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تدوین برنامۀ استراتژی فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسالمی ایران به روش تحلیل SWOT
م هشید فرزان  – 1 زهرا حاجیانزهایی - 2زینت نیکآئین – 3یوسف

باقری4

 .1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران  .2استادیار گروه مدیریت ورزشی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران  .3استادیار گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
مرکز ،تهران ،ایران  .4دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
(تاریخ دریافت  ،1395 / 04 / 15 :تاریخ تصویب 1395 / 10 / 28 :

چكیده
این تحقیق با هدف تعیین استراتژیهای توسعۀ رشتۀ شمشیربازی در ایران به روش تحلیلی  SWOTانجام گرفت .روش تحقیق
توصیفی -پیمایشی بود .جامعۀ آماری پژوهش  60نفر از خبرگان شمشیربازی در سطوح استانی ،کشوری ،بینالمللی و جهانی بودند و
ابزار تحقیق پرسشنامۀ محققساخته بود .بهمنظور تحلیل کمی اطالعات و همچنین دستیابی دقیقتر به اطالعات ،با توجه به مطالعات
کتابخانهای و اینترنتی ،پرسشنامه در چهار بخش برای بررسی شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید با استفاده از نظرهای کمیتۀ
راهبردی در مورد  SWOTبه روش دلفی انجام گرفت و مورد تأیید چند تن از استادان صاحبنظر و آشنا به ورزش شمشیربازی قرار
گرفت .تمامی محاسبات آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSدر سطح معناداری  0/05انجام گرفت .یافتههای پژوهش نشان داد فدراسیون
شمشیربازی باید از راهبردهای تدافعی استفاده کند و به تدوین برنامه های راهبردی همچون طراحی و ساخت فضاهای ورزشی مناسب
این رشته با توجه به مقتضیات فرهنگی اجتماعی تحلیلی بپردازد تا بتواند ضعف را به حداقل برساند و از تهدیدها دوری جوید.

واژههای کلیدی
تحلیل  ،SWOTتدوین استراتژی ،فدراسیون شمشیربازی.

 -نویسنده مسئول  :تلفن021-88351742 :

Email: mafarzan5@ut.ac.ir
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تحلیل محیط داخلی و خارجی سازمانها از طریق مدیریت

مقدمه
تغییر سبک زندگی ،تربیت بدنی و ورزش را جزء اصلی

استراتژیک انجام میگیرد .مدیریت استراتژیک فرایندی

و از ضروریات زندگی معاصر کرده است ( .)1امروزه کمتر

است که به خلق استراتژیها میپردازد و اهداف را تعیین

کشوری فاقد سازمان ورزشی است ،چراکه ورزش به نیاز

میکند و به اجرای استراتژیها میپردازد .بازخورد تمامی

ضروری جامعۀ بشری بدل شده است ( .)2در جوامع

این اقدامات به ذینفعانی برمیگردد که همان اعضای اصلی

پیشرفته پیشبرد اهداف کالن از طریق ورزش قابل اجراست

سازمان را تشکیل میدهند ( .)2اولین قدم در تدوین

( .)3توسعۀ ورزش و تربیت بدنی زمینهسازی برای تربیت

مدیریت استراتژیک در سالهای آخر دهۀ  50برداشته شد،

افراد سالم و تندرست است که از اهداف ملی هر کشوری

مدیران ورزشی ابداع کردند که برای کجایی و چرایی

است ( .)4در حال حاضر پیشرفت انسانها در ورزش در سه

حرکت مؤسسۀ خود در آینده تصمیمگیری کنند (.)12

بعد اجتماعی ،روانی و جسمانی صورت میگیرد که تنها

بنابراین همۀ سازمانها ناگزیرند که عهدهدار مدیریت

انگیزۀ رشد این سه بعد از طریق رشد رفتار رقابتی و حرکت

راهبرد یا راهبردی شوند ( .)5از نظر مینتزبرگ

بهسوی ورزش قهرمانی نمود مییابد ( .)5دانش مدیریت

( 2)13()1999و فرد دیوید ( )2()1998استراتژیک ابزار

همواره در حال تحول است و گسترش مفاهیم مدیریت از

توانمندی است که بهوسیلۀ آن میتوان بین سازمانهای

رویدادهای مهم این عصر بهشمار میرود که بعد از جنگ

کوچک رقابت ایجاد کرد .پیتر دراکر در این زمینه بیان

جهانی دوم پا گرفته است .بهکارگیری مدیران و رهبران در

میکند تنها در سایۀ تشخیص منابع انسانی کیفی و تالش

سازمانها در محیط پیچیده و پویا و رقابتی امروز امری

مستمر و سخت میتوان به آیندۀ مطلوب در سازمانها

ضروری و اجتنابناپذیر است ،زیرا رویکردهای کالسیک و

امیدوار بود ( .)14ضرورت دستیابی به آیندۀ مطلوب در

سنتی نمیتوانند به تمامی این چالشها در محیط رقابتی

اواخر دهۀ پنجاه و شصت میالدی نمود بیشتری یافت (.)15

پاسخ دهند ( .)6برنامهریزی راهبردی که مدنظر

امروزه برنامههای بلندمدت و راهبردی بهعنوان استراتژی

صاحبنظران قرار گرفته است ،رویکردی کارامد در سازمان

برای سازمانها و فدراسیونها بهکار میرود که چگونگی

بهحساب میآید ( .)7بررسی عملکردهای سازمان نشان

حرکت در مسیر برنامههای استراتژیک را در افق پیش روی

میدهد سازمانهای متکی به برنامهریزی قوی استراتژیک،

خود قرار میدهد ،اما در توسعۀ ورزش چندان به نقاط قوت

در عرصههای مختلف ورزشی از جمله ورزش قهرمانی

و ضعف ،فرصت و تهدید نپرداخته است ( .)13بنابراین

موفقیت چشمگیری بهدست آوردهاند ( .)8سازمانها باید

سازمانها ناگزیرند که مدیریت راهبردی را در صدر توجه

بتوانند در هر لحظه خود را با شرایط وفق دهند تا قادر

خود قرار دهند ( .)5امروزه سازمانها و فدراسیونهای

باشند رویدادهای داخلی و خارجی را تحت نظر داشته

ورزشی تمامی تالش خود را معطوف داشتهاند تا از

باشند و شرایط را شناسایی کنند و با آن هماهنگ شوند

برنامهریزیهای بلندمدت و راهبردی برای دستیابی به

( .)9با توجه به تحقیقات میتوان به این موضوع اذعان

اهدافشان استفاده کنند .اما با وجود بهکارگیری برنامۀ

داشت سازمانهایی که به مدیریت استراتژیک پرداختهاند،

استراتژیک هنوز نتوانستهاند برنامۀ صحیحی بر مبنای نقاط

عملکرد باالیی نسبت به باقی سازمانها داشتهاند.)10( 1

قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید ارائه کنند .علیایحال ورزش

1. Fered.R.David

2. Mintzberg
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هنوز بهعنوان تحول سازنده در جامعه به ثبت نرسیده است

و بینالمللی را بپروراند .این فدراسیون بیان میکند با

( .)16چوی ،)17()2015(1در مقالۀ خود به بررسی ارتباط

برنامهریزی صحیح استراتژی و آموزش ،تعلیم و تربیت

میان مدیریت استراتژیک BSC ،و کارایی سازمان در

اصولی شمشیربازان و داوطلبان این رشته موفقیت بالقوهای

سازمانهای ورزشی کرۀ جنوبی پرداخت؛ از دیدگاه وی

کسب کند .هماکنون بسیاری از سازمانهای ورزشی چه در

موانع انتقال استراتژی به عمل و جاریسازی آن مهمترین

داخل کشور و چه در خارج کشور به تدوین و طراحی برنامۀ

مانع پیش روی پیادهسازی استراتژیهای نظام ورزش آن

استراتژیک برای سازمان خود دست زدهاند .ضرورت انجام

کشور است و پس از آن بیتوجهی به قابلیت اجرایی برنامۀ

این تحقیق در فدراسیون شمشیربازی رو به رشد بودن این

استراتژیک در مرحلۀ تدوین (آرمانگرایی برنامهها) را از

فدراسیون و مطرح شدن آن در جهان است ،ولی با عدم

مشکالت پیش روی برنامهریزی استراتژی مطرح کرد.

دستیابی به نتیجه در مسابقات روبهروست .براساس شواهد

آسایش 2و همکاران ( )18()2013در مطالعهای با عنوان

موجود تاکنون تحقیقات مشابهی در رشتۀ شمشیربازی

«بررسی راهبردهای مدیریت ورزش با استفاده از

صورت نپذیرفته است .انتظار میرود یافتههای پژوهش با

تکنیکهای  »SWOTنشان دادند در برنامههای

شناخت و تحلیل نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدهای

استراتژیک از متخصصان این امر میتوان برای رسیدن به

پیش روی ورزش شمشیربازی ،زمینه را برای پیشرفت و

اهداف سازمانی استفاده کردند.

توسعۀ کمی و کیفی این رشتۀ ورزشی جذاب و مهیج فراهم

شمشیربازی از جمله ورزشهایی است که نسل جوان

سازد .بهطور کلی پژوهش حاضر در نظر دارد به این پرسش

عالقۀ زیادی به آن دارد و این عالقه سبب توسعۀ همگانی

پاسخ دهد که راهبردهای فراسوی نقاط قوت ،ضعف،

این ورزش شده است .در فدراسیون شمشیربازی ،خأل انجام

فرصتها و چالشهای فدراسیون شمشیربازی که در نهایت

برنامۀ راهبردی و شناخت درست منطقه استراتژی و انتقال

به توسعۀ این فدراسیون منتهی میشوند ،کداماند؟

استراتژی به چشم میخورد .هرچند این فدراسیون در
سالهای اخیر در زمینۀ ورزش قهرمانی شمشی بازی

روش تحقیق

گامهایی برداشته است ،اما بهنظر میرسد نداشتن

روش تحقیق حاضر توصیفی -پیمایشی از نظر نتایج

برنامهریزی بلندمدت و راهبرد مناسب مانع بهرهبرداری از

کاربردی و از نوع مطالعۀ موردی است ،زیرا نتایج آن را

تمام استعدادها و تواناییها در بخش ورزش همگانی و

نمیتوان به فدراسیونهای دیگر تعمیم داد .جامعۀ آماری

قهرمانی و هم حرفهای شده است .در برنامۀ راهبردی

تحقیق شامل ورزشکاران و مربیان نخبه و نیز مدیران ورزش

فدراسیون شمشیربازی اسکاتلند )19( )2013( 3که بر

شمشیربازی سراسر کشور و نیز جمعی از صاحبنظران و

مبنای نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید انجام گرفت ،با

جامعۀ آماری برابر با  60نفر بود .در این تحقیق بهعلت

ارائۀ استراتژیهایی فدراسیون را ملزم به استفاده از آن

محدود بودن تعداد افراد جامعه ،نمونه برابر با جامعه بوده

استراتژیها کرده تا این فدراسیون بتواند در تمامی سطوح

و تمامی افراد جامعۀ موردنظر را در برگرفته است .همچنین

موفقیت کسب کند و در سر آرزوی رسیدن به مراحل ملی

از  60پرسشنامۀ توزیعشده 50 ،پرسشنامه به محقق

1. Choi
2. Asayesh

3. Scottish fencing
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بازگردانده شد .در این تحقیق برای گردآوری اطالعات مورد

توصیف آماری امکانات ،مقامهای قهرمانی ،تجهیزات و غیره

نیاز از روشهای زیر استفاده شد .1 :بررسی اسناد و مدارك

از روش آمار توصیفی استفاده شد .در این تحقیق از آزمون

موجود مربوط به سوابق و فعالیتهای گذشته فدراسیون

مقایسۀ میانگین برای بررسی وضعیت هر یک از آیتمهای

شمشیربازی .2 ،بررسی مطالعات و برنامههای تدوینشدۀ

پرسشنامه برای تعیین نقاط ضعف و قوت استفاده شد.

فدراسیون شمشیربازی .3 ،نظرسنجی از ذینفعان

همچنین برای اولویت و رتبهبندی کردن مهمترین نقاط

شمشیربازی و نخبگان با استفاده از پرسشنامه .بهمنظور

ضعف و قوت ،فرصت و تهدیدهای فدراسیون شمشیربازی

تحلیل کمی اطالعات و همچنین دستیابی دقیقتر به

از این آزمون استفاده شد .برای تعیین نقطه قوت ،ضعف،

اطالعات در مورد تأیید چارچوب ،با توجه به تحقیقات و

فرصت یا تهدید از آزمون  tتکنمونهای استفاده شد .در

مطالعات کتابخانهای و اینترنتی پرسشنامۀ بسته در چهار

بخش دوم تحلیل هر سؤال به اولویتبندی سؤاالت از

بخش برای بررسی و شناسایی نقاط ضعف ،قوت ،فرصت و

دیدگاه پاسخدهندگان پرداخته شد .با توجه به اینکه

تهدید با استفاده از نظرهای کمیتۀ راهبردی در مورد

گزینههای پرسشنامه مطابق طیف لیکرت کمیسازی شده

 ،SWOTطراحی شد .برای ارزیابی عوامل محیط درونی

و از مقدار  5یعنی کامالً موافقم تا  1که کامالً مخالفم به

فدراسیون از ماتریس ارزیابی عوامل درونی و برای ارزیابی

خود میگیرند رتبهبندی نیز براساس این نمرات انجام گرفته

عوامل محیط بیرونی فدراسیون شمشیربازی از ماتریس

است .آلفای کرونباخ برای سؤاالت مربوط به نقاط قوت

ارزیابی عوامل بیرونی استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل

 ،0/96برای فرصتها  ،0/95برای نقاط ضعف برابر با ،0/87

همزمان عوامل درونی و بیرونی از ماتریس درونی و بیرونی

تهدیدها  0/88و بهطور کلی برای کل پرسشنامۀ آلفای

استفاده شد .این ماتریس برای تعیین موقعیت استراتژیک

کرونباخ  0/92بود .کلیۀ تجزیهوتحلیلها با نرمافزار spss

فدراسیون شمشیربازی بهکار رفت.

نسخۀ  21و در سطح معناداری کوچکتر از  0/05صورت

برای تدوین راهبردهای فدراسیون شمشیربازی از

گرفت.

تحلیل  SWOTو از یک ماتریس چهارخانهای استفاده شد.
برای این کار ،از مقایسات دوبهدو (قوتها و فرصتها؛

یافتههای تحقیق

قوتها و تهدیدها؛ ضعفها و فرصتها ،ضعفها و تهدیدها)

آمار توصیفی مربوط به ویژگیهای سن و سابقۀ کار در

برای تعیین استراتژیهای چهارگانۀ  WO،ST ،SOو WT

رشتۀ شمشیربازی نشان میدهد که از تعداد کل 50

و بر مبنای قضاوت تحلیلی و شهودی استفاده شد.

پاسخدهنده  45نفر سن و  43نفر سابقۀ فعالیت در رشتۀ

بهمنظور تعیین روایی محتوای این پرسشنامه از چند

شمشیربازی خود را در پرسشنامه درج کردهاند .بیشتر

تن از استادان صاحبنظر با گرایش مدیریت ورزشی و آشنا

پاسخدهندگان دارای مدرك کارشناسی و کارشناسی ارشد

به ورزش شمشیربازی نظرخواهی شد که پرسشنامه مورد

بودند که حدود  75درصد افراد پاسخدهنده را تشکیل

تأیید آنها قرار گرفت و بهمنظور اندازهگیری قابلیت پایانی،

دادهاند 11 .نفر دارای مدرك دکتری و  4نفر هم دارای

از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .این مقدار براساس

مدرك دیپلم بودند 30 .درصد از افراد شرکتکننده در

دادههای حاصل از پرسشنامه  0/95است که نشان میدهد

دامنۀ سنی  45-60سال و  26درصد از آنها در دامنۀ سنی

پرسشنامۀ مورد استفاده ،از پایانی الزم برخوردار است .برای

 30-20سال قرار داشتند.
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 9درصد تمامی نقاط ضعف ذکرشده در پرسشنامه ،نقاط
ضعف فدراسیون هستند.

ذکرشده در پرسشنامه نقطۀ قوت فدراسیون هستند و کدام

نتایج آزمون  tتکنمونهای برای مقایسۀ نظر

موارد جزء نقاط قوت بهشمار نمیروند ،نشان داد که با توجه

پاسخدهندگان برای تعیین اینکه کدامیک از  5مورد

به نتایج میتوان گفت که براساس نظر پاسخدهندگان

ذکرشده در پرسشنامه ،فرصتهای فدراسیون هستند و

(براساس میانگین و انحراف استاندارد نمرات) مهمترین

کدام موارد جزء فرصتها بهشمار نمیروند ،نشان داد که

نقاط قوت فدراسیون عبارت بودند از :ارتقای سطح دانش و

تمامی موارد ذکرشده در بخش فرصتها از نظر افراد

آگاهی منابع انسانی ورزش شمشیربازی  -حمایت وزیر،

پاسخدهنده به سؤاالت جزء فرصتهای فدراسیون بهشمار

معاونان و مدیران ارشد ورزش کشور از شمشیربازی و روند

میروند ،چراکه نتایج آزمون  tتکنمونهای نشان داده است

رو به رشد کسب مدالهای ورزشکاران در مسابقات

که نظر پاسخدهندگان در تمامی موارد بهطور معناداری

بینالمللی .همچنین براساس نتایج موارد زیر نقاط قوت

بیشتر از میانگین فرضی  2بوده است .بنابراین ،بهاحتمال

فدراسیون بهشمار نمیروند :کمالجویی و انگیزۀ فزایندۀ

 95درصد تمامی فرصتهای ذکرشده در پرسشنامه،

ورزشکاران قهرمان برای کسب افتخار ،کثرت نیروی مناسب

فرصتهایی برای ارتقای فدراسیون هستند.

در حوزۀ مربیگری ،داوری و کارشناس خبره و میزان
استفاده از مشاوران علمی برای اتخاذ تصمیمها.
نتایج آزمون  tتکنمونهای برای مقایسۀ نظر

نتایج آزمون  tتکنمونهای برای مقایسۀ نظر
پاسخدهندگان جهت تعیین اینکه کدامیک از  13مورد
ذکرشده در پرسشنامه ،تهدیدهای فدراسیون هستند و کدام

پاسخدهندگان جهت تعیین اینکه کدامیک از  20مورد

موارد جزء تهدیدها بهشمار نمیروند ،نشان داد که تمامی

ذکرشده در پرسشنامه ،نقطۀ ضعف فدراسیون هستند و

موارد ذکرشده در بخش تهدیدها از نظر افراد

کدام موارد جزء نقاط ضعف بهشمار نمیروند ،نشان داد که

پاسخدهنده به سؤاالت جزء تهدیدهای فدراسیون بهشمار

تمامی موارد ذکرشده در بخش نقاط ضعف از نظر افراد

میروند ،چرا تکنمونهای با نشان داده است که نظر  tکه

پاسخدهنده به سؤاالت جزء نقاط ضعف فدراسیون بهشمار

نتایج آزمون پاسخدهندگان در تمامی موارد بهطور

میروند ،چراکه نتایج آزمون  tتکنمونهای نشان داده است

معناداری بیشتر از میانگین فرضی  2بوده است .بنابراین،

که نظر پاسخدهندگان در تمامی موارد بهطور معناداری

بهاحتمال  95درصد تمامی تهدیدهای ذکرشده در

بیشتر از میانگین فرضی  2بوده است .بنابراین ،بهاحتمال

پرسشنامه ،تهدیدهایی برای فدراسیون هستند.
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جدول  .1ماتریس استراتژی فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسالمی ایران
عوامل داخلی

 S1کمالجویی و انگیزۀ فزایندۀ ورزشکاران
قهرمان کشور برای کسب افتخارات ملی و
بینالمللی
 S2روند رو به رشد کسب مدالهای ورزشکاران
در مسابقات آسیایی و بینالمللی
S3ارتقای سطح دانش و آگاهیهای منابع انسانی
ورزش شمشیربازی
 S4حمایت وزیر ،معاونان و مدیران ارشد ورزش
کشور از توسعۀ ورزش شمشیربازی
 S5میزان استفاده از مشاوران علمی برای اتخاذ
تصمیمها
 S6کثرت نیروی مناسب در حوزۀ مربیگری،
داوری و کارشناسان خبرۀ ورزشی

عوامل خارجی

O1افزایش گرایش دختران و پسران کشور به فعالیتهای ورزش
قهرمانی و انگیزۀ حضور در میدانهای داخلی و خارجی
O2افزایش قابل توجه دانشجو در رشتۀ تربیت بدنی
O3نگرش مثبت برخی مسئوالن ارشد نظام برای رشد و ارتقای
ورزش شمشیربازی
O4وجود نگرش مثبت در بین نمایندگان مجلس بهویژه
فراکسیون ورزش در مورد ورزش قهرمانی شمشیربازی
O5وجود چشمانداز مناسب در برنامۀ ایران 1404

T1وجود بعضی از محدودیتهای فرهنگی در جامعه نسبت به ورزش
شمشیربازی
T2ناتوانی رسانهها در پوشش خبری بهدلیل محدودیتهای موجود
T3امکان کم میزبانی برای پذیرش مسابقات شمشیربازی
 T4فقدان توجه به مشارکت بخش خصوصی و بسترسازی برای جاذب
بودن ورزش از منظر مالی
T5اجرانشدن نظام توسعۀ تربیت بدنی و ورزش کشور در برنامۀ چهارم
توسعه
 T6حضور مدیران ناکارامد و غیرورزشی در سطوح مختلف مدیریتی
ورزش شمشیربازی
 T7فقدان اطالع سیاستگذاران و قانونگذاران از منافع ورزش قهرمانی در
حوزۀ شمشیربازی
T8کمبود سرانۀ فضای ورزشی
T9کمرنگ بودن این ورزش در زندگی مردم
 T10رشد ورزش قهرمانی شمشیربازی در دیگر کشورها
T11کمتوجهی مسئوالن بلندپایه به ورزش قهرمانی شمشیربازی
T12سرمایهگذاری محدود دولت در ورزش شمشیربازی
T13فقدان وجود این ورزش در سطح دانشگاه

 .1پشتیبانی از استمرار حضور اعضای ایرانی
فدراسیون شمشیربازی بینالمللی و آسیایی و
تالش بهمنظور کسب کرسیهای بیشتر
O5,O4,S4,S2
 .2تقویت کمالجویی در ورزشکاران برای کسب
افتخارات ملی و بینالمللی و ایجاد اعتمادبهنفس
در جوانان S2,S1,O1,O3
 .3توسعۀ همکاری فدراسیون با آموزش و پرورش
کشور
عالی
آموزش
مراکز
و
S3,S1,O4,O2,O3
 .4طراحی و استقرار نظام جامع نیروی انسانی
ورزش قهرمانی شمشیربازی اعم از مربیان،
مدیران ،کارشناسان و توانمندسازی آنان
O5,O4,O3,S6,S4,S5,S3
 .1حمایت از طرحها و پژوهشهای علمی-
پژوهشی جهت تعیین و ارتقای جایگاه رشتۀ
شمشیربازی
S3,S5,S4,T11,T12,T6
 .2گسترش تعامل فدراسیون با جامعه ،رسانهها و
سایر سازمانها و نهادهای دولتی
T2,T5,S5,S3
 .3شناسایی منابع درآمد در ورزش شمشیربازی
S4,S5,T12,T7,T4

 W1اختصاص محدود بودجه از منابع عمومی و وجود مشکالت ناشی از بازاریابی و

حمایت مالی بخش خصوصی در ورزش شمشیربازی
 W2نامشخص بودن سیاستهای فرهنگی توسعه و ترویج ورزش
شمشیربازی
 W3کمبود فضاها ،امکانات و تجهیزات ورزش شمشیربازی با
توجه به کثرت جمعیت و ضرورت بهرهمندی از فضاهای ورزشی
سرپوشیده
 W4محدود بودن فرصتهای کسب تجربۀ مدیران ،مربیان و
ورزشکاران در رقابتهای ملی و بینالمللی
 W5فقدان مسیر ورزشی مناسب برای ورزشکاران نخبه
 W6نسبت انتصابات و شایستهساالری
 W7وضعیت بهکارگیری تکنولوژی اطالعات
 W8فقدان نظام شناسایی ،جذب و پرورش استعدادهای ورزشی
در ورزش شمشیربازی کشور
 W9کمبود ارتباطات مدیران و حوزههای ورزش شمشیربازی با
سازمانها و ارگانهای بینالمللی
 W10فقدان شفافیت سوابق و پیشینۀ تاریخی مستند
 W11فقدان ثبات مدیریت در ورزش شمشیربازی
 W12فقدان مدیریت کارامد و اثربخش در عرصۀ ورزش
شمشیربازی
 W13عضویت نداشتن ورزشکاران در مجامع ،شوراها و جلسات
هماندیشی ملی و فراملی
 W14فقدان نظام نظارت و ارزیابی دقیق در ورزش شمشیربازی
کشور
 W15کارامد نبودن تشکیالت ورزش شمشیربازی در کل
سیستم ورزش کشور
 W16نبود منابع انسانی کافی در بخش ورزش شمشیربازی
 W17فقدان جایگاههای مدیریتی مناسب در ساختار ورزش
شمشیربازی
 W18فقدان تناسب ساختار سازمانی و شرح وظایف آنها
 W19انتظار پایین مسئوالن ورزشی کشور از شمشیربازی که به
استقبال کم برمیگردد
W20بیتوجهی به محتویات مطالعات سند راهبردی تربیت
بدنی و ورزش در برنامۀ چهارم توسعه
 .1تدوین برنامۀ جامع استعدادیابی شمشیربازی
O5,W2,W8,W10,W12
 . 2پویاسازی هیأت استانی با برگزاری منظم و مدون مسابقات
کشوری O,W4,W11,W16,W19
 .3بهروز نمودن سطح دانش علمی و فنی مربیان و ورزشکاران با
برقراری ارتباط با کشورهای صاحب سبک و مطرح در
شمشیربازی W5,W13,W4,W9,W14,O3

 .1بهروز نمودن اماکن و امکانات ورزشی بهبود نظام مدیریت
اماکن ورزشی و ترویج فرهنگ بهرهبرداری مشترك از اماکن
ورزشی موجود W1,W5,T1,T8,T9
 .2مدیریت بهینۀ منابع مالی W1,W2,T4,T8
 .3استفادۀ مستمر از ظرفیت بیشتر در رسانۀ ملی
T2,T7,W9,W19
 .4توسعۀ برگزاری رویدادهای ورزش شمشیربازی در سطح جهان
W9,W5,T10,T3
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شكل  .1موقعیت راهبردی ورزش شمشیربازی در جمهوری اسالمی ایران

همانطورکه در نمودار فوق مشاهده میشود ،با وجود

علمی -پژوهشی جهت تعیین و ارتقای جایگاه رشتۀ

وجود نقاط ضعف محسوستر نسبت به نقاط قوت،

شمشیربازی :St2 ،گسترش تعامل فدراسیون با جامعه،

فرصتهای بیشتری نیز در فدراسیون شمشیربازی کشور

رسانهها و سایر سازمانها و نهادهای دولتی :St3 ،شناسایی

وجود دارد .ازاینرو باید راهبردهایی را بیشتر مدنظر قرار

منابع درآمد در ورزش شمشیربازی :WO1 .تدوین برنامۀ

داد که ضمن بهرهگیری از فرصتها موجب کاهش ضعفها

جامع استعدادیابی شمشیربازی :WO2 ،پویاسازی هیأت

و کمبودها شوند.

استانی با برگزاری منظم و مدون مسابقات کشوری:WO3 ،

راهبردهای توسعۀ فدراسیون شمشیربازی جمهوری

بهروز نمودن سطح دانش علمی و فنی مربیان و ورزشکاران

اسالمی ایران  SO1:پشتیبانی از استمرار حضور اعضای

با برقراری ارتباط با کشورهای صاحب سبک و مطرح در

ایرانی فدراسیون شمشیربازی بینالمللی و آسیایی و تالش

شمشیربازی :WT1 ،بهروز نمودن اماکن و امکانات ورزشی

بهمنظور کسب کرسیهای بیشتر :So2 ،تقویت کمالجویی

بهبود نظام مدیریت اماکن ورزشی طریق نیازسنجی،

در ورزشکاران برای کسب افتخارات ملی و بینالمللی و

مکانسنجی ،خصوصیسازی و ترویج فرهنگ بهرهبرداری

ایجاد اعتمادبهنفس در جوانان :So3 ،توسعۀ همکاری

مشترك از اماکن ورزشی موجود :WT2 ،مدیریت بهینۀ

فدراسیون با آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی کشور،

منابع مالی  :WT3استفادۀ مستمر از ظرفیت بیشتر در

 :So4طراحی و استقرار نظام جامع نیروی انسانی ورزش

رسانۀ ملی :WT4 ،توسعۀ برگزاری رویدادهای ورزش

قهرمانی شمشیربازی اعم از مربیان ،مدیران ،کارشناسان و

شمشیربازی در جهان.

توانمندسازی آنان :St1 .حمایت از طرحها و پژوهشهای
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بحث و نتیجهگیری

در مسئولیت کمیته در ورزش قهرمانی کشور؛ وابستگی

با توجه به پاسخهای ارائهشده از سوی مربیان ،طراحان،

شدید مالی به دولت؛ نبود برنامۀ استراتژیک؛ کمبود و

داوران ،ورزشکاران ملی و برخی از مدیران شمشیربازی

کاهش منابع و جذب حامیان مالی و بازاریابی؛ نبود برنامۀ

کشور ،کسب تحصیالت دانشگاهی توسط قهرمانان و منابع

جامع حمایت از ورزشکاران و مربیان نخبه است (.)5

انسانی ،وجود نیروهای کیفی و متخصص در شمشیربازی

تحقیق حاضر نشان داد شمشیربازی کشور با عدم

که  6مورد نقاط قوت مورد سؤال قرار گرفت ،قوتها

بهرهگیری از پتانسیل موجود در مراکز علمی -ورزشی

عبارتاند از فعالیتهایی که سازمان در آنها بهخوبی عمل

کشور مانند دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی،

میکند یا منابعی که تحت کنترل سازمان هستند.

آکادمی ملی المپیک ،و همچنین متخصصان تربیت بدنی

خسرویزاده ( )8نقاط قوت کمیتۀ ملی المپیک را

درون بدنۀ شمشیربازی کشور بهمنظور ارتقای سطح علمی

اینگونه برمیشمارد :حاکمیت فضای گفتمان؛ مدیریت

مربیان ،طراحان و داوران و همچنین افزایش کیفیت

مشارکتی و تصمیمگیری جمعی؛ وجود اساسنامه،

عملکرد تیم ملی از یک سو موجب بهرهگیری ناکافی از

آییننامهها و دستورالعملهای مدون؛ وجود مدیران و

انرژی ،زمان و هزینههای موجود میشود؛ و از سوی دیگر،

مسئوالن تحصیلکرده و مجرب .اگرچه در کشور ما

با ضعف موجود در ساختار مدیریتی ،مالی ،امکانات و

سازمانهای متعددی بر ورزش به شکل عام و شمشیربازی

فضاهای ورزشی و همچنین ارتباط ناکافی و بدون اثربخشی

به شکل خاص اثر میگذارند ،آنچه باألخص میتوان برای

الزم با سازمانهایی که بخش اعظم جمعیت جوان کشور با

ورزش شمشیربازی کشور نام برد ،نبود آییننامههای منظم،

آنها در ارتباطاند ،مانند آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی

اختصاص فضاهای تفریحی و سالنهای استاندارد

موجب بروز معضالت و مشکالت زیادی در رشد و توسعۀ

شمشیربازی و ارتباط با مجامع بینالمللی آسیایی و جهانی

کمی و کیفی این رشته شده است .بنابراین با اتخاذ

برای کسب مقام قهرمانی است که کسب مقام در آسیا و

راهکارهای مناسب برای تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت با

جهان محبوبیت و رشد این ورزش را از لحاظ کمی و کیفی

استفاده از فرصتهای پیش روی شمشیربازی میتوان

در میان مردم افزایش خواهد داد (.)20

بهرهوری و رشد و توسعۀ این رشته را در سطح کشور شاهد

یافتههای این پژوهش نشان داد شمشیربازی کشور از

بود .این تحقیق نشان داد در مجموع  5فرصت پیش روی

 20ضعف برخوردار است که تعدادی از آنها به این شرح

شمشیربازی کشور است که تعدادی از آنها عبارتاند از:

است :نقاط ضعف عبارتاند از فعالیتهایی که سازمان در

وجود نگرش مثبت در بین نمایندگان مجلس در مورد

آنها عملکرد خوبی ندارد ،یا منابعی که میبایست در اختیار

ورزش قهرمانی شمشیربازی ،نگرش مثبت برخی مسئوالن

داشته باشد ،ولی ندارد .محدود بودن فرصتهای کسب

ارشد نظام برای ارتقای شمشیربازی ،افزایش شایان توجه

تجربۀ مدیران ،مربیان و ورزشکاران ،کمبود فضاها ،امکانات

دانشجویان در رشتۀ تربیت بدنی ،افزایش گرایش دختران

و تجهیزات ورزشی شمشیربازی ،فقدان نظامشناسی ،جذب

و پسران کشور به فعالیت ورزش قهرمانی .فرصتها

و پرورش استعدادهای ورزش شمشیربازی ،فقدان نظام

عبارتاند از موقعیتهایی در خارج از سازمان که فواید و

نظارت و ارزیابی دقیق در ورزش شمشیربازی و  . ...کمیتۀ

مزایای آنها مشخص است و در صورت اقدام سازمان میتوان

ملی المپیک ایران نیز دارای نقاط ضعف مشابهی مانند:ابهام

از این مزایا استفاده کرد .یافتههای این پژوهش نشان داد
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که شمشیربازی کشور دارای فرصتهای متنوعی در

برای حل مسائل یادشده از نقاط قوت و فرصتهای موجود

زمینههای گوناگون است .با برنامهریزی صحیح و استفاده از

استفاده کرد (.)23

فرصتها و قوتهای درون این رشته میتوان ضعفها را از
بین برد یا به سمت کاهش ضعفها پیش رفت (.)21

بهمنظور تدوین راهبردهای شمشیربازی ایران و در
جهت شناسایی راهکارهای استفادۀ بهینه از قوتها ،حفظ

نتایج این پژوهش نشان داد  13تهدید پیش روی

و ارتقای آنها ،دستیابی به فرصتهای پیش رو و همچنین

شمشیربازی کشور است که شامل امکان کم میزبانی برای

کاستن از ضعفهای این رشتۀ ورزشی و کاهش تأثیرات

پذیرش مسابقات شمشیربازی ،کمرنگ بودن این ورزش در

تهدیدهای آن از روش تجزیهوتحلیل  SWOTاستفاده

زندگی مردم ،اجرا نشدن نظام توسعۀ تربیت بدنی و ورزش

میشود .براساس الگوی ماتریس  SWOTو مقایسۀ

کشور در برنامۀ چهارم توسعه ،نبود این ورزش در سطح

دوبهدوی عوامل این الگو ،و پس از تعدیل و ادغام راهبردهای

دانشگاه و  . ....تهدیدها عبارتاند از موقعیتهایی که بالقوه

حاصل از این ماتریس ،در مجموع  14راهبرد اساسی و مهم

نتایج زیانبار دارند و الزم است اقدامات الزم در مورد آنها

شامل 2چهار راهبرد  ، SOسه راهبرد  ،WOسه راهبرد ST

بالفاصله صورت پذیرد ،بنابراین بهمنظور جلوگیری از بروز

و چهار راهبرد  WTبرای این رشتۀ ورزشی تدوین شد.

مشکل باید با این موقعیتها بهطور پویا و فعال مقابله کرد.

 :SO1پشتیبانی از استمرار حضور اعضای ایرانی

خسرویزاده ( )5تهدیدات پیش روی کمیتۀ ملی

فدراسیون شمشیربازی بینالمللی و آسیایی و تالش

المپیک را اینگونه ب میشمارد :نبود انسجام و همکاری

بهمنظور کسب کرسیهای بیشتر :So2 ،تقویت کمالجویی

الزم بین سازمانها و نهادهای ورزشی کشور؛ نبود نظام

در ورزشکاران برای کسب افتخارات ملی و بینالمللی و

جامع شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی در کشور؛

ایجاد اعتمادبهنفس در جوانان :So3 ،توسعۀ همکاری

نبود سیستم مناسب گزینش ،حفظ و ارتقای مربیان ورزش؛

فدراسیون با آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی کشور،

جو و فضای رسانهای ورزش کشور و فقدان رویکرد مناسب

 :So4طراحی و استقرار نظام جامع نیروی انسانی ورزش

رسانهای؛ فقدان نظام شایستهساالری در تعیین مدیران

قهرمانی شمشیربازی اعم از مربیان ،مدیران ،کارشناسان و

ورزشی کشور .دوگان ( )221()2016موانع تأثیرگذار در

توانمندسازی آنان :St1 .حمایت از طرحها و پژوهشهای

اجرای برنامههای راهبردی و سیاستهای دولتها در ورزش

علمی -پژوهشی جهت تعیین و ارتقای جایگاه رشتۀ

را بیثباتی مدیریت در سازمانهای ورزشی ،اعتبار ناکافی،

شمشیربازی :St2 ،گسترش تعامل فدراسیون با جامعه،

عدم تخصیص بودجه و کمبود قانون منسجم میداند.

رسانهها و سایر سازمانها و نهادهای دولتی :St3 ،شناسایی

به استناد یافتههای این پژوهش موانع متعددی در مسیر

منابع درآمد در ورزش شمشیربازی :WO1 .تدوین برنامۀ

توسعۀ پایدار رشتۀ شمشیربازی وجود دارد که اهم آنها

جامع استعدادیابی شمشیربازی :WO2 ،پویاسازی هیأت

عبارتاند از :ناآشنایی متولیان ورزش آموزش و پرورش ،نبود

استانی با برگزاری منظم و مدون مسابقات کشوری:WO3 .

نظام استعدادیابی و استعدادپروری ،کمبود منابع مالی،

بهروز کردن سطح دانش علمی و فنی مربیان و ورزشکاران

بیتوجهی به اصل شایستهساالری و  . ...ضروری است که

با برقراری ارتباط با کشورهای صاحب سبک و مطرح در
شمشیربازی :WT1 .بهروز کردن اماکن و امکانات ورزشی

1. Dugan
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حرفهای این رشته در سطوح ملی و بینالمللی تالش

،بهبود نظام مدیریت اماکن ورزشی طریق نیازسنجی

.میکند

 خصوصیسازی و ترویج فرهنگ بهرهبرداری،مکانسنجی

 فدراسیون شمشیربازی جمهوری:بیانیۀ مأموریت

 مدیریت بهینۀ:WT2 ،مشترك از اماکن ورزشی موجود

،اسالمی ایران با بهکارگیری همۀ ظرفیتهای موجود

 استفادۀ مستمر از ظرفیت بیشتر در:WT3 منابع مالی

 بخش، نهادهای آموزشی،هیأتهای ورزشی سراسر کشور

 توسعۀ برگزاری رویدادهای ورزش:WT4 ،رسانۀ ملی

خصوصی و توجه ویژه به سرمایههای انسانی خود با اعمال

.شمشیربازی در جهان

سیاستگذاری یکپارچه مبتنی بر مدیریت دانش در کشور با

 فدراسیون شمشیربازی جمهوری:مأموریت و چشمانداز

توسعۀ همگانی ورزش شمشیربازی و ارتقای مدالآوری و

اسالمی ایران در جهت همگانی کردن ورزش شمشیربازی

تعامل با ورزش تربیتی برای رسیدن به توسعۀ یکپارچه و

از طریق گسترش و توسعۀ علمی این ورزش و نیز ارتقای

متوازن ورزش شمشیربازی در اجرای اثربخش وظایف

غرور ملی مردم از طریق توسعۀ پایدار ورزش قهرمانی و

.قانونی خود تالش میکند
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Abstract
This study aimed at determining developmental strategies of fencing in Iran with
SWOT analytical method. The method was descriptive-survey. The statistical
population consisted of 60 fencing experts from province, country, international and
global levels. A researcher-made questionnaire was used in this study. To
quantitatively analyze the data and to have more accurate access to data, library and
internet reviews were used and the questionnaire was designed in four areas to
identify strengths, weaknesses, opportunities and threats using the viewpoints of the
strategic committee on SWOT by Delphi method. The questionnaire was confirmed
by some fencing professors and experts. All statistical calculations were performed
through SPSS software at 0.05 level. The results showed that Fencing Federation
should use defensive strategies and develop strategic plans such as the design and
development of sport facilities appropriate for fencing with regard to the analytical,
social and cultural requirements so that it can lower the weaknesses and avoid threats.

Keywords
Developing strategy, Fencing Federation, SWOT analysis.
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