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چکیده
هدف :هدف ز ژدهشه  ،تدفشن زسدرازته هدی توسده شر ش قهامدیی ادییوزا زندازا ادا زسدی

مدف ااییمد رازید

زسرازتهنک( )SPPاود.
روششناسی :رشش تحقیق اا مبنی هف  ،کیرااد د تحلیل زست .ااز گادآشر دزدههدی ،اد اارسد زسدنید ش مدفزر
ایالدسر  ،مطیله زداییت ژیشین ش یظازت شورز خباگیا ژادزخر ش ز ژاسشنیم محقق سدیخر اارسد شعدهیت موددود
زسرفیده شف ک رشزن محروزن آا توسط زعضی شورز خباگیا ش ژینین آا توسط عانب آلفی کاشیبیخ ( ،)α=0/39مدورد
تأنیف قازر گافتیموی تحقیق اا ربق دفش ااآشرد یجم یموی مورگیا (090یفا) ش ز راندق رشش یموید گیدا تادیدف
ربق ز ز ای دیمه آمیر ( 071یفا) زیرخیب شفیف .دزدههی ژهشه

ای زسرفیده ز آمیر توصیف ش آ موا فاندفم  ،مدورد

تجزن ش تحلیل قازر گافرنف.
یافتهها :در زن تحقیق ،اا ژین مف ااییم رازی زسرازتهنک ( )SPPا اییا موزرد همچوا ،چشمزیفز  ،مأمورنت ،یو ه-
هی کلیف عملکاد ش زهفز النفمفت مرندیرا ادی آاهدی ،شدیخ هدی کلیدف عملکداد ش زسدرازته هدین چدوات تقوندت
کمی دون ش آرمیاگازن

ییا کشور در کسب زفرخیرزت مل ش ای زلملل  ،تالش دهت رفع موزیع ش کسب مجو هی عاشر

ز ففرزسیواهی ای زلملل ا منظور یضور اییوزا شر شکیر ای ژوش

زسالم ژادزخر شف.

بحث و نتیجهگیری :یرینج تحقیق یشیا دزد ک شر ش قهامیی اییوزا کشور ز یظا موقهیت زسرازتهنک ،در موقهیت WT
قازر دزرد ش اینسر ز رزهبادهی تفزفه زسرفیده کنف ش تفشن ااییم رزهباد ش زیرخیب رزهبادهین منیسب ژیشنهید شف.
واژههای کلیدی  :ااییم زسرازتهنک ،شر ش قهامیی  ،اییوزا ،مف ااییم رازی زسرازتهنک (.)SPP
*نویسنده مسئول :تلفن03425202230 :

E - mail: n_rasekh663@yahoo.com
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مقدمه
زماش ه سی میاهی موفق در سیسرم تکیمل خود ای زسرفیده ز ااییم رندز زسدرازتهنک ،دشریمدین ز آنندفه رز ادی تودد اد
فاصتهی ،تهفنفهی ،یقیط عهف ش قوت خود تاسیم یموده ،ای ا کیرگیا ااییم هدی ش زعمدی مدفنانت زسدرازتهنک ،اد محکدم
کادا موقهیت در ای زر ،هفزنت عملییت ،دلب رعینت مشرانیا ،رقیات موفقیتآمیدز ش کسدب زهدفز سدی میی مد ژادز یدف
(قیسم زده .)0933 ،ااییم رنز شیمل ،تهانف زهفز سی میا ،تفشن رزهباد کل ااز دسرییا ا آا زهفز ش تهی ااییمد -
هی عملییت ااز نکپیرچگ ش همیهنگ فهیلیتهی زست (رزاینز ش د سنزش .)0931،0در مطیلهیت تفایل توسه مدفنانت
ش ااییم رنز سنف رزهباد توسه یظیم دیمع تاایتافی ش شر ش ( ،)0930زیوزع ااییم رنز ا صورت ندا عنوزاشدفه زسدتت
 -0ااییم رنز رزهباد ش تیکریک ت درییل ک ااییم رنز رزهباد دزرز شنهگ هین همچوا ،دناژدیتا ادودا ،گسدرادهتدا
اودا دزمن تأثیا ااییم در سی میا ش غینتگازن زست؛ ااییم رنز تیکریک در یقط مقیال سد شنهگد فدور قدازر دزرد-1 .
ااییم رنز توسه ت شیمل فاآننف زفززن

ش درخور آمی ش توزیمنف هی قییوی مادم زست ک در سطوح توسه ملّ  ،منطق -

ز ش یر شها مطاح زست -9 .ااییم رنز مرماکز ش زرشید ت در زن یوع ااییم رندز  ،دزنداه شدمو ش ال مزالدداز ادودا
مطاح زست -4 .ااییم رنز هی النف ،کوتیه ش مییامفتت در زن یوع ااییم رنز هی ،زفق میی مطداح زسدت -5 .ااییمد رندز
اایسب ای تیب ا تغییا ش مشیرکت ذننفعهیت اا زن زسی  ،ااییم هی گذشر گاز ،یی گداز ،آنندفهگداز ش آننفهسدی مطداح
شفهزیف (ش زرت شر ش ش دوزییا  .)0930،زصوالً سی میاهی ربق دش یوع ااییم زدزره م شویفت ااییم هی زسدرازتهنک ش ااییمد -
هی عملییت (زسرویا 1ش همکیرزا .)0931،هف ز ااییم رنز زسرازتهنک ،کمک ا سی میاهدی اداز کسدب مزندت رقدیار
زست؛ ناز ک سی میاهی ش مؤسسیت زدزر زماش  ،ا یف ژیچیفه شفهزیف ک افشا زقدفزم اد ااییمد رنز هی دقیدق زمکدیا
زدزم یییت یفزریف .سی میاهی شر ش ییز ز زن مقول مسرثنی ییسدرنف .ااییمد رنز در سدی میاهی شر شد همییندف هدا
سی میا دنگا ا عنوزا مهمتان شریف مفنانت ا شمیر م رشد .در یقیقت ،ااییم رندز در ندک سدی میا شر شد  ،ایعد
م شود تی زهفز هم فهیلیتهی ش تالشهی گاشه تهیی ش یحوه دسرییا ا آا زهفز راحرندز شدود .شر ش قهامدیی
ییز همیینف ها سیسرم دنگا ،ییی منف تفشن زهفز کالا ،زسرازته هی ش ااییم هی عملییت زست تدی عدم آگدیه ز مسدیا
یاکت اروزیف ز هاگوی دشایرهکیر  ،ایازه رفر ش ا هفر رفر منیاع میل  ،زیسیی  ،فیزنک ش زرالعیت خود زدرنیب شر د.
ربق تهانف ،شر ش قهامیی عبیرت زست ز ت شر شهی رقیار ش سی میانیفر ز ک شر شکیرزا میها در آا شاکت م کنندف
(مظفا ش همکیرزا .)0933 ،موفقیت در میفزاهی ای زلملل شر ش ا علت زنجید ید

غداشر ملد  ،رافیدت سدودده

زقراید  ،ز رانق میزایی رشنفزدهی مخرلف ش همچندی کدیرااد دنپلمیتیدک کلد آا ،زر شهدی مخرلفد نیفرد زسدت
(گان  .)1003 ،3اارس هی یشیا م دهف ک ااخ ز کمیر هی مل زلمپیک ااز زیجدیم مأمورندت ش دسدرییا اد زهدفز
خود ،ز ااییم رنز زسرازتهنک زسرفیده کادهزیف ش توزیسر زیف در شر ش قهامیی  ،توسه دنب

زلمپیک ش تأمی مندیاع مدورد

ییی ا موفقیتهی چشمگیا دست نیانف ،کشور زسرازلیی ش چی  ،دزش زن دسر ز کشدورهی محسدوب مد شدویف.در زند
رزاط  ،چی ز رتب چهیرم زلمپیک  ،0331ا رتب سوم در زلمپیک 1000ش رتب دشم در زلمپیدک  1004دسدتنیفر زسدت ش
زسرازلیی ز رتب هفرم در زلمپیک  ،0331ا رتب هی چهیرم در زلمپیکهی  1000ش  1004دستنیفر زسدت؛ ا رور کد ز
آا ا عنوزا نک زلگو در اخ

شر ش قهامیی نید م شود (خساش

زده .)0937 ،موفقیت ای زلملل ااز شر شدکیرزا ندک

کشور ( ییا ش مادزا) در رقیاتهی ای زلملل ش زلمپیک  ،ا رورکل تقونتکننفه شده ش زعربیر آا کشور در سدط دهدیی

1 - Robbins and De Senzo
2 - Stoner
3 - Green
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م شود .یی شر ش ییا دفز ز مسیئل فن ش شر ش مقول ز زست ،فاهنگ  ،زدرمیع ش سییس کد رشدف ش تاقد آا در
ها کشور اییاگا رفریرهی زدرمیع  ،فاهنگ ش سییس تمیم ریفهی دیمه در قبی رشنکاد ییا ا شر ش زست .زماش ه
یضور ییا در عاص رقیاتهی شر ش (دهیی ش زلمپیک) ،یشیا م دهف کد زند قشدا ز ندا ادیر تبهیضهدی ش فشدیرهی
مودود رهی ش زمکیا یضور در میفزاهی دف شر ش رز م نیانف .در زن مییا کشورهی صییبییم در عاص شر ش قهامدیی
ای تفشن ااییم هی رزهباد ش زداز آا توزیسر زیف ،یاکت توأم ای موفقیت خود رز تفزشم اخشدنف .در میند تدفشن ااییمد
زسرازتهنک تحقیقیت مرهفد زیجیم شفه ک ا ااخ ز آاهی زشدیره مد شدود؛ غفازید ( )0930در تحقیقد تحدت عندوزا
« رازی ش تفشن زسرازته توسه شر ش قهامیی زسریا گلسریا» یشیا دزد ک زدزره کل شر ش ش دوزییا زسدریا گلسدریا،
م اینست ز زسرازته تفزفه در مورد شر ش قهامیی زسرفیده کنف .خبیا ش مهمدیر ( ،)0930در مقیلد ز تحدت عندوزا
«تحلیل سوزت تکوزیفش زنازا» رشف قیالتود تهفزد تیمهی اییوزا شاکتکننفه در مسیاقیت کشور در سی هی زخیا رز ا -
عنوزا قوتهی رشر تکوزیفش شنیسین کادهزیف .مظفا ش همکیرزا ( ،)0933در تحقیق «یظیم دیمع توسه شر ش قهامیی
ش گززرش

دمهور زسالم زنازا» رزهباد یهم رز ا توسه سهم شر ش ییا ز منیاع مخرلف ففرزسیواهی شر ش تخای

م دهنف ک هاچنف ک در یگیه زش زدغیم شر ش اییوزا ای افی کل شر ش کشور موعوع اود ک ا شر ش ییا زند زمیدف رز
م دزد ک منیاع مخرلف ففرزسیواهی رز ا سمت خود دلب کننف ،شل ا یظا م رسف ک زند موعدوع کمردا توفیدق نیفرد
زست .نیفر هی ژهشه

ییز زن موعوع رز تأنیف م کنف ش عفم تخای

عیدالید مندیاع مخرلدف ففرزسدیواهدی ادی

یدیا ش

مادزا ،ا عنوزا نک ز مهمتان یقیط عهف یظیم شر ش قهامیی شنیسین شف .ایرفاشش ( ،)0937در تحقیق تحلیل محروز
یشانیت شر ش تیاسریا  ،0937مهیشیت زمور مطبوعیت ش زرالعرسیی ش زرت فاهنگ ش زرشید دمهور زسالم یشدیا دزد کد در یدی
ییعا ،دی خیل یمینت رسیی ز ش ژوش

خبا شر ش ییا در زیوزع رسیی هی کشدور زیسدی

مد شدود؛ درییل کد رسدیی هدی

گاشه م توزینف در زرتقیء سط آگیه عموم مفنازا ش سییستمفزرزا یسبت اد شر ش ادییوزا ش مرهیقدب آا تغییدا رشیدف سییسدت-
گذزر هی ش تهیی زسرازته هی توسه شر ش اییوزا یق

اسییر نید دزشر ایشنف .ریلبییاییی ( ،)0937در تحقیدق خدود عندوزا

کاد ک توسه شر ش قهامیی  ،ییی ا توسه رفریر زخالقد دزرد .زمیدا تدیش ( ،)0934ییدز در تحقیدق خدود توسده شر ش
قهامیی رز منوط ا زرتقیء سط تحایالت ش درد کیرتهی ماایگا  ،مااییا دزیست .اا زسی

اارس هی زیجیمشفه ز مدیا

یضور اییوزا شر شکیر کشورمیا در مین کسب مفز در ای هی زلمپیک  0331ایرسلویی تی ای هی زلمپیک  1001لندفا ،مشدخ
شف ک در زن ش

دشره گذشر  ،اییوزا زنازی هیچگوی مفزل رز کسب ینمودهزیف .همچنی ز سدی  ،0331ادییوزا شر شدکیر کشدورمیا

در ای هی آسیین (سئو ) شاکت کادیف ک تنهی در سی  1001ش در ای هی آسیین اوسیا ،تیم تیازیفز

ادییوزا ش تکوزیدفش موفدق

ا کسب مفز اایز شفیف .در ای هی آسیین  1001دشی  ،سیع ش شیخ در رشر تکوزیفش موفق ا کسب مدفز اایدز گادنفیدف ش ادی
تود ا کسب رتب چهیرم در ای هی آسیین  1000گوزیجو ش ای کسب  04مفز (ک آ زدژور توزیست مفز ردال رز در رشدر شششدو
ااز دمهور زسالم زنازا ا زرمغیا اییشرد) ،ذکا زن یکر اسییر مهم زست ک اییوزا شر شکیر کشورمیا در شازنط موفق اد چندی
ژیاش

شفیف ک ااییم زسرازتهنک در زن مورد تفشن یشفه اود ،انیاازن ای شدود چنی رافیت ایلقوهز ا یظا م رسف ک ادی تدفشن

ااییم زسرازتهنک ای سی ش کیر منیسبتا اروزا یاکت کاد (ش زرت شر ش ش دوزییا .)0933 ،در یی ییعدا ،یهیدهدی دشلرد ش
غیادشلر مخرلف در رزاط ای شر ش قهامیی درگیا هسرنف .ففرزسیواهی شر ش کشور ،هیأتهی شر شد  ،ایشدگیههدی
شر ش  ،کمیر مل زلمپیک ش ش زرت شر ش ش دوزییا ها نک ا یوع ای شر ش قهامیی درگیا هسدرنف .مشدخ

زسدت کد

ااییم رنز در زن یهیدهی ،ز زهمیت اسییر ااخوردزر اوده ،در صورت ک ها نک ز یهیدهی مذکور ا رور مسدرقل ش ادفشا
تود ا سییستهی ش زسرازته هی کالا شر ش قهامیی کشور ا ااییم رنز اپادز یف ،یوع اخش یگا اا شر ش قهامدیی
ییکم شفه ش یهینریً مأمورنت ش زهفز کالا کل سیسرم محقق یخوزهف شف .گسرادگ فهیلیتهی شر ش قهامدیی اد عندوزا
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عمفهز ز فهیلیتهی یظیم شر ش کشور زنجیب م کنف تی یظیم دیمع ،رزهباد ش مفشی ادا آا یدیکم ایشدف .لدذزادی

تود ا زننک تی زن

میا در شر ش قهامیی اییوزا کشور ،هیچگوی راح ش ااییم زسرازتهنک تفشن یشفه ادود ش دهدت زمرندیع ز رش

آشردا سی میاهی شر ش ا فهیلیتهی کوتیهمفت ش افشا زتکی ا ااییم هی مفشا ش درز مفت ،در زن ژهشه

در یظا زسدت تدی ادا

مبنی مف ( 0SPPاونف ) ،(1005 ،1زن مف در مقینس ای دنگدا مدف هدی مردفزش در تدفشن ااییمد زسدرازتهنک ،مدف
خطمش هیرشزرد ،مف هیل اهرا توزیست کلی زاهید نک ااییم زسرازتهنک رز ژوش

دهف) ،ا تدفشن زددززء کلیدف ااییمد

زسرازتهنک شر ش قهامیی اییوزا ژادزخر شود (شکل.)0
 -0چشم زیفز

 -1رسیلت 

 -9تحلیل محیط 

 -4زشلونت هی زسرازتهنک 

 -5زهفز 

 -1زسددددرازته هددددی


 -7شیخ

هی کلیف عملکاد 

 – 3ااییم عملییت

شکل  4ـ مف SPP

روششناسی
زن تحقیق ،ز یظا هف
مفزر

کیرااد  -تحلیل ش ز یوع مطیلهیت رزهباد زست ک در آا ااز گادآشر دزدههی ا اارس

ش مسرنفزت ،یظاسنج ز مخیربیا ش ذ یفهیا ،تحلیل مطیلهیت زیجیم شفه ش ااگززر دلسیت تحلیلهی رزهباد

در شورز یخبگیا ژادزخر شف .دیمه آمیر تحقیق ( 070یفا) شیمل ،رؤسی
اییوزا) ،یوزب رئی

ففرزسیواهی

شر ش (شر شهی شنهه

ففرزسیواهی شر ش در قسمت اییوزا ،مفنازا کل شر ش ش دوزییا زسریاهی ،مسئوالا شر ش اییوزا

زسریاهی ،مسئولی شر ش اییوزا در ش زرت شر ش ش دوزییا ز میا ژیاش

زیقالب زسالم تیکنوا ش کیرشنیسیا ا در یو ه

مهیشیت شر ش اییوزا اودیف ک ز آیهی یظاسنج ا عمل آمف .یموی تحقیق ،ربق دفش ااآشرد یجم یموی مورگیا )090( 9ش
یظاسنج ز یموی تحقیق ،ز ژاسشنیم هی محقق سیخر

ش ا رشش یموی گیا تایدف ربق ز زیرخیب شفیف .در اخ

اارس شعهیت مودود د زن ژاسشنیم ا شزسط یظازت شورز خباگیا علم ش زدازن ش زسنید ایالدسر ش اارس مفزر
ماتبط ای شر ش قهامیی تهی گادنف ( .)α=0/39در تحلیل دزدههی ،ز آ موا فانفم دهت رتب انف گون هی زسرفیده شف.
ژ

ز تجزن ش تحلیل دزدههی ییصل ز اارس مفزر

ش مسرنفزت ،مطیلهیت تطبیق  ،یظاسنج ش تحلیلهی رزهباد

شورز یخبگیا ،زسرازته هی ش زدززء کلیف ااییم زسرازتهنک زسرخازج شفیف.

1 - Strategic Planning Programming
2 - Boyd
3 - Morgan
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یافتهها
در زن اخ  ،ا منظور تهیی موقهیت زسرازتهنک شر ش قهامیی اییوزا کشور (رشف ش سیخت ،یفظ ش یگهفزر  ،اادزشت نی
رهی کادا) ،ا رتب انف گون هی (قوت ،عهف ،فاصت ش تهفنف) ژادزخر  ،ز یرینج میتان
شمیره  )1زسرفیده شف .دفش شمیره  ،0گون هی رز ا همازه میییگی رتب اا زسی

عوزمل دزخل ش خیرد (شکل

یرینج آ موا فانفم  0یشیا م دهف.

جدول  4ـ میییگی رتب گون هی شر ش قهامیی اییوزا کشور
گویه

میانگین رتبه

عوامل
کمی دون ش زیگیزه فززننفه ییا قهامیا کشور ااز کسب زفرخیرزت مل ش ای زلملل

قوتهی

4/03

رشیف رش ا رشف کسب مفزلهی اییوزا در مسیاقیت آسیین ش ای زلملل
زرتقیءسط دزی

9/51
9/14

ش آگیه هی منیاع زیسیی شر ش اییوزا ش شدود ییا تحایلکاده در شر ش کشور

یمینت ش نا ،مهیشیی ش مفنازا زرشف شر ش کشور ز توسه شر ش قهامیی اییوزا
زخرایص محفشد اودد ز منیاع عموم ششدود مشکالت ییش ز ای زرنیا ش یمینت میل اخ

9/03
خاوص در شر ش قهامیی اییوزا

03/11

کمبود فضیهی ،زمکیییت ش تجهیززت شر ش اییوزا ای تود ا کثات دمهیت ش عاشرت اهاه منف اییوزا ز فضیهی شر ش ساژوشیفه

05/3

ییمشخ

05/30

اودا سییست هی فاهنگ توسه ش تاشنج شر ش قهامیی اییوزا کشور

محفشد اودا فاصت هی کسب تجاا مفنازا ،راییا ش شر شکیرزا در رقیات هی مل ش ای زلملل

عهفهی

فاصتهی

ژیئی اودا سط زخرییرزت ،یق

ش سهم اییوزا در تامیم سی

محفشدنت ااگززر رقیات هی ای زلملل شر ش اییوزا در دزخل کشور ش کمبود مسیاقیت ش زردشهی شر ش مل ش ایشگیه اییوزا
فقفزا یظیم شنیسین  ،دذب ش ژاشرش زسرهفزدهی شر ش در شر ش قهامیی اییوزا کشور

09/00

کمبود تهیمل ای مازکز علم کشور ش یبود یظیم ( )R&Dدر شر ش قهامیی اییوزا

01/37

کمبود زرتبیریت مفنازا ش یو ه هی شر ش قهامیی اییوزا ای سی میا هی ش زرگیا هی ای زلملل

01/33

دخرازا ش اییوزا کشور ا فهیلیت هی شر ش قهامیی ش زیگیزه یضور در مییدن دزخل ش خیرد

زفززن

گازن

زفززن

قیال تود اییوزا دزیشجو در رشر تاایت افی

4/59
4/91

یگاش مثبت ااخ مسئولی زرشف یظیم ااز رشف ش زرتقی شر ش اییوزا کشور

9/35
9/11

اونهه فازکسیوا شر ش در مورد شر ش قهامیی اییوزا

شدود چشم زیفز منیسب در ااییم زنازا 0404

1/30

شدود اهض ز محفشدنت هی فاهنگ در دیمه یسبت ا شر ش اییوزا

3/37

ییتوزی رسیی هی در ژوش
فقفزا تود ا مشیرکت اخ

خبا افلیل محفشدنت هی مودود
خاوص ش اسرا سی

3/31
3/99

ااز دیذب اودا شر ش ز منظا میل

زمکیا کم میزایی ااز ژذناش مسیاقیت اییوزا

3/90

زداز یشفا یظیم توسه تاایت افی ش شر ش کشور در ااییم چهیرم توسه

3/01

یضور مفنازا ییکیرزمف ش غیا شر ش در سطوح مخرلف مفنانر شر ش اییوزا

3/41

فقفزا زرالع سییسرگذزرزا ش قییوا گذزرزا ز منیفع شر ش قهامیی در یو ه ییا

3/14

محفشنت قوزیی ااخ رشر هی ااز شاکت در مسیاقیت ای یجیب زسالم

3/03

رشف سانع شر ش قهامیی اییوزا در منطق ش دنگا کشورهی

7/70

کم توده مسئولی النف ژین ا شر ش قهامیی

ژ

هی ،تامیم گیا هی ش ااییم هی زسرازتهنک شر ش قهامیی کشور

09/15
09/5

شدود یگاش مثبت در ای یمیننفگیا مجل

تهفنفهی

04/57

ییا

7/14

سامین گذزر محفشد دشلت در شر ش قهامیی اییوزا

7/47

ز زیجیم محیسبیت میتان

زر نیا عوزمل درشی ش ایاشی در شورز خباگیا ،یرینج یشیا دزد ک مجموع یمازت عوزمل
4

فاصت

درشی ش ایاشی ا تاتیب اازاا ای  0/34ش  ،0/73ییک ز آا زست ک شر ش قهامیی اییوزا کشور ز لحیظ عوزمل درشی ،
دزرز عهف ش ز یظا عوزمل ایاشی  ،ا خوا ز فاصتهی زسرفیده یکاده ش در کنرا تهفنفهی ییز عهیف عمل یموده زست.
در مجموع یرینج میتان

دزخل ش خیرد در شکل شمیره  1ییک ز آا زست ک شر ش قهامیی اییوزا ز لحیظ موقهیت

زسرازتهنک در موقهیت  WTقازر دزرد ش ا عبیرت دنگا م توزا گفت ک ا دلیل چیاگ عهفهی اا قوتهی ش عفم توزیین
شر ش قهامیی اییوزا در زسرفیده ز فاصتهی ش دفع تهفنفهی زیرمیل اهرا زست ،زسرازته تفزفه زتخیذ یمینف تی شعهیت
شر ش قهامیی اییوزا ز شعهیت کنوی افتا یگادد.

1 - Friedman
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رقیار

تفزفه

1/5

WT
TT
TT
TT

1/5

4
قوت

0/34

نمره ارزیابی عوامل داخلی

شکل  2ـ میتان

نمره ارزیا بی عوامل خارجی

تهیدم

محیفظ کیرزی

0/73
تهفنف
0

عهف

عوزمل دزخل ش خیرد

در دفش شمیره  ،1زاهید کلیف ااییم زسرازتهنک شر ش قهامیی اییوزا کشور ش مبنی زسرخازج زن زاهید زرزئ شفه زست.
جدول  2ـ زاهید کلیف ااییم زسرازتهنک شر ش قهامیی اییوزا کشور
مبنای استخراج

بیانیه

چشمزیفز

شعهیت مودود شر ش قهامیی اییوزا کشور ،شاح
شرینف ماکز توسه شر ش قهامیی  ،سنف چشمزیفز
 10سیل کشور

یضور مقرفرزی در ای هی زلمپیک ش مسیاقیت قهامیی دهیا ش قیرهز ای رعینت زر شهی ،زصو ش موز ن ش
آمو ههی دنن در ایالتان سط ز رانق ا کیرگیا یفزکثا توزا مفنانر ش ییاش زیسیی شینسر ای
تود ا زسرییفزردهی علم ش دهیی  ،ا منظور کسب سکوهی قهامیی ش زرتقیء غاشر مل ش مهاف
شر شکیرزا ا قهامیا ا عنوزا سفیازا شینسر دمهور زسالم زنازا

ابعاد

رسیلت

راح دیمع ش سنف رزهباد توسه اخ تاایت افی
ش شر ش کشور ،شاح شرینف ماکز توسه شر ش
قهامیی ش یظازت یخبگیا

زسرهفزدنیا  ،هفزنت ،ژشریبیی ش آمیده سی شر شکیرزا ش مااییا یخب  ،مسؤلی فن ش مفنازا شر ش
قهامیی اییوزا کشور ای تود ا زر شهی شزال فاهنگ زنازی  -زسالم ش رعینت زصو زخالق ش یضور
زفرخیر آمیز دهت دسرییا ا سکوهی زفرخیر در مییدن مل ش فاز مل ز رانق توسه هوشمنفزی ش ژینفزر
شر ش قهامیی ای ا کیرگیا رافیتهی مودود در دزخل ش خیرج ز کشور اا زسی قوزیی ش مقارزت ش
زر شهی محور

زر شهی
محور

زر شهی اوم  ،چشمزیفز  ،ایییی رسیلت ،زر شهی
فاهنگ کشور ش زداییت ژیشین تحقیق

 -0رشف یاف ز ش شخایر  -1 ،یفظ ،زرتقیء ش توسه زر شهی دنن ش زخالر -9،زشرییر ش عالقمنف -4،
همبسرگ ش زفرخیر مل  -5 ،قییواگازن ش شفیفیت در عملکاد -1 ،عفزلت ش اازاا  -7 ،کیر گاشه ش تأکیف اا
خاد دمه  -3 ،مفنانت ش رهبا مبرن اا دزی ش زخالر -3 ،شدفزا ش تههف کیر ش  -00یفظ یامت ش
دینگیه ا در شر ش

ژ
انف

ز تهیی مهمران قوتهی ،عهفهی ،فاصتهی ش تهفنفهی ژی

رش یظیم شر ش قهامیی اییوزا کشور (اا مبنی رتب -

خباگیا) ،ا منظور تفشن

 SWOTزسرفیده شف (دنونف،0

فانفم

 .)1001تفشن

ش یظازت یهین
رزهبادهی

شورز

چهیرگیی  ،مسرلزم ااگززر

رزهبادهی ز میتان

دلسیت روفیا مغز

اود (هییگا .)0931 ،1ا همی

منظور ای

ااگززر چنی دلسیت ای همازه تیم تحقیق ا تفشن رزهبادهی  ST ,WO, SOش WTژادزخر شف ک در شکل
شمیره  9مشخ

شفه زست.

1 - David
2 - Hanger
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قوتها ( )S

ضعفها ( )W

رزهباد هی SO

رزهباد هی WO

ییا کشور در کسب زفرخیرزت ملد ش ادی -

فرصتها ()O

 تقونت کمی دون ش آرمیاگازنزلملل .
 ژ رنز ش زسرقازر یظیم آمو ش ،تحقیق ش توسه شر ش قهامیی اییوزا. رازی ش زسرقازر یظیم ددیمع ییداش زیسدیی شر ش قهامدیی ادییوزا زعدم زمااییا ،مفنازا ،کیرشنیسیا ش توزیمنفسی آییا.

سهم شر ش قهامیی اییوزا کشور ز زمکیییت زعربیر  ،قییوی ش

 زفززن ش شفی سیمفنانر شر ش کشور.
 رازی تئور ییکمیت ،دشلت ش شفی سی سییسدتهدی شر ش قهامدیی ادییوزاکشور.
 رازی ش زسرقازر یظیم زسرهفزدنیا ا منظور شنیسین  ،ددذب ش ژداشرش دخردازامسرهف در شر ش قهامیی کشور.

تهدیدها ()T

رزهباد هی ST

رزهبادهی WT

 تالش دهت رفع موزیع ش کسب مجو هی عاشر ز ففرزسیواهی ای زلمللا منظور یضور اییوزا شر شکیر ای ژوش زسالم .
 رازی یظیم یقوق زنجید تسهیالت تشونق ا منظور یمینت میل ش سامینگذزر اخ خاوص در شر ش قهامیی اییوزا.

 زلگوژادز  ،رازی ش سیخت زمدیک شر شد شندهه ادییوزا ادی تودد اد مقرضدییتفاهنگ  ،زدرمیع ش زقلیم .
 زنجید شازنط ال م زخذ ش میزایی رشنفزدهی شر ش مؤثا ای زلملل اییوزا در دزخدلکشور.

شکل  9ـ میتان

عهفهی ،قوتهی ،فاصتهی ش تهفنفهی شر ش قهامیی اییوزا کشور

ااز تهیی یو ه هی کلیف عملکاد شر ش قهامیی اییوزا کشور ز منیاع مخرلف همچوا ،اارس زر شهی محور ،
ایییی رسیلت ،تحلیل  ،SWOTچشمزیفز  ،سیخریر مهیشیت زمور شر ش ییا زسرفیده شف ک در دفش شمیره  9ا همازه
زهفز النفمفت مرنیسب ای یو ههی ،زرزئ شفه زست.
جدول  9ـ زهفز النفمفت شر ش قهامیی اییوزا کشور
حوزههای کلیدی عملکرد

اهداف بلند مدت

ردیف
0

ففرزسیواهی ش ایشگیههی

اهبود شر ش قهامیی اییوزا در ففرزسیواهی ش ایشگیههی

1

یظیم زسرهفزدنیا

زفززن

گسراه شنیسین ش ژاشرش زسرهفزدهی شر ش قهامیی اییوزا کشور

9

توزیمنفسی

4

یظیرت اا ااییم هی ،رشنفزدهی ش مسیاقیت شر ش قهامیی اییوزا

اهبود کیفیت ش گسراش یظیرت اا فهیلیتهی شر ش قهامیی اییوزا کشور

5

مفنانت شر ش قهامیی اییوزا

اهبود همیهنگ ش نکپیرچگ مفنانت شر ش قهامیی اییوزا در سازسا کشور

1

یو ه فاهنگ

تاشنج ش گسراش فضی زخالق ش شئوییت زسالم در فهیلیتهی شر ش قهامیی
اییوزا کشور

منیاع زیسیی

زرتقیء سط دزی

ش آگیه منیاع زیسیی شر ش قهامیی اییوزا کشور

در تفشن شیخ هی کلیف عملکاد ز منیاع مخرلف همچوا ،راح دیمع شر ش قهامیی کشور ،تهفزد شر شکیرزا شاکت
کننفه ش مفز هی درنیفر در ای هی آسیین  ،کسب سهمی ش مفز هی درنیفر در ای هی زلمپیک ،مفز هی کسب
شفه توسط اییوزا در مسیاقیت قهامیی دهیا ش آسیی اازسی

ففرزسیواهی

مفز آشر ،ااییم هی

زسرازتهنک چنف کشور

منرخب زسرفیده ش زن شیخ هی ا همازه زهفز کمّ مااور عبیرتنف ز ت
-

کسب سهمی (اییوزا) ش مفز در ای هی زلمپیکت کسب  00سهمی در ای هی زلمپیک  ،1001کسب  0مفز
در ای هی زلمپیک  ،1001کسب  07سهمی در ای هی زلمپیک  1010ش کسب  9مفز در ای هی زلمپیک
.1010

-

شر شکیرزا شاکت کننفه (اییوزا) ش تهفزد مفز هی در ای هی آسیین ت  001شر شکیر شاکتکننفه در ای هی
آسیین  ،1003کسب  5مفز رال 1 ،مفز یقاه 5 ،مفز اایز در ای هی آسیین  015 ،1003شر شکیر شاکت
کننفه در ای هی آسیین  ،1019کسب  3مفز رال 3 ،مفز یقاه 01 ،مفز اایز در ای هی آسیین .1019
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کسب سهمی (اییوزا) در ای هی زلمپیک مسریی ت کسب  1سهمی در ای هی زلمپیک مسریی  ،1003کسب
 4سهمی در ای هی زلمپیک مسریی .1011

-

شر شکیرزا شاکتکننفه (اییوزا) در ای هی

آسیین

مسریی ت  4شر شکیر شاکتکننفه در ای هی

مسریی  1005ش  5شر شکیر شاکتکننفه در ای هی آسیین

آسیین

مسریی .1003

بحث و نتیجهگیری
چشم زیفز شر ش قهامیی کشور اا مبنی زسنید ایالدسر همچوا ،سنف چشمزیفز  10سیل کشور ( 0934 - 0404ه.ش)
(رعو  )0939 ،ش سنف تفایل یظیم دیمع توسه تاایت افی ش شر ش کشور ،ا صورت زرتقی دینگیه شر ش در عاص
منطق ز ش دهیی ؛ ای هف زرتقی دینگیه زنازا در ای هی زلمپیک تی رتب  07-04ش در ای هی آسیین تی رتب  7-4در
زفق  10سیل ؛ ش زرتقی زفرخیرزت ملّ  ،تفشن شفه زست (ش زرت شر ش ش دوزییا )0930،ک چشمزیفز شر ش قهامیی اییوزا
کشور ز یظا مضیمین همچوا ،رعینت زر شهی ،زصو ش موز ن در ایالتان سط ش توسه فاهنگ منیسب شر ش  ،ای آا
همسو زست .در تفشن ایییی رسیلت شر ش قهامیی اییوزا کشور سه شف تی ای اهاهگیا ز یکیت کلیف رسیلت شر ش
کشورهی منرخب ز رانق مطیلهیت تطبیق ایشران اهاه ال م ااده شود .شر ش قهامیی زسرازلیی ،رسیلت خود رز غن -
سی

یفگ مادم زسرازلیی ز رانق شر ش (کمیسیوا شر ش زسرازلیی ،)1001 ،0کیرگاشه ای زلملل

ییا ش شر ش ،رسیلت

خود رز ساعت اخشیفا ا ژیشافت ش زرتقیء ییا ش شر ش در سازسا دهیا (ااییم زسرازتهنک ،)1007-1001 ،شر ش
آفانقی دنوا رسیلت خود رز اهبود کیفیت یفگ مادم ش زرتقیء همبسرگ زدرمیع ز رانق تحقق یفزکثا دسراس ،
رشف ش توسه ش زنجید ااتا در تمیم سطوح مشیرکت شر ش (شر ش ش تفان آفانقی
رسیلت خود رز زفززن

دنوا  ،)1003 ،شر ش کیییدز،

فاصتهی مشیرکت ش ااتا در شر ش ااز مادم کیییدز (سییست شر ش کیییدز )1001 ،ش شر ش

ییو لنف ،رسیلت خود رز تأسی

محیط شر ش ش ساگام ا منظور اهاهمنف یفزکثا زفازد ز آا (شر ش ش تفان ییو لنف،

 ،)1001زعالم کادهزیف ،همیاگوی ک مشیهفه شف ،در ایییی رسیلت شر ش قهامیی اییوزا کشور ییز ا یکیت همچوات ا -
کیرگیا رافیتهی مودود دزخل ش خیرج ز کشور اا زسی

قوزیی ش مقارزت ش زر شهی محور ش دسرییا ا سکوهی

زفرخیر در مییدن مل ش فاز مل  ،تود شف .اا زن زسی  ،ایییی رسیلت شر ش قهامیی اییوزا کشور ای شاح شرینف ماکز
توسه شر ش قهامیی  ،یظازت خباگیا ش راح دیمع ش سنف رزهباد توسه اخ

تاایت افی ش شر ش کشور همازسری ش در

صورت ک ا خوا ا مفید آا عمل شود ،م توزیف ا عملکاد اهرا شر ش قهامیی اییوزا کشور در آننفه کمک شینیی
انمینف .در مین زر شهی محور  ،زر شهی یمینیاگا زصول هسرنف ک ز یظا فاد ش زدرمیع  ،یوع رفریر منیسب ش ااتا
شماده م شویف ش عبیرتنف ز زعرقیدزت انیید نی یقینق ک سی میا آیهی رز گازم م دزرد ش نی یسبت ا آیهی یسی

زست

(ربیب ش ملک  .)0934 ،در مقینس ای ااییم هی شر ش کشورهی منرخب ،زیجم تفانحیت ش شر ش اییوزا زسرازلیی زر ش-
هی محور خود رز موزرد همچوا ،زعربیر ،زشرییر ش عالق  ،درسر ش کمی  ،زصو زخالق  ،تسیش یقور اییا م کنف
(شر ش ییا زسرازلیی .)1005-1003 ،زر شهی محور ااییم رزهباد شر ش آفانقی دنوا عبیرتنف ز ت یوآشر  ،شفیفیت
در فهیلیتهی ،کیر تیم  ،ژیسخ گون

ش زر نیا

مفزشم .در ااییم رزهباد

مذکور اییا شفه ک ها نک ز زهفز

کالا،

زسرازته هی ش ااییم هی عملییت  ،اینف ز زر شهی محور مذکور ژیاش یمیننف (شر ش ش تفان آفانقی دنوا ،)1003 ،
ک ذکا زشرییر ش عالق  ،زصو زخالق ش تسیش یقور در زر شهی محور شر ش اییوزا کشور ای زر شهی محور زرزئ
شفه در ااییم رزهباد کشورهی منرخب همازسری زست .در مجموع ،زر شهی محور تهیی شفه ااز شر ش قهامیی
1 - Australian Sports Commission
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اییوزا کشور ،اییاگا زصو ش آرمیاهی آا زست ش رفریر مفنازا ش کیرکنیا رز دهت دزده ش در تفشن سینا موعوعیت ااییم
زسرازتهنک شر ش قهامیی اییوزا کشور یق
اا زسی

مهم زنفی خوزهنف کاد .یو ههی کلیف عملکاد شر ش قهامیی اییوزا کشور

ایییی رسیلت ،ایییی چشمزیفز  ،زر شهی محور  ،تحلیل  SWOTش اارس سیخریر مهیشیت زمور شر ش ییا

تهیی شفهزیف .در مجموع ،یو ههی کلیف عملکاد ،ا تسهیل فاآننف تفشن ااییم زسرازتهنک ش دسرییا ا زهفز

ش

تحقق زسرازته هی آت شر ش قهامیی اییوزا کشور کمک م کننف ش چیرچوا ا شدود م آشریف ک سینا موعوعیت ا شنهه
زهفز النف مفت ییز ز آاهی ساچشم م گیایف ،همچنی زهفز النف مفت مرنیرا یو ههی یرینج خیص هسرنف ک سی میا
م کوشف در تحقق رسیلت خود ا آیهی دست نیاف (دنونف )1001 ،ش اا مبنی یو ههی کلیف عملکاد سی میا (ژیتانک 0ش
همکیرزا )0971 ،تفشن م شویف .زهفز

النف مفت همچوا ،زفززن

گسراه شنیسین ش ژاشرش زسرهفزدهی شر ش ش

تاشنج ش گسراش فضی زخالق ش شئوییت زسالم در فهیلیتهی شر ش قهامیی اییوزا کشور ای زهفز النف مفت زرزئ شفه
در شر ش کیییدزت زفززن

مشیرکت دزئم کودکیا ،یودوزییا ش سینا گاشههی دیمه ش مشیرکت شر ش همازه ای زخالرمنف

(گاشه میازث شر ش شهب کیییدز )1001 ،همازسری زست .در مجموع ،تفشن زهفز  ،نک ز زقفزمیت مهم در رازی ااییم
زسرازتهنک شر ش قهامیی اییوزا کشور زست ک ایع
نکپیرچ ااز دسرییا ا آیهی م شود .در زن ژهشه

دهتده فهیلیتهی تمیم اخ هی آا ش تالش دسر دمه ش
ییز شیخ هی

کلیف

یو ههی مخرلف تهیی ش ااز ها کفزم اایسب موعوع ،زهفز کمّ مشخ
شیخ هی شزقعگازنیی ش قیال دسرا

( ،)0931مظفا

آذرن ( ،)0935غفازی ( ،)0930گودر

(  )0933همخوزی دزشر  ،ا یرینج مشیاه دست نیفر زست .در

مجموع ،ااییم زسرازتهنک شر ش قهامیی اییوزا کشور اازسی
آا ربق زن مف ژی

گادنف ش تی یف زمکیا تالش شف ک زن

ایشنف ش ای ااییم هی ایالدسر مل همخوزی دزشر ایشنف .ز دنگا یرینج زن تحقیق،

تهیی موقهیت زسرازتهنک شر ش قهامیی اییوزا زست ک ای تحقیقیت افر
( ،)0931زمیاتیش ( ،)0934رعو

عملکاد شر ش قهامیی اییوزا کشور در

مف زیرخیا رازی گادنف ش تمیم موعوعیت منفرج در

ااده شف ش تی یفّ زمکیا تالش شف ،همیهنگ  ،زیسجیم ش ژیوسرگ ال م ای موعوعیت زسرازتهنک آا

یفظ شود ش ای مفید ااییم هی

سی میاهی

ایالتا ش ذنااط ییز مطیاقت دزشر ایشنف .در یهینت م توزا دهت تکمیل

مطیلهیت ژیازموا شر ش قهامیی کشور ا زرزئ ژیشنهیدزت ذنل ژادزختت تحقیق ژیازموا تفشن راح دیمع زسرهفزدنیا
شر ش قهامیی اییوزا کشور ش همچنی تفشن فازننف زسرهفزدنیا شر ش قهامیی در زسریاهی مخرلف کشور ش اارس
سیخریر شر ش قهامیی اییوزا کشور ش زرزئ رزهکیرهی ژیشنهید .
منابع

زمیا تیش ،عل محمف .)0934 ( .شعهیت مودود ش شیخ هی زسرهفزدنیا هنفای سیلن مادزا ز دندفگیه ماایدیا یخبد
کشور .یشان علوم یاکر ش شر ش 15 ،1 ،د . 51
زسرویا ،دیمز .)0931( .مفنانت زسرازتهنک .عل ژیرسیئییا ش سیف محمف زعازا  ،تهازا ،دفرا ژهشه هی فاهنگ .

زله  ،علیاعی .)0939 ( .اارس عملکاد سی میا لیگ یاف ز فوتبی دمهور زسالم زنازا ش مقینس آا ای سی میا لیگ یاف ز
فوتبی ژزژ  .ژینیاییم کیرشنیس زرشف ،دزیشگیه تهازا ،دزیشکفه تاایت افی ش علوم شر ش .
ایرفاشش ،زیمف .)0937( .تحلیل محروز یشانیت شر ش تیاسریا  .0937مهیشیت زمور مطبوعیت ش زرالع رسیی ش زرت فاهنگ ش
زرشید زسالم  0 ،د .13
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افر آذرن  ،نهقوب .)0935( .اارس شعهیت شر ش ژنمنیسریک در زنازا ای رشنکداد تدفشن یظدیم ددیمع توسده مندیاع
زیسیی در شر ش ژنمنیسریک کشور .رسیل دکرا  ،دزیشگیه تهازا.
ژیتانک ،ج .ایلو .)0971 ( .رزهنمی زدازن ااییم رنز زسرازتهنک .مناور شانف کلون  ،چیپ زش  ،یشا آرشن .
خبیا  ،محمف؛ ش مهمیر  ،ژزل  .)0930( .تحلیل سوزت تکوزیفش زنازا .مطیلهیت مفنانت شر ش  09 ،05 ،د .90

خساش زده ،زسفنفنیر .)0937( .مطیله ش رازی ااییم زسرازتهنک کمیر مل زلمپیک دمهور

زسالم زنازا .رسیل

دکرا  ،دزیشگیه تهازا ،دزیشکفه تاایت افی ش علوم شر ش .
دنونف ،فاد .آر .)1001( .مفنانت زسرازتهنک .عل ژیرسیئییا ش محمفزعازا  ،)0935( ،چیپ یهم ،تهازا ،دفرا ژهشه هی
فاهنگ .
رزاینز ،د سنزش .)0931( .مبیی مفنانت .سیف محمف زعازا ش همکیرزا ،چیپ دشم ،تهازا ،دفرا ژهشه هی فاهنگ .
رعیئییا ،عل  .)0931( .مبیی سی میا ش مفنانت ،چیپ ژنجم ،تهازا ،سمت.

رعو  ،سیف محمف یسی  .)0939( .تحلیل سییست خاوص سی

در شر ش کشور ای تأکیف اا شر ش قهامیی  .رسیل دکرا ،

دزیشگیه تهازا ،دزیشکفه تاایت افی ش علوم شر ش .

رعو  ،سیف محمف یسی  .)0934( .زفززن

کیرزن ای سییست خاوص سی

در شر ش .یاکت 5 ،19 ،د .11

ربیب  ،دمی زلفن ؛ ش ملک  ،محمفرعی .)0934( .ااییم رنز زسرازتهنک .چیپ دشم ،تهازا ،تام .
قیسم زده ،رعی .)0933( .مسیا تهیل سی میاهی موفقت فازننف ااییم رنز زسرازتهنک .میهنیم کنرا کیفیت 09 ،00 ،د
.15

غفازی  ،محس  .)0930( .رازی ش تفشن زسرازته

توسه شر ش قهامیی

زسریا گلسریا .ژهشه هی

فیزنولوژ

ش

مفنانت در شر ش 07 ،5 ،د .99

گان  ،مینک؛ ش هولییا ،ایر  .)1003( .سییستگذزر ش زشلونتانف

در توسه شر ش قهامیی  .رعی قازخییلو ش زیسیا

قازخییلو ،چیپ زش  ،تهازا ،کمیر مل زلمپیک دمهور زسالم زنازا.
گودر  ،محمود .)0931( .رازی ش تفشن یظیم دیمع شر ش کشر کشور .یشان ژهشه

در علوم شر ش  99 ،04 ،د .54

مظفا ،سیف زمیا زیمف؛ ش زله  ،علیاعی .)0933( .یظیم دیمع توسه شر ش قهامیی دمهور زسالم زنازا .ش زرت علوم،
تحقیقیت ش فنیشر  ،ژهشهشکفه تاایت افی ش علوم شر ش .
ش زرت شر ش ش دوزییا .)0930( .سنف رزهباد یظیم دیمع توسه تاایت افی ش شر ش کشورت مؤلف توسه شر ش قهامیی .
تهازا ،رزدسیمیی .

ش زرت شر ش ش دوزییا .)0933( .اخ

تکنولوژ

زرالعیت مهیشیت زمور اییوزا .گززرش عملکاد سی  ،0933تهازا،

www.sport.ir
هییگا ،د  .دنونف؛ ش شنل  ،تومی  .ز  .)0931(.مبیی مفنانت زسرازتهنک .سیف محمف زعازا  ،چیپ سوم ،تهازا ،دفرا
ژهشه هی فاهنگ .
Australian Sports Commission. (2006). Strategic Plan: 2006 –2009. www.ausport.gov.au
Australian women sport. (2005-2008). Strategic plan. www.australianwomensport.com.au
Boyd, P. (2005). Forging Future Success: A Strategic Planning Guide for Fijies National
Sport Federations. Fiji Association of Sports and National Olympic Committee,
www.fijiolympiccommittee.com
Department of Canadian Heritage Sport Canada Branch. (2006). Mission, What is Sport
Canada? www.pch.gc.ca
402

2  شماره/2  سال/4931  بهار و تابستان/مدیریت منابع انسانی در ورزش

راسخ و سجادی

IWG: Strategic Plan (2007-2012). Final. www.iwg-gti.org.
Office for Recreation and Sport. (2004). Strategic Planning: A Guide for Recreation and
Sporting Organizations. www.yahoo.com.
Sport and Recreation of New Zealand. (2006). Research strategy for sport, recreation and
physical activity in New Zealand, Phase One: Purpose, Vision, Objectives .
www.sparc.org.nz/research-policy
Sport and Recreation South Africa. (2008). SRSA strategic plan 2008-2012.
www.srsa.gov.za.
Sport England (2002). Game Plan: A strategy for delivering government's sport and
physical activity objectives. A point DCMS/ Strategy unit report.
The Canadian Sport Policy. (2002). Sport Policy. Retrieve from www.pch.gc.ca.
:به این مقاله این گونه استناد کنید
 یشان.SPP مف

توسه شر ش قهامیی اییوزا کشور زنازا اا زسی

409

 زسرازته.)0934( . یاازهلل،  یی یی ؛ ش سجید،رزسخ
.009  د39 ،)1(1 ،مفنانت منیاع زیسیی در شر ش

2015 / Vol. 2 / No. 2 / Pages 93-103

Journal of Human Resource Management in Sport
University of Shahrood

Iran Women's Championships development strategy based on SPP Model
Nazanin Rasekh1 and Seyyed Nasrollah Sajjadi2
1 – Assistance Professor of Sport Management, Sport Sciences Research Institute of Iran
2 – Associate Professor of Sport Management, University of Tehran

Received: 25 January 2015

Accepted: 27 June 2015

Abstract
Objective: The aim of the present research was to Iran Women's Championships
development strategy based on SPP Model.
Methodology: The research method based on the target was application - analytical. To
collect data, documents, review of related literature, the viewpoints of expert's council were
used. Also, a researcher-made questionnaire (the content validity was confirmed by experts
and the reliability was determined by Cronbach's alpha coefficient (α=0.93) was distributed
among the research sample. The statistical population consisted of 172 subjects and based
on Morgan table, the research sample consisted of 130 subjects and based on stratified
random sampling. The data were analyzed by descriptive statistics and Friedman test.
Results: In this research, based on SPP model, vision, mission, and environmental analysis,
key domains of performance, long-term goals, strategies, key indexes of performance and
the titles of mission plans were expressed.
Conclusion: The results showed that women's athletics strategic position in the country in
terms of WT's position and must make defensive strategies.
Keywords: Strategic Plan, Championship Sport, Women, SPP Model.
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