
 

 

 

 

 

 ورزشهای فیزیولوژی و مدیریت در  پژوهش

 1398 تابستان، 2شمارة ، 11دورة 

 113 -132 ص ص :

 

 

 تدوین برنامۀ راهبردی و عملیاتی فدراسیون اسکی جمهوری اسالمی ایران
 

 3فرد صادق ستاری  – 2مهدی مرادی  – 1علیرضا دبیر 

، دانشکدة . دکتری مدیریت ورزشی2، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران، مدیریت و حسابداری ةدانشکد. استادیار، 1
ز . دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، پژوهشگر مرک3تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، 

 ایرانهای مجلس، تهران، پژوهش
 1395 / 07 /01 : ، تاریخ تصویب1395 / 01 /20)تاریخ دریافت : 

 

 

 

 چکیده

ت و هدف تحقیق، تدوین برنامۀ راهبردی و عملیاتی فدراسیون اسکی جمهوری اسالمی ایران بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی اس

صورت استفاده شد. حجم نمونۀ آماری برابر با جامعۀ آماری و بهها وتحلیل دادههای کیفی و کمی برای گردآوری و تجزیهاز ترکیب روش

نفر از استادان مدیریت ورزشی و متخصصان ورزش اسکی و پایایی آن نیز از  15نفر بود. روایی پرسشنامه توسط  142شمار و تعداد آن کل

روز در امور رب و بهگیری از نیروهای متخصص، مجشده شامل بهره( تأیید شد. راهبردهای تدوین= 815/0αطریق آزمون آلفای کرونباخ )

مندی از مشارکت بخش خصوصی و های ملی، بهرههای مربیگری و داوری و مربیگری تیماجرایی فدراسیون، برگزاری مسابقات، کالس

های استعدادیابی در استان فاده از فرایندای ورزش اسکی، استجذب حامیان مالی در راستای حمایت از رویکرد همگانی، قهرمانی و حرفه

منظور کسب میزبانی رویدادهای جهانی و آسیایی و برگزاری مسابقات ریزی و تالش بهنام اسکی با تمرکز بر آمایش سرزمین، برنامهصاحب

گاهی و دانش جهت بهبود و ارتقای آ گیری از پژوهش و آموزشهای سنی مختلف با حضور نمایندگان فدراسیون جهانی، بهرهکیفی در رده

های ورزش وری پیستها در راستای توسعه و بهرهجامعۀ هدف و در راستای ترویج و توسعۀ ورزش اسکی، تدوین قوانین و دستورالعمل

های المللی و ظرفیتاسکی و حمایت از قهرمانان، مربیان، داوران، پیشکسوتان و عوامل متخصص این ورزش، استفاده از ارتباطات بین

 کیفی مدیریت مندی ازسهیل و تسریع ورود لوازم، وسایل و تجهیزات ورزش اسکی، بهرههای جهانی و تمنظور کسب کرسیداخلی به

 مقاومتی بود. های فدراسیون اسکی مبتنی بر تفکر اقتصادریزی و انجام فعالیتفرایندها در برنامه

 

 

 یدیکل یهاواژه
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 مقدمه

، توجه به یافتهتوسعهکشورهای  هایویژگی بارزتریناز 

پیشرفت،  نقاط اساسییکی از  عنوانبهدانش مدیریت 

 ۀچند ده وقایعتوسعه، رشد اقتصادی و اجتماعی است. 

از  هاسالدر این  ایجاد شده گذشته همراه با نیازهای جدید

 هایبرنامهچنان خصوصیتی برخوردارند که با تکیۀ صِرف بر 

و نیازها مقابله  وقایعبا این  تواننمیمتداول و غیرمنعطف، 

توجه مدیران  ،از سه دهۀ قبل ،رواز اینو همگامی کرد. 

 همچنین وراهبردی به مدیریت نظران صاحباجرایی و 

 ریزی(. برنامه1) راهبردی جلب شده است ریزیبرنامه

 و یافته، منظمسازمان راهبردی، فرآیند و کوششی است

 هایاقدام انجام و های بنیادیتصمیم اتخاذ مدون برای

 دیگر با سازمان یک هایفعالیت گیریکه سمت اساسی

 ریزی(. برنامه2دهد )شکل می قانونی چارچوب در را نهادها

 طریق دوراندیشی از که است ریزیراهبردی، نوعی از برنامه

 امید پذیرد و اینانجام می یافتهنظام فراگروهی جریان در و

 مدیریت فنون و ریزیپیشرفت برنامه با که دارد وجود

 نیز به صورت محیطی عوامل نفوذ بر میزان راهبردی،

 تواندراهبردی می ریزی(. برنامه3یابد ) روزافزون افزایش

 بخشیدن وحدت و سازمان منابع در جهت تجهیز فرآیندی

 با بلندمدت، اهداف و رسالت به نیل برای آن هایتالش به

 (.4بیرونی باشد ) و درونی هایو محدودیت امکانات به توجه

 محیطی ها، بررسیسازمان وضعیت شناخت هایراه از یکی

 اطالعات نشر و نظارت، وارسی، ارزیابی از عبارت که است

 و کلیدی افراد سازمانی میان محیط دربارة گردآوری شده

 هایاز شوک جلوگیری برای ابزاری باشد وسازمان می مؤثر

 شود.سالمت بلندمدت سازمان قلمداد می تأمین و راهبردی

 مانند بیرونی عوامل با هاانمحیطی، سازم چنین در

 و فناورانه و سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی نیروهای

 مدیریت، منابع مالی، منابع انسانی، مانند درونی عوامل

                                                           

1. Harison 

 (. 5دارند ) و مواردی از این نوع سروکار بازاریابی،

 از را راهبردی ریزیبرنامه اهمیت بسیاری دانشمندان

 بر همبستگی همگی اند ونمودهبررسی  مختلف هایجنبه

 نظراتفاق هاانسازم مطلوب عملکرد با ریزی راهبردیبرنامه

 پویا، رآیندیف ریزی راهبردیبرنامه که معتقدند و دارند

 راهبرد تبیین (. هدف از6است ) نگر، عقالنی و منطقیکل

 ینکها و شود توسعه ارائه برای اندازیچشم که است این

 تعیین را خاص هایحمایت و هابرنامه ها،اولویت راهبرد،

 (.7نماید )

 یند تدوین وآدر فر مختلف کشورها و جوامع ،امروزه

 و با استفاده از کنندامتحان میاجرای راهبرد، خود را 

 معیارهای واقعی، خودساخته و استاندارد، کشور و هاشاخص

 و بیش ، در نتیجه کمکنندمی قیاسخود را با دیگر کشورها 

 هایریزیبرنامهو  برندمیجایگاه واقعی خود در جهان پی  به

 به راهبردی خود را بر مبنای رسیدن از وضعیت موجود

 ،اندمشخصو معیارها  هاشاخصوضعیت مطلوب که با 

 خودهای ضعف اندتالش. همچنین در کنندمی دهیسمت

 سویتبدیل سازند. از  هافرصتو تهدیدها را به  هاقوترا به 

 سطح و ارتقای هاقوتدیگر، سعی در تقویت بیشتر 

 (2013) 2و جفری 1هریسون. (8) کنندمی هافرصت

 ،یندی است که از طریق آنآمدیریت راهبردی، فرمعتقدند 

 تحلیلبررسی و محیط داخلی و خارجی خود را  هاسازمان

 مسیر بر آن،. عالوهکنندمیه و از آن شناخت کسب نمود

 کنندتدوین میو راهبردهایی را  گذاریپایهراهبردی خود را 

 (. 9نماید )میکمک  شدهتعیینرا در رسیدن به اهداف  هاآنکه 

  کرد:  تعریف گونهاین توانرا می راهبردی مدیریت

 هاسازمان هایی کهتصمیم ارزیابی و اجرا تدوین، هنر و علم»

 «.دست یابند خود بلندمدت هایبه هدف سازدقادر می را

 که به هاییسازمانکه عملکرد  دهدمینشان  هاپژوهش

ها سازمان بهتر از دیگرو  ، باالترپردازندمیمدیریت راهبردی 

2. Jeferi 
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های رایج شناسایی عوامل داخلی و از روش (.10)باشد می

است که معرف  1SWOTخارجی سازمان استفاده از تحلیل 

این  ها و تهدیدهای سازمان است.ها، فرصتها، ضعفقوت

، تهدیدها، هاچالشروش، امکان بررسی عوامل و مقایسۀ 

محیط بیرونی را با  هایموقعیت، تقاضاها و هافرصت

 (.7آورد )میوجود به نیسازمادرون  هایقوتو  هاضعف

 هایسازمان همانند ورزشی هایسازمان امروزه،

 جهانی و تحوالت محیطی و تغییر معرض در غیرورزشی

 به دست خود مسائل و مشکالت خاص با و دارند قرار

 تا شودمی ورزشی سبب سازمان در ریزیاند. برنامهگریبان

 و شدهنتعیی های گروهیتالش و هافعالیت همۀ اهداف

 (. 11شود ) ریزیها طرحآن به دستیابی نحوة

 ی اذعان داشت که بایدوهشژپ(، در 1389)  خبیری

 ریزی خاصی در مورد پخش رویدادهای تکواندو ازبرنامه

 ویژههای بازاریابی، بهها صورت پذیرد و نیز فعالیترسانه

 عمل آید. در مجموع، توجهحمایت مالی در این زمینه به

 ای، تقویت نظامهرچه بیشتر به مسابقات لیگ حرفه

 المللیهای مجامع بینکرسیاستعدادیابی، تقویت حضور در 

 و توسعۀ علمی و پژوهشی تکواندو در کشور از موارد شایان

 توجهی است که باید مورد توجه مدیران تکواندو قرار گیرد

 12 ،ایمطالعه( در 1392و همکاران ) ریدلمیرش(. 12)

 ادارة کل ورزش و جوانان استان خراسانراهبرد را برای 

 .(13) ت بدنی تدوین کردندرضوی در حوزة ورزش و تربی

 انداز،چشم ت،یمأمورخود،  وهشژپدر  (1393)ی گودرز

 مناسب یعملکرد، اهداف و راهبردها یدیکل یهاحوزه

 را رانیا یاسالم یجمهور ۀگانورزش سه ونیفدراس

 (.14تدوین کرد )مطلوب  تیبه وضع یابیمنظور دستبه

 در پژوهشی (1393) همکاران و یدوست قهفرخیعل

 استان کرمانشاه یورزش قهرمان تیکه وضع مشاهده کردند

 قرار دارد و ادارة کل دیویرها کردن مدل د تیدر موقع

                                                           

1 . Strength, Weakness, Opportunity, Threatens 

 رهاکردن بردهایاز راه یدورزش و جوانان استان کرمانشاه با

 ایمطالعه( در 1394و همکاران ) راسخ(. 15د )استفاده کن

 شورورزش قهرمانی بانوان کبه این نتیجه دست یافتند که 

 تدافعی استفاده کند و تدوین برنامۀ یباید از راهبردها

 راهبردی و انتخاب راهبردهایی مناسب همچون الگوپردازی،

 طراحی و ساخت اماکن ورزشی ویژة بانوان با توجه به

 مقتضیات فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی و ایجاد شرایط الزم

 بانوان در المللیبیناخذ و میزبانی رویدادهای ورزشی مؤثر 

 از دوری و هاضعفبه حداقل رساندن  منظوربهداخل کشور 

 (.16الزم است ) تهدیدها

 دهد که مؤسسات وهای پیشین نشان میپژوهش

 نهادهای ورزشی با مشکالتی مانند مشکالت مالی و

 ویژهقرارگیری در محیط رقابتی ناشی از تغییرات محیطی به

 دولتی محدودکننده و در خدمات ورزشی، قوانین و مقررات

 اند. از سوی دیگر، کشورهای در حالهای نزول مواجهدوره

 واسطۀ تحوالت جهانی با مسائلیتوسعه از جمله ایران به

 های دولتی به حوزة ورزش، ضعفهمچون کاهش کمک

 ارتباطات و نبود فرایندی جهت جذب مشارکت بخش

 ن وهای ورزشی و نداشتن برنامۀ مدوخصوصی در سازمان

 هاییاند که این امر موجب محدودیترو شدهمنسجم روبه

 در رشد و گسترش ورزش آن کشورها شده است که

 فدراسیون اسکی جمهوری اسالمی ایران از این قاعده

 های فراگردی درها با نارساییریزیمستثنا نیست و برنامه

 ریزینوعی فاقد برنامهفدراسیون مذکور مواجه است یا به

 دی است. این فرایند در فدراسیون با مشکالتیراهبر

 ای در بیننظر مشترک برنامههمچون فقدان اتفاق

 ها و تهدیدهایوتحلیل جامع فرصتمسئوالن، عدم تجزیه

 ریزی در برخوردهای مختلف برنامهملی، مبهم بودن گزینه

 های فدراسیون،ها و مشکالت، آشکار نبودن اولویتبا چالش

 ها و فقدان نظارت درست وه و مبهم برنامهاجرای پراکند
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ها مواجه است. امکان دارد یکی ارزیابی نتایج عملی برنامه

های زیرمجموعۀ از دالیل عدم موفقیت و شهرت رشته

المللی، همین موضوع باشد. فدراسیون در رویدادهای بین

های ورزشی کشورهای که بسیاری از فدراسیوندرحالی

اند ریزی راهبردی توانستهی فرایند برنامهکارگیردیگر با به

خوبی به رسالت خود عمل کنند و به اهداف موردنظر به

دست یابند. با توجه به نتایج عملکرد و خروجی رویدادها و 

شود این مسابقات ورزشی این رشته، سؤالی که مطرح می

ها است که آیا امکان دارد فدراسیون اسکی ایران برای برنامه

 های خود برنامۀ راهبردی نداشته باشد. یتو فعال

ها، مؤسسات، نهادها و رسد سازماننظر میبه

های دولتی و های ورزشی نیز مانند سایر سازمانفدراسیون

تجاری برای تحقق رسالت و پیشبرد اهداف خود و دستیابی 

ریزی گیری از برنامههای روزافزون نیازمند بهرهبه موفقیت

، موضوع شدهبیانتوجه به مسائل  اب راهبردی هستند.

ضروری  ورزشی بسیار مهم و هایسازماندر  ریزیبرنامه

بجاست که برنامۀ جامعی برای  روازاین، رسدمینظر به

 ورزش تراصولی، توسعۀ اسکی پیشبرد اهداف ورزش

، کسب جایگاه بهتر در عرصۀ ای این ورزشحرفهقهرمانی و 

و افزایش  ای المپیک زمستانیهویژه بازیالمللی بهبین

های مندان این ورزش و رشتهعالقه مشارکت عمومی

فدراسیون اسکی جمهوری اسالمی  تدوین شود. مختلف آن

عنوان متولی توسعه و پیشبرد این ورزش نیازمند ایران به

های برنامۀ راهبردی مدون و منسجم مشتمل بر برنامه

های مناسب و فعالیتها عملیاتی و مبتنی بر مجموعه اقدام

کارگیری منظور، این تحقیق سعی دارد با بهاست. بدین

مندی از الگوها و ریزی راهبردی و بهرهفرایند برنامه

ویژه در های علمی متداول مورد استفاده بهروش

های های ورزشی، به تدوین راهبردها و برنامهسازمان

پردازد و عملیاتی فدراسیون اسکی جمهوری اسالمی ایران ب

. فدراسیون اسکی جمهوری 1های زیر پاسخ دهد: به پرسش

اسالمی ایران دارای چه نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدی 

. جایگاه راهبردی فدراسیون اسکی در چه 2است؟؛ 

. راهبردهای مطلوب فدراسیون 3ای قرار دارد؟؛ منطقه

 اسکی چیست؟ 

 

 شناسیروش

و به لحاظ نحوة این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی 

های کیفی ها توصیفی بود و از ترکیب روشگردآوری داده

ها استفاده شد. وتحلیل دادهو کمی برای گردآوری و تجزیه

جامعۀ آماری پژوهش شامل اعضای هیأت رئیسۀ فدراسیون 

های فدراسیون اسکی، اعضای شورای اسکی، رؤسای کمیته

ها و استانهای راهبردی فدراسیون اسکی، رؤسای هیأت

پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران منتخب ورزش اسکی بود. 

شمار صورت کلحجم نمونۀ آماری برابر با جامعۀ آماری و به

 نفر بود. 142و تعداد آن 

های مورد نیاز از پرسشنامۀ برای گردآوری داده

ای متناسب با اهداف پژوهش استفاده شد. این ساختهمحقق

. 1بخش بود:  4سؤال و شامل  49پرسشنامه مشتمل بر 

. نقاط ضعف 2سؤال(،  10نقاط قوت ورزش اسکی ایران )

روی های پیش. فرصت3سؤال(،  13ورزش اسکی ایران )

روی . تهدیدهای پیش4سؤال(،  14ورزش اسکی ایران )

 سؤال(. 12ورزش اسکی ایران )

نفر از استادان و متخصصان  15روایی پرسشنامه توسط 

ورزشی و پایایی آن نیز از طریق آزمون آلفای مدیریت 

منظور ( تأیید شد. در این تحقیق به= 815/0αکرونباخ )

ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی وتحلیل دادهتجزیه

ها، ها، ضعفترین قوتاستفاده شد. پس از تعیین مهم

روی ورزش اسکی کشور، برای ها و تهدیدهای پیشفرصت

 SWOTهای توسعۀ ورزش اسکی از ماتریس تدوین راهبرد

استفاده شد. در این ماتریس با استفاده از چهار فهرست 

( و T(، تهدیدها )Oها )(، فرصتWها )(، ضعفSها )قوت
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و  SO ،WO ،STمقایسۀ زوجی آنها، راهبردهای چهارگانۀ 

WT  تدوین شده است. ماتریسSWOT دهد که نشان می

ها و تهدیدها )عوامل خارجی( با توان بین فرصتچگونه می

نقاط قوت و ضعف )عوامل داخلی( توازن ایجاد کرد و به این 

های راهبردی ممکن را ایجاد ترتیب چهار مجموعه از گزینه

های متناظر با هر راهبرد کرد. پس از تعیین راهبردها، اقدام

 ساالنه مشخص شد.تعیین و برنامۀ عملیاتی 

 

 هایافته

ها( ها و ضعفهای ارزیابی عوامل داخلی )قوتماتریس

و  1های ها و تهدیدها( در جدولو عوامل خارجی )فرصت

 ارائه شده است. 2

 

 اسکی ارزیابی عوامل داخلی فدراسیون. ماتریس 1جدول 

 وزن( ×)رتبه  رتبه وزن میانگین رتبه قوت

و  ایقارهمرتبط ) المللیبینارتباطات و تعامل مؤثر، مستمر و منظم با نهادهای 

 جهانی(
64/6 06/0 4 24/0 

 232/0 4 058/0 36/6 مربیگری و داوری از سوی فدراسیون هایکالسبرگزاری منظم 

 224/0 4 056/0 21/6 و در هر جنس هاردهو مسابقات قهرمانی کشور در تمام  هالیگبرگزاری منظم 

 212/0 4 053/0 86/5 ستادی فدراسیون ةبرگزاری منظم جلسات هیأت رئیسه و حوز

مختلف  هایبخشو  هاکمیتهاز نیروهای متخصص، مجرب و نوآور در  گیریبهره

 فدراسیون
79/5 053/0 4 212/0 

 2/0 4 05/0 50/5 اسکی ۀو جهانی رشت ایقاره هایکرسیکسب 

فدراسیون و  هایکمیتهاجرایی  هایدستورالعملو  هانامهآیینبودن مقررات،  روزبه

 استانی هایهیأت
14/5 048/0 3 144/0 

 132/0 3 044/0 89/4 استانی هایهیأتفدراسیون و  هایکمیتهوجود سیستم جامع ارزشیابی عملکرد 

 123/0 3 041/0 54/4 ساختار سازمانی مشخص و شرح وظایف هر بخش

فصلنامه و  صورتبهتدوین، چاپ و انتشار مکتوبات آموزشی، علمی و عملکردی 

 نفعان و مخاطبان ورزش اسکیذی بخشیآگاهیو  رسانیاطالع منظوربهگاهنامه 
07/4 037/0 3 111/0 

 وزن( ×رتبه ) رتبه وزن میانگین رتبه ضعف

 048/0 1 048/0 68/8 موجود هایپیستعدم تملک فدراسیون نسبت به اماکن و 

 046/0 1 046/0 36/8 حداقلی فدراسیون و نبود منابع مالی کافی ۀبودج

 045/0 1 045/0 14/8 مصنوعی هایبرفدارای  هایپیستکمبود 

 043/0 1 043/0 86/7 تمریناتدر اختیار نداشتن پیست اسکی جهت انجام مسابقات و 

 043/0 1 043/0 82/7 ضعف در درآمدزایی ورزش اسکی با توجه به مشکالت مدیریتی چند سال اخیر 

 042/0 1 042/0 64/7 مناسب جهت جذب گردشگران ورزشی اسکی هایزیرساختنبود 

 038/0 1 038/0 7 اسکی در سراسر کشور هایهیأتفعال نبودن نیمی از 

 038/0 1 038/0 86/6 به اقلیم موجود خاص با توجه ۀبودن پرورش قهرمانان به چند منطقمحدود 

 068/0 2 034/0 25/6 استانی هایهیأتنداشتن اتوماسیون اداری داخلی فدراسیون و 

 068/0 2 034/0 18/6 در ورزش اسکی هاباشگاه گذاریسرمایهعدم 

 068/0 2 034/0 18/6 عمومی اسکی و آموزش صحیح آن توسعۀتوجه حداقلی به 

 06/0 2 03/0 43/5 نبود فضای اداری متناسب با نیروهای پرسنلی فدراسیون

 05/0 2 025/0 61/4 نداشتن بانک اطالعاتی جامع فدراسیون اسکی

 275/2  1  جمع
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 اسکی . ماتریس ارزیابی عوامل خارجی فدراسیون2جدول 

 وزن( ×)رتبه  رتبه وزن میانگین رتبه فرصت

 188/0 4 047/0 64/10 در ورزش اسکی المللیبینتعدد مسابقات 

 168/0 4 042/0 68/9 به این ورزش مندانعالقهجذابیت ورزش اسکی و وفور 

 156/0 4 039/0 11/9 العادهفوقپتانسیل مناسب جهت جذب گردشگران ورزشی با توجه به شرایط طبیعی 

ملی المپیک  ۀوزارت ورزش و جوانان و کمیت هایحمایتاز  گیریبهرهامکان 

 ورزش اسکی توسعۀجهت ترویج و 
89/8 039/0 4 156/0 

 148/0 4 037/0 50/8 وجود استعدادهای سرشار ورزش اسکی در کشور

 144/0 4 036/0 21/8 مدارس اسکی اندازیراهبخش خصوصی به مشارکت در  مندیعالقه

اسکی مناسب در نقاط مختلف کشور جهت جذب حداکثری  هایپیستوجود 

 مخاطبان و افزایش ورزشکاران این رشته
89/7 034/0 4 136/0 

اسکی از فدراسیون ایران مبتنی بر  المللیبینحمایت حداکثری فدراسیون 

 ارتباطات مؤثر
82/7 034/0 4 136/0 

جهت اخذ میزبانی رویدادهای  افزارینرمو  افزاریسختوجود بسترهای مناسب 

 المللیبین
43/7 033/0 4 132/0 

 هایپیستبخش خصوصی در احداث و نگهداری  گذارانسرمایهامکان جذب 

 اسکی
43/7 033/0 3 099/0 

از مدرسان و مربیان خارجی جهت تقویت و ارتقای دانش فنی مربیان و  گیریبهره

 داوران داخلی
32/7 032/0 3 096/0 

 ۀاسکی جهت جذب مشتری و ارائ هایپیستوجود فضای رقابتی مطلوب بین 

 خدمات بهتر
21/7 032/0 3 096/0 

زمستانی اسکی،  هایورزشوجود بسترهای مناسب جهت تشویق مردم به 

 لژسواری و بیاتلون
04/7 031/0 3 093/0 

فصل گرم از جمله اسکی روی  هایورزش توسعۀجهت ترویج و  گذاریسرمایه

 چمن و رول اسکیت
04/7 031/0 3 093/0 

 وزن( ×)رتبه  رتبه وزن میانگین رتبه تهدید

 057/0 1 057/0 89/8 اسکی هایپیستنبود تسهیالت الزم جهت نوسازی 

 052/0 1 052/0 14/8 اسکی هایپیستباالبر  هایدستگاهفرسودگی 

 0465/0 1 0465/0 25/7 وسایل و تجهیزات ورزش اسکیگران و پرهزینه بودن لوازم، 

 045/0 1 045/0 7 اسکی هایپیستکمبود اماکن و امکانات رفاهی متناسب مخاطبان در اطراف 

غیراصولی و  وسازهایساختدلیل اسکی به هایپیستتغییر شرایط اقلیمی 

 هاآننامتعارف در 
96/6 0445/0 2 089/0 

 042/0 1 042/0 57/6 اسکی سراسر کشور هایپیستنبودن  وربهره

 041/0 1 041/0 46/6 ورزش اسکی توسعۀاز فناوری و تکنولوژی روز دنیا در  مندیبهرهعدم 

 041/0 1 041/0 36/6 و مخاطبان مندانعالقهاسکی موجود جهت حضور  هایپیستپاسخگو نبودن 

 07/0 2 035/0 39/5 اسکی استاندارد هایپیستدسترسی محدود به 

 033/0 1 033/0 14/5 اسکی هایپیستتملک افراد بومی نسبت به اراضی 

 066/0 2 033/0 11/5 دقیق بینیپیشوهوایی متغیر کشور و نبود سیستم شرایط آب

 06/0 2 03/0 71/4 اسکی هایپیست در اخالقی و فرهنگی مسائل به یتوجهبی

 4835/2  1  جمع

 

 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

جایگاه فدراسیون اسکی جمهوری اسالمی  1در شکل 

ایران به لحاظ موقعیت راهبردی مشخص شده است که در 

قرار دارد که جایگاه تدافعی )در آستانۀ انحالل و  WTربع 

 دهد.فروپاشی( را برای فدراسیون نشان می
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 SWOT. ماتریس 1شکل 

 

شده فدراسیون را با تمرکز ، راهبردهای تدوین3جدول 

 دهد.را نشان می WTبر موقعیت 

های عملیاتی متناظر هر ها و برنامهشامل اقدام 4جدول 

 است. 1399تا  1396های لراهبرد در سا
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ریس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید فدراسیون اسکی. مات3دول ج  

 

 

 
           

 عوامل داخلی          

 
 
 

 
 عوامل خارجی 

 (W)نقاط ضعف  (S) نقاط قوت

S1  ارتباطات و تعامل مؤثر، مستمر و منظم با :
 و جهانی( ایقارهمرتبط ) المللیبیننهادهای 

S2  مربیگری و داوری از  هایکالس: برگزاری منظم
 سوی فدراسیون

S3  و مسابقات قهرمانی کشور  هالیگ: برگزاری منظم
 و در هر جنس هاردهدر تمام 

S4  برگزاری منظم جلسات هیأت رئیسه و حوزه :
 ستادی فدراسیون

S5  :از نیروهای متخصص، مجرب و نوآور  گیریبهره
 مختلف فدراسیون هایبخشو  هاکمیته در

S6  اسکی ۀو جهانی رشت ایقاره هایکرسی: کسب 

S7  :و  هانامهآیینبودن مقررات،  روزبه
فدراسیون و  هایکمیتهاجرایی  هایدستورالعمل

 استانی هایهیأت

S8  هایکمیته: وجود سیستم جامع ارزشیابی عملکرد 
 استانی هایهیأتفدراسیون و 

S9  ساختار سازمانی مشخص و شرح وظایف هر :
 بخش
S10  تدوین، چاپ و انتشار مکتوبات آموزشی، علمی :

فصلنامه و گاهنامه جهت  صورتبهو عملکردی 
نفعان و مخاطبان ذی بخشیآگاهیو  رسانیاطالع

 ورزش اسکی

W1  هایپیست: عدم تملک فدراسیون نسبت به اماکن و 
 موجود

W2 دراسیون و نبود منابع مالی کافیحداقلی ف ۀ: بودج 
W3  مصنوعی هایبرفدارای  هایپیست: کمبود 
W4  در اختیار نداشتن پیست اسکی جهت انجام مسابقات :

 و تمرینات

W5  ضعف در درآمدزایی ورزش اسکی با توجه به مشکالت:
 مدیریتی چند سال اخیر 

W6  مناسب جهت جذب گردشگران  هایزیرساخت: نبود
 کیورزشی اس

W7  اسکی در سراسر کشور هایهیأت: فعال نبودن نیمی از 
W8  محدود بودن پرورش قهرمانان به چند منطقه خاص با :

 توجه  به اقلیم موجود
W9  نداشتن اتوماسیون اداری داخلی فدراسیون و :
 استانی هایهیأت

W10  در ورزش اسکی هاباشگاه گذاریسرمایه: عدم 
W11  عمومی اسکی و آموزش  توسعۀ: توجه حداقلی به

 صحیح آن

W12  نبود فضای اداری متناسب با نیروهای پرسنلی :
 فدراسیون

W13 نداشتن بانک اطالعاتی جامع فدراسیون اسکی : 

 WO راهبردهای SO راهبردهای (O) هافرصت

O1  در ورزش اسکی المللیبین: تعدد مسابقات 

O2  به این ورزش مندانعالقه: جذابیت ورزش اسکی و وفور 
O3  پتانسیل مناسب جهت جذب گردشگران ورزشی با توجه به شرایط طبیعی :
 العادهفوق
O4  ملی المپیک  ۀوزارت ورزش و جوانان و کمیت هایحمایتاز  گیریبهره: امکان

 ورزش اسکی توسعۀجهت ترویج و 
O5 وجود استعدادهای سرشار ورزش اسکی در کشور : 
O6  :مدارس اسکی اندازیراهبخش خصوصی به مشارکت در  مندیعالقه 
O7  اسکی مناسب در نقاط مختلف کشور جهت جذب حداکثری  هایپیست: وجود

 مخاطبان و افزایش ورزشکاران این رشته
O8  اسکی از فدراسیون ایران مبتنی بر  المللیبین: حمایت حداکثری فدراسیون

 ارتباطات مؤثر

O9  جهت اخذ میزبانی  افزارینرمو  افزاریسخت: وجود بسترهای مناسب
 المللیبینرویدادهای 

O10  هایپیستبخش خصوصی در احداث و نگهداری  گذارانسرمایه: امکان جذب 
 اسکی
O11  :از مدرسان و مربیان خارجی جهت تقویت و ارتقای دانش فنی  گیریبهره

 مربیان و داوران داخلی
O12  اسکی جهت جذب مشتری و  هایپیست: وجود فضای رقابتی مطلوب بین

 خدمات بهتر ۀارائ
O13  زمستانی اسکی،  هایورزش: وجود بسترهای مناسب جهت تشویق مردم به

 لژسواری و بیاتلون
O14  :فصل گرم از جمله اسکی  هایورزش توسعۀجهت ترویج و  گذاریسرمایه

 روی چمن و رول اسکیت

گیری از نیروهای متخصص، . بهره1
روز در امور اجرایی مجرب و به

فدراسیون، برگزاری مسابقات، 
های مربیگری و داوری و کالس

 های ملیمربیگری تیم
مندی از مشارکت بخش . بهره2

خصوصی و جذب حامیان مالی در 
راستای حمایت از رویکرد همگانی، 

 ای ورزش اسکیقهرمانی و حرفه
فرایند استعدادیابی در . استفاده از 3

نام اسکی با تمرکز های صاحباستان
 بر آمایش سرزمین

 

و تالش جهت کسب  ریزیبرنامه .1
میزبانی رویدادهای جهانی و آسیایی و 

سنی  هایردهبرگزاری مسابقات کیفی در 
مختلف با حضور نمایندگان فدراسیون 

 جهانی
 

از پژوهش و آموزش جهت  گیری. بهره2
هدف  ۀرتقای آگاهی و دانش جامعبهبود و ا

 ورزش اسکی توسعۀو در راستای ترویج و 
 

 WT راهبردهای ST راهبردهای (T)تهدیدها 

T1  اسکی هایپیست: نبود تسهیالت الزم جهت نوسازی 
T2  اسکی هایپیستباالبر  هایدستگاه: فرسودگی 
T3 گران و پرهزینه بودن لوازم، وسایل و تجهیزات ورزش اسکی : 
T4  اسکی هایپیست: کمبود اماکن و امکانات رفاهی متناسب مخاطبان در اطراف 
T5  غیراصولی و  وسازهایساختاسکی به دلیل  هایپیست: تغییر شرایط اقلیمی

 هاآننامتعارف در 
T6  :اسکی سراسر کشور هایپیستنبودن  وربهره 
T7  ورزش اسکی توسعۀاز فناوری و تکنولوژی روز دنیا در  مندیبهره: عدم 
T8  و مخاطبان مندانعالقهاسکی موجود جهت حضور  هایپیست: پاسخگو نبودن 
T9  اسکی استاندارد هایپیست: دسترسی محدود به 

T10  اسکی هایپیست: تملک افراد بومی نسبت به اراضی 
T11  دقیق بینیپیش: شرایط آب و هوایی متغیر کشور و نبود سیستم 
T12  :اسکی هایپیست در اخالقی و فرهنگی مسائل به یتوجهبی 

در  هادستورالعملتدوین قوانین و . 1
 هایپیست وریبهرهراستای توسعه و 

ورزش اسکی و حمایت از قهرمانان، 
مربیان، داوران، پیشکسوتان و عوامل 

 متخصص این ورزش
 
و  المللیبیناستفاده از ارتباطات . 2

داخلی جهت کسب  هایظرفیت
جهانی و تسهیل و تسریع  هایکرسی

ورود لوازم، وسایل و تجهیزات ورزش 
 اسکی

یندها در افر کیفی مدیریت از مندیبهره
فدراسیون  هایفعالیتو انجام  ریزیبرنامه

 مقاومتی اسکی مبتنی بر تفکر اقتصاد
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 های عملیاتی متناظر هر راهبرد. برنامه4 جدول

 فعالیت اقدام/ طرح راهبرد
واحد 

 متعارف

سال 

 پایه

های حجم عملیات در طول سال

 برنامه

متوسط نرخ 

رشد ساالنه در 

 99 98 97 96 95 برنامه به درصد

 نیروهای از گیریبهره

 روزبه و مجرب متخصص،

 فدراسیون، اجرایی امور در

 مسابقات، برگزاری

 و مربیگری هایکالس

 هایتیم مربیگری و داوری

 ملی

برگزاری منظم 

مسابقات 

 های مختلفرشته

 20 18 16 14 12 10 تعداد داخلی

 14 11 10 9 8 7 تعداد بین المللی

برگزاری 

های کالس

مربیگری، داوری و 

های آموزشی دوره

مختلف در 

های دارای استان

 ظرفیت و توانمند

 25 16 14 12 10 8 تعداد مربیگریدورة 

 50 12 10 8 6 4 تعداد دورة داوری

برگزاری اردوهای تمرینی منظم در 

های مختلف سنی طی سال جهت رده

 های ملیتیم

 16 20 18 16 14 12 تعداد

گیری از مدرسان تراز اول دنیا بهره

منظور ارتقای سطح فنی مربیان و به

 داوران

 25 7 6 5 4 3 تعداد

استخدام مربیان مطرح و با دانش برای 

 های ملیهدایت تیم
 100 4 3 2 1 - تعداد

تربیت مدرسان 

متخصص، مجرب و 

روز جهت آموزش به

های مربیگری دوره

و داوری در سراسر 

 کشور

مدرس 

 مربیگری
 25 16 14 12 10 8 تعداد

 مدرس داوری

 33 7 6 5 4 3 تعداد

اعزام مربیان واجد شرایط به 

 FISالمللی های آموزشی بینکالس
 100 4 3 2 1 - تعداد

 اقدام/ طرح راهبرد
واحد 

 متعارف

سال 

 پایه

های حجم عملیات در طول سال

 برنامه

متوسط نرخ 

رشد ساالنه در 

 99 98 97 96 95 برنامه به درصد

 جهت تالش و ریزیبرنامه

 رویدادهای میزبانی کسب

 و آسیایی و جهانی

 کیفی مسابقات برگزاری

 مختلف سنی هایرده در

 نمایندگان حضور با

 جهانی فدراسیون

های کشورهای تعامل با فدراسیون

ممتاز در عرصۀ اسکی و استفاده از 

 تجربیات آنها

 100 4 3 2 1 - تعداد

 25 16 14 12 10 8 تعداد المللی مطرحمیزبانی رویدادهای بین

نامه با تعامل و انعقاد تفاهمایجاد 

 صداوسیما جهت پخش مسابقات
 - - - - 1 - تعداد
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 های عملیاتی متناظر هر راهبرد. برنامه4جدول ادامۀ 

 اقدام / طرح راهبرد
واحد 
 متعارف

سال 
 پایه

های حجم عملیات در طول سال
 برنامه

متوسط نرخ 
رشد ساالنه در 
 99 98 97 96 95 برنامه به درصد

 فرایند از استفاده
 در استعدادیابی

 نامصاحب هایاستان
 بر تمرکز با اسکی

 سرزمین آمایش

 استعدادیابی جامع نظام تدوین
 اسکی ورزش

 - - - - 1 - تعداد

ای و های حرفهاندازی لیگراه
 صورت مجزاآماتور به

 100 4 3 2 1 - تعداد

های های ملی در ردهتشکیل تیم
 سنی مختلف

 16 20 18 16 14 12 تعداد

 عنوان طرح راهبرد
واحد 
 متعارف

سال 
 پایه

 های برنامهحجم عملیات در طول سال
متوسط نرخ رشد 
ساالنه در برنامه 

 99 98 97 96 95 به درصد

 مشارکت از مندیبهره
 و خصوصی بخش
 در مالی حامیان جذب

 از حمایت راستای
 همگانی، رویکرد

 ایحرفه و قهرمانی
 اسکی ورزش

اندازی یک باشگاه ها به راهالزام استان
 ورزشی اسکی در هر سال

 50 12 10 8 6 4 تعداد

های اختصاصی و استاندارد ایجاد پیست
 ای و آماتوربرای ورزشکاران حرفه

 100 4 3 2 1 - تعداد

جذب اسپانسرینگ با همکاری 
 صداوسیما با رعایت منافع مشترک

 - ریال

00
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/
00

0
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00
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00
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/
00
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00
0

/
00

0
/

90
0

/2 

15 

 عنوان طرح راهبرد
واحد 
 متعارف

سال 
 پایه

متوسط نرخ رشد  های برنامهحجم عملیات در طول سال
ساالنه در برنامه 

 99 98 97 96 95 به درصد

 ارتباطات از استفاده
 و المللیبین

 داخلی هایظرفیت
 کسب جهت
 و جهانی هایکرسی
 ورود تسریع و تسهیل

 و وسایل لوازم،
 اسکی ورزش تجهیزات

المللی حضور مؤثر در جوامع بین
 دیپلماسی( –میادین  –)مجامع

 50 6 5 4 3 2 تعداد

تالش و پیگیری در راستای کسب 
 المللی بیشترهای بینکرسی

 12 12 11 10 9 8 تعداد

 33 14 12 10 8 6 تعداد المللیشرکت در مسابقات بین

های خارجی و رایزنی و تعامل با شرکت
نهادهای داخلی مرتبط جهت ورود لوازم، 

 وسایل و تجهیزات ورزش اسکی
 100 4 3 2 1 - تعداد

 عنوان طرح راهبرد
واحد 
 متعارف

سال 
 پایه

های حجم عملیات در طول سال
 برنامه

متوسط نرخ 
رشد ساالنه در 
 99 98 97 96 95 برنامه به درصد

گیری از پژوهش و بهره
آموزش جهت بهبود و 
ارتقای آگاهی و دانش 
جامعه هدف و در 
راستای ترویج و توسعۀ 

 ورزش اسکی

منظور های کاربردی بهاجرای پژوهش
های ها و محدودیترفع مسائل، چالش

 ورزش اسکی 
 200 9 7 5 3 1 تعداد

نظام جامع آموزش یکپارچه در سطح 
 کشور

 - - - - 1 - تعداد

های گروهی رایگان یا برگزاری کالس
 ارزان جهت آموزش عمومی

 100 5 4 3 2 1 تعداد

افزایی های دانشتدوین و انتشار بسته
 جهت افزایش آگاهی عمومی

 100 5 4 3 2 1 تعداد

های مرتبط با نامه و رسالهحمایت از پایان
 موضوع اسکی

 - 8 6 4 2 - تعداد

سمینار، کنفرانس و برگزاری همایش، 
افزایی منظور دانشهای آموزشی بهکارگاه

 جامعۀ اسکی
 100 10 8 6 4 2 تعداد
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 های عملیاتی متناظر هر راهبرد. برنامه4جدول ادامۀ 

 عنوان طرح راهبرد
واحد 

 متعارف

سال 

 پایه
 های برنامهحجم عملیات در طول سال

متوسط نرخ رشد 

ساالنه در برنامه 

 99 98 97 96 95 به درصد

 و قوانین تدوین

 در هادستورالعمل

 و توسعه راستای

 هایپیست وریبهره

 حمایت و اسکی ورزش

 مربیان، قهرمانان، از

 و پیشکسوتان داوران،

 این متخصص عوامل

 ورزش

آموزش و تربیت نیروهای ماهر جهت ارائۀ 

 های کشورخدمات فنی به کلیۀ پیست
 100 10 8 6 4 2 تعداد

 - ریال های ورزش اسکیوری پیستارتقای بهره
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 اسکی هایپیست استانداردسازی

 و کیفی مسابقات برگزاری منظوربه

 ایحرفه و قهرمانی ورزش توسعۀ

 100 4 3 2 1 - تعداد

های تمرینی مجهز منطبق بر ایجاد کمپ

 المللیاستانداردهای بیناصول و 
 - - - 1 1 - تعداد

 داوران، مربیان، قهرمانان، از حمایت

 ورزش متخصص عوامل و پیشکسوتان

 اسکی

 50 30 25 20 15 10 تعداد

 عنوان طرح راهبرد
واحد 

 متعارف

متوسط نرخ رشد  های برنامهحجم عملیات در طول سال سال پایه

ساالنه در برنامه به 

 99 98 97 96 95 درصد

 مدیریت مندی ازبهره

فرایندها در  کیفی

ریزی و انجام برنامه

های فدراسیون فعالیت

اسکی مبتنی بر تفکر 

 مقاومتی اقتصاد

اجرای امور اداری و جاری فدراسیون با 

 گیری از فناوری اطالعات و ارتباطاتبهره
 - ریال
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استفاده از تکنولوژی روز جهت برگزاری 

 مسابقات اسکی
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 گیریبحث و نتیجه

نشان داد که  SWOTهای پژوهش و تحلیل یافته

های کنونی فدراسیون اسکی جمهوری اسالمی ایران برنامه

که از بررسی وضعیت گونهای دارد. هماننقاط قوت ویژه

توان دریافت که فدراسیون اسکی در موجود این ورزش می

ارتباطات و تعامل مؤثر، مستمر و منظم با مواردی چون 

(، برگزاری ای و جهانیالمللی مرتبط )قارهنهادهای بین

های مربیگری و داوری از سوی فدراسیون، منظم کالس

ها و مسابقات قهرمانی کشور در تمام برگزاری منظم لیگ

ها و در هر جنس، برگزاری منظم جلسات هیأت رئیسه رده

گیری از نیروهای متخصص، و حوزة ستادی فدراسیون، بهره

یون، های مختلف فدراسها و بخشمجرب و نوآور در کمیته

روز بودن ای و جهانی رشتۀ اسکی، بههای قارهکسب کرسی

های های اجرایی کمیتهها و دستورالعملنامهمقررات، آیین

های استانی، وجود سیستم جامع فدراسیون و هیأت

های های فدراسیون و هیأتارزشیابی عملکرد کمیته

استانی، ساختار سازمانی مشخص و شرح وظایف هر بخش، 

چاپ و انتشار مکتوبات آموزشی، علمی و عملکردی  تدوین،

رسانی و منظور اطالعصورت فصلنامه و گاهنامه بهبه

نفعان و مخاطبان ورزش اسکی دارای نقاط بخشی ذیآگاهی

هایی که اند از: فعالیتها عبارتقوت اثربخشی است. قوت

خوبی کند یا منابعی که بهخوبی عمل میسازمان در آنها به
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هایی (. وجود چنین قوت17کنترل سازمان هستند ) تحت

توانند به اجرایی کردن راهبردها و انجام وظایف و می

که های آن فدراسیون کمک شایانی کنند، درصورتیفعالیت

در راستای به حداقل رساندن نقاط ضعف درونی و کاهش 

هایی همچون تعدد مسابقات تأثیرات تهدیدها، فرصت

زش اسکی، جذابیت ورزش اسکی و وفور المللی در وربین

مندان به این ورزش، پتانسیل مناسب برای جذب عالقه

العاده، گردشگران ورزشی با توجه به شرایط طبیعی فوق

های وزارت ورزش و جوانان و گیری از حمایتامکان بهره

کمیتۀ ملی المپیک جهت ترویج و توسعۀ ورزش اسکی، 

سکی در کشور، وجود استعدادهای سرشار ورزش ا

اندازی مندی بخش خصوصی به مشارکت در راهعالقه

های اسکی مناسب در نقاط مدارس اسکی، وجود پیست

مختلف کشور جهت جذب حداکثری مخاطبان و افزایش 

ورزشکاران این رشته، حمایت حداکثری فدراسیون 

المللی اسکی از فدراسیون ایران مبتنی بر ارتباطات بین

افزاری افزاری و نرمرهای مناسب سختمؤثر، وجود بست

المللی، امکان جذب جهت اخذ میزبانی رویدادهای بین

گذاران بخش خصوصی در احداث و نگهداری سرمایه

گیری از مدرسان و مربیان خارجی های اسکی، بهرهپیست

جهت تقویت و ارتقای دانش فنی مربیان و داوران داخلی، 

های اسکی جهت ستوجود فضای رقابتی مطلوب بین پی

جذب مشتری و ارائۀ خدمات بهتر، وجود بسترهای مناسب 

های زمستانی اسکی، لژسواری جهت تشویق مردم به ورزش

های گذاری جهت ترویج و توسعۀ ورزشو بیاتلون، سرمایه

اسکیت بتوانند فصل گرم از جمله اسکی روی چمن و رول

اسیون مذکور ای را برای فدرهای رقابتی قابل مشاهدهمزیت

هایی که مزایای اند از موقعیتها عبارتایجاد کنند. فرصت

آنها کامالً روشن است و احتماالً اگر اقدامات معینی انجام 

هایی (. هرگاه چنین فرصت17گیرد، تحقق خواهند یافت )

توانند محقق شوند و مورد توجه حداکثری قرار گیرند، می

گیرند، دراسیون قرار نمیخود در اختیار مسئوالن فخودیبه

های موجود در این حوزه بتوان گیری از قوتمگر آنکه با بهره

ها و کمرنگ دست آورد و در راستای رفع ضعفآنها را به

 کردن تهدیدها استفاده کرد.

نشان داد که  SWOTهای پژوهش و تحلیل سایر یافته

هایی از جمله عدم تملک فدراسیون اسکی دارای ضعف

های موجود، بودجۀ ون نسبت به اماکن و پیستفدراسی

حداقلی فدراسیون و نبود منابع مالی کافی، کمبود 

های مصنوعی، در اختیار نداشتن های دارای برفپیست

پیست اسکی جهت انجام مسابقات و تمرینات، ضعف در 

درآمدزایی ورزش اسکی با توجه به مشکالت مدیریتی چند 

ی مناسب جهت جذب هاسال اخیر، نبود زیرساخت

های گردشگران ورزشی اسکی، فعال نبودن نیمی از هیأت

اسکی در سراسر کشور، محدود بودن پرورش قهرمانان به 

چند منطقۀ خاص با توجه به اقلیم موجود، نداشتن 

های استانی، اتوماسیون اداری داخلی فدراسیون و هیأت

داقلی ها در ورزش اسکی، توجه حگذاری باشگاهعدم سرمایه

به توسعۀ عمومی اسکی و آموزش صحیح آن، نبود فضای 

اداری متناسب با نیروهای پرسنلی فدراسیون و نداشتن 

ها عبارت بانک اطالعاتی جامع فدراسیون اسکی است. ضعف

هایی است که سازمان در آنها عملکرد خوبی ندارد از فعالیت

(. در 17د )یا منابعی که باید در اختیار داشته باشد، اما ندار

شود که فدراسیون از سوی ها شامل مواردی میواقع، ضعف

آنها تحت فشار است. بنابراین اتخاذ تصمیم و ارائۀ 

راهکارهایی برای تبدیل کردن این نقاط ضعف به نقاط قوت 

رو و محدود کردن تهدیدهای های پیشبراساس فرصت

رسد. همچنین نظر میمحیطی فدراسیون اسکی، ضروری به

های تحقیق نشان داد که این فدراسیون با تهدیدهایی یافته

های اسکی، مانند نبود تسهیالت الزم برای نوسازی پیست

های اسکی، گران و های باالبر پیستفرسودگی دستگاه

پرهزینه بودن لوازم، وسایل و تجهیزات ورزش اسکی، 
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کمبود اماکن و امکانات رفاهی متناسب مخاطبان در اطراف 

های اسکی های اسکی، تغییر شرایط اقلیمی پیستپیست

وسازهای غیراصولی و نامتعارف در آنها، دلیل ساختبه

های اسکی سراسر کشور، عدم ور نبودن پیستبهره

مندی از فناوری و فناوری روز دنیا در توسعۀ ورزش بهره

های اسکی موجود جهت اسکی، پاسخگو نبودن پیست

بان، دسترسی محدود به مندان و مخاطحضور عالقه

های اسکی استاندارد، تملک افراد بومی نسبت به پیست

وهوایی متغیر کشور و های اسکی، شرایط آباراضی پیست

 فرهنگی مسائل به توجهیبینی دقیق، بینبود سیستم پیش

های اسکی مواجه است. تهدیدها، پیست در اخالقی و

صله اقدامات الزم ای هستند که اگر بالفاهای بالقوهموقعیت

در خصوص آنها انجام نگیرد، نتایج زیانباری در پی خواهد 

(. بنابراین اگر تصمیمات عملیاتی مناسب و 17داشت )

متناسب اتخاذ نشده و راهکارهای مناسبی برای مقابله با 

های زیانباری این تهدیدها ارائه نشود، فدراسیون با چالش

راسیون دچار اختالل های فدرو خواهد شد و فعالیتروبه

صورت شود. همچنین شایسته و بجاست که فدراسیون بهمی

فعاالنه با تهدیدها مقابله نماید تا بتواند آنها را به حداقل 

 برساند. 

مندی بیشتر از برای بهره SWOTدر مجموع از تحلیل 

ها و تالش در ها، کم کردن ضعفها، تحقق فرصتقوت

ها استفاده شد. براساس راستای کاهش تأثیرات تهدید

راهبرد  8وضعیت جاری فدراسیون اسکی و تحلیل سوات، 

(SO  ،دارای سه راهبردWO  ،دارای دو راهبردST  دارای

برنامۀ کالن که  33( و دارای یک راهبرد WTدو راهبرد و 

در قالب اقدام، طرح یا پروژه استخراج و به تفکیک ارائه شده 

ی عملیاتی موردنظر در واقع هابرنامهاز سوی دیگر، است. 

کنند که های اجرایی ساالنۀ فدراسیون را مشخص میبرنامه

( تعریف شده است. نکتۀ حائز 1399تا  1396سال ) 4برای 

بر تعیین حجم فعالیت و اهمیت در این تقویم اجرایی عالوه

میزان رشد یا زوال هر فعالیت در طی چهار سال مذکور، 

ظر برای هر راهبرد و حتی هر اقدام تعیین منابع مالی موردن

است که براساس بودجۀ اعتباری و میزان درآمد ساالنۀ 

فدراسیون و میزان رشد هر ساله بودجۀ اعتباری و درآمد 

 فدراسیون اسکی مشخص شده است.

در این بخش به بحث در مورد راهبردهای پیشنهادی 

توسعۀ ورزش اسکی جمهوری اسالمی ایران پرداخته 

 :شودمی

روز در گیری از نیروهای متخصص، مجرب و به. بهره1

های امور اجرایی فدراسیون، برگزاری مسابقات، کالس

کشورهای های ملی: مربیگری و داوری و مربیگری تیم

وجوی راهبردهای عملـی نیافته همواره در جستتوسعه

مند شدن از بـرای رهـایی از موانـع عـدم توسـعه و بهره

افع آن هستند. در این میان آنچه در تمـامی مزایا و من

شده مـورد تأکید قرار گرفته، نقش راهبردهـای مطرح

ترین منابع محور توسعه است. عموم عنوان مهمها بهانسان

اند که منابع انسانی پایه نظـران توسـعه بر این عقیدهصاحب

و اساس تغییر و تحوالت است و در واقع، توسعۀ ملـی حـول 

(. با 18یابد )تحقق می« نقش نیروی انسانی«ور محـ

گسترش علوم و شاخه شاخه شدن هر حوزة علمی، جایگاه 

یابـد. توسعۀ علم و ها نیز اهمیت بیشـتری مـیتخصص

ویژه در مقـاطع های جدید دانشگاهی، بهایجاد رشته

کارشناسـی ارشـد و دکتـری عامـل مهمی در توسعۀ 

(. در سالیان اخیر، 19) رودشمار میها بهتخصص

آموختگـان و متخصصـان علـوم ورزشی در کشور دانـش

های توان فرصترشد چشمگیری داشته است. بنابراین، می

مناسبی برای رشد و توسعۀ ورزش قهرمانی کشـور متصـور 

اذعان داشت که رشد ورزش قهرمانی در  شـد. بایـد

در بعد  آنهادقیـق  گذاریسرمایهکشورهای پیشرفته مرهون 

 (.20) نیروی انسانی و تربیت متخصصان مورد نیاز بوده است
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تبع آن ورزش اسکی از این مقولۀ ورزش قهرمانی و به

قاعده مستثنا نیسـت و باید از متخصصان تجربی و دانشی 

مند شد تا بتوان در های مختلف ورزش اسکی بهرهدر حوزه

ی جاری فدراسیون هاها و فعالیتامر اجرا، برگزاری برنامه

مند شد، های هدفمند آنها بهرهاز دانش، تفکرات و دیدگاه

بلکه فدراسیون و اجزای مختلف آن بتواند به رشد و بالندگی 

الزم و ممکن دست یابد و در مسیر توسعه، حرکت اثربخشی 

 داشته باشد.

مندی از مشارکت بخش خصوصی و جذب . بهره2 

از رویکردهای همگانی، حامیان مالی در راستای حمایت 

نظام جامع تربیت بدنی و ای ورزش اسکی: قهرمانی و حرفه

های راهبردی ورزش کشور را عدم ورزش یکی از ضعف

گذاری قلمداد موفقیت در جذب بخش خصوصی به سرمایه

کرده و در حوزة منابع مالی، عدم تمایل بخش خصوصی به 

ات موجود های پایه را از تهدیدگذاری در ورزشسرمایه

( اظهار 1392(. رشید لمیر و همکاران )20دانسته است )

گذاری در داشتند تمایل بخش خصوصی برای سرمایه

تواند های متعدد و متنوع میورزش و وجود صنایع و کارخانه

 (.13بستر مساعدی برای توسعۀ ورزش باشد )

از سوی دیگر، بدیهی است یکی از محورهای توسعۀ 

افزاری یا امکانات و ، مقوله سختورزش در هر بخشی

رو در ورزش اسکی نیز، ایجاد و فضاهای ورزشی است. ازاین

برداری بهینه از آنها و فراهم های اسکی و بهرهتوسعۀ پیست

تر تر و ارزانمنظور دسترسی آسانساختن تسهیالت الزم به

ها مندان این ورزش به پیستورزشکاران و همچنین عالقه

های ت دارد. موضوع شایان ذکر اینکه، پیستبسیار اهمی

اسکی اندکی در کشور وجود دارد که این تعداد جوابگوی 

مندان این ورزش نیست، زیرا هم مسئلۀ ورزشکاران و عالقه

فصول سرد سال و میزان بارش برف نکتۀ مهمی در این 

های کشورمان از استانداردهای روز زمینه است و هم پیست

های وسی دارند. بنابراین با توجه به هزینهدنیا فاصلۀ محس

دلیل گرانی تجهیزات و همچنین قوانین باالی این ورزش به

رسد که نظر میالمللی، بهو شرایط حاکم بر مسابقات بین

های بخش خصوصی در راستای گیری از توانمندیبهره

توسعه و رونق این ورزش بسیار مهم است. هرچند یکی از 

توان عدم موفقیت در و عمدة ورزش را میهای کالن ضعف

منظور توسعه و جذب بخش خصوصی قلمداد کرد، ولی به

مندی از افزایی ورزش اسکی، راه گریزی جز بهرهرونق

مشارکت بخش خصوصی نیست. بنابراین با توجه به 

گذاران حامی ورزش ها و تسهیالتی که برای سرمایهمشوق

توان از این فرصت برای یاند، مدر نظر گرفته 44در اصل 

های اسکی و همچنین نوسازی، بهسازی و احداث پیست

منظور عملی کردن این راهبرد تجهیز آنها استفاده کرد. به

های ایجاد پیستهایی مانند ها و اقدامتوان فعالیتمی

ای و آماتور، اختصاصی و استاندارد برای ورزشکاران حرفه

ن و تبلیغات محیطی، درآمدزایی از طریق جذب حامیا

گذاری بخش خصوصی در جذب مشارکت و سرمایه

ها و اماکن ورزشی، ارتقای بهسازی، نوسازی و تجهیز پیست

های اسکی، جذب اسپانسرینگ با همکاری وری پیستبهره

صداوسیما را در اولویت قرار داد. شایان ذکر است که 

( در 1392( و رشید لمیر و همکاران )1390حمیدی )

 اند.ای داشتههای خود به این مقوله، توجه ویژهوهشپژ

های . استفاده از فرایند استعدادیابی در استان3

 نام اسکی با تمرکز بر آمایش سرزمین: در محیطصاحب

 خود انسانی هایسرمایه روی باید هاسازمان امروز، پویای

 ارزشمند منزلۀ منابعبه را و نخبگان گذاری کردهسرمایه

مدیریت  کنند. سیستم مدیریت درستیبه سازمان،

و از  کرده کارکنان مستعد را شناسایی هایمهارت استعداد،

 مدیریت کند. موضوعاستفاده می مناسب هایدر حوزه آنان

 هنوز اندرکاران،و دست زیاد محققان وجود عالقۀ استعداد با

 هاییاز محدودیت است. یکی نکرده پیشرفت میزان کافی به

 که است این واقعیت باشد، این پیشرفت تواند مانعمی که



 127                                                         تدوین برنامۀ راهبردی و عملیاتی فدراسیون اسکی جمهوری اسالمی ایران

 

 

مفهومی  مرزهای و یکسان تعریف از استعداد مدیریت

 و 1آیلس تحقیق (. نتایج22برخوردار نیست ) واضحی

از  استعداد مدیریت لزوماً که داد ( نشان2009همکاران )

 داد نشان نیست؛ همچنین نتایج جدا انسانی مدیریت منابع

 انسانی )هر دو( بر منابع مدیریت و استعداد مدیریت که

 بر دو، هر دارند؛ تأکید وکارکسب یکپارچگی راهبردهای

 هر دارند؛ تأکید افراد به درست مشاغل اختصاص تشخیص

دهند. قرار می مدنظر را وظیفۀ کلیدی مدیریت افراد دو،

 نسبت تریحوزة گسترده انسانی، منابع مدیریت همچنین،

 مدیریت و انسانی بر وظایف منابع دارد؛ مدیریت استعداد به

توان (. از سوی دیگر، می23کنند )تأکید می افراد بر استعداد

اظهار داشت که رئوس قاعدة هرم ورزش اسکی مشتمل بر 

ورزشکار، مربی و داور است و در رأس این هرم، رئیس 

فدراسیون یا تیم مدیریتی فدراسیون قرار دارد. شاید 

أثیرگذارترین شخص در هر فدراسیون و رشتۀ ورزشی، ت

رئیس آن فدراسیون یا سازمان ورزشی قلمداد شود، ولی بی 

ترین عنصر ورزشکار است و سایر منابع انسانی، شک، مهم

مالی و تجهیزات در راستای پرورش و به ثمر نشستن 

شود و تمام این ارتباطات بین مدیر، ورزشکار بسیج می

بی، داور و ... با یک رویکرد سازمانی و مبتنی ورزشکار، مر

منظور دستیابی رسد بهنظر میشود. بهبر سیستم تعریف می

هایی همچون ها و فعالیتتوان اقدامبه راهبرد مذکور می

اندازی های سنی مختلف، راههای ملی در ردهتشکیل تیم

 هایصورت مجزا، الزام استانای و آماتور بههای حرفهلیگ

دارای ظرفیت جهت شرکت در مسابقات مختلف کشوری 

شود، برگزاری اردوهای تمرینی منظم که هر سال برگزار می

های ملی و در های مختلف سنی تیمدر طی سال جهت رده

های دارای ظرفیت و توانمندی میزبانی، برگزاری استان

ویژه مندان بهمنظور آموزش عموم عالقههای ارزان بهکالس

نین پایه و هر دو جنس و تدوین نظام جامع در س

                                                           

1. Iles 

زاده استعدادیابی ورزش اسکی را پیشنهاد داد. خسروی

(، حمیدی 1389خبیری ) (،1387نژاد )(، همتی1387)

در پژوهش خود  (1392و همکاران ) ریدلمیرش( و 1390)

 اند.نوعی به راهبرد مذکور اشاره کردهبه

میزبانی  منظور کسبریزی و تالش به. برنامه4

 رویدادهای جهانی و آسیایی و برگزاری مسابقات کیفی در

های سنی مختلف با حضور نمایندگان فدراسیون رده

 رقابت و مسابقه در شکل صحیح و تکرار مناسب آنجهانی: 

، از عوامل اصلی پیشرفت ورزشکاران است. رقابت و مسابقه

افی و کرود و انگیزش شمار میهدف اصلی تمرینات به

مهمی برای تمرینات روزانه است و ورزشکاران را قادر 

شده در های تکنیکی و تاکتیکی آموختهسازد تا مهارتمی

کار گیرند. میزبانی مرحلۀ تمرینات را در بازی رسمی به

ها، امکانات و مسابقات نیز موجب توسعۀ زیرساخت

تجهیزات ورزش قهرمانی، ارتقای روزافزون توانمندی 

ایش وران سطح باال )توسعۀ منابع انسانی(، افزمربیان و دا

انگیزه برای کسب عناوین قهرمانی و توسعۀ دیگر منابع 

های طالی شود. بررسی مدالپشتیبان ورزش قهرمانی می

دهد متوسط تعداد کشورهای میزبان المپیک نشان می

های طالی کشور میزبان در دورة میزبانی نسبت به مدال

رة درصد افزایش داشته و در دو 3/2ی، دورة قبل از میزبان

زایش درصد اف4/0بعد از میزبانی نسبت به دورة میزبانی نیز 

ه ک( اذعان داشتند 1392رشیدلمیر و همکاران )یافته است. 

ها، امکانات و میزبانی مسابقات نیز موجب توسعۀ زیرساخت

تجهیزات ورزش قهرمانی و توسعۀ دیگر منابع پشتیبان 

( نیز معتقد 1389(. خبیری )13شود )می ورزش قهرمانی

المللی از های مجامع بینبود که تقویت حضور در کرسی

 (.12موارد قابل توجهی در این خصوص است )

رسد که در راستای دستیابی به این راهبرد نظر میبه

هایی همچون تعامل با ها و فعالیتباید مجموعه اقدام
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های کشورهای نفدراسیون جهانی و همچنین فدراسیو

ممتاز در عرصۀ اسکی و استفاده از تجربیات آنها، میزبانی 

المللی مطرح و ایجاد تعامل و انعقاد رویدادهای بین

 صورت گیرد.نامه با صداوسیما جهت پخش مسابقات تفاهم

منظور بهبود و گیری از پژوهش و آموزش به. بهره5

ترویج و ارتقای آگاهی و دانش جامعۀ هدف و در راستای 

های متعدد آن توسعۀ ورزش اسکی: ورزش اسکی و رشته

آور موجب شده است که این ورزش بسیار جذاب و نشاط

قلمداد شود. از سوی دیگر، این ورزش در کشور از تبلیغات 

رسانی مطلوبی و درخوری برخوردار نیست مناسب و اطالع

 و شاید یکی از دالیل عمدة آن جدای از مقولۀ فصلی بودن

های تأثیرگذار جغرافیایی و اقلیمی این ورزش و ویژگی

های مختلف کشور، ضعف مسئوالن مربوطه در آشنا استان

رسد با توجه نظر میکردن عموم مردم با این ورزش است. به

های جمعی و تکثر و قدرت انتقال و گیر شدن رسانهبه همه

ن های نوین در عصر ارتباطات و همچنیتأثیرگذاری رسانه

بخشی و توان با آگاهیهای ورزش اسکی میتنوع رشته

افزایی اقشار مختلف مردم هم نگرش آنها را نسبت به دانش

های این ورزش تغییر داد و هم آنها را برای شرکت در کالس

های ورزشی سراسر کشور تشویق کرد. مهارتی پیست

همچنین، اجرایی شدن راهبرد مذکور منوط به انجام 

منظور رفع های کاربردی بهی چون اجرای پژوهشهایاقدام

های ورزش اسکی، طراحی و ها و محدودیتمسائل، چالش

های ورزش اسکی تدوین نظام جامع آموزش یکپارچۀ رشته

های گروهی رایگان یا ارزان جهت در کشور، برگزاری کالس

افزایی های دانشآموزش عمومی، تدوین و انتشار بسته

نامه و آگاهی عمومی، حمایت از پایان منظور افزایشبه

های مرتبط با موضوع اسکی، برگزاری همایش، رساله

منظور های آموزشی بهسمینار، کنفرانس و کارگاه

 افزایی جامعۀ اسکی است.دانش

ها در راستای توسعه و . تدوین قوانین و دستورالعمل6 

های ورزش اسکی و حمایت از قهرمانان، وری پیستبهره

ربیان، داوران، پیشکسوتان و عوامل متخصص این ورزش: م

ای از شرایط و ورزش، مستلزم فراهم آوردن مجموعه

ها ترین آنامکانات است. در رأس همۀ این شرایط، مهم

برداری مطلوب از اماکن و تأسیسات ایجاد و توسعه و بهره

منظور دسترسی ورزشی و فراهم ساختن تسهیالت الزم به

مندان به این فضاهاست. کیفیت و کمیت هآسان عالق

کنندة سازیم، منعکسها و فضاهای ورزشی که میپیست

دانش و تعهد ما به نسل آینده است. بنابراین باید قوانین 

های روشنی در این خصوص تدوین دقیق و دستورالعمل

شود تا راه توسعۀ ورزش اسکی را هموارتر از قبل سازد. از 

های اصلی هر ورزشی، منابع انسانی آن سوی دیگر، سرمایه

ویژه است که شامل ورزشکاران، مربیان، داوران و به

یقین باید حمایت شود و قطع بهقهرمانان و پیشکسوتان می

ها در اولویت مسئوالن فدراسیون قرار گیرد و از این سرمایه

های اجرایی الزم در خصوص ها و برنامهقوانین، دستورالعمل

تهیه و تدوین شود. شایان ذکر است که عملیاتی  این موضوع

ساختن و دستیابی به راهبرد مذکور در گرو آموزش و تربیت 

های نیروهای ماهر جهت ارائۀ خدمات فنی به کلیۀ پیست

های ورزش اسکی، وری پیستکشور، ارتقای بهره

 برگزاری منظوربه اسکی هایپیست استانداردسازی

ای، ایجاد حرفه و قهرمانی رزشو توسعۀ و کیفی مسابقات

های تمرینی مجهز منطبق بر اصول و استانداردهای کمپ

 پیشکسوتان داوران، مربیان، قهرمانان، از المللی، حمایتبین

 اسکی است. ورزش متخصص عوامل و

های داخلی المللی و ظرفیت. استفاده از ارتباطات بین7

ریع ورود های جهانی و تسهیل و تسمنظور کسب کرسیبه

 لوازم، وسایل و تجهیزات ورزش اسکی:

رسد که در راستای دستیابی به این راهبرد نظر میبه

هایی همچون حضور مؤثر در ها و فعالیتباید مجموعه اقدام
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دیپلماسی(، تالش و  –میادین  –المللی )مجامعجوامع بین

المللی بیشتر، های بینپیگیری در راستای کسب کرسی

المللی، رایزنی و تعامل با شرکت در مسابقات بین

های خارجی و نهادهای داخلی مرتبط جهت ورود شرکت

 لوازم، وسایل و تجهیزات ورزش اسکی صورت گیرد.

( نیز اذعان داشت که در حال حاضر، 1390حمیدی ) 

المللی ایران در ورزش دانشگاهی جهان بین هایکرسی

)فیزو( بسیار محدود است. از این منظر الزم است با اتخاذ 

های های مؤثر به احراز کرسیتدابیری عملیاتی و رایزنی

المللی در ساختارهای ورزش دانشجویی آسیا و مهم بین

 (.21جهان پرداخته شود )

المللی ی بینرسد که ارتباط مؤثر با نهادهانظر میبه

تواند یکی از ویژه فدراسیون جهانی اسکی میورزش به

محورهای کلیدی جهت توسعه و بالندگی ورزش اسکی 

ها، قوانین و باشد. رصد و پیگیری آخرین برنامه

روز کردن و های این ورزش و تالش در راستای بهنامهآیین

تعامل با نهادهای مرتبط و کشورهای پیشرو در این عرصه 

ها و بسیار حائز اهمیت است، زیرا موجب کاهش هزینه

ها در راستای اهداف معین افزایش اثربخشی فعالیت

المللی های بینشود. از سوی دیگر، اگر تعداد کرسیمی

المللی نمایندگان ورزش اسکی کشور در نهادهای بین

شک میزان اثرگذاری مرتبط افزایش و ارتقا یابد، بی

های کالن این ورزش در سطح جهان کشورمان در تصمیم

شود بیشتر شده و ورزش کشورمان در این رشته منتفع می

های توان به کسب میزبانیکه از آثار بلندمدت آن می

مندی از مدرسان و مربیان بزرگ در المللی، بهرهبین

های آموزشی داخلی و تسهیل در ورود لوازم، وسایل کالس

 اشاره کرد.و تجهیزات ورزش اسکی و ... 

ریزی فرایندها در برنامه کیفی مدیریت مندی از. بهره8

 های فدراسیون اسکی مبتنی بر تفکر اقتصادو انجام فعالیت

های اساسی ورزش کشور در سطح مقاومتی: یکی از چالش

های های ورزشی، نبود برنامهتبع آن فدراسیونکالن آن و به

های مطالعات برنامهمدت است. مدت و کوتاهبلندمدت، میان

سالۀ اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم هر ای پنجتوسعه

های بلندمدت نوعی ورزش کشور را به تدوین برنامهیک به

کند. برای مثال در برنامۀ سوم مدت ترغیب میو میان

توسعه تأکید شده بود که سازمان تربیت بدنی وقت )وزارت 

تا پایان سال اول، ورزش و جوانان کنونی( موظف است 

برنامۀ طرح جامع ورزش کشور را تهیه و به هیأت وزیران 

ریزی بلندمدت و اجرای رسد که برنامهنظر میارائه کند. به

بخش و منسجم شود که چارچوبی وحدتآن موجب می

برای ورزش اسکی در حوزة ستاد و صف تعیین شود که 

های های مختلف اعم از کمیتهتوان عملکرد بخشمی

های استانی را براساس ستادی و استانی و همچنین هیأت

های عملیاتی تبع آن برنامههای بلندمدت و بههمین برنامه

های موازی یکساله ارزیابی کرد و از هدررفت منابع و فعالیت

منظور عمل آورد. بهیا خارج از چارچوب جلوگیری به

ها و دامتوان مجموعه اقعملیاتی کردن راهبرد مذکور می

هایی از قبیل اجرای امور اداری و جاری فدراسیون فعالیت

گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات، استفاده از با بهره

منظور برگزاری مسابقات اسکی را انجام تکنولوژی روز به

محوری در حاکمیت برنامه»داد. این راهبرد با راهبرد 

برگرفته از « نهادهای زیرمجموعۀ ورزش دانشگاهی کشور

تدوین و »( و راهبرد 1390پژوهش حمیدی و همکاران )

اجرای برنامه راهبردی و ادارة ورزش و جوانان خراسان 

های های ورزشی و ادارات ورزش شهرستانرضوی، هیأت

محوری و برنامه»دارد و با راهکار تالقی مفهومی « تابعه

های شپژوه« ها مبتنی بر برنامهها و فعالیتانجام اقدام

(، گودرزی 1387نژاد )(، همتی1387زاده )خسروی

و  راسخ(، 1393( و علیدوست قهفرخی و همکاران )1393)

، همسوست. نکتۀ حائز اهمیت دیگر در (1394همکاران )

شده اجرایی کردن این راهبرد و سایر راهبردهای تدوین
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تواند نهادینه شدن تفکر اقتصاد مقاومتی در بطن می

ها باشد، زیرا  وضعیت اقتصادی کشورمان ریزیبرنامه

طلبد که جدای از تفکر راهبردی مورد نیاز و حاکم بر می

ساز فدراسیون اسکی، تفکر اقتصاد مقاومتی نیز بدنۀ تصمیم

های بلندمدت، ریزیعنوان سنگ بنای تمام برنامهبه

مدت، سرلوحۀ امور قرار گیرد تا از مدت و کوتاهمیان

وری سازمانی را مبتنی لوگیری کند و بهرههدررفت منابع ج

بر اثربخشی و کارایی افزایش دهد و به رشد، بالندگی و در 

 نهایت توسعۀ ورزش اسکی کشور کمک شایانی کند.

گرفته در ها، بررسی و بحث صورتبا توجه به یافته

شود مسئوالن و خصوص هر یافته، پیشنهاد می

اسکی جمهوری ساز فدراسیون اندرکاران تصمیمدست

اسالمی ایران، شورای راهبردی موجود را که حمیت و 

جدیت فراوانی در خصوص تدوین برنامۀ راهبردی آن 

اند، حفظ کنند و در راستای تقویتش فدراسیون داشته

های رو کلیه راهبردها و برنامهبکوشند و در جلسات پیش

 هاها و فعالیتها، طرحعملیاتی مدون را که شامل اقدام

منظور دقت بررسی کنند و بستر الزم را بهشود را بهمی

 اجرایی شدن آنها فراهم سازند.

اعضای شورای راهبردی باید تالش کنند که مأموریت 

فدراسیون را سرلوحۀ تمامی امور بدانند و بیانیۀ مأموریت 

را مبنای کار خود قرار دهند و در راستای تحقق این برنامه 

های تمامی دهی فعالیتمنظور جهتاز اهداف بلندمدت به

ربط استفاده کنند. با توجه به اینکه میزان های ذیبخش

منابع مالی برای اجرایی شدن کلیۀ راهبردها و همچنین 

های متناظر در هر سال مشخص شده ها و فعالیتاقدام

هایی صورت گیرد که این منابع تخصیص است، باید تالش

یی شدن هر یک فراهم گردد. از داده شود، بلکه شرایط اجرا

سوی دیگر، با توجه به رشد فناوری و سرعت تغییر در 

شرایط کنونی، شورای راهبردی و مسئوالن فدراسیون باید 

کمی منعطف باشند، چون امکان دارد که اجرا و ارزیابی 

ای با روند جاری های عملیاتی مدون تا اندازهبرنامه

ته باشد، بنابراین الزم های فدراسیون تفاوت داشفعالیت

 های مقتضی صورت گیرد. است که اقدام
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Abstract 

The aim of the study was to develop a strategic and operational plan for the Ski 

Federation of the Islamic Republic of Iran. This study was applied in terms of aims 

and a combination of qualitative and quantitative methods for data collection and 

analysis. The sample equaled the population by census sampling method (N=n=142). 

The validity of the questionnaire was confirmed by 15 sport management professors 

and ski experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test (α=0.815). 

Formulated strategies included utilizing expert, experienced and up-to-date forces in 

federation administration, competitions, coaching and refereeing classes and coaching 

national teams, benefiting from private sector involvement and attracting sponsors to 

support public, championship and professional approach in skiing, using the talent 

identification process in provinces which have a noticeable reputation in ski with a 

focus on landscaping, planning and striving to host world and Asian events and 

qualifying events in different age groups with the participation of representatives of 

the World Federation, utilizing research and training to improve and promote the 

awareness and knowledge of the target community and to promote and develop skiing, 

formulating rules and guidelines to develop and utilize ski slopes and to support 

champions, coaches, referees, veterans and professional authorities of this sport, 

utilizing international communications and internal capacity to acquire global seats 

and to facilitate and benefit from ski equipment supplies, utilizing the quality 

management of the processes in planning and carrying out activities of the Ski 

Federation based on the resistive economy approach. 
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