگرش مردم نسبت به ورزش بانوان ،به ویژه ورزش قهرمانی بانوان»

 .1تالش برای افزايش پوشش رسانهای مسابقات قهرمانی بانوان استان
 .7نگرش عادالنه و منصفانه مسئوالن ورزش استان به ورزش قهرمانی بانوان
 .8الگوسازی ورزشکاران قهرمان و نخبه زن استان در بین بانوان جوان
 .4ترويج و رعايت ارزشهای اخالقی در ورزش قهرمانی بانوان
 .2آگاه نمودن خانوادهها در مورد ورزش قهرمانی بانوان از طريق رسانهها ،برگزاری همايشها و کارگاهها
 .9حمايت اجتماعی از بانوان قهرمان و ورزشکار استان
 .2فرهنگ سازی برای حضور بانوان استان در پستهای مديريتی تربیت بدنی و ورزش
 .3افزايش فرهنگ عامّه برای هزينه کردن در ورزش به خصوص ورزش قهرمانی
 .6ارزشگذاری برای موفقیتهای بانوان ورزشکار استان در سطوح مختلف ملی و بینالمللی
استراتژی «طراحی و استقرار نظام مدیریت منابع انسانی در ورزش قهرمانی بانوان استان»

.1
.7
.8
.4

توجه ويژه و هدفمند به فرآيند جذب منابع انسانی ورزش قهرمانی بانوان
توجه به گزينش مؤثر منابع انسانی ورزش قهرمانی بانوان استان
توجه به آموزش هدفمند منابع انسانی ورزش قهرمانی بانوان استان
توجه به حفظ و نگهداری منابع انسانی ورزش قهرمانی بانوان استان

استراتژی «طراحی و استقرار نظام استعدادیابی در ورزش قهرمانی بانوان استان»

.1
.7
.8
.4
.2
.9
.2
.3

اولويتبندی رشتههای ورزشی با توجه به پتانسیل و عالقه مندی بانوان استان
شناسايی مناطق يا قطبهای ورزشی بانوان استان
همکاری و تعامل نزديک با آموزش و پرورش و مدارس تابعه در اجرای فرآيند استعداديابی
علمی کردن فرآيند استعداديابی
ايجاد مراکز پرورش استعداديابی گلخانهای در شهرستانها و مناطق هدف
استفاده از متخصصین و کارشناسان مجرب در فرآيند استعداديابی (متخصصان بومی و غیر بومی)
معرفی و هدايت استعدادهای کشف شده به باشگاههای ورزشی استان
توجه ويژه به ورزش پايه و برگزاری منظم مسابقات و جشنوارههای ورزشی استانی در ردههای سنی

استراتژی «افزایش تعامل با نهادهای آموزشی و علمی -ورزشی استان و کشور»

.1
.7
.8
.4

ايجاد ارتباطات تحقیقاتی با اساتید و دانشجويان رشته ی تربیت بدنی و علوم ورزشی در زمینة ورزش قهرمانی
دعوت از اساتید تربیت بدنی برای برگزاری کالسهای مختلف علمی در امر ورزش (مديريت ورزشی ،علم تمرين،
تغذيه ورزشی ،روانشناسی ورزش و )...
تعامل جهت استفاده از زيرساختها و امکانات ورزشی دانشگاههای استان
ايجاد ارتباط و تعامل با مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور از جمله آکادمی ملی المپیک

استراتژی «تقویت سرمایهگذاری روی رشتههای ورزشی انفرادی و پر مدال»

 .1شناسايی پتانسیل ورزشی بانوان استان در رشتههای مختلف انفرادی
 .7بررسی شانس مدالآوری بانوان استان در رشتههای ورزشی پر مدال و انفرادی در کشور
 .8تخصیص اعتبارات بیشتر به رشتههای ورزشی مدال آور و دارای شانس باالی کسب مدال
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 .4اعزام بانوان مستعد رشتههای انفرادی و مدال آور استان به مسابقات بینالمللی جهت کسب تجربه
 .2حمايت ويژة مادی و معنوی از قهرمانان رشتههای ورزشی مدال آور در سطح مسابقات ملی و بینالمللی
استراتژی «برنامهریزی و تالش برای جذب حداکثری منابع مالی و فیزیکی برای ورزش قهرمانی بانوان»

.1
.7
.8
.4
.2

جذب اعتبارات الزم برای ايجاد پايگاهها و اماکن ورزش قهرمانی ويژه بانوان در قطبهای ورزشی استان
نگرش عادالنه در خصوص تخصیص ساعات تمرين در سالنها و اماکن ورزشی سطح استان برای ورزش قهرمانی
بانوان
افزايش سهم ورزش بانوان از اعتبارات عمومی و جاری ورزش استان
بهره گیری از مساعدت خیرين و بخش خصوصی در راستای اعتالی ورزش قهرمانی بانوان استان
تأمین تسهیالت و امکانات تمرينی پیشرفته برای مراکز ورزش قهرمانی بانوان استان

بحث و نتیجهگیری
با توجه به نمرة ماتريس ارزيابی عوامل داخلی ورزش قهرمانی بانوان استان همدان ،يعنی  7/72و نمرة ماتريس ارزيابی
عوامل خارجی آن ،يعنی  7/97و تشکیل ماتريس ارزيابی داخلی و خارجی ،مشخص شد موقعیت اين سازمان در خانة  7قرار
میگیرد و بايد غالباً استراتژیهای محافظه کارانه را برگزيند .بنابراين ،براساس نتايج پژوهش و تحلیل  3 ،SWOTاستراتژی
برای ورزش قهرمانی بانوان استان همدان تعیین گرديد که در اين قسمت به ارائه توضیحاتی در مورد آنها پرداخته میشود.
استراتژی «تقويت نظام مديريتی حاکم بر ورزش قهرمانی بانوان استان همدان» از مقايسه و ترکیب برخی از قوتها و
فرصتهای ورزش قهرمانی بانوان استان همدان پديد آمده است .توسعة نظام مديريت ،فرآيندی برنامهريزی شده برای
تضمین اثربخشی مديران در تمامی سطوح سازمان ،جهت برآورده ساختن اهداف و افزايش توان استراتژيک سازمان از طريق
کسب تجارب و ايجاد محیطی يادگیرنده است (هريسون .)1662 ،1همچنین ،توسعة مديريت را میتوان هستة مرکزی نظام
مديريتی هر سازمانی تلقی کرد (دُرّی .)1832 ،در پژوهشهايی مشابه آقايی ( ،)1867توسعة نظام مديريتی حاکم بر ورزش
هندبال استان سمنان و خسروی زاده ( ،)1836اصالح ساختار سازمانی ،ارتقای کیفیت و بهبود ساير فرآيندها و عملیات
مديريتی حاکم بر ورزش کشور را بهعنوان راهبردهای مؤثر بر توسعة ورزش قهرمانی برشمردهاند .بنابراين ،ورزش قهرمانی
بانوان استان همدان نیز ،با اتخاذ اين استراتژی سعی در بهبود وضعیت مديريتی خود در تمامی حیطههای مربوطه دارد.
امروزه دولتها ،شهرها و مسئوالن محلی در سراسر جهان منابع بسیاری را هزينه میکنند تا بتوانند مجوز میزبانی
رقابتهای بزرگ ورزشی را بهدست آورند .در حال حاضر ادعا بر اين است که میزبانی يک رويداد ورزشی ،سرمايهگذاری
مناسبی برای توسعة ورزش قهرمانی يک کشور يا منطقه محسوب میشود (آنجلو و فابیو .)7118 ،7بر اساس تحقیقات
آندرف )7111( 8ساالنه حدود  62درصد میزبانی رويدادهای بزرگ ورزشی تنها در  81کشور پیشرفته و تنها  2درصد باقیمانده
در کشورهای در حال توسعه انجام میگیرد .بنابراين سودهای حاصل از اين میزبانیها نیز ،از آنِ اين کشورها میشود .با توجه
به اهمیت موضوع میزبانی مسابقات و رويدادهای ملی و بینالمللی و نقش آن در توسعه ورزش قهرمانی در استان ،اتخاذ
راهبردی مناسب برای منتفع شدن از قوتها ،حداقل کردن نقاط ضعف ،پرهیز از تهديدها و همچنین بهرهگیری از
فرصتهای شناسايی شده مطالعة حاضر ضروری به نظر میرسد .راهبرد «افزايش میزان پذيرش میزبانی رويدادهای مرتبط
با ورزش قهرمانی بانوان» نیز با همین رويکرد تدوين شده است.

1. Harrison
2. Angelo & And Fabio
3. Anreff
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استراتژی «برنامهريزی و تالش برای تغییر نگرش جامعه در استان نسبت به ورزش بانوان ،به ويژه ورزش قهرمانی» از
مقايسه قوتها و تهديدهای ورزش قهرمانی بانوان همدان حاصل شده است .همانطور که مالحظه شد ورزش قهرمانی
بانوان استان همدان از تهديدهايی همچون نامطلوب بودن میزان نگرش مسئولین استان نسبت به ورزش قهرمانی بانوان،
حمايت نامناسب مادی و معنوی شرکتهای خصوصی از تیمها و باشگاههای ورزشی بانوان ،وجود بعضی از محدوديتهای
فرهنگی درجامعه نسبت به ورزش بانوان به خصوص ورزش قهرمانی و کم بودن سهم ورزش بانوان در رسانههای مختلف
رنج میبرد که تدوين راهبردی مناسب ،در اين زمینه را ضروری میسازد .بنابراين ،بر اساس نتايج حاصل از تحقیق ،راهبرد
مذکور ،برای برون رفت از اين مشکالت ورزش قهرمانی بانوان استان همدان تعیین شد.
بدون ترديد ،میتوان گفت که امروزه يکی از شاخصهای وجه تمايز بین کشورهای توسعه يافته و توسعه نیافته در ورزش
قهرمانی ،کیفیت نیروی انسانی فدراسیونها ،کمیتة ملی المپیک و سازمانهای ملی و منطقهای ورزش (نظیر انجمنها،
هیأتهای ورزشی و )...آنهاست .نیروی انسانی دانش مدار با کارآيی و تخصص مناسب از جمله مهمترين ارکان نظام ورزش
قهرمانی است که با دانش و تخصص خود میتواند به توسعه ورزش قهرمانی کمک شايانی داشته باشد .موضوعات تربیت،
جذب و آموزش نیروی انسانی در نظام ورزش قهرمانی سه مقوله مجزا و در عین حال به هم پیوستهاند که در قالب يک نظام
جامع قابل اجرا خواهند بود (مظفری و همکاران .)1861 ،بیشک ،جامعه ورزش استان همدان نیروهای متخصص و مجربی
را در سطوح مختلف در اختیار دارد و برای دستیابی به نتايج مطلوب بايستی از تمام ظرفیتهای موجود و ممکن مديريتی در
سطوح مختلف تصمیمسازی ،برنامهريزی و مديريتی بهرهمند شد .راهبرد «طراحی و استقرار نظام جامع نیروی انسانی ورزش
قهرمانی بانوان استان اعم از ورزشکاران ،مربیان ،مديران،کارشناسان و توانمندسازی آنان» نیز به همین منظور تدوين شده
است.
يکی از عوامل مهم توسعة ورزش قهرمانی و کسب مدال در میادين ورزشی ،وجود نظام استعداديابی در ورزش میباشد.
استعداديابی از لحاظ تشکیالتی دارای يک نظام سراسری يا ملّی میباشد که با برنامههای آموزش و پرورش همبستگی
نزديکی دارد .بهعنوان نمونه ،نظام کشف استعدادهای ورزشی در کشور چین مبتنی بر تعامل ورزش استانی با نظام آموزش و
پرورش است .برگزاری مسابقات و جشنوارههای ورزشی در کنار آزمونهای شناسايی استعداد ،يکی از روشهای متداول
استعداديابی در کشور چین میباشد .در کشور کانادا بسیاری از استعدادهای جوان ورزشی نیز از طريق مسابقات آموزشگاهی
شناسايی میشوند .در برنامه استعداديابی ورزشی کشور استرالیا ،سه مرحله اساسی وجود دارد که عبارتند از شناسايی
دانشآموزان در مدارس ،اجرای آزمونهای ويژه ورزشی بر روی آنها و توسعه استعدادهای شناسايی شده .به بیان ديگر ،در
استرالیا مسیر پرورش ورزشکاران از مدارس شروع میشود و در نهايت به سطح مسابقات بینالمللی میرسد (به نقل از سند
راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور :مؤلفه توسعة ورزش قهرمانی .)1831 ،راهبرد «طراحی و استقرار نظام
استعداديابی در ورزش قهرمانی بانوان استان همدان» نیز ،با رويکرد توجه نظاممند به فرآيند استعداديابی جهت توسعة ورزش
قرمانی بانوان استان تدوين شده است .راسخ ( )1861و غفرانی ( )1836ايجاد نظام استعداديابی مناسب با توجه به الگوهای
موفق و مناسب را در تحقیقات خود بهعنوان راهبردی حیاتی در توسعة ورزش قهرمانی برشمردهاند.
بايد بپذيريم که نگاه امروز جهان به ورزش يک نگاه کامالً حرفهای است و در اين نوع نگاه ورزش قهرمانی در مقايسه با
ديگر ابعاد ورزش با اقبال بیشتری روبه رو میشود .در نتیجه ،کسب مدال بهويژه در عرصههای بینالمللی و در رأس آن
المپیکها و مسابقات جهانی و قارهای از ارزش باالتری برخوردار است و همه برنامهريزیها و تدابیری که برای آينده در نظر
گرفته میشود ،بیشتر به سمت رشتههايی است که با سرمايهگذاری روی آنها میتوان به مدالهای بیشتری دست يافت .در
اين بین ،المپیکها محل جوالن قهرمانان و ورزشکاران رشتههايی چون دو ومیدانی ،شنا و ژيمناستیک و ...است .رشتههايی
که هم تماشاگران را به محل مسابقه میکشاند ،هم شاهد رقابتهای زيبايی در آن هستند و هم مدالهای پرشماری در آن
توزيع میشود که همه اين عوامل ،کشورهای مختلف جهان را تشويق و ترغیب میکند تا با اين واقعیت کنار آمده و
برنامهريزیهايی در جهت حمايت از اين رشتهها تحت عنوان رشتههای پايه و مدالآور بهعمل آورند .از طرفی ،سرمايهگذاری
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در رشتههای پر مدال و انفرادی به نسبت رشتههای تیمی هزينة کمتری میطلبد و بازدهی بیشتری نیز به همراه دارد.
بنابراين ،استان همدان با توجه به وجود استعدادها و عاليق فراوان در رشتههای انفرادی و پر مدال ،با برنامهريزی و اتخاذ
راهبردهای مناسب و حمايت مسؤوالن میتواند به قطب ورزش قهرمانی بانوان کشور تبديل شود .لذا استراتژی «تقويت
سرمايه گذاری روی رشتههای ورزشی انفرادی» بدين منظور تدوين گرديد.
هر سیستمی برای ادامه حیات خود به منابعی نیاز دارد .گرچه سازمانها و نهادهای مختلف با نیروی انسانی هويت و
رسمیت میيابند ،ولی نقش ساير منابع در شکلگیری آن بسیار اهمیت دارد .منابع يک سازمان را میتوان شامل منابع
انسانی ،مالی ،فیزيکی ،تسهیالتی ،مديريتی و منابع اطالعاتی و فناوری دانست .در اين میان ،نقش منابع مالی ،فیزيکی و
انسانی در سیستم ورزش از ساير منابع مهمتر به نظر میرسد (مظفری و همکاران.)1861 ،
در يکی از بندهای تفاهم نامههای جديدی که میان فدراسیونها و وزارت ورزش و جوانان منعقد شده آمده است:
فدراسیونها ملزم به هزينه حداقل 41درصد از اعتبارات سازمان برای ورزشکاران و امور ورزشی بانوان و در جهت آماده سازی
تیمها برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا و ساير رويدادهای بینالمللی میباشند( .دفتر مطالعات فرهنگی مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی .)1861 ،از اين رو بهنظر میرسد بتوان با بهرهگیری از فرصتهايی چون نگرش مثبت
برخی مسؤولین ارشد نظام برای رشد و ارتقای ورزش بانوان کشور و وجود چشمانداز مناسب در برنامه ايران  ،1414راهبردی
را اتخاذ نمود که با غلبه بر نقطه ضعف يادشده تأکید داشته باشد .بنابراين ،راهبرد «برنامهريزی و تالش برای جذب حداکثری
منابع مالی و فیزيکی» با همین رويکرد تدوين شده است.
در پايان نیز براساس استراتژیهای ورزش قهرمانی بانوان استان همدان به تدوين رؤوس برنامههای عملیاتی آن مبادرت
گرديد .برای اينکه برنامههای استراتژيک بهطور مؤثری اجرا شود ،بايد به فعالیتهای قابل درك در سطح عملیاتی تبديل
گردد (بويد .)7112 ،1هرچند ،برنامههای عملیاتی بهصورت سالیانه و در سندی جداگانه به نام سند برنامه عملیاتی تدوين
میشوند با اين وجود ،رؤوس اين برنامهها در برنامة استراتژيک ورزش قهرمانی بانوان استان همدان نیز مشخص شد .با اين
حال ،در مراحل بعد اين برنامهها بايد با انتخاب الگويی مناسب ،چگونگی ،زمان ،مسؤول و منابع مورد نیاز آنها مشخص و در
برنامههای سالیانه لحاظ شوند.

تشکر و قدردانی
اين مقاله حاصل طرح پژوهشی است که از سوی ادارة کل ورزش و جوانان استان همدان مورد حمايت مالی قرار گرفته است.
محققین تشکر و قدردانی خود را از اعضای شورای پژوهش و فناوری اداره کل ورزش و جوانان استان همدان و آقای سید
عبدی افتخاری مديرکل استان اعالم میدارند.

1. Boyd
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