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 مقدمه

آنندفه رز ادی تودد  اد  دشریمدین  ز   رندز  زسدرازتهنک،هی  موفق در سیسرم تکیمل  خود ای زسرفیده ز  ااییم زماش ه سی میا

اد  محکدم  ،هدی ش زعمدی  مدفنانت زسدرازتهنکااییم  کیرگیا ا ای  ،یقیط عهف ش قوت خود تاسیم یموده هی، تهفنفهی،فاصت

 ژادز یدفسدی میی  مد  آمیدز ش کسدب زهدفز هفزنت عملییت، دلب رعینت مشرانیا، رقیات موفقیتکادا موقهیت در ای زر، 

-تهانف زهفز  سی میا، تفشن  رزهباد کل  ااز  دسرییا  ا  آا زهفز  ش تهی  ااییمد  ،رنز  شیملااییم (.  0933،  زدهقیسم)

در مطیلهیت تفایل  توسه  مدفنانت (. 0،0931د  سنزشرزاینز ش ) زستهی گ  ش همیهنگ  فهیلیتهی  عملییت  ااز  نکپیرچ

زسدتت  شدفهعنوزاصورت  ندا رنز  ا زیوزع ااییم  ،(0930) ش شر ش افی یتتاایظیم دیمع سنف رزهباد توسه  رنز  ش ااییم 

تدا ، گسدرادهوداتا اددناژدی ،هین  همچواشنهگ  دزرز  رزهباد  رنز ااییم  ک درییل  ش تیکریک ترزهباد   رنز ااییم  -0

 -1 .تیکریک  در یقط  مقیال سد  شنهگد  فدور قدازر دزرد رنز ااییم گازن  زست؛ ش غینت اودا دزمن  تأثیا ااییم  در سی میا

-هی  قییوی  مادم زست ک  در سطوح توسه  ملّ ، منطق توسه ت شیمل فاآننف زفززن  ش درخور آمی  ش توزیمنف  رنز ااییم 

ادودا  زالددازال م، دزنداه شدمو  ش رندز ااییم مرماکز ش زرشید ت در زن  یوع رنز  ااییم  -9 .زستح ز  ش یر  شها  مطا

رندز  ااییمد  -5 .زسدتزفق  میی  مطداح  ،هیرنز مفتت در زن  یوع ااییم هی  النف، کوتیه ش مییارنز ااییم  -4 .مطاح زست

 مطداح سدی آننفهگداز ش ، آنندفهگداز یی ، گاز گذشر هی  زسی ، ااییم زن   هیت اااایسب ای تیب ا  تغییا ش مشیرکت ذننفع

-ش ااییمد هی  زسدرازتهنک ااییم  شویفتربق دش یوع ااییم  زدزره م هی سی میا زصوالً (.0930،ش زرت شر ش ش دوزییا ) زیفشفه

هدی اداز  کسدب مزندت رقدیار  میاسی  رنز  زسرازتهنک، کمک ا هف  ز  ااییم  (.0931ش همکیرزا، 1زسرویاهی  عملییت  )

هی  دقیدق زمکدیا رنز زیف ک  افشا زقدفزم اد  ااییمد سسیت زدزر  زماش ، ا  یف  ژیچیفه شفهؤهی ش مسی میا  ناز ک  ؛زست

هی  شر شد  همییندف هدا رنز  در سدی میاییسدرنف. ااییمد  مسرثنیهی  شر ش  ییز ز  زن  مقول  زدزم  یییت یفزریف. سی میا

ایعد   ،رندز  در ندک سدی میا شر شد رشد. در یقیقت، ااییم م  ا  شمیرشریف  مفنانت  ن تامهمعنوزا سی میا دنگا  ا 

شر ش قهامدیی  رندز  شدود. آا زهفز  راحش یحوه دسرییا  ا   یی تههی  گاشه  هی ش تالششود تی زهفز  هم  فهیلیتم 

هی  عملییت  زست تدی عدم  آگدیه  ز  مسدیا هی ش ااییم ن  زهفز  کالا، زسرازته ییی منف تفش ،ییز همیینف ها سیسرم دنگا

  .، ایازه  رفر  ش ا  هفر رفر  منیاع میل ، زیسیی ، فیزنک  ش زرالعیت  خود زدرنیب شر د کیردشایرهیاکت اروزیف ز  هاگوی  

 کنندفمیها در آا شاکت م  زاک  شر شکیر ز ر نیفسی میاهی  رقیار  ش شر ش تست ز ز شر ش قهامیی  عبیرت ،ربق تهانف

زلملل  شر ش  ا  علت زنجید ید  غداشر ملد ، رافیدت سدودده  هی  ای موفقیت در میفزا(. 0933مظفا  ش همکیرزا، )

 زسدتهدی  مخرلفد  نیفرد  ز  رانق میزایی  رشنفزدهی  مخرلف ش همچندی  کدیرااد دنپلمیتیدک کلد  آا، زر ش ،زقراید 

مورندت ش دسدرییا  اد  زهدفز  أهی  مل  زلمپیک ااز  زیجدیم مدهف ک  ااخ  ز  کمیر هی یشیا م اارس (. 3100، 3گان )

می  مندیاع مدورد أتوسه  دنب  زلمپیک ش ت ،زیف در شر ش قهامیی زیف ش توزیسر رنز  زسرازتهنک زسرفیده کادهز  ااییم  ،خود

در زند  شدویف.  دسر  ز  کشدورهی محسدوب مد دزش زن ،رازلیی ش چی گیا  دست نیانف، کشور زسهی  چشمییی  ا  موفقیت

زسدت ش  نیفر دسدت 1004ش رتب  دشم در زلمپیدک  1000ا  رتب  سوم در زلمپیک ،0331رزاط ، چی  ز  رتب  چهیرم زلمپیک 

ز   کد رور ا  ؛زسدت  نیفردست 1004ش  1000هی  هی  چهیرم در زلمپیکا  رتب  ،0331زسرازلیی ز  رتب  هفرم در زلمپیک 

زلملل  ااز  شر شدکیرزا ندک موفقیت ای  (.0937خساش   زده، ) شودعنوزا نک زلگو در اخ  شر ش قهامیی  نید م آا ا 

شده  ش زعربیر آا کشور در سدط  دهدیی   کننفهنتتقو  رورکلا  ،زلملل  ش زلمپیک هی  ای در رقیات ) ییا ش مادزا( کشور

                                                 
1 - Robbins and De Senzo  

2 - Stoner  

3 - Green  
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در  آا رشدف ش تاقد  کد  ش سییس  ، زدرمیع فاهنگ  ،زست ز مقول  ش شر ش  فن  دفز ز  مسیئل  ییا شر ش یی  شود.م 

 . زماش هزست شر ش ا  رشنکاد  ییا در قبی  دیمه  هی ریف تمیم ش سییس  فاهنگ  ،زدرمیع  گا رفریرهی اییا ها کشور 

 هدی ش فشدیرهی ضقشدا ز   ندا ادیر تبهی زند  هف کد دم  یشیا ،(ش زلمپیک )دهیی  شر ش  هی رقیات در عاص  یضور  ییا

در عاص  شر ش قهامدیی   ییمصییبدر زن  مییا کشورهی   نیانف.رز م  شر ش  دف  هییفزامیضور در  ش زمکیا رهیمودود 

تدفشن  ااییمد   یند در م م ای موفقیت خود رز تفزشم اخشدنف.أیاکت تو ،زیفهی  رزهباد  ش زداز  آا توزیسر ای تفشن  ااییم 

در تحقیقد  تحدت عندوزا  (0930) غفازید  ؛دشدو مدزشدیره  هیآازسرازتهنک تحقیقیت مرهفد  زیجیم شفه ک  ا  ااخ  ز  

 ،لسدریایشیا دزد ک  زدزره کل شر ش ش دوزییا زسدریا گ« رازی  ش تفشن  زسرازته  توسه  شر ش قهامیی  زسریا گلسریا»

ز  تحدت عندوزا در مقیلد  ،(0930خبیا  ش مهمدیر  )ف. کناینست ز  زسرازته  تفزفه  در مورد شر ش قهامیی  زسرفیده م 

- هی  زخیا رز ادر مسیاقیت کشور  در سی  کننفهشاکتهی  اییوزا تهفزد تیم تود قیالرشف « تحلیل سوزت تکوزیفش زنازا»

یظیم دیمع توسه  شر ش قهامیی  »در تحقیق  ،(0933مظفا  ش همکیرزا ) .زیفسین  کادههی  رشر  تکوزیفش شنیعنوزا قوت

هی  شر ش  تخای  ش گززرش رزهباد یهم رز ا  توسه  سهم شر ش  ییا ز  منیاع مخرلف ففرزسیوا« دمهور  زسالم  زنازا

وعوع  اود ک  ا  شر ش  ییا زند  زمیدف رز افی  کل شر ش کشور م ک  در یگیه زش  زدغیم شر ش اییوزا ای هاچنفدهنف ک  م 

رسف ک  زند  موعدوع کمردا توفیدق نیفرد  م  ا  یظاشل   ،هی رز ا  سمت خود دلب کننفاودزد ک  منیاع مخرلف ففرزسیم 

هدی ادی   یدیا ش کنف ش عفم تخای  عیدالید  مندیاع مخرلدف ففرزسدیوایف م أنهی  ژهشه  ییز زن  موعوع رز تزست. نیفر 

تحلیل محروز  در تحقیق  ،(0937) ایرفاشش .یقیط عهف یظیم شر ش قهامیی  شنیسین  شف ن تامهمعنوزا نک  ز  ا  ،مادزا

رسیی  ش زرت فاهنگ ش زرشید دمهور  زسالم  یشدیا دزد کد  در یدی  ، مهیشیت زمور مطبوعیت  ش زرالع0937یشانیت شر ش  تیاسریا 

هدی  رسدیی  کد  درییل ؛شدودهی  کشدور زیسدی  مد با  شر ش  ییا در زیوزع رسیی ز  ش ژوش  خدی  خیل  یمینت رسیی  ،ییعا

-مفزرزا یسبت اد  شر ش ادییوزا ش مرهیقدب آا تغییدا رشیدف سییسدتتوزینف در زرتقیء سط  آگیه  عموم  مفنازا ش سییستگاشه  م 

 عندوزا در تحقیدق خدود ،(0937) یییریلبییا .یشنفهی  توسه  شر ش اییوزا یق  اسییر  نید  دزشر  اهی ش تهیی  زسرازته گذزر 

 شر ش توسده  ییدز در تحقیدق خدود ،(0934) تدیش زمیدا. دزرد زخالقد  رفریر توسه  ا  ییی  ،قهامیی  شر ش توسه  ک  دکا

   مدیا ز شفهزیجیمهی  اا زسی  اارس  .دزیست مااییا ماایگا ، هی کیرت درد  ش تحایالت سط  زرتقیء ا  منوط رز قهامیی 

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

ادییوزا شر شدکیر کشدورمیا ، 0331سدی   زیف. همچنی  ز هرز کسب ینمود مفزل گوی  اییوزا زنازی  هیچ ،دشره گذشر  ش در زن  شف ک  

ق تیم تیازیفز   ادییوزا ش تکوزیدفش موفد ،هی  آسیین  اوسیاای   درش  1001ک  تنهی در سی   شاکت کادیف (سئو ) ین هی  آسیدر ای  

سیع  ش شیخ  در رشر  تکوزیفش موفق ا  کسب مدفز  اایدز گادنفیدف ش ادی  ،دشی  1001هی  آسیین  ا  کسب مفز  اایز شفیف. در ای  

ک  آ زدژور توزیست مفز  ردال رز در رشدر  شششدو ) مفز  04ای کسب  گوزیجو ش 1000  آسیین  هیتود  ا  کسب رتب  چهیرم  در ای  

ذکا زن  یکر  اسییر مهم زست ک  اییوزا شر شکیر کشورمیا در شازنط  موفق اد  چندی  (، ااز  دمهور  زسالم  زنازا ا  زرمغیا اییشرد

رسف ک  ادی تدفشن  ز  ا  یظا م ه اود، انیاازن  ای شدود چنی  رافیت ایلقوهژیاش   شفیف ک  ااییم  زسرازتهنک  در زن  مورد تفشن  یشف

یهیدهدی  دشلرد  ش  ،در یی  ییعدا(. 0933 ،ش زرت شر ش ش دوزییا) تا  اروزا یاکت کادمنیسب کیر ش سی ااییم  زسرازتهنک ای 

هدی  هی  شر شد ، ایشدگیهتأکشور، هی هی  شر ش غیادشلر  مخرلف  در رزاط  ای شر ش قهامیی  درگیا هسرنف. ففرزسیوا

  ای شر ش قهامیی  درگیا هسدرنف. مشدخ  زسدت کد  شر ش ، کمیر  مل  زلمپیک ش ش زرت شر ش ش دوزییا ها نک ا  یوع

رور مسدرقل ش ادفشا ک  ها نک ز  یهیدهی  مذکور ا در صورت  ،ز  زهمیت اسییر  ااخوردزر اوده ،رنز  در زن  یهیدهیااییم 

یگا  اا شر ش قهامدیی  یوع  اخش  ،رنز  اپادز یفهی  کالا شر ش قهامیی  کشور ا  ااییم هی ش زسرازته سییستتود  ا  

عندوزا هی  شر ش قهامدیی  اد گسرادگ  فهیلیت مورنت ش زهفز  کالا کل سیسرم محقق یخوزهف شف.أم ییکم شفه ش یهینریً
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ادی لدذزف تی یظیم دیمع، رزهباد  ش مفشی  ادا آا یدیکم ایشدف. کنم  هی  یظیم شر ش  کشور زنجیبز  ز  فهیلیتاخ  عمفه

رش   ادود ش دهدت زمرندیع ز تفشن  یشفه   راح ش ااییم  زسرازتهنکگوی  هیچ، کشور اییوزاقهامیی  شر ش  درتی زن   میا  زننک  تود  ا  

 اداتدی زسدت ژهشه  در یظا  زن در ، مفتدرز ی  مفشا ش هزتکی ا  ااییم  افشا ش مفتهی  کوتیها  فهیلیتهی  شر ش  سی میاآشردا 

مدف  ، هدی  مردفزش  در تدفشن  ااییمد  زسدرازتهنکدر مقینس  ای دنگدا مدف  زن  مف  ( ،)1005، 1اونف) SPP0مبنی  مف 

ییمد  ااتدفشن  زددززء کلیدف   ا  (،رز ژوش  دهف ااییم  زسرازتهنککلی  زاهید نک اهرا توزیست ، مف  هیل مش  هیرشزردخط

 (.0)شکل ژادزخر  شودشر ش قهامیی  اییوزا  زسرازتهنک

    

 

 

 

 

 

 

 

 SPP مف  ـ 4کل ش

   شناسیروش

 ا  اارس  هیدزده گادآشر  ااز  آا در ک  زست رزهباد ش ز  یوع مطیلهیت  تحلیل  -کیرااد  ز  یظا هف  ،تحقیق زن 

 رزهباد  هی تحلیلدلسیت  ااگززر  شفه ش طیلهیت زیجیمم تحلیل ،یفهیاذ ش  مخیربیا ز  یظاسنج  مسرنفزت، ش مفزر 

شنهه هی  )شر ش هی  شر ش سی  ففرزسیواؤر ،شیمل یفا( 070) دیمه  آمیر  تحقیق شف. ژادزخر در شورز  یخبگیا 

یوزا ا شر ش ایمسئوال، هیزسریا شر ش ش دوزییامفنازا کل  هی  شر ش  در قسمت اییوزا،یوزب رئی  ففرزسیوااییوزا(، 

کنوا ش کیرشنیسیا  ا در یو ه ز   میا ژیاش   زیقالب زسالم  تی ش زرت شر ش ش دوزییاهی، مسئولی  شر ش اییوزا در زسریا

ش ( 090) 9، ربق دفش  ااآشرد یجم یموی  مورگیایموی  تحقیق. عمل آمفا سنج  ک  ز  آیهی یظا اودیفمهیشیت شر ش اییوزا 

  سیخر محقق هی ز  ژاسشنیم  یظاسنج  ز  یموی  تحقیق، اخ  در .یفزیرخیب شفز   گیا  تایدف  ربقش ا  رشش یموی 

دسر  ش اارس  مفزر  اگیا علم  ش زدازن  ش زسنید ایالزسط  یظازت شورز  خبش زن  ژاسشنیم  ا د اارس  شعهیت مودود

 زسرفیده شف. هیانف  گون دهت رتب  فم فان آ موا ز  ،هیدزده تحلیل در .(=39/0α) ماتبط ای شر ش قهامیی  تهی  گادنف

 رزهباد  هی تحلیلش  ظاسنج ی تطبیق ، مطیلهیت مسرنفزت، ش مفزر  اارس  ز  ییصل هی دزده تحلیل ش تجزن  ز  ژ 

 .یفزدززء کلیف  ااییم  زسرازتهنک زسرخازج شف ش هی، زسرازته یخبگیا شورز 

 

 

                                                 
1 - Strategic Planning Programming 

2 - Boyd 

3 - Morgan  

تحلیل محیط  -9
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شیخ  هی  کلیف  عملکاد -7
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 هایافته

ش سیخت، یفظ ش یگهفزر ، اادزشت نی  کشور )رشف ت زسرازتهنک شر ش قهامیی  اییوزاا  منظور تهیی  موقهی ،در زن  اخ 

شکل ) ز  یرینج میتان  عوزمل دزخل  ش خیرد  ،ژادزخر  )قوت، عهف، فاصت ش تهفنف( هیانف  گون ا  رتب  ،(کادا رهی

 دهف.یشیا م  0ی  یرینج آ موا فانفم زس اارز ا  همازه میییگی  رتب  هی گون  ،0شمیره  دفش  .شف  زسرفیده (1شمیره 

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

 میانگین رتبه  عوامل گویه

 هیقوت

 03/4 کمی  دون  ش زیگیزه فززننفه  ییا قهامیا کشور ااز  کسب زفرخیرزت مل  ش ای  زلملل 

 51/9 آسیین  ش ای  زلملل رشیف رش ا  رشف کسب مفزلهی  اییوزا در مسیاقیت 

 14/9 زرتقیءسط  دزی  ش آگیه  هی  منیاع زیسیی  شر ش اییوزا ش شدود  ییا تحایلکاده در شر ش کشور

 03/9 یمینت ش نا، مهیشیی  ش مفنازا زرشف شر ش کشور ز  توسه  شر ش قهامیی  اییوزا

 هیعهف

 11/03 ییش  ز  ای زرنیا  ش یمینت میل  اخ  خاوص  در شر ش قهامیی  اییوزازخرایص  محفشد اودد  ز  منیاع عموم  ششدود مشکالت  

 3/05 کمبود فضیهی، زمکیییت ش تجهیززت شر ش اییوزا ای تود  ا  کثات دمهیت ش عاشرت اهاه منف  اییوزا ز  فضیهی  شر ش  ساژوشیفه

 30/05 کشور ییمشخ  اودا سییست هی  فاهنگ  توسه  ش تاشنج شر ش قهامیی  اییوزا

 57/04 محفشد اودا فاصت هی  کسب تجاا  مفنازا، راییا ش شر شکیرزا در رقیات هی  مل  ش ای  زلملل 

 15/09 ژیئی  اودا سط  زخرییرزت، یق  ش سهم اییوزا در تامیم سی   هی، تامیم گیا  هی ش ااییم  هی  زسرازتهنک شر ش قهامیی  کشور

 5/09 ای  زلملل  شر ش اییوزا در دزخل کشور ش کمبود مسیاقیت ش زردشهی  شر ش مل  ش ایشگیه  اییوزا محفشدنت ااگززر  رقیات هی 

 00/09 فقفزا یظیم شنیسین ، دذب ش ژاشرش زسرهفزدهی  شر ش  در شر ش قهامیی  اییوزا کشور

 37/01 ( در شر ش قهامیی  اییوزاR&D)کمبود تهیمل ای مازکز علم  کشور ش یبود یظیم 

 33/01 کمبود زرتبیریت مفنازا ش یو ه هی  شر ش قهامیی  اییوزا ای سی میا هی ش زرگیا هی  ای  زلملل 

 هیفاصت

 59/4 زفززن  گازن  دخرازا ش اییوزا کشور ا  فهیلیت هی  شر ش قهامیی  ش زیگیزه یضور در مییدن  دزخل  ش خیرد 

 91/4 ایت افی زفززن  قیال تود  اییوزا دزیشجو در رشر  تا

 35/9 یگاش مثبت ااخ  مسئولی  زرشف یظیم ااز  رشف ش زرتقی  شر ش اییوزا کشور

 11/9 شدود یگاش مثبت در ای  یمیننفگیا مجل  اونهه فازکسیوا شر ش در مورد شر ش قهامیی  اییوزا

 30/1 0404شدود چشم زیفز  منیسب در ااییم  زنازا 

 تهفنفهی

 37/3 دیمه  یسبت ا   شر ش اییوزا دنت هی  فاهنگ  درشدود اهض  ز  محفش

 31/3 ییتوزی  رسیی  هی در ژوش  خبا  افلیل محفشدنت  هی  مودود

 99/3 فقفزا تود  ا  مشیرکت اخ  خاوص  ش اسرا سی   ااز  دیذب اودا شر ش ز  منظا میل  

 90/3 زمکیا کم میزایی  ااز  ژذناش مسیاقیت اییوزا 

 01/3 فا  یظیم توسه  تاایت افی  ش شر ش کشور در ااییم  چهیرم توسه یش زداز

 41/3 یضور مفنازا ییکیرزمف ش غیا شر ش  در سطوح مخرلف مفنانر  شر ش اییوزا

 14/3 زرالع سییسرگذزرزا ش قییوا گذزرزا ز  منیفع شر ش قهامیی  در یو ه  ییافقفزا 

 03/3 کت  در مسیاقیت ای یجیب زسالم محفشنت قوزیی  ااخ  رشر  هی ااز  شا

 70/7 رشف سانع شر ش قهامیی  اییوزا  در منطق  ش دنگا کشورهی

 14/7 کم توده  مسئولی  النف ژین  ا   شر ش قهامیی   ییا

 47/7 سامین  گذزر  محفشد دشلت در شر ش قهامیی  اییوزا

 عوزمل یمازت مجموع ک  دزد یشیا یرینج ،در شورز  خباگیا یاشی ا ش درشی  عوزمل میتان  زر نیا  ژ  ز  زیجیم محیسبیت

 ،عوزمل درشی  لحیظ ز  شر ش قهامیی  اییوزا کشور ک  ییک  ز  آا زست ،73/0 ش 34/0ای  اازاا ش ایاشی  ا  تاتیب درشی 

زست.  یموده عمل عهیف زیی تهفنفهی کنرا  در ش یکاده هی زسرفیدهفاصت ز  خوا  ا  ،ش ز  یظا عوزمل ایاشی  دزرز  عهف

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

 توزیین  عفم ش هیقوت اا هیعهف چیاگ  دلیلا  ک  گفت توزام  دنگا عبیرت ا  ش دزرد قازر WT موقهیت در زسرازتهنک

 تی شعهیت یمینف زتخیذ تفزفه  زسرازته  ،زست اهرا زیرمیل  تهفنفهی  دفع ش هیفاصت ز  زسرفیده رشر ش قهامیی  اییوزا د

 .یگادد افتا کنوی  شعهیت شر ش قهامیی  اییوزا ز 

                                                 
1 - Friedman 

 فاصت
 

4 
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 داخلی عوامل ارزیابی نمره

 میتان  عوزمل دزخل  ش خیرد ـ  2 شکل

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

 زاهید کلیف  ااییم  زسرازتهنک شر ش قهامیی  اییوزا کشورـ  2جدول 

 بیانیه مبنای استخراج ابعاد

قهامیی  اییوزا کشور، شاح  شعهیت مودود شر ش زیفز چشم

زیفز  شرینف ماکز توسه  شر ش قهامیی ، سنف چشم

 سیل  کشور 10

هی، زصو  ش موز ن  ش ز  ای رعینت زر شهی  زلمپیک ش مسیاقیت قهامیی  دهیا ش قیرهیضور مقرفرزی  در ای  

ییاش  زیسیی  شینسر  ای  کیرگیا  یفزکثا  توزا مفنانر  شهی  دنن  در ایالتان  سط  ز  رانق ا آمو ه

منظور کسب سکوهی  قهامیی  ش زرتقیء غاشر مل  ش مهاف  تود  ا  زسرییفزردهی  علم  ش دهیی ، ا 

 عنوزا سفیازا شینسر  دمهور  زسالم  زنازاشر شکیرزا  ا قهامیا ا 

راح دیمع ش سنف رزهباد  توسه  اخ  تاایت افی   رسیلت

وسه  شر ش کشور، شاح شرینف ماکز ت ش شر ش

 قهامیی  ش یظازت یخبگیا

شر ش سی   شر شکیرزا ش مااییا یخب ، مسؤلی  فن  ش مفنازا آمیدهزسرهفزدنیا ، هفزنت، ژشریبیی  ش 

یضور زسالم  ش رعینت زصو  زخالق  ش  -هی  شزال  فاهنگ زنازی  قهامیی  اییوزا کشور ای تود  ا  زر ش

 ز  رانق توسه  هوشمنفزی  ش ژینفزرفاز مل   در مییدن  مل  شرخیر آمیز دهت دسرییا  ا  سکوهی  زفزفرخیر 

 اا زسی  قوزیی  ش مقارزت ش هی  مودود در دزخل ش خیرج ز  کشورکیرگیا  رافیتای ا شر ش قهامیی  

 هی  محور زر ش

هی  زر ش

 محور 

هی  زیفز ، ایییی  رسیلت،  زر شهی  اوم ، چشمزر ش

 ژیشین  تحقیقش زداییت کشور  فاهنگ 

 -4زشرییر ش عالقمنف ، -9هی  دنن  ش زخالر،یفظ، زرتقیء ش توسه  زر ش -1ز  ش شخایر ، رشف یاف  -0

کیف اا أکیر گاشه  ش ت -7عفزلت ش اازاا ،  -1گازن  ش شفیفیت در عملکاد، قییوا -5همبسرگ  ش زفرخیر مل ، 

یفظ یامت ش  -00شدفزا ش تههف کیر  ش  -3، مفنانت ش رهبا  مبرن  اا دزی  ش زخالر -3خاد دمه ، 

 دینگیه  ا در شر ش

-)اا مبنی  رتب  کشور  رش  یظیم شر ش قهامیی  اییوزا هی ش تهفنفهی  ژی، فاصتهیهی، عهفژ  ز  تهیی  مهمران  قوت

 ،0دنونف) زسرفیده شف SWOT تفشن  رزهبادهی ز  میتان ، ا  منظور انف  فانفم  ش یظازت یهین  شورز  خباگیا(

ا  همی  منظور ای (. 0931، 1هییگا) اود مسرلزم ااگززر  دلسیت روفیا مغز  ،تفشن  رزهبادهی  چهیرگیی (. 1001

 شکلک  در  ژادزخر  شف WTشST ,WO, SO ای همازه  تیم تحقیق ا  تفشن  رزهبادهی   ااگززر  چنی  دلسیت 

 مشخ  شفه زست. 9شمیره 

 

 

                                                 
1 - David 

2 - Hanger 

 محیفظ  کیرزی  تهیدم 
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 (Wها ) ضعف (Sها )  قوت 

ت
ص

فر
ا )

ه
O) 

 WOرزهباد هی  SOرزهباد هی  
-ی ش اد   ییا کشور در کسب زفرخیرزت ملد ن گازش آرمیا ن دوکمی  نتتقو -

 . زلملل

  .اییوزا  ش توسه  شر ش قهامیی یقش زسرقازر یظیم آمو ش، تحق نز ر ژ -

وزا زعدم ز  ادیی  شر ش قهامدیی  زیسدیی یداش ش زسرقازر یظیم ددیمع ی رازی  -

 .ییاآ  توزیمنفسی  ، کیرشنیسیا شنازا، مفییاماا

ش   ، قییوی اییوزا کشور ز  زمکیییت زعربیر  سهم شر ش قهامیی  سی ش شفی  ن زفزز -

 .شر ش کشور نانر مف

ادییوزا   شر ش قهامدیی هدی ییسدتس  سی دشلت ش شفی  یت،ییکم  تئور  رازی -

 .کشور

، ددذب ش ژداشرش دخردازا ن شنیسی ا  منظور نیا هفزدش زسرقازر یظیم زسر رازی  -

 .کشور  مسرهف در شر ش قهامیی

ا )
ده

دی
ته

T) 

 WTرزهبادهی   STرزهباد هی  
  زلمللی ا هی یواز  ففرزس  عاشر  تالش دهت رفع موزیع ش کسب مجو هی -

 . ا  منظور یضور اییوزا شر شکیر ای ژوش  زسالم

 ن ش سامی  میل نتا  منظور یمی نق تشو یالتهتس نجیدز  یظیم یقوق رازی  -

 .اییوزا  در شر ش قهامیی  اخ  خاوص  گذزر

زلگوژادز  ، رازی  ش سیخت زمدیک  شر شد  شندهه ادییوزا ادی تودد  اد  مقرضدییت  -

 .فاهنگ ، زدرمیع  ش زقلیم 

ل زلملل  اییوزا در دزخدثا ای ؤزنجید شازنط ال م زخذ ش میزایی  رشنفزدهی  شر ش  م -

 .کشور

 

 هی ش تهفنفهی  شر ش قهامیی  اییوزا کشورهی، فاصتهی، قوتمیتان   عهف ـ 9شکل 

، هی  محور زر شاارس   ،هی  کلیف  عملکاد شر ش قهامیی  اییوزا کشور ز  منیاع مخرلف  همچواااز  تهیی  یو ه

ا  همازه  9شمیره ک  در دفش   شف سرفیدهزسیخریر مهیشیت زمور شر ش  ییا ، زیفز ، چشمSWOTتحلیل  ،ایییی  رسیلت

  زرزئ  شفه زست. ،هیزهفز  النفمفت مرنیسب ای یو ه

 زهفز  النفمفت شر ش قهامیی  اییوزا کشورـ  9جدول 

 اهداف بلند مدت های کلیدی عملکردحوزه ردیف

 هیهی ش ایشگیهاهبود شر ش قهامیی  اییوزا در ففرزسیوا هیهی ش ایشگیهففرزسیوا 0

 زفززن  گسراه شنیسین  ش ژاشرش زسرهفزدهی  شر ش قهامیی  اییوزا کشور یظیم زسرهفزدنیا  1

 زرتقیء سط  دزی  ش آگیه  منیاع زیسیی  شر ش قهامیی  اییوزا کشور توزیمنفسی   منیاع زیسیی  9

 هی  شر ش قهامیی  اییوزا کشوراش یظیرت اا فهیلیتاهبود کیفیت ش گسر هی، رشنفزدهی ش مسیاقیت شر ش قهامیی  اییوزا ااییم  یظیرت اا 4

 اهبود همیهنگ  ش نکپیرچگ  مفنانت شر ش قهامیی  اییوزا در سازسا کشور مفنانت شر ش قهامیی  اییوزا 5

هی  شر ش قهامیی  تاشنج ش گسراش فضی  زخالق  ش شئوییت زسالم  در فهیلیت یو ه فاهنگ  1

 اییوزا کشور

شر شکیرزا شاکت تهفزد شر ش قهامیی  کشور،  راح دیمع ،ز  منیاع مخرلف  همچوا   کلیف  عملکادیهتفشن  شیخ  در

هی  کسب مفز هی  زلمپیک، هی  درنیفر  در ای  هی  آسیین ، کسب سهمی  ش مفز هی  درنیفر  در ای  فز مکننفه ش 

هی  زسرازتهنک چنف کشور ااییم آشر، هی  مفز ازسی  ففرزسیوقهامیی  دهیا ش آسیی اا مسیاقیت شفه توسط اییوزا در

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

مفز   0کسب ، 1001هی  زلمپیک سهمی  در ای   00کسب ت هی  زلمپیکیوزا( ش مفز  در ای  کسب سهمی  )ای -

هی  زلمپیک مفز  در ای   9کسب ش  1010ی  زلمپیک هسهمی  در ای   07کسب ، 1001هی  زلمپیک در ای  

1010. 

هی  کننفه در ای  شر شکیر شاکت 001ت هی  آسیین هی در ای  تهفزد مفز  شر شکیرزا شاکت کننفه )اییوزا( ش -

شر شکیر شاکت  015، 1003هی  آسیین  مفز  اایز در ای   5مفز  یقاه،  1مفز  رال،  5کسب ، 1003آسیین  

 .1019هی  آسیین  مفز  اایز در ای   01مفز  یقاه،  3مفز  رال،  3کسب ، 1019هی  آسیین  در ای  کننفه 
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کسب ، 1003هی  زلمپیک  مسریی  سهمی  در ای   1کسب ت هی  زلمپیک  مسریی کسب سهمی  )اییوزا( در ای   -

 .1011هی  زلمپیک  مسریی  سهمی  در ای   4

هی  آسیین  کننفه در ای  شر شکیر شاکت 4ت هی  آسیین   مسریی در ای  ا( کننفه )اییوزشر شکیرزا شاکت -

 .1003هی  آسیین   مسریی  کننفه در ای  شر شکیر شاکت 5ش  1005 مسریی  

 گیریبحث و نتیجه

ه.ش(  0934 - 0404سیل  کشور ) 10زیفز  سنف چشم ،زسنید ایالدسر  همچوامبنی   چشم زیفز  شر ش قهامیی  کشور اا

صورت زرتقی  دینگیه شر ش  در عاص  ش سنف تفایل  یظیم دیمع توسه  تاایت افی  ش شر ش کشور، ا ( 0939رعو ، )

در  7-4هی  آسیین  تی رتب  در ای  ش  07-04هی  زلمپیک تی رتب  ز  ش دهیی ؛ ای هف  زرتقی  دینگیه زنازا در ای  منطق 

زیفز  شر ش قهامیی  اییوزا ک  چشم( 0930،ش زرت شر ش ش دوزییا) زست شفهتفشن   ،سیل ؛ ش زرتقی  زفرخیرزت ملّ  10زفق 

توسه  فاهنگ منیسب شر ش ، ای آا  شهی، زصو  ش موز ن  در ایالتان  سط  رعینت زر ش ،ز  یظا مضیمین  همچواکشور 

گیا  ز  یکیت کلیف  رسیلت شر ش تفشن  ایییی  رسیلت شر ش قهامیی  اییوزا کشور سه  شف تی ای اهاهدر  زست. همسو

-رسیلت خود رز غن  ،شر ش قهامیی  زسرازلیی کشورهی  منرخب ز  رانق مطیلهیت تطبیق  ایشران  اهاه ال م ااده شود.

رسیلت  ،زلملل   ییا ش شر شیرگاشه ای ک ،(1001، 0کمیسیوا شر ش زسرازلیی) سی    یفگ  مادم زسرازلیی ز  رانق شر ش

شر ش ، (1007-1001ااییم  زسرازتهنک، )  ییا ش شر ش در سازسا دهیا خشیفا ا  ژیشافت ش زرتقیءخود رز ساعت ا

رز اهبود کیفیت  یفگ  مادم ش زرتقیء همبسرگ  زدرمیع  ز  رانق تحقق یفزکثا  دسراس ،  آفانقی  دنوا  رسیلت خود

 ،، شر ش کیییدز(1003  آفانقی  دنوا ، شر ش ش تفان) رشف ش توسه  ش زنجید ااتا  در تمیم  سطوح مشیرکت شر ش 

ر ش ش ش (1001)سییست شر ش کیییدز،  هی  مشیرکت ش ااتا  در شر ش ااز  مادم کیییدزرز زفززن  فاصت رسیلت خود

شر ش ش تفان  ییو لنف، ) ز  آازفازد منف  یفزکثا  ا  منظور اهاهش ساگام  سی  محیط شر ش  أرسیلت خود رز ت ،ییو لنف

-ا  تهمچواییز ا  یکیت  رسیلت شر ش قهامیی  اییوزا کشور  در ایییی  ،گوی  ک  مشیهفه شفهمیا ،زیفزعالم کاده (،1001

دسرییا  ا  سکوهی  ش هی  محور  زر ش اا زسی  قوزیی  ش مقارزت ش هی  مودود دزخل ش خیرج ز  کشورکیرگیا  رافیت

زسی ، ایییی  رسیلت شر ش قهامیی  اییوزا کشور ای شاح شرینف ماکز  اا زن  .، تود  شففاز مل  در مییدن  مل  شزفرخیر 

ش در  همازسریش راح دیمع ش سنف رزهباد  توسه  اخ  تاایت افی  ش شر ش کشور  توسه  شر ش قهامیی ، یظازت خباگیا

آننفه کمک شینیی  توزیف ا  عملکاد اهرا شر ش قهامیی  اییوزا کشور در م  ،ک  ا  خوا  ا  مفید آا عمل شودصورت 

یوع  رفریر منیسب ش ااتا  ،گا زصول  هسرنف ک  ز  یظا فاد  ش زدرمیع هی یمینیازر ش ،هی  محور  مین  زر شدر  انمینف.

 دزرد ش نی یسبت ا  آیهی یسی  زستشویف ش عبیرتنف ز  زعرقیدزت انیید  نی یقینق  ک  سی میا آیهی رز گازم  م شماده م 

-هی  شر ش  کشورهی  منرخب، زیجم  تفانحیت ش شر ش اییوزا زسرازلیی زر شدر مقینس  ای ااییم  (.0934 ربیب  ش ملک ،)

 کنفزعربیر، زشرییر ش عالق ، درسر  ش کمی ، زصو  زخالق ، تسیش  یقور اییا م  ،هی  محور  خود رز موزرد  همچوا

زهباد  شر ش آفانقی  دنوا  عبیرتنف ز ت یوآشر ، شفیفیت ااییم  ر هی  محور زر ش .(1005-1003)شر ش  ییا زسرازلیی، 

نک ز  زهفز  کالا،  گون  ش زر نیا  مفزشم. در ااییم  رزهباد  مذکور اییا شفه ک  هاهی، کیر تیم ، ژیسخدر فهیلیت

 ،(1003قی  دنوا ، شر ش ش تفان  آفان) هی  محور  مذکور ژیاش  یمیننفاینف ز  زر ش ،هی  عملییت هی ش  ااییم زسرازته 

زرزئ  هی  محور  شیوزا کشور ای زر هی  محور  شر ش ایزر ش در زشرییر ش عالق ، زصو  زخالق  ش تسیش  یقورذکا ک  

هی  محور  تهیی  شفه ااز  شر ش قهامیی  در مجموع، زر ش همازسری زست.شفه در ااییم  رزهباد  کشورهی  منرخب 

                                                 
1 - Australian Sports Commission 
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ش در تفشن  سینا موعوعیت ااییم   رز دهت دزدهش رفریر مفنازا ش کیرکنیا  زستهی  آا رمیاگا زصو  ش آیااییوزا کشور، ای

هی  کلیف  عملکاد شر ش قهامیی  اییوزا کشور یو ه زسرازتهنک شر ش قهامیی  اییوزا کشور یق  مهم  زنفی خوزهنف کاد.

ش اارس  سیخریر مهیشیت زمور شر ش  ییا   SWOTهی  محور ، تحلیل زیفز ، زر شاا زسی  ایییی  رسیلت، ایییی  چشم

ا  تسهیل فاآننف تفشن  ااییم  زسرازتهنک ش دسرییا  ا  زهفز  ش  ،هی  کلیف  عملکادیو ه، در مجموعزیف. تهیی  شفه

هه شن اآشریف ک  سینا موعوعیت شدود م  کننف ش چیرچوا  اکمک م شر ش قهامیی  اییوزا کشور هی  آت  تحقق زسرازته 

ک  سی میا هسرنف یرینج خیص   هیا یو هرمرنی مفت زهفز  النف، همچنی  گیایفم هی ساچشم  ییز ز  آازهفز  النف مفت 

ش  0ژیتانک) هی  کلیف  عملکاد سی میایو ه مبنی ش اا  (1001 ،دنونف) کوشف در تحقق رسیلت خود ا  آیهی دست نیافم 

 شگسراه شنیسین  ش ژاشرش زسرهفزدهی  شر ش  زفززن  ،همچوا  النف مفت  زهفز شویف.م تفشن    (0971 همکیرزا،

النف مفت زرزئ  شفه  ای زهفز هی  شر ش قهامیی  اییوزا کشور تاشنج ش گسراش فضی  زخالق  ش شئوییت زسالم  در فهیلیت

 منف کت شر ش  همازه ای زخالرمشیرهی  دیمه  ش زفززن  مشیرکت دزئم  کودکیا، یودوزییا ش سینا گاشه کیییدزتدر شر ش 

نک  ز  زقفزمیت مهم در رازی  ااییم   ،، تفشن  زهفز در مجموع .زست همازسری( 1001میازث شر ش  شهب  کیییدز،  )گاشه

ش تالش دسر  دمه  ش آا هی  هی  تمیم  اخ ده  فهیلیتزست ک  ایع  دهت شر ش قهامیی  اییوزا کشورزسرازتهنک 

در  شر ش قهامیی  اییوزا کشورهی  کلیف  عملکاد ژهشه  ییز شیخ زن  در  د.شویا  ا  آیهی م نکپیرچ  ااز  دسری

زن    مشخ  گادنف ش تی یف زمکیا تالش شف ک  یسب موعوع، زهفز  کمّش ااز  ها کفزم ااتهیی  هی  مخرلف یو ه

 ،ن  تحقیقز  دنگا یرینج ز .ایشنفخوزی  دزشر  همدسر  مل  هی  ایالگازنیی  ش قیال دسرا  ایشنف ش ای ااییم هی شزقعشیخ 

 (، گودر  0930) (، غفازی 0935) آذرن زا زست ک  ای تحقیقیت افر  شر ش قهامیی  اییوتهیی  موقهیت زسرازتهنک 

در  ه  دست نیفر  زست.ا  یرینج مشیا ،همخوزی  دزشر  (0933)  ، مظفا (0931) ، رعو (0934) (، زمیاتیش0931)

تمیم  موعوعیت منفرج در رازی  گادنف ش زیرخیا  زسی  مف  اا شر ش قهامیی  اییوزا کشوراییم  زسرازتهنک ، امجموع

زسرازتهنک آا ژیوسرگ  ال م ای  موعوعیت ش  زیسجیم ،همیهنگ  ،زمکیا تالش شف تی یفّآا ربق زن  مف  ژی  ااده شف ش 

توزا دهت تکمیل در یهینت م  اط ییز مطیاقت دزشر  ایشنف.هی  ایالتا ش ذناهی  سی میاااییم مفید یفظ شود ش ای 

مطیلهیت ژیازموا شر ش قهامیی  کشور ا  زرزئ  ژیشنهیدزت ذنل ژادزختت تحقیق ژیازموا تفشن  راح دیمع زسرهفزدنیا  

اارس   ش هی  مخرلف کشورتفشن  فازننف زسرهفزدنیا  شر ش قهامیی  در زسریاشر ش قهامیی  اییوزا کشور ش همچنی  

 کیرهی  ژیشنهید .سیخریر شر ش قهامیی  اییوزا کشور ش زرزئ  رزه

 منابع

 ماایدیا یخبد  دندفگیه ز  مادزا سیلن  هنفای  زسرهفزدنیا  هی شیخ  ش مودود شعهیت(. 0934) . محمف تیش، عل  زمیا

  . 51د  15 ،1شر ش،  ش یاکر  علوم یشان  .کشور

 هی  فاهنگ . تهازا، دفرا ژهشه  ،سیف محمف زعازا  عل  ژیرسیئییا ش .رازتهنکمفنانت زس(. 0931) .زسرویا، دیمز

ز  ز  فوتبی  دمهور  زسالم  زنازا ش مقینس  آا ای سی میا لیگ یاف اارس  عملکاد سی میا لیگ یاف (. 0939)  .زله ، علیاعی

 ت افی  ش علوم شر ش .، دزیشکفه تاایزرشف، دزیشگیه تهازاییم  کیرشنیس ژینیا  .فوتبی  ژزژ 

سیی  ش زرت فاهنگ ش مهیشیت زمور مطبوعیت  ش زرالع ر .0937تحلیل محروز  یشانیت شر ش  تیاسریا  .(0937) .ایرفاشش، زیمف

 .13د  0 زرشید زسالم ،

                                                 
1 - Patrick 
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 مندیاع توسده  ددیمع یظدیم تدفشن  رشنکداد ای زنازا در ژنمنیسریک شر ش شعهیت اارس . (0935) .، نهقوبآذرن  افر  

 .تهازا دزیشگیه دکرا ، رسیل  .کشور ژنمنیسریک شر ش در زیسیی 

 چیپ زش ، یشا آرشن . مناور شانف  کلون ، .رنز  زسرازتهنکرزهنمی  زدازن  ااییم (. 0971)  .ژیتانک، ج. ایلو

 .90د  09، 05،  ش مطیلهیت مفنانت شر .تحلیل سوزت تکوزیفش زنازا(.  0930) .مهمیر ، ژزل  ؛ شخبیا ، محمف

. رسیل  مطیله  ش رازی  ااییم  زسرازتهنک کمیر  مل  زلمپیک دمهور  زسالم  زنازا(. 0937) . زده، زسفنفنیرخساش 

 دزیشکفه تاایت افی  ش علوم شر ش .یشگیه تهازا، ، دزدکرا 

هی  ازا، دفرا ژهشه (، چیپ یهم، ته0935)محمفزعازا ،  ییا شئعل  ژیرسی .مفنانت زسرازتهنک(. 1001) .آر .فاد ،دنونف

 فاهنگ . 

 هی  فاهنگ .سیف محمف زعازا  ش همکیرزا، چیپ دشم، تهازا، دفرا ژهشه  .مبیی  مفنانت (.0931) .رزاینز، د  سنزش

 .تچیپ ژنجم، تهازا، سم ،مبیی  سی میا ش مفنانت(. 0931) .ییا، عل ئرعی

رسیل  دکرا ،  .کیف اا شر ش قهامیی أشر ش کشور ای تسی   در تحلیل سییست خاوص (. 0939) .رعو ، سیف محمف یسی 

 دزیشکفه تاایت افی  ش علوم شر ش .، دزیشگیه تهازا

 .11د  5، 19 یاکت، .شر ش در سی  خاوص  سییست ای کیرزن  زفززن (. 0934) .یسی  محمفسیف  رعو ،

 پ دشم، تهازا، تام .  چی .رنز  زسرازتهنکااییم (. 0934) .ش ملک ، محمفرعی ؛ن ربیب ، دمی  زلف

د  09 ،00، میهنیم  کنرا  کیفیت .رنز  زسرازتهنکهی  موفقت فازننف ااییم مسیا تهیل  سی میا(. 0933) . زده، رعیقیسم

15. 

هی  فیزنولوژ  ش ژهشه  .رازی  ش تفشن  زسرازته  توسه  شر ش قهامیی  زسریا گلسریا(. 0930) .غفازی ، محس 

 .99د  07 ،5مفنانت در شر ش، 

ش زیسیا  قازخییلو رعی .انف  در توسه  شر ش قهامیی گذزر  ش زشلونتسییست(. 1003) .یر ش هولییا، ا ؛گان ، مینک

 قازخییلو، چیپ زش ، تهازا، کمیر  مل  زلمپیک دمهور  زسالم  زنازا.

 .54د  99، 04 شر ش ، علوم رد ژهشه  یشان  .کشور کشر  شر ش دیمع یظیم تفشن  ش رازی (. 0931) .محمود گودر  ،

ش زرت علوم،  .یظیم دیمع توسه  شر ش قهامیی  دمهور  زسالم  زنازا(. 0933) ش زله ، علیاعی. ؛سیف زمیا زیمفمظفا ،

   ژهشهشکفه تاایت افی  ش علوم شر ش . تحقیقیت ش فنیشر ،

  .لف  توسه  شر ش قهامیی ؤش شر ش کشورت م سنف رزهباد  یظیم دیمع توسه  تاایت افی (. 0930) .ش زرت شر ش ش دوزییا

 تهازا، رزدسیمیی .

 تهازا،  ،0933گززرش عملکاد سی   .اخ  تکنولوژ  زرالعیت مهیشیت زمور اییوزا(. 0933) .ش زرت شر ش ش دوزییا

www.sport.ir 
سیف محمف زعازا ، چیپ سوم، تهازا، دفرا . بیی  مفنانت زسرازتهنکم(. 0931).ش شنل ، تومی . ز   ؛هییگا، د . دنونف
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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. 
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