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 چکیده
، روش پژوهش بود. QSPMو  SWOTهاي ورزش جودوي ایران با روش ۀتوسع راهبردبندي هدف از این پژوهش، طراحی و اولویت

نفر از  70آماري پژوهش در بخش کمی شامل  ۀ. جامعبودکمی و کیفی) (آمیخته ة صورت میدانی و به شیوآوري اطالعات بهو جمع توصیفی
هاي لیگ کشوري و در ها و مدیران باشگاههاي جودوي استانتأهاي فدراسیون جودو، اعضاي هیأت رئیسه و رؤساي هیمسئوالن کمیته

حقیق از اسناد آماري برابر با جامعه در نظر گرفته شد. اطالعات ت ۀدلیل محدودیت اعضا، نمونخبرگان بودند. بهنفر از  12بخش کیفی، شامل 
 ۀابزار تحقیق، پرسشنام بندي و نهایی شد.ي راهبري، جمعآوري و در شوراخبرگان، جمع هايباالدستی، ادبیات پیشینه، پرسشنامه و نظر

 شداخ تأیید آلفاي کرونب ۀدانشگاهی و پایایی آن نیز با استفاده از محاسب تادانتن از اس 10محتوایی آن توسط ساخته بود که روایی محقق
)86/0=α .( تهدید وجود دارد. با روش تحلیل  8فرصت و  9ضعف،  9قوت،  7ها نشان داد که در فدراسیون جودو، یافتهSWOT ،10  راهبرد

ی ن باید نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت استعداد و تسهیل مسیر ترقد. مسئوالش بندياولویت QSPMتدوین و با تکنیک 
ریزي و اي، آسیایی و جهانی و پیورزشکاران جودوي کشور و همچنین پایدارسازي و استمرار افتخارات جودو در سطوح منطقه

هاي موقعیت تهاجمی به هبردفدراسیون جودو با تکیه بر را توان اذعان کرد کهورزش جودو اقدام الزم را انجام دهند. می ةسنجیدۀتوسع
 اهداف متعالی خود دست خواهد یافت. 
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 مقدمه

 ها درهاي ورزشی از جمله فدراسیونامروزه سازمان

معرض تغییر و تحوالت محیطی و جهانی قرار دارند و به 

طور دائم بر رویدادهاي ها ناگزیرند بههمین دلیل سازمان

داخلی و خارجی نظارت کنند تا بتوانند در زمان مناسب و 

برحسب ضرورت، خود را با تغییرات وفق دهند. در دنیاي 

ر دیگ آوري در حال تغییر است،کنونی که با سرعت سرسام

هاي شهودي و تجربی استفاده کرد. در توان از قضاوتنمی

بهره هایی که از علم و مدیریت راهبردي حقیقت سازمان

. )1(اند هاي بیشتري دست یافتهاند، به موفقیتبرده

هایی که به همچنین تحقیقات نشان داده است سازمان

تري نسبت به عملکرد باال ،پردازندمی راهبرديمدیریت 

از  راهبرديفرایند مدیریت . )2( ها دارنددیگر سازمان

شود، با (تحلیل درونی و بیرونی) آغاز می راهبردتحلیل 

شود، انداز و اهداف تعیین میاستفاده از مأموریت، چشم

از طرفی مدیریت . )3( یابدتوسعه می راهبردسپس 

نگر و نگر، جامعبا تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده راهبردي

هاي امروزي است. ائل سازمانحل بسیاري از مساقتضایی راه

براساس میزان درکی است که  راهبرديهاي مدیریت پایه

هاي همتراز و هاي خود و سازمانمدیران از سازمان

نفعان سازمانی دارند و این عوامل همچنین ذي

بنابراین . )4(کنندگان موفقیت در دنیاي امروز است تعیین

دهد که به ریت راهبردي به سازمان این امکان را میمدی

 ةاي خالق و نوآور عمل کند و براي شکل دادن به آیندشیوه

 سببمدیریت  ةصورت انفعالی عمل نکند. این شیوخود به

هایش شود که سازمان داراي ابتکار عمل باشد و فعالیتمی

ر برابر د (نه اینکه تنها دکناي درآید که اعمال نفوذ گونهبه

گونه سرنوشت خود را ها، واکنش نشان دهد) و بدینکنش

ریزي برنامه .)5( رقم بزند و آینده را تحت کنترل درآورد

ورزش  ۀشود و مقولهر سیستمی محسوب می ۀاساس توسع

قهرمانی نیز از این موضوع مستثنا نیست. ورزش قهرمانی 

انداز مشخص دست یابد که تواند به چشمدر صورتی می

هاي اهداف بلندمدت براي آن تدوین شده و به برنامه

ریزي هاي مختلفی از برنامه. مدل)6( عملیاتی تبدیل شود

ین آنها ماتریس سوات از اهمیت راهبردي وجود دارد که از ب

کاربردي باالیی برخوردار است. تحلیل ماتریس قوت، ضعف، 

ی است که کمک هایترین ابزارفرصت و تهدید از مهم

هاي محیط داخلی و خارجی کند راهبرد از ویژگیمی

 .)7(استخراج شود 

هاي ها و ناکامیهاي اخیر شاهد برخی موفقیتدر سال

المللی ملی پوشان جودوي کشورمان در میادین بزرگ بین

ایم که مسابقات جهانی و المپیک بودهاز جمله 

هاي زیادي را در بین مسئوالن ورزش ایجاد کرده حساسیت

رسد انتظارات مردم و مسئوالن ورزشی و نظر میاست. به

هاي بیشتر غیرورزشی فزونی یافته و خواستار موفقیت

المللی، آسیایی، جهانی و المپیک جودوکاران در میادین بین

ز دالیل افت و عدم پیشرفت در رشتۀ یکی ا .)8( هستند

ورزشی جودو در بعد ورزش قهرمانی در چند سال اخیر، 

هاي موجود در ها و قوتعدم بررسی و مطالعۀ دقیق ضعف

این رشته توسط مسئوالن مربوط است و در مسابقات و 

ها آمده که با پیروزيدسترویدادهاي بزرگ، سواي نتیجۀ به

مراه بوده است، بسیار احساسی و هاي تیم ملی هیا ناکامی

کنند. بنابراین، در ساختار غیر معقوالنه برخورد می

نظران تشکیالتی ورزش ایران، رئیس فدراسیون و صاحب

عنوان مدیران عالی و هاي مختلف ورزشی بهرشته

متخصصان آن رشته نقش اساسی در روند پیشرفت آن 

، هر اندازه استفاده از نظرها و رونی. ازا)9(رشته دارند 

صورت تجربیات و پیشنهادهاي این افراد همراه با مطالعه به

 دنبال خواهد داشت.علمی انجام گیرد، نتیجۀ بهتري به

بنابراین، با توجه به حساسیت و اهمیت ورزش قهرمانی در 

ریزي براي این بعد بسیار حائز اهمیت ها، برنامهفدراسیون

است و فدراسیون جودو باید نظارت دقیقی بر اجراي 
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شده داشته باشد، زیرا تا وضعیت موجود هاي تدوینراهکار

سوي وضعیت مطلوب ممکن بررسی نشود، امکان حرکت به

صورت  . در ورزش جودو تحقیقات اندکی)10( واهد بودنخ

که با  )11(توان به پژوهش نودهی و همکاران گرفته که می

هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف توسعۀ ورزش جودوي 

هاي خود پی بردند که ، پس از بررسیایران انجام گرفت

هاي ترین نقطۀ قوت جودوي ایران، فعال بودن هیأتمهم

ترین ضعف آن، هاي سراسر کشور و مهمجودو در استان

. استنبود سیستم استعدادیابی مطلوب در جودوي کشور 

 راهبردي راهاي ورزشی ها و سازمانبرخی فدراسیوناما 

راهبردي اشاره  ۀي از برنامطراحی و به اهمیت برخوردار

 اند.کرده

 اتیدر کل )12( ایاسترال يانجمن جودوزمینه در همین 

گزارش کرده است  2022-2019هاي سال يخود برا ۀبرنام

 ۀجودو، در برنام یورزش ۀمردم به رشت شتریجذب ب يکه برا

 انیمردم، مرب يبرا شتریهاي بفرصت جادیبه اهداف ا دیجد

پرداخته  یرزشو ۀرشت نینهفته در ا ییو توانا کنانیو باز

وضع موجود در دسترس قرار  یبا بررس نیاست. همچن

ورزش، تمرکز بر بهبود عملکرد در  نیا شتریگرفتن هرچه ب

المللی و اعتماد، ارتباط و تعهد تأکید کرده بین يدادهایرو

در تحقیق خود که با هدف  )13( پوروانتو پرمادي و. است

هاي مرتبط با ها و چالشبررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت

ورزش اندونزي  ۀاجراي وظایف مدیریت ورزش در کمیت

سازي پی بردند که بهینه ، پس از بررسیانجام گرفت

ورزش اندونزي ریژانگ  ۀعملکرد مدیریت ورزشی در کمیت

ورزشی خواهد شد. آلوي و  ۀپیشرفت کمیت سببلبونگ 

یریت با هدف بررسی نقش مد یدر تحقیق )14(ساهنی 

ریزي راهبردي در مراکز دانشگاهی اسلواکی، پس از برنامه

 ۀرشد و توسع منظوربهپی بردند که نبود راهکاري  بررسی

ده است، در بسیاري شها سبب مدیریت راهبردي در سازمان

ریزي راهبردي به شکل کامل اجرایی ها برنامهاز دانشگاه

ها ضروري زمانراهبردي در سا ۀد. بنابراین طراحی برنامشون

نشان داد که برخی  )15(هاي ماکاتو و همکاران است. یافته

ها و تهدیدهاي ورزش آفریقاي نقاط قوت، ضعف، فرصت

جنوبی بستر موجود براي رشد بیشتر، منابع انسانی توانمند، 

هاي آموزشی موفق، ها، برنامهرسانه پخش مناسب ورزش از

افزایی، نظارت و هاي دانشساختار نامناسب، فقدان برنامه

هاي ها و سیاستکنترل ضعیف، تعهد کم به اجراي برنامه

المللی شده، درخواست میزبانی رویدادهاي بینتدوین

انداز، نظام مدیریت عملکرد نشده، تغییر چشمسازماندهی

طور غیرمنظم، وجود ادهاي ورزشی بهناموفق، گسترش نه

گذاري در ورزش، همکاري بستر مناسب براي سرمایه

هاي مختلف با وزارت ورزش و تفریحات، حامیان دستگاه

مند براي مشارکت در مالی داخلی و خارجی عالقه

ند. اهاي ورزشی و منابع مالی خارجی در دسترسفعالیت

 ۀنشان داد که براي توسع )16(ل نتایج پژوهش دنیز و ین

هاي ورزشی مختلف ورزش در جمهوري قبرس، فدراسیون

ها باید با مدارس ارتباط تنگاتنگ و همکاري و باشگاه

مستمر و نزدیک داشته باشند. آنها همچنین تأکید کردند 

هاي خود را در چارچوب فعالیت بایدهاي ورزشی که سازمان

هاي پژوهش علیدوست راهبردي انجام دهند. یافته ۀبرنام

ها و راهکارهاي در بررسی اولویت )10(قهقري و همکاران 

هاي پیشرفت جودو نشان داد که کنترل و نظارت بر فعالیت

ریزي مدون تقویم ورزشی فدراسیون و مربیان، برنامه

بیشترین  90/0 برگزاري اردوهاي بلندمدت با بار عاملی

نام و ثبات مدیریت اهمیت و الگوبرداري از کشورهاي صاحب

نظران در در فدراسیون، کمترین اهمیت را از دیدگاه صاحب

راستاي راهکارهاي پیشرفت ورزش قهرمانی جودو به خود 

در  یدر پژوهش )17(اختصاص دادند. گوهري و همکاران 

طراحی راهبرد فدراسیون فوتبال به شش قوت، هشت 

ضعف، شش فرصت و هفت تهدید و همچنین به موقعیت 

ریزي و هاي پیکارانه دست یافتند و به راهبردمحافظه
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و  فوتبال کشور و استانداردسازي ةسنجید ۀتوسع

اي، استقرار نظام مدیریت هاي حرفهسازي باشگاهخصوصی

سازي و بازاریابی، تجاري ۀعملکرد ارکان فدراسیون، توسع

مشارکت بخش خصوصی، استمرار افتخارات فوتبال  ۀتوسع

مدیریت استعداد و  ۀدر سطوح آسیایی و جهانی، توسع

 المللی باتعامالت و مراودات بین ۀپرورش استعدادها، توسع

کشورهاي صاحب سبک و پیشرو در فوتبال آسیا و جهان، 

توانمندسازي منابع انسانی فنی و تخصصی فوتبال کشور و 

نفعان فوتبال کشور با مشارکت و همسویی ذي ۀتوسع

فوتبال اشاره کردند. خادمی و همکاران  ۀهاي توسعسیاست

راهبردي بازاریابی فدراسیون کشتی  ۀدر طراحی برنام )18(

 QSPMبندي با تکنیک و اولویت SWOTبراساس تحلیل 

قوت  5دریافتند که فدراسیون کشتی در این زمینه داراي 

روست. به فرصت روبه 5هدید و ت 5ضعف است و با  5و 

لحاظ موقعیت راهبردي نیز در موقعیت تدافعی قرار دارد. 

هاي تغییر د و راهبردشدر این تحقیق شش راهبرد تدوین 

هاي کالن به سمت درآمدزایی واقعی و ارتقاي سیاستگذاري

پایدار  ۀفعالیت اقتصادي فدراسیون کشتی در جهت توسع

زاده و قرار گرفتند. خسرويهاي اول و دوم در اولویت

در تدوین راهبردها و تعیین موقعیت  )19(همکاران 

هاي افزایش منابع و لی المپیک راهبردم ۀراهبردي کمیت

تقویت استقالل مالی کمیته، بهبود مدیریت منابع انـسانی 

دن ورزش و کرروز کمیتـۀ ملـی المپیک، علمی و به

ها و برقراري ارتباط مؤثر و از جدیدترین یافته يریگبهره

المللی ورزشی را تدوین هاي مجامع بینمشارکت در فعالیت

 ۀتدوین برنام«در پژوهش با عنوان  )20(کلهر کردند. قره و 

راهبرد فدراسیون اسکی جمهوري اسالمی ایران به روش 

و  المللنیروابط ب ۀهاي توسعراهبرد »swotتحلیلی 

استعدادیابی و  ۀتوسع دیپلماسی ورزشی از طریق اسکی،

از  يریگپرورش قهرمان در ورزش اسکی، افزایش بهره

ساي ؤسطح دانش مربیان، ر يتوانبخش خصوصی، ارتقا

 ۀهاي اسکی سراسر کشور و توسعها و مدیران باشگاههیأت

 )21(مطالعات کاربردي را تدوین کردند. کشاورز و همکاران 

 ۀتحلیل موقعیت راهبردي و تدوین برنام«پژوهشی با عنوان 

 »ک جمهوري اسالمی ایراناستراتژیک فدراسیون ژیمناستی

هاي بهبود توان مالی فدراسیون، تقویت ارتباطات به راهبرد

المللی، ارتقاء سطح دانش فنی مربیان و داوران ملی و بین

ژیمناستیک و بهبود درآمدزایی و بازاریابی فدراسیون اشاره 

تدوین «، در پژوهشی با عنوان )22(کردند. راسخ و همکاران 

 »استراتژیک پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۀبرنام

شگاه تربیت بدنی و علوم هاي پژوهدریافتند که راهبرد

ها و کاهش ورزشی باید به سمت استفاده از فرصت

هاي ایجاد نظام نیازسنجی و هایی همچون راهبردضعف

سازي سنجی نیازهاي پژوهشی، تحکیم نظام تجاريامکان

دستاوردهاي پژوهشی و نوآوري پژوهشگاه و هدایت منابع 

راهانی و سوي مأموریت اصلی باشگاه سوق داده شود. فبه

ورزش قهرمانی  ۀ، در تدوین راهبردهاي توسع)23(همکاران 

ایران به کاربست راهبردهاي افزایش اعتبارات ورزش 

هاي دانشگاهی مرتبط با قهرمانی، بهبود وضعیت پژوهش

ها در ورزش عملکرد فدراسیونورزش قهرمانی، بهبود 

قهرمانی، کاهش وابستگی ورزش قهرمانی به اعتبارات 

سطح نظام استعدادیابی در ورزش قهرمانی  يدولتی، ارتقا

هاي آموزشی ورزش قهرمانی اشاره و بهبود وضعیت دوره

 کردند. 

آنچه مسلم است، طراحی راهبرد و فعالیت در چارچوب 

سازمان  ۀمنابع، به توسعراهبرد، ضمن کاهش هدر رفت 

ها و زیرا در دنیاي رقابتی امروز سازمان ،کمک خواهد کرد

رو هستند و هاي ورزشی با ناپایداري روبهاز جمله سازمان

دائم باید بر عوامل اثرگذار درونی و بیرونی نظارت کنند. 

گرفته است که در مطالعات اندکی در ورزش جودو انجام

مرور شد. اما با توجه به  آنها مطالب مذکور، تعدادي از

 ۀراي توسعگرفته در فدراسیون جودو، بهاي انجامبررسی
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حداقل در پنج سال گذشته در این رابطه  این رشتۀ ورزشی،

 با این حال،ه است. گرفتپژوهشی در ورزش جودو انجام ن

ن فدراسیون جودوي جمهوري اسالمی ضرورت مسئوال

فعالیت در چارچوب راهبرد راهبردي و  ۀبرخورداري از برنام

تدوین راهبرد توسعۀ ورزش جودو  رونیازا اند.را حس کرده

 در پیبنابراین تحقیق حاضر  .دیرسیمنظر ضروري به

شناسایی عوامل درونی و بیرون اثرگذار بر فدراسیون جودو 

بندي راهبرد ورزشی و تدوین و اولویت ۀاین رشت ۀو توسع

 د. بو QSPMو  SWOTهاي با روش

 
 تحقیق یشناسروش

تحقیق حاضر از نوع مطالعات راهبردي است که در 

هاي کاربردي قرار دارد. همچنین تحقیق ردیف پژوهش

حاضر برحسب روش گردآوري، ترکیبی از تحقیقات کمی و 

 ۀصورت مطالعرود. اطالعات تحقیق بهشمار میکیفی به

 ۀمصاحب نیاي، اینترنتی و روش پرسشنامه و همچنکتابخانه

تحقیق تا حد اشباع نظري در مورد  ۀعمیق کیفی از نمون

ورزش جودوي  ۀعوامل درونی و بیرونی اثرگذار بر توسع

 SWOTکشور و ماتریس ارزیابی درونی و بیرونی و تحلیل 

آماري تحقیق در بخش کمی، متشکل  ۀ. جامعگرفتانجام 

 نفر از 12ها، هاي جودوي استانتأنفر، رؤساي هی 31از 

 ۀاز اعضاي هیأت رئیس 5ن واحدهاي فدراسیون، مسئوال

هاي لیگ کشوري و نفر از مدیران باشگاه 22 فدراسیون و

نفر بودند. در  70جودو، برابر با  یمل يهامیسرپرستان ت

نفر از خبرگان براساس تسلط نظري،  12بخش کیفی 

صورت هدفمند تجربه، دسترسی و تمایل به همکاري به

آماري  ۀاعضا، جامع تدلیل محدودیبه انتخاب شدند.

عنوان نمونه در نظر گرفته شد. اعضاي شمار بهصورت تمامبه

شوراي راهبري فدراسیون جودوي کشور، شامل رئیس، 

هاي ن کمیتهبانوان فدراسیون، مسئوال سیرئبیدبیرکل و نا

نفر از  3راهبردي، آموزش و روابط عمومی فدراسیون، 

نفر از  2مدیریت ورزشی و  ۀدانشگاهی رشت تاداناس

عامل اثرگذار محیطی (پرسشنامه) بر  33خبرگان بودند. 

 هايورزش جودوي کشور براساس بررسی نظر ۀتوسع

هاي تحقیق با استفاده از روش دلفی و همچنین نمونه

د. روایی محتوایی این شجامع منابع، طراحی  ۀمطالع

 تادانتن از اس 10 هايپرسشنامه با استفاده از نظر

. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از شددانشگاهی بررسی 

اطالعات الزم ). α=86/0( شدآلفاي کرونباخ تأیید  ۀمحاسب

 70مبانی نظري، مصاحبه و وصول ۀاز طریق مطالع

 دست آمد.تحقیق به ۀباز و بسته از جامع ۀپرسشنام

 ابزار تحقیق شامل موارد زیر بود: 

، حاوي سؤاالت باز: این SWOTشناسایی  ۀپرسشنام-

منظور شناسایی کلی فرم داراي چهار سؤال باز بود که به

ها و تهدیدهاي توسعه فدراسیون ها، فرصتها، ضعفقوت

 جودو طراحی شد. 

عوامل درونی و بیرونی: این پرسشنامه با  ۀپرسشنام-

مصاحبه با  12استفاده از مطالب مندرج در ادبیات پیشینه، 

ساخته، حاوي سؤاالت بسته براي صورت محققبرگان، بهخ

 ۀها و تهدیدهاي توسعها، فرصتها، ضعفشناسایی قوت

ورزش جودوي کشور با استفاده از روش دلفی، طراحی شد. 

به این صورت که ابتدا موضوع پژوهش، با اعضاي پنل دلفی 

هاي حاصل از ادبیات (خبرگان) مطرح شد. سپس داده

اولیه تهیه  ۀها، پرسشنامباز و مصاحبه ۀپیشینه، پرسشنام

شد و در اختیار اعضاي پنل دلفی قرار گرفت. پس از 

اصالحی توسط اعضاي پنل  هاينظر ۀوتحلیل و ارائتجزیه

منظور اعالم نظر ش و اصالح شد و بهیدلفی، پرسشنامه، پاال

ها، براي مجدد و تعیین میزان اهمیت هر کدام از گویه

منظور د. در پایان بهشخبرگان (اعضاي پنل دلفی) ارسال 

تجدیدنظر در مورد عوامل و ترتیب اهمیت آنها، پرسشنامه 

این  د.شي خبرگان ارسال و توافق کلی اعضا، حاصل برا

پرسشنامه در مجموع، طی چهار دور از خبرگان (پنل دلفی) 
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این  نظرخواهی شد و مورد توافق کلی اعضا قرار گرفت.

تهدید بود  8فرصت و  9ضعف،  9قوت،  7 پرسشنامه شامل

 .)ریتأثیاي: خیلی زیاد، زیاد، کم و بگزینه 4(طیف 

) و IFEماتریس ارزیابی عوامل درونی (هاي فرم -

صورت پرسشنامه، ) بهEFEماتریس ارزیابی عوامل بیرونی (

تنظیم شد و در اختیار اعضاي شوراي راهبري جهت تعیین 

 موقعیت راهبردي فدراسیون جودوي کشور، قرار گرفت. 

ها، تدوین راهبرد منظوربه SWOTفرم ماتریس  - 

ها و تهدیدهاي ورزش ها، فرصتها، قوتحاوي ضعف

 جودوي کشور. 

ها بندي راهبرداولویت منظوربه QSPM فرم ماتریس -

صورت پرسشنامه در اختیار اعضاي شوراي راهبري قرار به

 گرفت.

براي تدوین راهبرد از چارچوب جامع تدوین راهبرد 

کند تا استفاده شد. این چارچوب به کارشناسان کمک می

گزینش کنند. مراحل این چارچوب به  ها را ارزیابی وراهبرد

ماتریس ارزیابی عوامل درونی و  ۀتهی .1شرح زیر است: 

عوامل درونی و بیرونی با  ۀتطبیق و مقایس .2 ،بیرونی

و ماتریس  SWOTابزارهاي همچون ماتریس  يریکارگبه

IE که در آن با استفاده از ماتریس  يریگمیتصم ۀمرحل .3 و

QSPM و در  شدهییها شناسان راهبردهاي گوناگوگزینه

 شود. گیرد و جذابیت آنها تعیین میتطبیق قرار می ۀمرحل

تهدیدها و  ،ضعف ،بررسی و شناسایی نقاط قوت

هاي فدراسیون جودو که از مبانی نظري و پرسشنامه فرصت

پس از بحث و تبادل  ،دست آمده بودتحقیق به ۀاز جامع

د. در این تحقیق شنظر در شوراي راهبري فدراسیون نهایی 

ریزي راهبردي دیوید به شرح مراحل براساس مدل برنامه

هاي این تحقیق از طریق ضمن داده . درزیر اقدام شد

تحقیق، تا رسیدن  ۀاز جامع افتهیساختارهاي نیمهمصاحبه

خبرگان در یک  کهنیدست آمد. براي ابه اشباع نظري به

بحث متمرکز شرکت کنند، از روش گروه کانونی استفاده 

ورزش جودوي  ۀن و خبرگانی که کامالً در زمیند. مسئوالش

هاي کشور علم و اشراف دارند، تحت مصاحبه

قرار گرفتند. گروه کانونی در قالب شوراي  افتهیساختارنیمه

ا و ها، تهدیدهها، ضعفراهبردي به نهایی کردن قوت

ورزش جودوي  ۀها و تعیین موقعیت راهبرد توسعفرصت

، SWOT تحلیل کشور پرداختند. سپس با استفاده از الگوي

از مقایسه و ترکیب عوامل درونی با عوامل بیرونی، 

ورزش جودوي کشور، حاصل و تدوین  ۀهاي توسعراهبرد

ریزي راهبردي برنامه د. در نهایت، با استفاده از ماتریسش

 بندي شد. ، اولویتشدهیهاي طراحراهبرد)، QSPMکمی (

 
 هاي تحقیقیافته

آماري، مرد  ۀدرصد از نمون 92ی تحقیق، در بخش کم

 يدرصد نمونه، داراي مدرك دکتر 24درصد زن بودند،  8و 

 سانسیلدرصد، داراي مدرك فوق 44، يیا دانشجوي دکتر

درصد از  69درصد، داراي مدرك لیسانس بودند.  32و 

سال و  10کار باالتر از  ۀآماري تحقیق، داراي سابق ۀنمون

سال در ورزش جودو  10کمتر از  ۀدرصد، داراي سابق 31

درصد مرد و  88بودند. در بخش کیفی تحقیق (خبرگان)، 

 42، يدرصد داراي مدرك دکتر 44درصد زن بودند.  12

درصد داراي مدرك  14و  سانسیلي مدرك فوقدرصد دارا

سال  10بیش از  ۀدرصد داراي سابق 92لیسانس بودند. 

سال  10درصد از خبرگان، کمتر از  8مدیریت در جودو و 

 .مدیریت در ورزش جودو داشت ۀسابق

هاي استنباطی تحقیق، شناسایی عوامل اولین یافته   

کشور بود. نتایج جودوي  ۀاثرگذار درونی و بیرونی بر توسع

 9ضعف،  9قوت،  7نشان داد که در فدراسیون جودو، 

ده شدرج  1تهدید وجود دارد. نتایج در جدول  8فرصت و 

 است.
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 ها و تهدیدهاي فدراسیون جودوي کشورفرصت ،ضعف ،. نقاط قوت1دول ج
 ها ضعف                                هاقوت                               

 آوري در آسیا و جهانمدال ۀتجرب -
 هاي سنی مختلف در سطح کشوربرگزاري منظم مسابقات در رده -
 المللیهاي سنی در رویدادهاي آسیایی و بینهاي ملی ردهشرکت منظم تیم -
 هاهاي استانفدراسیون و هیأتمد امدیریت کار -
 ، مدیران و مربیان متخصص جودو در ارکان فدراسیونتادانحضور اس -
 هاي ملیدر زمینه استعدادیابی و هدایت تیم زهیمربیان مجرب و باانگ -
 هاي مناسب در سطح کشوروجود زیرساخت -

 یضعف در بازاریابی، درآمدزایی و جذب حامیان مال -
 هاي آموزشی و توانمندسازي منابع انسانیبرگزاري دورهضعف در  -
 راهبردي  ۀبرنام نبود -
 اي در ورزش جودوهاي حرفهباشگاه نبود -
 ضعف در استعدادیابی و پرورش استعدادها -
 المللیعدم موفقیت در احراز کرسی در مجامع بین -
 ي مشابه هاپایین بودن تعداد مخاطبان ورزش جودو در مقایسه با ورزش -
 در مسابقات آسیایی و جهانی  ینیعدم استمرار کسب مقام و افتخارآفر -
 نظام جامع ارزیابی در فدراسیون جودو  نبود -

 تهدید                               هافرصت                            

اي، آسیایی و المپیکی بودن ورزش جودو برگزاري رویدادهاي منطقه -
 المللیبین

 بازاریابی و درآمدزایی ۀامکان ایجاد و توسع -
 جوان بودن ترکیب سنی جمعیت کشور -
 وجود استعدادهاي فراوان در نوجوانان و جوانان -
 آموزش ورزش  منظوربه يمندي از فناورامکان بهره -
 ن به ارتقاي تندرستی و ایجاد آمادگی بدنی هاي دینی و مسئوالتأکید آموزه -
 اي و قهرمانیورزش حرفه ژهیون از ورزش بهحمایت مردم و مسئوال -
هاي از یافته يبرداروجود مراکز علمی و پژوهشی متعدد در کشور و امکان بهره -

 علمی
 امکان حضور بانوان جودوکار در مسابقات آسیایی  -

 و پیشرفت روزافزون رقبا در جهان يندیگذاري فراسرمایه -
 ادي در کشوراقتص یثباتبی -
 تاتامی، البسه و اعزام به مسابقات مانندها باال بودن هزینه -
 مدیریت در ورزش کشور یثباتبی -
ر بیشتبه  یتوجهورزشی خاص و کم ۀن به چند رشتمسئوال ازحدشیتوجه ب -

 هارشته
 هاي رزمی از جمله جودور رشتهبیشتها به توسعه و ترویج رسانه یتوجهکم -
دسترسی آسان به  منظوربهتر برخوردار تسهیالت الزم براي اقشار کم نبود -

 ورزش
 استقبال ضعیف بخش خصوصی و حامیان مالی از ورزش جودو  -

، یکی از ابزارهاي راهبردي SWOT وتحلیلتجزیه

ها و با فرصت یسازمانهاي درونها و ضعفتطابق قوت

است. براي این منظور نقاط قوت،  یسازمانتهدیدهاي برون

در چارچوب کلی  ها و تهدیدهانقاط ضعف، فرصت

WT.ST.WO.SO راهبرد از  ۀشوند و گزینپیوند داده می

 شود. انتخاب میبین آنها 

هاي فدراسیون جودوي کشور که راهبرد، 2در جدول 

هاي محیط داخلی و خارجی، از مقایسه و تحلیل ویژگی

 ده است.شدرج  دست آمده است،به

شدههاي حاصلها و تهدیدها) و راهبردها، فرصتها، ضعف. ماتریس سوات (قوت2جدول   
 (W)هاضعف (S)هاقوت 

 
 عوامل داخلی                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عوامل خارجی           

S1- آوري در آسیا و جهانمدال ۀتجرب 
S2- هاي برگزاري منظم مسابقات در رده

 سنی مختلف در سطح کشور
S3- هاي ملی در شرکت منظم تیم

 المللیرویدادهاي آسیایی و بین
S4- هاي مد فدراسیون و هیأتامدیریت کار

 هااستان
S5- مدیران و مربیان تادانحضور اس ،

 متخصص جودو در ارکان فدراسیون
S6- ۀدر زمین زهیمربیان مجرب و باانگ 

 استعدادیابی 
S7- هاي مناسب در سطح وجود زیرساخت

 کشور

W1- ضعف در بازاریابی و جذب حامیان مالی 
-w2 هاي آموزشی و ضعف در برگزاري دوره

 توانمندسازي منابع انسانی
W3- راهبردي  ۀبرنام نبود 
W4- اي در جودوي کشورهاي حرفهباشگاه نبود 
W5-  پرورش استعدادهاضعف در استعدادیابی و 
W6- المللیهاي بینعدم موفقیت در احراز کرسی 
W7-  پایین بودن تعداد مخاطبان ورزش جودو در

 هاي مشابه مقایسه با ورزش
W8- در  ینیعدم استمرار کسب مقام و افتخارآفر

 مسابقات آسیایی و جهانی بانوان
W9- نظام جامع ارزیابی در فدراسیون جودو   نبود 

 WOهاي راهبرد SOهاي راهبرد (O)هافرصت
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O1-  المپیکی بودن ورزش جودو و برگزاري
 اي، آسیایی و جهانیرویدادها در سطح منطقه

O2- امکان توسعه و گسترش بازاریابی و درآمدزایی 
O3-  جوان بودن ترکیب سنی جمعیت کشور و
 فراوان تربیت بدنی النیالتحصفارغ
O4-  وجود استعدادهاي فراوان در نوجوانان و جوانان 
O5- جهت آموزش  يمندي از فنّاورامکان بهره

 ورزش 
O6- ن به ارتقاي هاي دینی و مسئوالتأکید آموزه

 تندرستی و ایجاد آمادگی بدنی 
O7- ژهیون از ورزش بهحمایت مردم و مسئوال 

 اي و قهرمانیورزش حرفه
O8-  پژوهشی متعدد در کشور وجود مراکز علمی و

 هاي علمیاز یافته يبردارو امکان بهره
O9-  امکان حضور بانوان جودوکار در مسابقات

 آسیایی

-S01 اي سنجیده و حرفهۀریزي و توسعپی
 سازي ورزش جودوي کشور

S1,s2,s3,s4,o3,o5,o7,o8 
SO2-  ایجاد نظام یکپارچه مدیریت استعداد

جودوي و تسهیل مسیر ترقی ورزشکاران 
 کشور

S5,s6,w5,o3o7 
SO3-  پایدارسازي و استمرار افتخارات جودو

 در سطوح آسیایی و جهانی
S1,s2,s3,s4,o3,o7,o9 

   -WO1 سازي و تحکیم نظام بازاریابی، تجاري
 مشارکت بخش خصوصی در سطح کشور ۀتوسع

W1,o1,o2,o7,T8 
-WO2   طراحی و استقرار نظام ارزیابی مدیریت

 کان فدراسیون جودوعملکرد در ار
W9,w8,s4,o3,o5 

WO3- وري منابع انسانی مدیریت توسعه و بهره
فنی و تخصصی ارکان و سطوح مختلف جودوي 

 کشور
W2,w3,w4,w5,o3,o4,o5,o8 

 

 WTهاي راهبرد STهاي راهبرد (T) تهدیدها
T1- و پیشرفت روزافزون  يندیگذاري فراسرمایه

 رقبا 
T2- اقتصادي در کشور یثباتبی 
T3- تاتامی، البسه و اعزام  مانندها باال بودن هزینه
 ها به مسابقاتتیم
T4- مدیریت در ورزش کشور یثباتبی 
T5- ۀن به چند رشتمسئوال ازحدشیتوجه ب 

 هار رشتهبیشتبه  یتوجهورزشی خاص و کم
T6- ر بیشتها به توسعه و ترویج رسانه یتوجهکم

 جمله جودو هاي رزمی ازرشته
T7- تسهیالت الزم براي اقشار کمتر برخوردار  نبود

 جهت دسترسی آسان به ورزش
T8-  استقبال ضعیف بخش خصوصی و حامیان

 مالی از ورزش جودو 

-ST1 هاي تمرینی و میزبانی اردو ۀتوسع
  المللیاي، آسیایی و بینرویدادهاي منطقه

S2,S3,S4,S7,T1,T5,T6 
ST2- هاي طبیقی برنامهمطالعات ت ۀتوسع
منظور هاي پیشرو جودو بهاي فدراسیونتوسعه

 المللییادگیري بین
S5,O8,T1,T5,T6,T7 

 -WT1اجتماعی، انگیزه و مشارکت  ۀسرمای ۀتوسع
 نفعان جودوي کشورو همسویی سطوح مختلف ذي
W1,W4,T1,T5,T6,T8 

WT2- المللی با تعامالت و مراودات بین ۀتوسع
کشورهاي صاحب سبک و پیشرو در جودوي آسیا و 

 جهان
W6,w8,W2,T1 

  
 

هاي فدراسیون جودو از بندي راهبردبراي اولویت

استفاده شد. مراحل تکمیل آن به شرح  QSPMماتریس 

 زیر است: 

درج عوامل محیطی در ستون سمت راست ماتریس،  

ها در باالي تخصیص ضریب به هریک از عوامل، ذکر راهبرد

امتیاز  ۀجذابیت (دامن ةماتریس، مشخص کردن نمر

جذاب  ي=تا حد2=جذاب نیست، 1جذابیت عبارت است از :

=از جذابیت باال برخوردار 4=جذابیت خوبی دارد، 3است، 

نمرات جذابیت هر ردیف (ضریب مجموع  ۀاست)، محاسب

شود و در ردیف مربوطه هر راهبرد ضرب می ةاهمیت در نمر

 افتهیصیتخص هاينهایت، جمع امتیاز شود) و درثبت می

کدام از  به هر راهبرد در یک ستون مربوطه. بنابراین هر

ها داشته ها که از امتیاز باالتري نسبت به دیگر راهبردراهبرد

نتایج  4و  3باالتري برخوردار است. جداول  باشد، از اولویت

بندي هاي موقعیت راهبردي و اولویتبندي راهبرداولویت

 دهد.ها را نشان میسایر راهبرد
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 QSPMهاي موقعیت راهبردي فدراسیون جودو با روش بندي راهبرد. اولویت3جدول 

عوامل داخلی 
 و خارجی

ضریب 
 اهمیت

So1 So2 So3 

شدت 
 عامل

 نمره
شدت 
 عامل

 نمره
شدت 
 عامل

 نمره

S1 09/0  3 27/0  3 27/0  4 36/0  
S2 08/0  4 32/0  4 32/0  4 32/0  
S3 09/0  3 27/0  3 27/0  4 36/0  
S4 10/0  3 30/0  4 40/0  4 40/0  
S5 09/0  4 36/0  4 36/0  4 36/0  
S6 10/0  4 40/0  3 30/0  4 40/0  
W1 09/0  2 18/0  2 18/0  2 18/0  
W2 08/0  2 16/0  2 16/0  2 16/0  
W3 09/0  2 18/0  2 18/0  2 18/0  
W4 08/0  3 24/0  3 24/0  4 32/0  
W5 09/0  4 36/0  4 36/0  4 36/0  
W6 08/0  2 16/0  2 16/0  2 16/0  
W7 09/0  2 18/0  2 18/0  2 18/0  
O1 09/0  3 27/0  3 27/0  4 36/0  
O2 08/0  4 32/0  3 24/0  4 32/0  
O3 09/0  4 36/0  4 27/0  4 36/0  
O4 10/0  4 40/0  4 40/0  4 40/0  
O5 08/0  3 24/0  3 24/0  4 32/0  
T1 09/0  3 27/0  2 18/0  2 18/0  
T2 08/0  2 16/0  2 16/0  2 16/0  
T3 09/0  2 18/0  2 18/0  2 18/0  
T4 08/0  2 16/0  1 08/0  2 16/0  
T5 07/0  2 14/0  2 14/0  2 14/0  
80/5  2 مجموع   44/5   42/6  

کارانه، رقابتی و ها (محافظههاي سایر موقعیتراهبرد

ریزي راهبردي روش ماتریس برنامه تدافعی) با استفاده از

ده شدرج  6بندي شد که نتایج آن در جدول کمی اولویت

 است.

 QSPM) با روش WTو ST,WOها (هاي سایر موقعیتبندي راهبرد. اولویت4جدول 

نی
رو

 بی
ی و

رون
ل د

وام
 ع

ت
می

 اه
ب

ری
 ض

 
WO1 

 
WO2 

 
W03 

 
ST1 

 
ST2 

 
WT1 

 
WT2 

مل
عا

ت 
شد

 
ره 

 نم

مل
عا

ت 
شد

 

ره
 نم

مل
عا

ت 
شد

 

ره
 نم

مل
عا

ت 
شد

 

ره
 نم

مل
عا

ت 
شد

 

ره
 نم

مل
عا

ت 
شد

 

ره 
 نم

مل 
عا

ت 
شد

 

ره
 نم

S1 09/0  3 27/0  3 27/0  4 36/0  3 27/0  4 36/0  3 27/0  4 36/0  
S2 80/0  3 24/0  4 32/0  3 24/0  3 24/0  4 32/0  3 24/0  4 32/0  
S3 90/0  3 27/0  4 36/0  4 36/0  4 36/0  3 27/0  3 27/0  3 27/0  
S4 10/0  4 40/0  3 40/0  3 30/0  3 30/0  4 36/0  4 30/0  4 40/0  
S5 09/0  4 36/0  3 36/0  4 36/0  3 27/0  4 36/0  3 27/0  3 27/0  
S6 01/0  3 30/0  4 40/0  4 40/0  4 40/0  4 40/0  3 30/0  4 40/0  
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W1 09/0  2 18/0  2 18/0  2 18/0  2 18/0  2 18/0  2 18/0  2 18/0  
W2 08/0  2 16/0  2 16/0  2 16/0  2 16/0  2 18/0  1 08/0  2 16/0  
W3 90/0  2 18/0  1 18/0  2 18/0  2 18/0  2 18/0  2 18/0  2 18/0  
W4 80/0  2 16/0  2 16/0  2 16/0  1 08/0  2 16/0  1 08/0  2 16/0  
W5 09/0  2 18/0  2 18/0  2 18/0  2 18/0  2 18/0  1 09/0  2 18/0  
W6 80/0  2 16/0  2 16/0  2 16/0  1 08/0  2 16/0  1 08/0  2 16/0  
W7 09/0  2 18/0   18/0  1 09/0  1 09/0  2 18/0  1 09/0  1 09/0  
O1 09/0  3 27/0  3 27/0  3 27/0  3 27/0  4 36/0  3 27/0  4 36/0  
O2 08/0  4 32/0  3 32/0  4 32/0  3 24/0  4 32/0  3 24/0  4 32/0  
O3 90/0  3 27/0  3 27/0  4 36/0  3 27/0  4 36/0  3 27/0  4 36/0  
O4 01/0  3 30/0  3 30/0  3 30/0  3 30/0  4 40/0  4 30/0  4 30/0  
O5 08/0  4 32/0  4 32/0  4 32/0  4 32/0  4 32/0  3 32/0  4 32/0  
T1 90/0  2 18/0  2 18/0  2 18/0  2 18/0  1 09/0  1 09/0  1 09/0  
T2 80/0  2 16/0  1 08/0  1 08/0  1 08/0  2 16/0  2 16/0  2 16/0  
T3 09/0  2 18/0  2 18/0  1 09/0  1 09/0  2 18/0  2 18/0  2 18/0  
T4 08/0  2 16/0  2 16/0  2 16/0  1 08/0  1 08/0  1 08/0  1 08/0  
T5 07/0  1 07/0  2 14/0  1 07/0  2 14/0  1 07/0  1 07/0  1 07/0  

عجم  2  37/5   63/5   36/5   74/4   56/5   41/4   47/5  

ها با استفاده از ماتریس بندي راهبردپس از اولویت

ترتیب اولویت ها بهریزي راهبردي کمی، عنوان راهبردبرنامه

 ده است.شدرج  5در جدول 

 QSPMهاي فدراسیون جودو براساس ماتریسراهبردبندي . اولویت5جدول 
مجموع  کد راهبرد اولویت 

 امتیازات
 هاراهبردعنوان 

هاي راهبرد
موقعیت 
 راهبردي

 اي، آسیایی و جهانیپایدارسازي و استمرار افتخارات جودو در سطوح منطقه SO3 42/6 اول
 ورزش جودوي کشورسازي ايسنجیده و حرفه ۀریزي و توسعپی SO1 80/5 دوم
 مدیریت استعداد و تسهیل مسیر ترقی ورزشکاران جودوي کشور ۀایجاد نظام یکپارچ SO2 44/5 سوم

 
 

هاي سایر راهبرد
 هاموقعیت

 طراحی و استقرار نظام ارزیابی مدیریت عملکرد در ارکان فدراسیون جودو WO2 63/5 چهارم
 المللیمنظور یادگیري بینهاي پیشرو جودو بهاي فدراسیونهاي توسعهمطالعات تطبیقی برنامه ۀتوسع ST2 56/5 پنجم
 المللی با کشورهاي صاحب سبک در جودوي آسیا و جهانتعامالت و مراودات بین ۀتوسع WT2 47/5 ششم
 مشارکت بخش خصوصی در جودوي کشور ۀسازي و توسعتحکیم نظام بازاریابی، تجاري WO1 37/5 هفتم
 وري منابع انسانی مدیریت فنی و تخصصی ارکان و سطوح مختلف جودوي کشورتوسعه و بهره WO3 36/5 هشتم
  المللیاي، آسیایی و بینهاي تمرینی و رویدادهاي منطقهمیزبانی اردو ۀتوسع ST1 74/4 نهم
 نفعان جودوي کشوراجتماعی، انگیزه و مشارکت و همسویی سطوح مختلف ذي ۀسرمای ۀتوسع WT1 41/4 دهم
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  يریگجهیبحث و نت

بندي هدف از تحقیق حاضر، طراحی و اولویت 

هاي ورزش جودوي ایران با روش ۀهاي توسعراهبرد

SWOT  و تکنیکQSPM هاي تحقیق نشان داد بود. یافته

فرصت  9ضعف،  9قوت،  7که در فدراسیون جودوي کشور، 

تهدید وجود دارد و به لحاظ موقعیت راهبردي در  8و 

جایگاه تهاجمی قرار دارد. در واقع به لحاظ عوامل درونی 

داراي قوت و به لحاظ عوامل بیرونی داراي فرصت است و 

ها حداکثر ها، از فرصته از قوتتواند با استفادن میمسئوال

ها استفاده را ببرد و با افزایش و گسترش روزافزون فعالیت

 ورزشی بپردازند.  ۀاین رشت ۀبه توسع

هاي ویژگی ۀهاي تحقیق، پس از مقایسبراساس یافته

و  SWOTعوامل داخلی و خارجی، با استفاده از تحلیل 

هاي گوناگون يها و نیازمندمدنظر قرار دادن موانع، چالش

تدوین  راهبرد 10تحقیق،  ۀورزش جودوي کشور و پیشین

د. سپس با استفاده از تکنیک شو در شوراي راهبري، نهایی 

QSPMهاي اول، راهبردبندي شد. ابتدا به تحلیل ، اولویت

ها پرداخته راهبرددوم و سوم و سپس به تحلیل سایر 

 شود. می

ر افتخارات جودو در اول: پایدارسازي و استمرا راهبرد

اي، آسیایی و جهانی. در پژوهش گوهري و سطوح منطقه

، به استمرار افتخارات فوتبال در سطوح )17( همکاران

ه شده است. وضعیت ورزش المللی اشارآسیایی و بین

جودوي کشور در آسیا و جهان مناسب است و از اعتبار و 

هاي جایگاه خوبی برخوردار است. مسابقات در سطوح و رده

آوري در مدال ۀشود و تجربطور منظم برگزار میمختلف به

هاي ملی در طور منظم تیمآسیا و جهان را دارد و به

کند. همچنین شرکت میالمللی رویدادهاي آسیایی و بین

اي و ن از ورزش حرفههاي حمایت دولت و مسئوالفرصت

قهرمانی و حضور بانوان جودوکار در مسابقات آسیایی جوان 

فراوان  آموختگاندانشبودن ترکیب سنی جمعیت کشور و 

د تا این راهبرد شتربیت بدنی وجود دارد. این عوامل سبب 

افزایش افتخارات د. بدیهی است که تداوم و شو.تدوین 

ایجاد غرور ملی، ایجاد انگیزه در  سببالمللی، آسیایی و بین

هاي ملی شود. چنانچه نتایج تیمجوانان و نشاط جامعه می

در مسابقات آسیایی و جهانی قابل قبول رقم بخورد، 

گذاري بیشتر تر و سرمایهمشارکت بخش خصوصی پررنگ

 ۀاین رشت ۀتوسعهمراه خواهد داشت و به در جودو را به

هاي ابعاد کمک خواهد کرد. بنابراین برنامه ۀورزشی در هم

تداوم و افزایش  ۀمدت و درازمدت فدراسیون در زمینکوتاه

 رسد.نظر میهاي ملی ضروري بهتیم زیآمتینتایج موفق

سازي ايسنجیده و حرفه ۀریزي و توسعدوم: پی راهبرد

ریزي به پی )17(ورزش جودوي کشور. گوهري و همکاران 

زاده و همکاران فوتبال کشور و خسروي ةسنجید ۀو توسع

پایدار ورزش اشاره  ۀدن و توسعکرروز به علمی و به )19(

ادبیات پیشینه و  ۀمطالعبه با توجه  راهبرداند. این کرده

هاي جوان بودن ترکیب سنی جمعیت کشور و فرصت

فراوان تربیت بدنی، وجود استعدادهاي  انآموختگدانش

 يمندي از فناورفراوان در نوجوانان و جوانان، امکان بهره

ن از ورزش آموزش ورزش، حمایت مردم و مسئوال منظوربه

اي و قهرمانی و وجود مراکز علمی و ورزش حرفه ژهیوبه

هاي از یافته يبردارپژوهشی متعدد در کشور و امکان بهره

 ۀهاي تجربعلمی و برخورداري فدراسیون جودو و قوت

آوري در آسیا و جهان، برگزاري منظم مسابقات در مدال

هاي سنی مختلف در سطح کشور، شرکت منظم رده

و مدیریت  المللیهاي ملی در رویدادهاي آسیایی و بینتیم

ها حاصل و طراحی هاي استانمد فدراسیون و هیأتاکار

سازي ورزش جودو مطابق معیارها و ايد. حرفهش

استانداردهاي کنفدراسیون آسیا و فدراسیون جهانی در 

کمی و کیفی مربیان و داوران،  ۀتوسع مانندتمام ابعاد 

اردوهاي تمرینی، مسابقات دوستانه و تدارکاتی،  ۀتوسع
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این  ۀتواند به توسعاماکن و تجهیزات و غیره می ۀتوسع

 د. کنکشور کمک  ورزشی در ۀرشت

مدیریت استعداد و  ۀسوم: ایجاد نظام یکپارچ راهبرد

تسهیل مسیر ترقی ورزشکاران جودوي کشور. در 

 )23(ن و همکارا فراهانی)، 1394هاي قره و کلهر (پژوهش

بر استعدادیابی تأکید شده است.  )17(گوهري و همکاران و 

پروري در جودوي کشور در حال حاضر استعدادیابی و نخبه

، تادانهاي حضور اس. با توجه به قوتنداردوضعیت مناسبی 

مدیران و مربیان متخصص جودو در ارکان فدراسیون و 

استعدادیابی و همچنین  ۀدر زمین زهیمربیان مجرب و باانگ

هاي جوان بودن ترکیب سنی جمعیت کشور و فرصت

فراوان تربیت بدنی و حمایت مردم و  آموختگاندانش

وجود اي و قهرمانی این امکان را بهن از ورزش حرفهمسئوال

پروري پرداخت و و نخبه یابیا به استعدادخواهد آورد ت

گذاري فزاینده رقبا را تهدیدهایی همچون سرمایه تأثیرات

 ۀها در زمینها و فرصتشک چنانچه از قوتیکاهش داد. ب

صورت د و بهشوآن فراهم  ۀاستفاده و زمین یابیاستعداد

پروري صورت پذیرد و علمی و اصولی استعدادیابی و نخبه

دیگر کشور  ۀجودو در تهران و چند نقط آکادمی ملی

بلکه به  ،تنها استعدادها هدر نخواهد رفتشود، نه ياندازراه

آوري جودو کمک فراوانی خواهد ترویج و توسعه و مدال

 کرد.

هاي راهبردي فدراسیون جودو در سایر موقعیت

آنها در  يریکارگورزشی و به ۀاین رشت ۀتوسع منظوربه

هاي طراحی و راهبردانی و مکانی، صورت اقتضائات زم

استقرار نظام ارزیابی مدیریت عملکرد در ارکان فدراسیون 

اي هاي توسعهمطالعات تطبیقی برنامه ۀجودو، توسع

المللی، منظور یادگیري بینهاي پیشرو جودو بهفدراسیون

المللی با کشورهاي صاحب تعامالت و مراودات بین ۀتوسع

آسیا و جهان، تحکیم نظام  سبک و پیشرو در جودوي

مشارکت بخش خصوصی  ۀسازي و توسعبازاریابی، تجاري

وري منابع انسانی مدیریت در جودوي کشور، توسعه و بهره

فنی و تخصصی ارکان و سطوح مختلف جودوي کشور، 

اي، هاي تمرینی و رویدادهاي منطقهمیزبانی اردو ۀتوسع

اجتماعی، انگیزه و  ۀسرمای ۀالمللی و توسعآسیایی و بین

نفعان جودوي مشارکت و همسویی سطوح مختلف ذي

هاي اخیر، در سال )24(کلهري  د.شکشور طراحی و تدوین 

عنوان یکی از راهبردهاي توسعه و عملکرد بهمدیریت 

وري نیروي منابع انسانی و در نتیجه، بهبود بهره يروزآوربه

سازي به بهینه )13(رود. پرمادي و پوروانتو شمار میکار به

ورزش اندونزي، گوهري  ۀعملکرد مدیریت ورزشی در کمیت

به استقرار نظام مدیریت عملکرد ارکان  )17(و همکاران 

مشارکت  ۀسازي و توسعبازاریابی، تجاري ۀاسیون، توسعفدر

مدیریت استعداد و پرورش  ۀبخش خصوصی، توسع

المللی تعامالت و مراودات بین ۀاستعدادها، توسع

مشارکت  ۀتوانمندسازي منابع انسانی فنی و تخصصی توسع

 ۀهاي توسعنفعان فوتبال کشور با سیاستو همسویی ذي

درآمدزایی واقعی و به  )18(ان خادمی و همکارفوتبال، 

به  )19(زاده و همکاران ارتقاي فعالیت اقتصادي، خسروي

افزایش منابع و تقویت استقالل مالی کمیته، قره و کلهر 

و دیپلماسی ورزشی،  المللنیروابط ب ۀبه توسع )20(

سطح  يگیري از توانبخش خصوصی، ارتقاافزایش بهره

به تقویت ارتباطات  )21(دانش مربیان، کشاورز و همکاران 

سطح دانش فنی مربیان و داوران  يالمللی، ارتقاملی و بین

و  فراهانی ژیمناستیک و بهبود درآمدزایی و بازاریابی و

ها در ورزش به بهبود عملکرد فدراسیون )23(ن همکارا

قهرمانی، کاهش وابستگی ورزش قهرمانی به اعتبارات 

هاي آموزشی ورزش قهرمانی دولتی و بهبود وضعیت دوره

هاي مد فدراسیون و هیأتااشاره کردند. مدیریت کار

و مدیران و مربیان متخصص جودو  تادانها، حضور اساستان

در ارکان فدراسیون، المپیکی بودن ورزش جودو برگزاري 

المللی، امکان ایجاد و اي، آسیایی و بینرویدادهاي منطقه
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بازاریابی و درآمدزایی، جوان بودن ترکیب سنی  ۀتوسع

جمعیت کشور و وجود استعدادهاي فراوان در نوجوانان و 

صحیح و  يریگعواملی هستند که در صورت بهره ،جوانان

هایی ضعف ادشدهیهاي راهبردموقع از آنها در چارچوب به

همچون ضعف در بازاریابی، درآمدزایی و جذب حامیان 

هاي آموزشی و توانمندسازي مالی، ضعف در برگزاري دوره

و  آثارد داد و همنابع انسانی را رفع کرده یا کاهش خوا

چون عدم موفقیت در احراز کرسی در مجامع تهدیدهایی 

در  ینیالمللی، عدم استمرار کسب مقام و افتخارآفربین

تاتامی،  مانندها مسابقات آسیایی و جهانی، باال بودن هزینه

البسه و اعزام به مسابقات و استقبال ضعیف بخش خصوصی 

و با توسعه و  دهدمیو حامیان مالی از ورزش جودو کاهش 

زافزون جودوي کشور، دیگر نگرانی در مورد ترویج رو

و پیشرفت روزافزون رقباي جودو در  هگذاري فزایندسرمایه

هاي مشابه در داخل کشور نخواهد جهان و دیگر ورزش

 داشت. 

 برخاسته از تحقیق  هاشنهادیپ  .1

هاي تحقیق، نشان داد که ورزش جودوي کشور یافته

المللی آوري و کسب افتخارات آسیایی و بینمدال ۀسابق

داشته و از جایگاه خوبی در جهان برخوردار است، اما 

آوري با نوسان همراه بوده و استمرار نداشته است. مدال

ن فدراسیون ضمن توجه به شود که مسئوالپیشنهاد می

پایدار جودو، از  ۀرسیدن به توسع منظوربهبلندمدت  ۀبرنام

آوري غافل مدت و توجه به استمرار مدالهاي کوتاهبرنامه

غرور  موجبگذاري الزم در این زمینه، نشود و با سرمایه

ملی، ایجاد انگیزه در جوانان و همچنین جذب بیشتر 

ن خواهد شد. همچنین با توجه مسئوال مخاطبان و جلب

 ۀوجود زمینه و شرایط توسع باها، توجه به یافته

فدراسیون در این زمینه ضعف دارد.  استعدادیابی، این

ن فدراسیون با تأسیس د که مسئوالشوبنابراین پیشنهاد می

جغرافیایی  ۀآکادمی ملی جودو، در چند منطق ياندازو راه

مند و جامع نظام ۀکشور با نظارت فدراسیون به توسع

 پروري بپردازند.استعدادیابی و نخبه
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Abstract 
This study aims to design and prioritize a strategy for the development of Judo in Iran, 
suing SWOT and QSPM methods. the research was a descriptive one performed through 
collecting filed information, using the mix(qualitative and quantitative) method. The 
population consisted of 70 authorities in Judo federation committees, the board of 
directors, provincial boards chairman and managers of national league members in the 
quantitative section, and 12 elites in the qualitative section. Because of the small 
population, the sample was set equal to the population.  The information for research 
was first gathered from high-level documents, literature, questionnaires and elite ideas, 
then concluded and finalized by the leadership committee. An author made 
questionnaire was utilized; its validity and reliability were approved by 10 university 
professors, and by calculating Cronbach Alpha (α=0.86), respectively.there are 7 
strength points, 9 weak points, 9 opportunities, and 8 threats in the Judo federation. 10 
strategies were developed using the SWOT analysis method and prioritized using the 
QSPM technique.Authorities should develop an integrated system of skill management, 
facilitate the path for improvement of Judokas, and try to maintain and continue the 
honors of Judo in the region, Asia, and the world, as well as considering establishment 
and development of this sport. Focusing on aggressive position strategies, the Judo 
federation can reach its high goals 
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