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 مقدمه

 موجب ها و محیطسازمان پویاي تغییرات امروزه

 است. شده متعددي فرایندي و سیستمی هايپیچیدگی

 یبیرون و درونی دو محیط در امروزه هايسازمان تحوالت

 با هاسازمان درونی، جنبۀ از رسد.می نظربه پررنگ

 نیز بیرونی منظر از و همراهند هاییقوت و هامحدودیت

 که دارد وجود هاسازمان براي هاییفرصت و هاریسک

عنوان ورزش به .)1(دهد می قرار تأثیر تحت را عملکردشان

نقش  ترین پدیدة اجتماعی جهانی در زندگی انسانبزرگ

. توسعه و پیشرفت کشورها )2(بسیار مهمی دارد 

ترین آنها ورزش است. هاي مختلفی دارد که از اصلیشاخص

) و 3در واقع ورزش از ملزومات زندگی عصر حاضر شده (

 ).4شود (هویت ملل محسوب میبخشی از فرهنگ و 

هاي مدیریت ورزشی معتقدند امروزه نظران حوزهصاحب

هاي زیادي به رقابت در هاي ورزشی شباهترقابت در رشته

طورکه رو همان). ازاین5وکار دارد (دنیاي تجارت و کسب

هاي ها و ریسکها براي موفقیت در بازار با فرصتسازمان

هاي ورزشی هاي رقابت در رشتهاند، عرصهمتعددي مواجه

نیز نیازمند مدیریت صحیح جهت کسب موفقیت در صحنۀ 

 دائم طوربه ناگزیرند ورزشی مدیران ). امروزه6رقابت است (

 در بتوانند تا کنند نظارت خارجی و داخلی رویدادهاي بر

 وفق تغییرات با را خود ضرورت برحسب و مناسب زمان

 بتوانند که بود خواهند موفق هاییفدراسیون بنابراین. دهند

 ).7کنند ( استفاده راهبردي مدیریت و علم از

 هايها و فدراسیونسازمان برخی عملکرد بررسی

 ها وسازمان آن که است این از حاکی نیز ورزشی

 به دستیابی و مأموریت انجام براي که هاییفدراسیون

ریزي برنامه بر مبتنی و قوي مدیریتی خود از اهداف

 مختلف هايفعالیت در توانستند کردند، راهبردي استفاده

 دست چشمگیري هايموفقیت به قهرمانی ورزش جمله از

 ).8یابند (

اهداف و راهبردهاي سازمان معیار سنجش عملکرد 

در قالب  راهبردياز مفاهیم  گیريبهرهکه با است سازمان 

 با توجه به سالهدهزمانی سه تا هاي دورهدر راهبردي برنامه 

). 9شود (می طراحی و تدوین اندازچشموضعیت موجود و 

براي داشتن برنامۀ راهبردي مدون و منسجم اولویت 

شناسایی موقعیت یک سازمان در محیطی است که در آن 

هاي کلیدي مشغول به فعالیت است. با کمک انتخاب حوزه

بازتـاب عوامـل  منظورهب هاسازمانتوسـط عملکرد که اغلب 

ند، اکه درگیر آن ايویژه هايکلیـدي موفقیـت بـراي اقدام

و امکان درك سریع و سـاده از شرایط  شوندمیاستفاده 

توان براي این منظور سازند، میمیحاکم و عملکرد را میسر 

ها عوامل حیاتی موفقیت و یا این حوزه ).10استفاده کرد (

 محیط کنند و بررسیمنعکس میشکست یک سازمان را 

کند تا آنها در سازمان به ما کمک می خارجی و داخلی

 هايریسک و فرصت و داخلی هايمحدودیت و هاقوت

هاي سازمان نقش ها یا شکستکه در موفقیت را محیطی

 مأموریت داشتن نظر در با و اساسی دارند، شناسایی

 سازمان براي را مدتبلندمدت و کوتاه هاییهدف سازمان،

 هايگزینه بین از هاهدف این به دستیابی براي کرد و تنظیم

 هاقوت بر تکیه با کرد که را انتخاب راهبردهایی راهبردي،

 و کند استفاده آمده،پیش هايفرصت از هامحدودیت رفع و

 موجب نهایت، در که ايگونهبه ها بپرهیزد،ریسک از

 شمشیربازي ).11( شود رقابت میدان در سازمان موفقیت

است که دو ورزشکار در آن با استفاده  ورزشی ۀنوعی رشت

کنند. شمشیربازي با هم مبارزه می ،کوچک يشمشیراز 

 ايهدوره ۀورزشی است که در هم ۀیکی از پنج رشت

، دو و میدانیدیگر  ۀ(چهار رشت برگزارشده المپیک هايبازي

حضور داشته  هستند) سواريدوچرخهو  ژیمناستیک، شنا

 مسابقۀ هاي المپیک لندن و پس ازدر رقابت .)12است (

 خود آمریکایی حریف برابر در عابدینی مجتبی نهایینیمه
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آگاهی و شناخت مردم از ورزش شمشیربازي تغییر  ،1هامر

هاي جدید بر ایجاد فرصتکرد. این افزایش آگاهی عالوه

رو ساخت. براي فدراسیون، آن را با تهدیدهاي جدي نیز روبه

 مسابقات در هاورزش آورترینپرمدال جزء شمشیربازي

 هر در مدال 48 ودحد کهطوريبه است، آسیایی و المپیک

 رشته این ورزشکاران بین در) اپه فلوره، سابر،( اسلحه سه

المپیک و  سهمیۀ کسب براي شمشیربازان .شودمی توزیع

 شرکت جهانی متعدد مسابقات در باید بنديافزایش رتبه

 المپیک هايبازي در حضور امتیاز، مجوز کسب تا با و کرده

 و رشته این هاياسلحه تعداد به توجه با. کنند کسب را

 براي بازیکنان سفرهاي تعداد بانوان، حضور امکان همچنین

است  متعدد و الزامی بنديرتبه کسب و مسابقات در شرکت

هاي شمشیربازي در ایران در رده. سفر) 16(حداقل 

سال و بزرگسال در  23نونهاالن، نوجوانان، جوانان، زیر 

بانوان و مردان در هر سه اسلحه فعال است و ساالنه حدود 

اردوي مشترك با کشورهاي  10مسابقه رسمی، بیش از  30

ها در تمام صاحب سبک و اردوهاي داخلی براي تمام سالح

برگزار و هر  1389ر کشور از سال سنین مردان و بانوان د

 1383ساله لیگ شمشیربازي براي بانوان و مردان از سال 

بر آن سال در حال برگزاري بوده است، عالوه 16به مدت 

هاي جهانی جوانان نیز در فدراسیون، هر ساله میزبان بازي

کشور طبق تقویم فدراسیون جهانی است، که با توجه به 

و خوابگاه براي ورزشکاران نداشتن سالن اختصاصی 

ریزي و مدیریت این رویدادها را امري بسیار سخت، برنامه

مربی، باالي  255نماید. وجود بیش از پیچیده و پرهزینه می

ورزشکار  1000المللی، بیش ازداور ملی و بین 100

نفر کارکنان  100اي و همچنین باالي اي و حرفهغیرحرفه

ها، هیأت شمشیربازي استان 31وقت در وقت و تمامنیمه

                                                           
1. Daryl Homer  
2. Internal Factors Evaluation matrix 
3. External Factors Evaluation matrix 
4. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

اهداف  ترینجزئی، بـراي رسـیدن بـه ریزيبرنامهضرورت 

 ).13( نمایدمیانکارناپذیر  یواقعیترا  این فدراسیون

و دنیا و کشور شمشیربازي در براي توسعه و پیشرفت 

، هاقوتدقیق شناسایی نیازمند رسیدن به اهداف عالی 

 ورزشی ۀاین رشتهاي ریسکو  هافرصت، هامحدودیت

ا با کمک آنها بتوان انتظارات و اهداف خود و در تهستیم 

 راستاي آن برنامۀ راهبردي مدون و منسجم تدوین کرد.

هایی متعددي در راستاي شناسایی عوامل درونی و روش

بیرونی و تشخیص جایگاه یک سازمان در محیط وجود دارد، از 

ماتریس ارزیابی و ) IFE( 2 جمله ماتریس ارزیابی داخلی

، )TSWO( 4  و همچنین روش هایی مانند) EFE( 3خارجی

 يکارت امتیاز) و BCG( 5ماتریس گروه مشاوران بوستون

و... . براي  AHP 7مراتبیو تحلیل سلسله )BSC( 6متوازن

) در رسالۀ دکتري خود به بررسی 2006آذین ( مثال بدري

وضعیت ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع 

استفاده  SWOTتوسعۀ منابع انسانی پرداخت و از تحلیل 

جایگاه داد که اطالعات نشان  ۀنالیز و تفسیر مجموعکرد و آ

 SWOT مختصات محورورزش ژیمناستیک کشور بر روي 

) 2012زاده (). خسروي14( قرار دارد Weakness ۀدر ناحی

ت یراهبردها و تعیین موقع نیز در تحقیقی به تدوین

 یرانی اجمهوري اسالم یکراهبردي کمیتۀ ملی المپ

استفاده کرد  SWOTپرداخت. وي در این تحقیق از روش 

نتایج نشان داد که موقعیت راهبردي کمیتۀ ملی المپیک و 

 .)15( دقرار دار SO در منطقۀ

 راهبردي ) براي طراحی برنامۀ2010نادري نسب (

 5یک دورة  براي ایران اسالمی جمهوري فوتبال فدراسیون

) و همچنین شعبانی بهار و پارساجو 2015-2011ساله (

تحلیل راهبردي «) در پژوهشی با عنوان 16) (2011(

5. Boston Consulting Group 
6. Balanced Score Card 
7. Analytical Hierarchy process 
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ادارة کل تربیت بدنی استان  SWOTدرونی و بیرون 

براي تعیین موقعیت سازمان  SWOTاز روش » همدان

 ).17مورد بررسی استفاده کردند (

است که بسیاري  پیشینۀ مطالعات راهبردي حاکی از آن

از محققان با ترکیب رویکردهاي مختلف کارایی پژوهش 

از روش  )2011( 1اند. براي مثال فاباكخود را افزایش داده

عنوان روش به AHP و SWOTشدة ترکیبی اصالح

جایگزین براي تعیین گرایش گردشگري در منطقه استفاده 

 عنوان خود با تحقیق در )،2012( 2والش و . لی)18(کردند 

 بازاریابی سپاريبرون در AHPو  SWOTترکیبی مدل«

از » ايدانشکدهورزش بین مورد یک از استفاده با ورزشی

هاي وهشدر پژ ).19( همین روش ترکیبی استفاده کردند

 BSC) از رویکرد 2012داخلی نیز نصیرزاده و همکاران (

 کشتی فدراسیون استراتژي اجرایی مدل تبیین و به طراحی

 ). 20( ایران پرداختند اسالمی جمهوري

با توجه به وضعیت متغیر کشور از نظر متغیرهاي 

هاي کشوري و جهانی که محیطی کالن و سیاستگذاري

ها و در نتیجه تغییر در سازمانسبب تغییر شرایط محیطی 

گرفت که  نتیجه توانمی شود،راهبردهاي سازمانی می

هر سـازمان ورزشـی مسـتلزم تحلیـل موفقیت و کامیابی 

هاي است. در روشمحیط درونی و بیرونی آن سازمان دقیق 

ها، هاي محیطی جهت شناسایی قوتذکرشده، بررسی

صورت کلی ط، بهها محیها و ریسکها، فرصتمحدودیت

ها به هم مرتبط بوده و شود و تمامی بررسیبررسی می

شود، این امر از سیستم راهبردي یکپارچه طراحی می

کاهد و در صورت انعطاف و چابکی برنامۀ راهبردي می

تغییرات در محیط، کل برنامۀ راهبردي دچار مشکل 

 کلیدي عملکرد در هرهاي رو شناسایی حوزهشود؛ ازاینمی

و  پذیريدسترسسوي مدیران را به هايفعالیتسازمان 

                                                           
1. Fabac 
2. lee & Walsh 

کند و بر انعطاف و چابکی سازمان میشفافیت هدایت 

 ها را در جهتفعالیتعملکرد، هاي کلیدي افزاید. حوزهمی

 هايبررسی کنند.می بندياولویت ،دستیابی به اهداف

از  پس سازمانزیادي گواه این مطلب اسـت کـه رفتـار 

 عنوان ابـزاري بـرايکلیدي عملکرد به هايحوزهمعرفـی 

 شـده اسـت ايگسترده، دچـار تغییـرات رسیدن به اهداف

)10        .( 

 ورزشی هايسازمان در راهبردي مطالعات حوزة در

 توانمی کلیدي هايحوزه این بندياولویت با همچنین

 و مالی منابع تخصیص راستاي در مناسب راهبردهاي

بر  قبلی هايروش با روش این تفاوت. گرفت نظر در معنوي

 تغییرات به سازمان واکنش سرعت سبب که است اساس این

 محیط به نسبت را آن پذیريانعطاف و شودمی محیطی

 برنامۀ شدن اجرایی و کارایی نتیجه در و دهدمی افزایش

 بندياولویت علتبه همچنین. دهدمی افزایش را راهبردي

 شرایط در را منابع صحیح تخصیص امکان هاحوزه کردن

 سبب مسئله این و کندمی فراهم سازمان براي خاص

 در خود راهبردي هايبرنامه بتواند سازمان تا شودمی

 کل تغییر به نیاز و دهد ادامه را اولویت داراي هايحوزه

رو در این ). ازاین21نیست ( سازمان راهبردي برنامۀ

بهره گرفته شده است. پایه و   SCORE 3پژوهش از روش

هاي کلیدي عملکرد و اساس این روش شناسایی حوزه

ها سپس تحلیل محیط درونی و بیرونی هریک از این حوزه

و تعیین جایگاه مورد انتظار سازمان در دستیابی به هر حوزه 

 SCORE). تحلیل 22طی افق زمانی مشخص است (

براي تدوین راهبردهاي  ايعنوان پایهتواند بهگرفته میانجام

مناسب در هر حوزة کلیدي عملکرد قرار گیرد. این روش 

ریزي راهبردي فدراسیون تنیس و کمیتۀ ملی قبالً در برنامه

المپیک ایران استفاده شده است. در تدوین برنامۀ راهبردي 

3. Strengths, Limitations, Risks, Opportunities 
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حوزة کلیدي  9) 1402 -1398کمیتۀ ملی المپیک (

ترتیب ساختار، اول بهشده که سه اولویت عملکرد شناسایی 

اساسنامه و فرایندهاي سازمانی، منابع انسانی، المپیزم و 

). همچنین در تدوین 23مسئولیت اجتماعی مشخص شد (

حوزة  9) 1402 -1398برنامۀ راهبردي فدراسیون تنیس (

ترتیب ساختار، کلیدي عملکرد شناسایی و سه اولویت اول به

لی اداري و روابط عمومی اساسنامه و فرایندهاي سازمانی، ما

هاي ). تشخیص صحیح حوزه24الملل مشخص شد (و بین

کند تا با بررسی کلیدي عملکرد به پژوهشگران کمک می

ها و ها، فرصتها، محدودیتها قوتموضوعی این حوزه

هاي ضروري هر حوزه و اثر آنها بر سازمان نادیده ریسک

ازمان که در گرفته نشود و از پرداختن کلی به مسائل س

نتیجۀ آن عوامل کلیدي جزئی، اما حیاتی، بررسی 

در پژوهش خود  )2019شوند، اجتناب گردد. عیدي (نمی

 سازمانی؛ اثربخشی بر انسانی منابع ساالريشایسته به اثر

 هايیافته سازمانی پرداخت و براساس نوآوري میانجی نقش

 کارکنان مشارکت و مذاکره افزایش پژوهش مشخص شد،

 هايبراساس شایستگی اختیار تفویض ها،گیريتصمیم در

 و مدیر دوسویۀ اعتماد بر مبتنی فضایی ایجاد کارکنان،

 ).25( باشد مؤثر سازمانی اثربخشی در تواندمی کارکنان

توجه به شرایط ذکرشده در خصوص  با             

 فدراسیون شمشیربازي ایران، و با توجه به فقدان برنامۀ

 ورزش توسعۀ راستاي در و اجرا و قابل کاربردي راهبردي

 در ورزشی رشتۀ این روزافزون پیشرفت و شمشیربازي

 امري آن راهبردي برنامۀ الملل، تدوینبین و کشور سطح

شناسایی محیط فدراسیون  همچنین. است حیاتی و جدید

ها و ورزشکاران در همۀ سنین با توجه به تعداد باالي رشته

رو از روش نیازمند نگاهی دقیق و جزئی است، ازاینو جنس 

                                                           
1. Strength 
2. Constraint 
3. Opportunity 

 کلیدي، نقاط شناسایی خصوص در SCORE جدید

تبع آن مشخص کردن انتظارات فدراسیون بندي و بهاولویت

پرداخت تا بتوان مسیري روشن و کارا جهت تدوین 

 راهبردها ارائه کرد.

 
 روش تحقیق

تحقیق حاضر بر مبناي هدف، کاربردي، بر مبناي 

اجرا،  کمی) و بر مبناي مسیر –راهبرد، ترکیبی (کیفی 

ها از مبتنی بر مطالعات راهبردي است. براي گردآوري داده

این  نظرسنجی و جلسات شوراي راهبردي استفاده شد.

تحقیق، از نوع مطالعات موردي است، زیرا نتایج آن با توجه 

آمده و قابل دست فدراسیون شمشیربازي به به تحلیل

این تحقیق از روش  ها نیست. درتعمیم به سایر فدراسیون

SCORE  استفاده شده است. واژةSCORE شده تشکیل

و  4، ریسک3، فرصت2، محدودیت1از سرواژة کلمات قوت

هاي کلیدي عملکرد . در این شیوه، در ابتدا حوزه5انتظارات

راهبردي تعیین و سپس از طریق پرسشنامه با کمک شوراي 

بندي شد. جامعۀ ) توسط نمونۀ آماري اولویت2(جدول 

آماري تحقیق، مدیران، کارکنان، ورزشکاران، مربیان و 

نفر، که به  50نظران شمشیربازي هستند (حدود صاحب

صورت تصادفی از بین ضرورت در شوراي راهبردي و به

 انتخاب رزشی و کارمندانهاي وورزشکاران، رؤساي هیأت

) و در نهایت به تحلیل محیط درونی و 1اند. جدول شده

تفکیک پرداخته شد. با توجه به ها بهبیرونی هریک از حوزه

 بندي آنها وهاي کلیدي عملکرد، اولویتشناسایی حوزه

تعیین انتظارات، تدوین برنامۀ راهبردي، بررسی محیط 

ها اي هریک از حوزهدرونی و بیرونی و نقطۀ هدف بر

بر افزایش چابکی و صورت جداگانه سبب شد تا عالوهبه

انعطاف برنامۀ راهبردي از نادیده انگاشته شدن جزئیات 

4. Risk 
5. Expectation 
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اساسی و ضروري در هر حوزه جلوگیري و تمامی ابعاد هر 

نگري طور جامع بررسی شود و اهداف اصلی در کلیحوزه به

. همچنین با توجه به به برنامۀ راهبردي از نظر دور نماند

شرایط متالطم جهان و مسائلی که هر روز با آن مواجه 

است، این روش اجرایی شدن برنامۀ راهبردي را 

دهد بخشی از سازد و به سازمان اجازه میپذیرتر میامکان

اي طور غیرفعال درآورد و هیچ لطمهراهبردهاي خود را به

یق، شوراي به دیگر راهبردها وارد نشود. در این تحق

رئیس راهبردي متشکل از رئیس فدراسیون، نایب

رئیس بانوان فدراسیون، دبیر فدراسیون، فدراسیون، نایب

یک نفر از اعضاي هیأت رئیسۀ فدراسیون، نمایندة سازمان 

لیگ شمشیربازي، نمایندة روابط عمومی، نمایندة کارکنان، 

پزشکی، هاي ملی، نمایندة کمیتۀ نمایندة ورزشکاران و تیم

نمایندة کمیتۀ فنی، نمایندة کمیتۀ آموزش و پرورش، 

نمایندة کمیتۀ داوران، نمایندة کمیتۀ استعدادیابی، نمایندة 

کمیتۀ توسعۀ همگانی، نمایندة کمیتۀ حقوقی و انضباطی، 

نمایندة کمیتۀ مربیان، نمایندة کمیتۀ پیشکسوتان (حدود 

همکاري و ). در ابتدا پس از جذب 1نفر) بود (جدول  30

اي و مشارکت شوراي راهبردي از طریق مطالعات کتابخانه

هاي اسناد باالدستی (اسناد باالدستی با استفاده از برنامه

فدراسیون جهانی شمشیربازي، فدراسیون آسیاي 

شمشیربازي، اسناد باالدستی جمهوري اسالمی ایران و 

ا وزارت ورزش و جوانان، کشورهاي رقیب و پیشرو و...) و ب

نظران و اهالی شوندگان (صاحبکمک از نظرهاي مصاحبه

شمشیربازي و شوراي راهبردي فدراسیون شمشیربازي) و 

ها در هاي کلیدي شناسایی و سپس این حوزهمشاهدة حوزه

قرار  شمشیربازي شوراي راهبردي نظران واختیار صاحب

بندي شدند. شیوة رسیدن به ) و اولویت2گرفت (جدول 

 تحلیل ها به شرح زیر بوده است: رویکردمحدودیتها و قوت

                                                           
1. Political, Economic, Social, Technological, 
Environmental, Legal  

 بررسی از پس رویکرد، این از استفاده با: سازمان منابع

 منابع خصوص در شمشیربازي فدراسیون درونی مستندات

 فدراسیون مدیریتی و اطالعاتی انسانی، فیزیکی، مالی،

 این. شد شناسایی هامحدودیت و هاقوت شمشیربازي

 با طریق مصاحبه از بعد مرحلۀ در هامحدودیت و هاقوت

 بازنگري و تعدیل شمشیربازي فدراسیون در نظرانصاحب

 این از استفاده با سازمان: ايوظیفه تحلیل شد. رویکرد

 ریزي،برنامه تفکیک به را سازمان وظایف رویکرد

 و هدایت هماهنگی، گیري،تصمیم نحوة سازماندهی،

 و هاقوت روش این از استفاده با. شد تحلیل امور رهبري

 این. شد شناسایی جداگانه کلیدي حوزة هر هايمحدودیت

 با طریق مصاحبه از بعد مرحلۀ در هامحدودیت و هاقوت

در . شد بازنگري و تعدیل شمشیربازي اهالی و نظرانصاحب

تحلیل محیط بیرونی فدراسیون شمشیربازي دو سطح 

در سطح محیط  محیط کالن و محیط خرد تحلیل شد.

عوامل سیاسی،  PESTEL 1کالن با استفاده از رویکرد

محیطی و اجتماعی، فناوري، زیست-اقتصادي، فرهنگی

هاي فدراسیون شمشیربازي تحلیل قانونی حاکم بر فعالیت

شد. در سطح محیط خرد نیز عواملی چون رقبا، مشتریان 

هاي هر ها و ریسکاي از فرصتتحلیل شدند. فهرست اولیه

سایی صورت جداگانه، در این مرحله شناحوزة کلیدي به

هاي ها و ریسکشدند. در مرحلۀ بعد فهرست فرصت

ها و با استفاده از نظرهاي شده توسط مصاحبهشناسایی

نظران و شوراي راهبردي فدراسیون تعدیل و صاحب

ها ها، فرصتها، محدودیتبازنگري شد. پس از تحلیل قوت

ها الزم بود مشخص شود اهداف کیفی یا انتظار و ریسک

یربازي در هر حوزة کلیدي عملکرد و در فدراسیون شمش

افق زمانی مشخص چیست؟ بنابراین با استفاده از 

گرفته و با استفاده از نظرهاي کارشناسان هاي انجامتحلیل
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خبره و نیز نظرهاي شوراي راهبردي فدراسیون 

شمشیربازي انتظارات در هر حوزة کلیدي عملکرد مشخص 

افق مطلوب هر حوزة کند که شد. این انتظارات بیان می

 کلیدي عملکرد براي فدراسیون شمشیربازي ایران چیست؟ 

 . مشخصات اعضاي شوراي راهبردي1جدول 
 جنسیت

 
 مرد زن

%30 %70 

 سال 70-60 سال 60-50 الس 40-30 سال 30-20 ترکیب سنی
%20 %66/36 %13/33 %20/10 

 دکتري تخصصی کارشناسی ارشد کارشناسی دیپلم میزان تحصیالت
%66/16 66/16 %33/43 %33/23 

 هاافتهی
هاي کلیدي بندي حوزهمنظور شناسایی و اولویتبه 

عملکرد فدراسیون شمشیربازي از نظرهاي کارشناسان و 

هاي شوراي راهبردي بهره گرفته شد. فهرستی از حوزه

)، تهیه 2کلیدي عملکرد که شامل هفت حوزه است (جدول 

نظران قرار داده بندي در اختیار صاحبمنظور اولویتو به

ن منظور از آنها خواسته شد تا براساس ضریب شد. به همی

بندي کنند، ، هفت حوزه را اولویت100تا  1اهمیت 

 100صورتی که مجموع امتیازات یا ضریب اهمیت برابر به

باشد. سپس ضریب اهمیت هر حوزه از مجموع ضرایب 

 دست آمد. فهرست به 30شده در داده

شده، هاي بررسیبراساس نتایج حاصل از فهرست   

و  516الملل با ضریب اهمیت حوزة روابط عمومی و بین

 339مالی با ضریب اهمیت  منابع و بازاریابی حوزة توسعۀ

از ) ∑=3000عملکرد ( کلیدي هايحوزه از مجموع وزن

 بیشترین و کمترین ضریب اهمیت برخوردارند.

 هاي کلیدي عملکردبندي حوزه. اولویت2جدول 

 1ضریب اهمیت اولویت
حوزة کلیدي عملکرد فدراسیون 

 شمشیربازي
 ردیف

 1 ساختار، تشکیالت 427 اولویت چهارم
 2 المللروابط عمومی و بین 516 اولویت اول

 3 توسعۀ بازاریابی و منابع مالی 339 اولویت هفتم
 4 تجهیزاتامکانات و  400 اولویت ششم
 5 توسعۀ منابع انسانی (مربی، داور) 436 اولویت سوم
 6 پرورياستعدادیابی و قهرمان 459 اولویت دوم
 7 رویدادهاي ورزشی 423 اولویت پنجم

 هاي کلیدي عملکردمجموع وزن حوزه ∑=3000

ترتیب اولویت اول حوزة کلیدي روابط عمومی و بدین

طور مستقیم و رسد بهنظر میاست که بهالملل بین

گذارد هاي دیگر نیز تأثیر میغیرمستقیم روي تمامی حوزه

 ).3(جدول 

                                                           
 100پرسشنامه با مجموع ضریب اهمیت  30مجموع امتیازها .1
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 الملل. تحلیل محیط درونی و بیرونی و انتظارات فدراسیون شمشیربازي در حوزة کلیدي روابط عمومی و بین3جدول

نظران رشتۀ شمشیربازي و با توجه به از نظر صاحب

رفتن جایگاه شمشیربازي  هاي متعدد و باالکسب موفقیت

پروري در راستاي در آسیا و جهان، موضوع قهرمان

 4هاي مالی و معنوي امري ضروري است. جدول حمایت

گرفته در حوزة کلیدي انجام SCOREبیانگر تحلیل 

 عنوان اولویت دوم است.پروري بهاستعدادیابی و قهرمان

 
 پروريقهرمان و بیرونی و انتظارات فدراسیون شمشیربازي در حوزة کلیدي استعدادیابی .تحلیل محیط درونی و4جدول 
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 المللبین و عمومی اولویت اول: روابط 

روز بودن سایت . به2هاي باارزش در کنفدراسیون شمشیربازي آسیا و جهان؛ . دارا بودن کرسی1
هاي داخلی و ترغیب آنها به تشکیل تیم و . مذاکره با شرکت3فارسی فدراسیون شمشیربازي؛ 

. ارتباط مؤثر با وزارت ورزش، کمیتۀ ملی 4لیگ شمشیربازي در ایران براي اولین بار؛ تشکیل 
نام یافته و مؤثر فدراسیون با سایر کشورهاي صاحب. ارتباط سازمان5المپیک و نهادهاي مربوطه؛ 

 هاي خارجیها به زبان. مسلط بودن برخی مدیران کمیته6شمشیربازي دنیا؛ 

 
 هاقوت

سایت . ضعف در وب2هاي پربیننده؛ ها و زماناندك تلویزیونی شمشیربازي در شبکه. پخش 1
هاي متنوع؛ هاي فدراسیون از طریق رسانه. انتقال ضعیف اخبار و مؤثر موفقیت3انگلیسی فدراسیون؛ 

. ارتباط اندك فدراسیون با مراکز علمی 5 . ضعف بانک اطالعاتی در خصوص اعضا، پیشکسوتان و...؛4
یافته با آموزش و پروش و نیروهاي مسلح؛ . ارتباط اندك و غیرسازمان6ر راستاي تحقیق و توسعه؛ د
هاي اجتماعی . استفادة اندك از شبکه8. مشخص نبودن برنامۀ بلندمدت روابط عمومی فدراسیون؛ 7

 جهت تعامل با افراد

 محدودیت

. امکان پخش مسابقات 2تلویزیونی در ورزش؛ هاي گروهی رادیویی و . تعداد شایان توجه رسانه1
. افزایش آگاهی و نگرش جامعه و عامۀ 3لیگ داخلی و مسابقات جهانی شمشیربازي در صداوسیما؛ 

هاي وزارت مندي از ظرفیت. امکان بهره4؛ 2016مردم ایران نسبت به شمشیربازي بعد از المپیک 
هاي اجتماعی در ایران و جهان؛ راگیر شدن شبکه. ف5هاي سایر کشورها؛ امور خارجه و سفارتخانه

. تعامل مناسب 7. تعامل با فدراسیون جهانی و آسیایی در راستاي تهیۀ تجهیزات رایگان؛ 6
 هاي جهانی و آسیاییالمللی ایران و روابط مدیریتی براي حفظ و کسب کرسیبین

 
 فرصت

نفوذ و تأثیر کشورهاي صاحب سبک در . 2هاي آسیایی؛ . تبانی کشورهاي عربی در کسب کرسی1
. عدم تمایل 3هاي جهانی و آسیایی در کسب کرسی و برگزاري مسابقات؛ انتخابات فدراسیون

علت . از دست دادن حق میزبانی مسابقات آقایان و بانوان به4ها براي اسپانسرینگ؛ شرکت
هاي گمرکی و ت هزینههاي دولتی جه. عدم ارتباط مؤثر با دستگاه5هاي سیاسی؛ محدودیت

 هاي جهانی و آسیاییترخیص تجهیزات دریافتی رایگان از فدراسیون
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 پروريقهرمان و اولویت دوم: استعدادیابی   
بودن جایگاه دوم در آسیا و پنجم در . دارا 2هاي سنی مختلف شمشیربازي در ایران؛ . برگزاري مسابقات رده1

. برگزاري اردوهاي 4. برگزاري منظم اردوهاي تیم ملی زنان و مردان؛ 3بندي جهانی؛ جهان براساس رتبه
هاي پایه . توجه به تیم6. حمایت مالی نسبی از قهرمانان شمشیربازي؛ 5خارجی و مشترك در سایر کشورها؛ 

هاي اندازي هیأتهاي مختلف از طریق راهورزش شمشیربازي در استان.ترویج 7و تهیۀ لوازم شمشیربازي؛ 
مرزي المللی زنان و مردان به مسابقات برونهاي بین.کمیت اعزام9. توجه ویژه به بانوان؛ 8شمشیربازي؛ 

 یافته براي استعدادیابی. دارا بودن برنامۀ منظم علمی و سازمان10المپیک؛ 

 
 هاقوت

هاي کشور و در . عدم تخصیص عادالنۀ بودجه و امکانات به فدراسیون2تجهیزات شمشیربازي؛ . هزینۀ باالي 1
. هزینه باالي دعوت از مربیان خارجی؛ 3هاي مختلف؛ بندي در خصوص اختصاص منابع به سالحنتیجه اولویت

هاي باال؛ علت هزینهی بههاي مختلف بانوان و آقایان به مسابقات جهانهاي ملی در اسلحه. عدم اعزام همۀ تیم4
 هاي پایه به مسابقات جهانی براي کسب تجربه. عدم امکان اعزام تیم5

 
 هامحدودیت
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هاست و هرچه سازمان ۀترین سرماییروي انسانی مهمن

این سرمایه از کیفیت مطلوب و باالتري برخوردار باشد، 

سازمان بیشتر خواهد شد. بنابراین،  يموفقیت، بقا و ارتقا

توجه به بهبود کیفی منابع انسانی در سازمان از اهمیت 

به تحلیل محیطی  5جدول در  ).26( اي برخوردار استویژه

از این حوزه پرداخته شده و انتظار فدراسیون شمشیربازي 

 است.

 انسانی (مربی و داور) منابع . تحلیل محیط درونی و بیرونی و انتظارات فدراسیون شمشیربازي در حوزة کلیدي توسعۀ5جدول 

 
طراحی ساختار سازمانی همواره از الزامات اساسی 

 ۀمثابشود. ساختار بهمدیریت در هر سازمانی محسوب می

ها و چارچوب مفهومی، چگونگی نگاه مدیر به توانمندي

هاي هاي سازمان و منطق تعامل آن با ویژگیظرفیت

عنوان اولویت به 6در جدول دهد. محیطی را نشان می

چهارم به بررسی محیطی و انتظار فدراسیون از این حوزه 

 است. پرداخته شده

هاي کمیتۀ ملی المپیک از رشته . حمایت وزارت ورزش و2حفظ و ارتقاي جایگاه شمشیربازي در آسیا و جهان؛ 
. امکان استفاده از 4گیري از الگوهاي مدیریتی کشورهاي مطرح در شمشیربازي؛ . امکان بهره3آور؛ مدال

 رویکردهاي نوین علم تمرین و استفاده از لوازم کمک تمرینی 

 
 هافرصت

هاي کالن به . اختصاص بودجه2مرزي؛ برونهاي . نوسانات ارزي در کشور و در نتیجه تأثیر منفی آن بر اعزام1
پروري در کشورهاي هاي بلندمدت استعدادیابی و قهرمان. داشتن برنامه3هاي شمشیربازي کشورهاي رقیب؛ تیم

. پرهزینه بودن لوازم اولیه شمشیربازي و در 5روزرسانی ادوات شمشیربازي؛ . تحریم و عدم امکان به4رقیب؛ 
یافتۀ نظام آموزش و پرورش کشور با . کمبود ارتباط منظم و سازمان6دادیابی عمومی؛ نتیجه عدم امکان استع

) ویژه امتیازات( حمایتی قوانین . کمبود7هاي ورزشی در زمینۀ کشف و پرورش استعدادهاي ورزشی؛ فدراسیون
  ورزشی قهرمانان براي
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 انسانی (مربی و داور) منابع اولویت سوم: توسعۀ

. تربیت 3المللی؛ باالي داوري بینهاي . اعزام داوران برجسته براي کسب درجه2گري؛ هاي داوري و مربی. برگزاري منظم دوره1
هاي مسابقات المللی ایرانی در قضاوت. حضور داوران بین4هاي پایه و ملی بانوان و آقایان؛ و استفاده از مربیان داخلی براي تیم

لی (پیمان فخري، هاي منفر) و استفادة مؤثر از آنها در تیم 40المللی (بیش از . تربیت مربیان بین5داور)؛  100جهان (بیش از 
 مندعالقه دانشجویان . وجود6المللی (علیرضا طاهر خانی، مربی تیم چین و...)؛ مربی تیم ملی صابر مردان و.....) و اعزام مربیان بین

 کارت داراي غیرفعال و فعالنیمه فعال، تفکیک به مربیان آمار خصوص در کافی . وجود اطالعات7 داوطلبی؛ و وقتپاره امور به
 ایران مربیگري شمشیربازي در

 
 هاقوت

. نبود 3.پایین بودن دستمزد مربیان؛ 2هاي آموزشی خارج از کشور و ارتقاي سطح؛ . هزینۀ باالي حضور داوران و مربیان در دوره1
 بازنشستگی و بیمه . وضعیت5فدراسیون؛  در مربیان عضویت . فقدان نظام4 داوران؛ براي ایجادشده رفاهی و ذهاب و ایاب تسهیالت

. 8 المللی؛بین سطح در ایرانی مربیان دانش عمومی . سطح7کارکنان؛  تنبیه و پاداش ضعیف . مکانیسم6 مربیان؛ و داوران
 در . ضعف10المللی براي بانوان؛ . عدم تربیت مربیان بین9 ها؛استان و تهران در مربیان و داوران جغرافیایی نامناسب پراکندگی

 داوران براي یافتهسازمان افزایی دانش و ارتقا نظام . کمبود12ها براي اسپانسرینگ؛ . عدم تمایل شرکت11 عملکرد؛ ارزیابی نظام
 داخلی

 
 هامحدودیت

المللی بینهاي . برگزاري دوره2ها براي فعالیت آنها؛ . پرورش و تربیت مربیان ایرانی (زن و مرد) و ایجاد شرایط مناسب در استان1
 فرصت المللی. استفاده از تجارب داوران و مربیان بین3آموزشی پیشرفته براي مربیان و داوران (زن و مرد)؛ 

. بودجۀ باالي کشورهاي 2هاي شغلی برابر و یا دستمزد پایین؛ علت نبود فرصت. مهاجرت مربیان و داوران به کشورهاي دیگر به1
. عدم ادامۀ روند حرفۀ مربیگري و داوري در کشور 4الزحمۀ داوري در کشور؛ . پایین بودن حق3رقیب در تربیت مربیان و داوران؛ 

 المللی براي داوران و مربیان هاي بینهاي باالي حضور در دوره. هزینه5 علت عدم تأمین مخارج؛به

 
 هاریسک
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 . تحلیل محیط درونی و بیرونی و انتظارات فدراسیون شمشیربازي در حوزة کلیدي ساختار و تشکیالت6جدول 

بیانگر تحلیل محیط و تعیین انتظار براي حوزة  7جدول 

  کلیدي رویدادهاي ورزشی مختلف شمشیربازي است.

هاي ورزشی، شمشیربازي برخالف بسیاري از رشته

ي روز الکترونیکی و البسهوابسته به ادوات و تجهیزات به

هاي مجهز رشته است. همچنین نیاز به پیستخاص این 

هاي براي برپایی مسابقات مانع از استفاده از ورزشگاه

ریزي و طراحی راهبردهاي شود. برنامهچندمنظوره می

روزرسانی البسه و مناسب در راستاي تولید، تهیه و به

دقت و با توجه به شرایط فدراسیون  تجهیزات باید به

شرایط محیطی  8در جدول طراحی و تدوین شود. 

 فدراسیون در این حوزه بررسی شده است.

 . تحلیل محیط درونی و بیرونی و انتظارات فدراسیون شمشیربازي در حوزة کلیدي رویدادهاي ورزشی7جدول
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 یالتچهارم: ساختار و تشک یتلووا
 

. حمایت 3. ثبات مدیریتی نسبتاً مناسب فدراسیون؛ 2هاي وزارت ورزش؛ استراتژيبودن با اهداف و  . همراستا1
. وجود افراد متخصص، 4و همکاري مدیران ارشد فدراسیون در راستاي تدوین برنامۀ راهبردي فدراسیون؛ 

شیربازي؛ مدت براي هر سه اسلحۀ شمریزي کوتاه. مدیریت و برنامه5کرده در رأس فدراسیون؛ باتجربه و تحصیل
هاي ملی براي اعزام ریزي و مدیریت بلندمدت تیم. داشتن برنامه7هاي ورزشی؛ ریزي و مدیرت لیگ. برنامه6

. ارتباطات مناسب مدیریت فدراسیون با وزارت ورزش، کمیتۀ ملی المپیک و نهادهاي 8به مسابقات جهانی؛ 
 مربوطه

 
 هاقوت

. نداشتن 3. نداشتن برنامۀ راهبردي بلندمدت؛ 2کلیدي فدراسیون؛ وقت بودن حضور برخی از اعضاي . پاره1
. نداشتن 5. نداشتن مرکز توسعه و تحقیق؛ 4شدة فدراسیون؛ ریزيهاي برنامهبرنامۀ ارزیابی و نظارت بر فعالیت

 هاي اطالعاتی مدیرانسیستم

 
همحدودیت

 ا
 وزارت ارشد مدیران . تمایل2دولت؛  گريتصدي کاهش از اسالمی جمهوري نظام آتی هايبرنامه . حمایت1

 راهبردي و توسعه برنامۀ داشتن به جهانی شمشیربازي فدراسیون . الزام3ها؛ فدراسیون محوري برنامۀ به ورزش
 منديبهره . امکان5. حمایت فدراسیون جهانی از استقالل فدراسیون شمشیربازي؛ 4ملی؛  هايفدراسیون در
 ورزش با فدراسیون ارتباط برقراري . امکان6اي؛ اساسنامه و ساختاري اصالحات در ورزش وزارت حمایت از

 ورزشی علوم دانشجویان کارورزي هايفرصت از گیريبهره . امکان7آموزي و دانشگاهی؛ دانش

 هافرصت

کشورهاي رقیب هاي ریزي بلندمدت فدراسیون. برنامه2ها؛ . دخالت نهادهاي دولتی در مدیریت فدراسیون1
 براي رشد و توسعه
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 ورزشی اولویت پنجم: رویدادهاي 
 

هاي هاي سنی بانوان و آقایان و تأمین هزینه. امکان برگزاري مسابقات جهانی در سه اسلحه تمامی رده1
برگزاري مسابقات . 3هاي سنی بانوان و آقایان؛ . برگزاري لیگ شمشیربازي در سه اسلحه تمامی رده2مالی؛ 

المللی؛ . شرکت در مسابقات آسیایی و بین4هاي سنی بانوان و آقایان؛ جایزة بزرگ در سه اسلحه تمامی رده
ریزي شرکت در مسابقات جهانی . برنامه6عنوان تماشاگر در مسابقات؛ ها به. امکان حضور زنان و خانواده5

 جهت کسب سهمیۀ المپیک

 
 هاقوت

هاي هاي ملی در اسلحه. شرکت نکردن تمامی تیم2هاي ورزشی؛ ها براي تشکیل تیمشرکت. عدم تمایل 1
هاي داخلی؛ . دستمزد پایین بازیکنان در لیگ3هاي باال؛ علت هزینهمختلف در مسابقات آسیایی و جهانی به

سالن براي برگزاري . هزینۀ اجارة 5. نداشتن سالن ویژة شمشیربازي براي برگزاري مسابقات لیگ و جهانی؛ 4
 هاي باالي میزبانی مسابقات. عدم تأمین هزینه6مسابقات؛ 

 
 هامحدودیت

. میزبانی مسابقات جهانی 2. شرکت در مسابقات جهانی جهت حفظ جایگاه شمشیربازي در آسیا و جهان؛ 1
 فرصت جهت کسب تجربه. حضور در مسابقات جهانی 3هاي مطرح جهانی؛ جوانان و نوجوانان در کشور با حضور تیم

. حضور تعداد باالي 2هاي سیاسی؛ علت محدودیت. از دست دادن حق میزبانی مسابقات آقایان و بانوان به1
هایی . تضعیف اسلحه3بندي در مسابقات جهانی براي کسب تجربه؛ ورزشکاران کشورهاي رقیب بدون اولویت

. استفاده از حق میزبانی در مسابقات جهانی در 4یابند؛ نمیکه بنابر شرایط اقتصادي در مسابقات حضور 
 . امکان اندك مسابقات جهانی بانوان در داخل کشور5کشورهاي رقیب؛ 

 
 هاریسک
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عنوان آخرین حوزة کلیدي عملکرد حوزة بازاریابی و به

ارائه شده است. در این جدول  9منابع مالی در جدول 

ها ارائه و براي این ها و محدودیتها، قوتها، ریسکفرصت

 حوزه انتظار نیز تعیین شده است.
 

 فدراسیون شمشیربازي در حوزة کلیدي بازاریابی و منابع مالی. تحلیل محیط درونی و بیرونی و انتظارات 9جدول 

 . تحلیل محیط درونی و بیرونی و انتظارات فدراسیون شمشیربازي در حوزة کلیدي امکانات و تجهیزات8جدول 
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 اولویت ششم: امکانات و تجهیزات

. حمایت از 3. استفاده از بهترین البسه و شمشیرها؛ 2هاي نوین؛ ها و ابزارآالت و سیستم. استفاده از پیست1
فدراسیون جهانی و آسیایی شمشیربازي و توزیع عادالنۀ . دریافت تجهیزات رایگان از 4ورزشکاران براي تهیۀ لوازم؛ 

 تجهیزات در کل کشور

 
 هاقوت

. نداشتن سالن اختصاصی تمرینی براي تیم ملی و یا 2. هزینۀ باالي دالري براي تهیۀ البسه و لوازم و تجهیزات؛ 1
کنندة تجهیزات، فدراسیون تنها تأمین. 4. نداشتن خوابگاه و اقامتگاه مناسب؛ 3هاي استعدادیابی فدراسیون؛ برنامه

 . هزینۀ باالي احداث سالن شمشیربازي5پیست و لوازم؛ 

 
 محدودیت

. تمایل نهادهاي عمومی 2. وجود قوانین و مقررات حمایتی در حوزة همگانی کردن ورزش در برنامۀ ششم توسعه؛ 1
وسازهاي هاي پرمخاطب به ساخت. تمایل نهادهاي دولتی و وزارتخانه3وسازهاي ورزشی؛ ها به ساختمانند شهرداري

هاي . رواج ساخت سالن5هاي کشور؛ دانشگاههاي تخصصی شمشیربازي در . امکان ایجاد زیرساخت4ورزشی؛ 
 محیطی دلیل مسائل زیستچندمنظوره به

 
 هافرصت

. عدم 2علت سختی تهیۀ تجهیزات؛ هاي شمشیربازي بهاندازي سالنهاي خصوصی به راه. عدم تمایل شرکت1
هاي . عدم همکاري دولت و هزینه3هاي البسه و شمشیر؛ علت باال بودن هزینهاستقبال عمومی از این رشتۀ ورزشی به

هاي واردکنندة لوازم ورزشی به تأمین لوازم شمشیربازي . عدم تمایل شرکت4باالي ترخیص لوازم شمشیربازي؛ 
. عدم 6هاي تولیدکنندة داخلی به تولید لوازم این ورزش؛ . عدم دانش و تخصص شرکت5علت پایین بودن تقاضا؛ به

روزرسانی تجهیزات شمشیربازي . عدم امکان به7ات در صورت تحریم شدن فدراسیون؛ تجهیز تأمین عمومی لوازم و
 . عدم تولید تجهیزات در داخل از کشور9. نداشتن کمپ تمرینی اختصاصی شمشیربازي؛ 8در صورت تحریم؛ 
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 مالی منابع و اولویت هفتم : بازاریابی

 روندها . کیفیت3شفاف؛  و چابک مالی اداري . دارا بودن نظام2فدراسیون؛  عملیاتی و اجرایی هايهزینه مناسب . مدیریت1
. 5. نگرش مثبت مدیران ارشد فدراسیون به مقولۀ بازرگانی؛ 4؛ ...و مسابقات برگزاري ها،اعزام در اداري و مالی فرایندهاي و

 . اسپانسرینگ شرکت آل استار (معتبرترین شرکت تولید6طراحی فضا هاي تبلیغاتی حین مسابقات قابل پخش از تلویزیون؛ 
 لوازم شمشیربازي در دنیا) از تیم سابر مردان ایران

 
 هاقوت

 و روندها کیفیت و . فقدان شفافیت2استانی؛  شمشیربازي هايهیأت با استان کل ادارات اندك تعامل و . هماهنگی1
. نبود 4شمشیربازي؛ . عدم برنامۀ محوري امور بازاریابی و درآمدزایی فدراسیون 3در خصوص بازاریابی؛  اداري دستورالعمل

. 6. طراحی نامناسب سایت فدراسیون شمشیربازي جهت درج تبلیغات؛ 5کمیتۀ بازاریابی و حقوقی در ساختار و تشکیالت؛ 
. عدم ایجاد روابط 8. فقدان بانک اطالعاتی بازرگانی و بازاریابی؛ 7کمبود افراد متخصص و توانمند در امور ورزش و بازرگانی؛ 

. نبود فضاي تبلیغاتی مناسب بر روي لباس و تجهیزات ورزشکاران؛ 9و ایجاد ارتباط مؤثر جهت اسپانسرینگ؛ موثر در شناخت 
. نداشتن تجربیات 11. عدم پخش منظم شمشیربازي از صداوسیما و در نتیجه عدم تأثیر آن بر بازرگانی و بازاریابی؛ 10

. تمرکز بیشتر مدیران 13یکپارچه (از سطح کارکنان تا مدیران عالی)؛ . عدم اجراي بازاریابی 12بازرگانی و بازاریابی گذشته؛ 
ها و ابتکارات در حوزة بازاریابی و درآمدزایی فدراسیون؛ . حمایت اندك از ایده14درآمدزایی؛ تا  هاهزینهبر مدیریت  فدراسیون

 نابع درآمديهاي اولیۀ الزم براي توسعۀ بازاریابی و م. هزینۀ اندك براي ایجاد زیرساخت15

 
همحدودیت

 ا

برداري . امکان بهره2؛ )المپیک ملی کمیتۀ و ورزش وزارت( کشور ورزشی نهادهاي تجهیزات و امکانات از منديبهره . امکان1
هاي تبلیغاتی بخش خصوصی . امکان همکاري با شرکت3از مشاوران بازرگانی و بازاریابی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک؛ 

. وجود اپلیکیشن و 5گذاري در ورزش؛ هاي مستعد براي سرمایه. وجود شرکت4طراحی فضاهاي تبلیغاتی ویژه؛ براي 
هاي نوین در . استفاده از فناوري6کنندة آنالین مسابقات ورزشی؛ گذاري و پخشمستعد براي سرمایه هاي مجازيشبکه

هاي اجتماعی؛ هاي گروهی و شبکهده از فضاي گستردة رسانه. استفا7تبلیغات و رشد و توسعۀ صنعت تبلیغات در کشور؛ 
 بخش به افزوده ارزش درصد صدم 27 قانون از گیريبهره . امکان9مندي مردم به ورزشکاران ملی؛ مندي از عالقه. بهره8

 . با توجه به عالقه و جذابیت ورزش شمشیربازي در کشورهاي دنیا و امکان جلب حامیان خارجی10ورزش؛ 

 هارصتف
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 يریگجهینتبحث و 

به کجا  داندنمیپیتر دراکر معتقد است کسی که  

، از هر مسیري که برود به جایی خواهد رسید؛ اگر رودمی

به کجا  داندنمیسیستمی هدف مشخص نداشته باشد، 

ولی  ،خواهد رفت؛ و اگر هدف سیستم مشخص باشد

چگونه به هدف خود  داندنمینداشته باشد،  ریزيبرنامه

هاي ورزشی نیز از این مقوله مستثنا ). فدراسیون27( برسد

ریزي برنامه و مدیریت مهم بسیار مراحل نیستند. از

 بیرون و درون محیط بررسی سازمان هر در راهبردي

 خواه، ناخواه که است درونی و بیرونی پارامترهاي و سازمان

 ریزيبرنامه اهمیت به توجه با ).28(دارند  تأثیر سازمان بر

 ریزيبرنامه فرایند موفقیت که عواملی وجود و اهبردير

 و تدوین نیازپیش دهند،می قرار تأثیر تحت را راهبردي

این  شناسایی ها،سازمان براي راهبرد درست اجراي

 است ریزيبرنامه فرایند در آنها نمودن لحاظ و هامحیط

 ساختنش در آنچه از افراد معمول طورهمچنین به ).29(

 قلمرو در روازاین کنند،می حمایت بیشتر دارند، سهم

 نیز راهبردي ریزيبرنامه که رهبري و مدیریت هايفعالیت

 مشارکت و باید دخالت شود،می شمرده آن از بخشی

 تضمین سازمان مختلف سطوح در کارکنان تمام پیوستۀ

توان از طریق ). براي رسیدن به این هدف می30شود (

حضوري یا تشکیل جلسات توجیهی با پرسشنامه، مصاحبۀ 

هاي ارشد سازمان و کارکنان به تحلیل حضور مدیریت

رو در این ها، و مسائل سازمان پرداخت. ازایننگرش، دیدگاه

تفصیل در پژوهش شوراي راهبردي در فدراسیون که به

 شناسی به آن پرداخته شد، تشکیل گردید.بخش روش

عنوان پایه، براي به SCOREدر این پژوهش از تکنیک 

تعیین اهداف و تدوین برنامۀ راهبردي در راستاي افزایش 

پذیري استفاده شد. با مطالعۀ اسناد چابکی و انعطاف

باالدستی، اطالعات و منابع داخلی فدراسیون و با کمک و 

مشاوره شوراي راهبردي هفت حوزة کلیدي فدراسیون 

ها یتاولو بندي شد.شمشیربازي شناسایی و اولویت

 و الملل، استعدادیابیبین و عمومی ترتیب، روابطبه

تشکیالت،  و انسانی، ساختار منابع پروري توسعۀقهرمان

 منابع و ورزشی، امکانات و تجهیزات و بازاریابی رویدادهاي

مالی مشخص شد. سپس با استفاده از تحلیل منابع سازمان 

هاي هر حوزة ها و محدودیتاي قوتو رویکرد تحلیل وظیفه

صورت جداگانه شناسایی شد. همچنین براي کلیدي به

تحلیل محیط بیرونی فدراسیون در دو سطح کالن و خرد، 

 تحلیل شد.  PESTELرویکرد 

ها و ها، فرصتتها، محدودیاي از قوتفهرست اولیه

صورت جداگانه، شناسایی هاي هر حوزة کلیدي بهریسک

ها و با استفاده شده توسط مصاحبهشدند و موارد شناسایی

نظران و شوراي راهبردي شمشیربازي از نظرهاي صاحب

ها، ها، محدودیتتعدیل و بازنگري شدند. پس از تحلیل قوت

فدراسیون  ها اهداف کیفی یا انتظارها و ریسکفرصت

شمشیربازي در هر حوزه در افق زمانی موردنظر فدراسیون 

گرفته و با استفاده هاي انجاممشخص شدند. براساس تحلیل

از نظرهاي کارشناسان خبره و شوراي راهبردي فدراسیون 

شمشیربازي انتظارات در هر حوزة کلیدي عملکرد مشخص 

 شدند. 

 ایاالت مجدد هايتحریم . برقراري2 عمومی؛ نهادهاي و هاشهرداري هاي شمشیربازي باهیأت اندك تعامل و . هماهنگی1
 . میزان4و عدم ثبات ارزي؛  داخلی پول با مقایسه در خارجی ارزهاي . ارزش نقدینگی3 ایران؛ علیه آمریکا متحدة
. عدم 6 ورزشی؛ کاالهاي واردات و صادرات و گمرکی . مقررات5شمشیربازي؛  ورزش در خصوصی بخش گذاريسرمایه

. از دست دادن حامیان 8شمشیربازي؛  بودجۀ اعتبارات . میزان7شده به شمشیربازي؛ دریافت بودجۀ کامل تخصیص داده
 ورزشی هايسازمان عملیاتی نیازهاي با دانشگاهی هايآموزش تناسب . عدم9ها و نبود سازوکار مالی؛ سبب تحریمفعلی به
 سایر به نسبت تجهیزات شمشیربازي . هزینۀ11ورزشی؛  هايسازمان در بازنشسته افراد کارگیريبه منع . قانون10 کشور؛
 گذاران بخش خصوصی.خألهاي قانونی در قراردادهاي مالی با حامیان و سرمایه12ها؛ رشته

 هاریسک
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شش قوت،  شود،مشاهده می 3که در جدول گونههمان

هشت محدودیت، هفت فرصت و پنج ریسک در حوزة 

الملل شناسایی شدند.  همچنین بین و عمومی کلیدي روابط

انتظار فدراسیون در این حوزه با نظر شوراي راهبردي 

مستمر، شفاف و کارامد در کسب  روابط عمومی«صورت به

دنیاي امروز  تعیین شد.» هاي مالی و معنويو حفظ حمایت

دولتی داشتن  هايسازماني ارتباطات است. در دنیا

با توجه به هدف و ساختار،  موقعبهاطالعات موثق، دقیق و 

سازمان است و حیات سازمان به داشتن  ۀسرمای ترینبزرگ

و انجام  سازمانیبرونسازمانی و درون دوسویۀارتباط 

وابسته است. در این و مفید  روزبهتبلیغات و کسب اطالعات 

المللی و ارتباط موفق با هاي بینه حفظ کرسیزمین

ها و نهادهاي دولتی کمک شایانی به فدراسیون در سازمان

کسب منابع مالی و معنوي و همچنین حفظ جایگاه آن 

). فدراسیون شمشیربازي  باید با روابط عمومی 31کند (می

هاي جدید جهانی مستمر و کارامد به حفظ و کسب کرسی

این طریق نسبت به تأمین و دریافت و آسیایی و از 

هاي نقدي و تجهیزات از آنها اقدام کند. همچنین کمک

اي کشور (وزارت هاي اصلی و پایهارتباط با مراکز و سازمان

ورزش و کمیتۀ ملی المپیک) نیز امري حیاتی و ضروري 

 است.

 و براي حوزة کلیدي استعدادیابی 4با توجه به جدول 

وت، پنج محدودیت، چهار فرصت و پروري، ده ققهرمان

هفت ریسک شناسایی شدند. همچنین انتظار فدراسیون در 

توسعه و «صورت این حوزه با نظر شوراي راهبردي به

آموزش شمشیربازي براي همه، حفظ و حمایت از 

 ارتقاي ورزش قهرمانی موجب مطرحتعیین شد. » قهرمانان

. سرفرازي شودمیپیروز در سطح جهان  هايملتشدن نام 

آفرین در میان  ۀو افتخار ملی، یکی از عوامل روحی

حمایت از ورزشکاران و همچنین با ، روازاینست. هاملت

اي هر ورزشکار، توجه به کوتاه بودن طول عمر ورزش حرفه

شناسایی استعدادهاي جدید و پرورش آنها امر مهم و 

ت هاي ورزش قهرمانی با مأموری). پایگاه32ضروري است (

کشف استعدادهاي ورزشی، اولین گام در امر ورزش 

دارند که همراه با پرورش ورزشکاران و قهرمانی را برمی

ترین مباحث ورزش قهرمانی استعدادهاي ورزشی جزء اصلی

). با توجه به هزینۀ باالي تجهیزات 33آید (شمار میبه

هاي استانی شمشیربازي در شمشیربازي و نداشتن هیأت

عنوان متولی ها، فدراسیون شمشیربازي بهانبرخی است

ورزش شمشیربازي نقش اساسی در تأمین تجهیزات و 

هاي ورزشی در راستاي ایجاد حمایت از تشکیل هیأت

محیط برابر براي همه و امکان کشف استعدادهاي جدید 

دارد. ایجاد محیط امن فکري براي ورزشکاران از منظر مالی 

هاي قهرمانی خود بسیار فعالیت و معنوي در راستاي ادامۀ

یکی دیگر از ارکان موفقیت ورزش قهرمانی،  ضروري است.

تسهیالت ویژه با اولویت دسترسی براي ورزشکاران قهرمانی 

که ورزشکاران مستعد و نوجوان به یک سطح . زمانیاست

(از نوجوانان به جوانان و بزرگساالن)  روندمیرقابتی باالتر 

، به تجهیزات و تسهیالت کنندمیرین منظم تم طوربهو 

بر تا عالوهبا قابلیت دستیابی مناسب نیاز دارند  ترتخصصی

رشد و موفقیت، تأمین مخارج زندگی از کارایی و عملکرد 

 ).34(آنها نکاهد 

، هشت قوت، دوازده محدودیت، 5بازگشت به جدول 

 منابع سه فرصت و پنج ریسک در این حوزة کلیدي توسعۀ

شناسایی شدند. همچنین انتظار  )داور و مربی( انسانی

فدراسیون در این حوزة کلیدي با نظر شوراي راهبردي 

ساالري، حمایت و آموزش مستمر و شایسته«صورت به

 منابع تعیین شد. امروزه» افزایش مشارکت نیروهاي متعهد

یک  سرمایۀ ترینمهم و تولید عامل ترینباارزش انسانی

است  سازمان هر انسانی هايقابلیت ندةایجادکن و سازمان

رو حفظ و کمک به رشد و تعالی نیروهاي متعهد ). ازاین10(

بر باال بردن منابع معنوي سازمان، مشارکت و شایسته عالوه
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آنها در رسیدن فدراسیون به اهداف خرد و کالن خود را 

دهد. همچنین حضور نیروهاي خالق و نوآور در افزایش می

راهکارهاي نوین در مقابله با مسائل محیطی به تدوین 

، قرار گرفتن افراد ساالريشایسته کند.سازمان کمک می

شغلی مناسب، ارزشیابی مستمر افراد  هايجایگاهمناسب در 

نتایج ارزشیابی در یک  براساسیا تثبیت آنها  جاییجابهو 

 ايپیچیده ۀبلکه مجموع ،فرایند مستمر امري ساده نیست

ازوکارهایی است که طی یک فرایند بلندمدت و منطقی از س

آن فراهم آوردن  الزمۀاستقرار یابد و  فدراسیونباید در 

زیربناهاي مربوطه از نظر ساختاري، نگرشی، قانونی و 

مشاهده شد،  6که در جدول گونههمان .)35(سازمانی است 

هشت قوت، پنج محدودیت، هفت فرصت و دو ریسک در 

تشکیالت شناسایی شد.  و یدي ساختاراین حوزة کل

همچنین انتظار فدراسیون در این حوزة کلیدي با نظر 

صورت ایجاد ساختار منسجم و شفاف شوراي راهبردي به

یکی از مباحث همراه با فرایندهاي پویا و نوآور تعیین شد. 

هدف . ، ساختار سازمانی آنهاستهاسازمان مورد درمطرح 

هنگی نیروي انسانی و منابع موجود از ساختار سازمانی هما

واقع،  براي افزایش کارایی و اثربخشی سازمان است. در

ساختار فراگرد مهمی در کسب اهداف سازمان است و نبود 

مدي اکارناعوامل  ترینمهمتی، از الساختار منسجم تشکی

انجام کار  صحیحهاي روشسازمان است که موجب نبود 

براي رسیدن به اهداف  هاازمانسبنابراین، مدیران  شود،می

تغییر، باید ساختار حال  درسازمانی در این دنیاي پررقابت و 

منظور ). 36( نهاد مربوط را با شرایط محیطی تطبیق دهند

است که  ايشیوهو سازمانی، راه و  تشکیالتیاز ساختار 

سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ  هايفعالیت

مشخص و منسجم در تار وجود ساخ ).28شوند (می

را  اطالعات ترسریع کندکمک میافراد فدراسیون به 

نتیجه، سرعت  در ،ندکن گیريتصمیمدست آورند و به

متغیرهاي محیطی نیز بیشتر  برابر در فدراسیونواکنش 

 .خواهد شد

، شش قوت، شش محدودیت، سه فرصت و 7در جدول 

همچنین پنج ریسک در این حوزة کلیدي شناسایی شدند. 

ورزشی با نظر شوراي  انتظار فدراسیون در حوزة رویدادهاي

هاي داخلی، رایزنی در برنامۀ منظم و مدون لیگ«راهبردي 

کسب میزبانی رویدادهاي جهانی، حضور مستمر در 

تعیین شد. »  المللی و کسب سهمیۀ المپیکرویدادهاي بین

 بندي شمشیربازي در جهان برايبا توجه به نوع سهمیه

هاي خارجی جهت کسب امتیاز هاي برتر، اعزامکسب رتبه

بندي جهانی شمشیربازان و جایگاه براي افزایش رتبه

شمشیربازي ایران در دنیا و آسیا امري مهم و بدیهی است. 

هاي سنی هاي این رشته و ردهبا توجه به تعداد اسلحه

 هاي خارجی در همۀمختلف در آقایان و بانوان، تعداد اعزام

سطوح رقم بسیار باالیی است که با توجه به شرایط ارزي 

کند. کشور هزینۀ باالیی را بر فدراسیون تحمیل می

هاي رسمی همچنین برگزاري لیگ شمشیربازي، بازي

جایزة بزرگ و انتخابی تیم ملی در کشور (ساالنه بیش از 

هاي سنی بانوان و آقایان بر مسابقه) در همۀ رده 30

افزاید. با توجه به ماهیت راسیون میهاي فدهزینه

رویدادهاي ورزش شمشیربازي تخصیص صحیح منابع مالی 

دست آوردن بهترین نتایج بندي صحیح در راستاي بهو زمان

امري مهم و حیاتی است. همچنین با توجه به مسائل 

سیاسی کشور برگزاري مسابقات جهانی تنها از طریق 

 مرزي قابل اجراست.هاي برونها و هماهنگیرایزنی

، چهار قوت، نه محدودیت، پنج فرصت و نه 8در جدول 

تجهیزات شناسایی شدند.  و ریسک در حوزة کلیدي امکانات

همچنین انتظار فدراسیون در این حوزه با نظر شوراي 

هاي ابتدایی مورد نیاز و گسترش زیرساخت«راهبردي 

رسانی روزساخت و تولید تجهیزات استاندارد داخلی و به

فدراسیون  هايبرنامهاجراي مطلوب تعیین شد. » المپیک
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پروري، در راستاي آموزش، پرورش، استعدادیابی، قهرمان

مستلزم فراهم آوردن  هاي ورزشی و...موفقیت در عرصه

 ترینمهماز شرایط و امکانات است. از جمله  هاییمجموعه

 ساسبرااین شرایط، استفاده از فضاها و وسایلی است که 

طراحی استانداردها و قوانین و مقررات ورزشی در هر رشته 

). با توجه به اینکه ورزش شمشیربازي به 37( باشد شده

تجهیزات الکترونیکی، فضاي ورزشی خاص و مجهز و 

روز و تأییدشدة فدراسیون هاي بههمچنین البسه و اسلحه

توان گفت که این ورزش رو میجهانی نیاز دارد، ازاین

شدت به تجهیزات خاص خود ها بهخالف برخی ورزشبر

روزرسانی آنها امکان انجام این وابسته است و بدون آنها و به

که  مسائلییکی از همچنین  پذیر نیست.ورزش امکان

در اماکن ورزشی  فدراسیون شمشیربازي هايبرنامههمواره 

 اسکت، وضعیت فضاها، امکانات و ،داده قرار الشعاعتحترا 

نامناسب این رشته است که در کسب میزبانی هیزات تج

 کمبود ازهمواره  مسابقات جهانی تأثیرگذار بوده است.

روز هاي بهپیست مانندمورد نیاز  ۀو تجهیزات اولی امکانات

. همچنین و وسایل ورزشی لطمه دیده است مسابقه

هاي جایی و حمل تجهیزات الکترونیکی و پیستجابه

سبب نداشتن سالن هاي ورزشی بهسالنشمشیربازي به 

اختصاصی بسیار پرهزینه است و موجب خرابی تجهیزات 

  شود.محدود فدراسیون می

، شش قوت، پانزده محدودیت، ده فرصت و 9در جدول 

حوزة کلیدي  دوازده ریسک در بازاریابی و منابع مالی

شناسایی شدند. همچنین انتظار فدراسیون در این حوزه با 

فدراسیونی مستقل و شفاف از منظر «وراي راهبردي نظر ش

» مالی، تعامل و ایجاد جذابیت براي جلب و حفظ اسپانسر

اجتماعی  هايپدیدهورزش از پرطرفدارترین تعیین شد. 

عصر حاضر است که توجه اقشار مختلف جامعه را به خود 

. همین گستردگی و تنوع مخاطب سبب شده کندمیجلب 

زیادي به  عالقۀتجاري و صنعتی  يهاسازمانتا است 

ورزشی براي معرفی  هايسازمانو  هارقابتاستفاده از 

بستري  منديعالقهکاالها و خدمات خود داشته باشند. این 

برد میان -که براساس آن رابطۀ برد آوردمیرا فراهم 

و  هاباشگاهتجاري و صنعتی از یک سو و  هايشرکت

دیگر شکل بگیرد که در  مؤسسات مرتبط با ورزش از سوي

معروف  )صنعت ورزش به حمایت ورزشی (اسپانسرشیپ

است. در حقیقت حمایت مالی بر مبناي نوعی تبادل متقابل 

). 37گیرد (میمیان نهاد ورزشی و یک شرکت تجاري شکل 

ریزي در خصوص چگونگی ایجاد جذابیت براي برنامه

ها باألخص فدراسیون اسپانسرها توسط فدراسیون

هایی شمشیربازي که بسیار پرهزینه است و جزء فدراسیون

دارد، نقش است که کمترین بودجه را از دولت دریافت می

کند. همچنین پررنگی را در مدیریت منابع مالی ایفا می

هاي بازرگانی و راهبردهاي نوین در مدیریت، تدوین پروتکل

ملی از هاي رسانۀ بازاریابی و تبلیغات و استفاده از ظرفیت

تواند در هایی است که هر فدراسیون میبهترین فرصت

بر آن راستاي رسیدن اهداف خود از آن استفاده کند. عالوه

فضاي مجازي بستر بسیار مناسب و باارزشی در خلق 

 نوآوري و بسترهاي تبلیغاتی مناسب است. 

گرفته مشخص شد که با توجه به پژوهش انجام

تفاده از روابط عمومی و فدراسیون شمشیربازي با اس

بر باال بردن جایگاه خود در بین تواند عالوهالملل میبین

هاي هاي دنیا و آسیا از این طریق به جذب حمایتنامصاحب

نوعی در حوزة کلیدي مالی و معنوي بپردازد که خود به

طور واضح به آن اشاره شده است. بازاریابی و منابع مالی به

مابین فدراسیون و مدیریت تعامالت فیهمچنین با افزایش 

تواند در بخش دریافت و نهادهاي داخلی و خارجی می

روزرسانی و دریافت تجهیزات مورد تسهیالت خاص براي به

نیاز اقدام کند، این فدراسیون تنها با ایجاد تعامالت مناسب 

دست آوردن امکانات بر تجهیز و بهتواند عالوهو سازنده می

هاي پایۀ رشتۀ ورزشی خود اقدام و جایگاه رساختاولیه و زی
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هاي المپیکی تثبیت کند. با توجه خود را در بین فدراسیون

دست آوردن حق میزبانی به ساختارهاي سیاسی کشور، به

هاي مسابقات نیز نیاز به داشتن جایگاه ویژه در کنفدراسیون

آسیایی و جهانی دارد. پرواضح است که چرا روابط عمومی 

ارتباطات براي فدراسیونی همانند شمشیربازي اولویت اول  و

هاي باالي لوازم و البسۀ توجه به هزینه شود. بامحسوب می

شمشیربازي و همچنین سخت بودن تهیۀ لوازم اولیۀ این 

جانبۀ فدراسیون از ورزشکاران رشته در کشور، حمایت همه

ن اي امري حیاتی و مسئولیتی سنگیاي و غیرحرفهحرفه

هاي اختصاصی این آید، همچنین نداشتن سالنشمار میبه

رشتۀ ورزشی و عمومی نبودن آن کسب درآمد پس از 

نماید، بازنشستگی براي قهرمانان این رشته را سخت می

رو دومین حوزة کلیدي فدراسیون شمشیربازي، ازاین

توان نتیجه گرفت، پروري است. میقهرمان و استعدادیابی

هاي کلیدي اي براي تمامی حوزهدي اول پایهدو حوزة کلی

دار هاي کلیدي اولویتبعدي است که با تمرکز بر حوزه

هاي بعدي تأثیر گذاشت طور غیرمستقیم بر حوزهتوان بهمی

و قدم نهادن در مسیر رسیدن به انتظارات و در نتیجه اهداف 

هاي رو با شناسایی حوزههاي بعدي را آسان کرد. ازاینحوزه

بر شناسایی وضعیت بندي آنها عالوهکلیدي و اولویت

توان، جایگاهی محیطی فدراسیون و تعیین انتظارات آن می

خواهد به آن برسد، شناسایی کرد و به را که فدراسیون می

پژوهشگران دید کافی جهت تدوین راهبردهایی را داد که 

به کمک آنها بتوان فدراسیون را به نقطۀ هدف خود رساند. 

ها و ها، فرصتها، محدودیتهمچنین دانستن قوت

شود تا تأثیرات مستقیم و ها در هر حوزه سبب میریسک

ها روي حوزة دیگر مشخص غیرمستقیم هریک از این حوزه

بر افزایش عملکرد حوزة و با تدوین راهبرد مناسب عالوه

طور غیرمستقیم بر روي حوزة دیگر نیز موردنظر به

. فدراسیون شمشیربازي با توجه به حجم تأثیرگذار گذاشت

منظور کسب باالي رویدادهاي ورزشی داخلی و خارجی به

هاي جهانی و حفظ جایگاه خود در آسیا و جهان، بنديرتبه

ها در با توجه به ماهیت این رشته و همچنین تعدد اسلحه

هاي سنی بانوان و آقایان بیشترین تمرکز خود را تمامی رده

هاي این رویدادها گذاشته، در نتیجه بانکروي مدیریت 

روز که پژوهشگر را در امر تحقیق اطالعاتی منظم و به

طور کامل در دسترس نیست. تعصب هدایت کند، به

هاي روي یکی از اسلحه کارشناسان رشتۀ شمشیربازي بر

شمشیربازي (اپه، فلوره و سابر) در زمان مصاحبه یا پاسخ 

ها، نقاط بنديغیرمستقیم بر اولویتطور ها بهبه پرسشنامه

گذارد. ظهور ها تأثیر میها و فرصتقوت، ضعف، ریسک

بیماري کرونا و عدم تشکیل جلسات شوراي راهبردي 

صورت حضوري و در نتیجه بررسی نظرها از طریق فضاي به

مجازي و در دسترس نبودن اعضاي شوراي راهبردي از 

آوري اطالعات ععواملی است که موجب طوالنی شدن جم

حمایت نهادهاي  اولیه شد، همچنین نوسانات ارزي، عدم

دولتی در واردات و ترخیص تجهیزات این رشتۀ ورزشی، 

دلیل تحریم،کاهش افزایش مشکل در تبادالت مالی به

ها و درآمدهاي کشور، عدم قطعیت بودجۀ فدراسیون

وجود آمدن افزایش منازعات سیاسی در منطقه سبب به

هایی جدیدي براي فدراسیون شده و ها و فرصتریسک

 ها و ضعف آن تأثیرگذار است.گاهی نیز بر قوت

شود نتیجۀ پژوهش مذکور در اختیار پیشنهاد می

فدراسیون شمشیربازي قرار داده شود تا با نقاط قوت، 

هاي خود آشنا شده و در ها و ریسکها، فرصتمحدودیت

تدوین برنامۀ راهبردي خود در افق زمانی مشخص استفاده 

شود در تدوین اجرا درآورد. همچنین پیشنهاد میشد و به

اهبردي ابتدا هر حوزه را با شرایط محیطی که هاي ربرنامه

در آن قرار دارد و انتظاري که براي آن مشخص شده با دیگر 

ها مقایسه کرده و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آنها حوزه

بر روي یکدیگر را شناسایی و راهبردهایی را تدوین کنند 

که اثري دوجانبه دارد و در استفاده از وقت و منابع 
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هاي شود برنامهجویی کند. همچنین پیشنهاد میصرفه

ها براي رسیدن به عملیاتی متناظر با هریک از حوزه

انتظارات طراحی و برنامۀ کنترل و ارزیابی جهت نظارت بر 

هاي راهبردي و جلوگیري از انحراف از حسن اجراي برنامه

 آنها طراحی شود.
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Abstract 
In order to be successful in sports and international affairs, federations must adjust their 
programs and goals to achieve the highest sports positions in the world and Asia, and 
avoid immediate, emotional, and random decisions. To this end, identifying the 
environment of the federation is the first and most necessary step to develop appropriate 
and efficient strategies. Here in this study, the critical areas of Islamic Republic of IRAN 
Fencing Federation performance were determined and an internal and external 
environmental analysis were done to predict the federation expectations for the future 
orientations and strategies. Accordingly, seven critical areas of performance were 
determined including, in order of priority, public and international relations, talent 
identification and heroism, human resource development, structure and organization, 
sporting events, facilities and equipment, and marketing and financial resources. Then, 
the internal and external environment of the federation for each of the identified key 
areas were analyzed and discussed. The strengths and limitations were identified with 
the aid of SCORE model.Macro and micro external environment analysis were done at 
two levels including; opportunities and risks environment analysis. Critical 
performance, expectations, or qualitative goals of the federation were developed for 
each of the critical areas. The obtained results can be later applied to develop future 
prospective of Islamic Republic of IRAN Fencing Federation strategies and operational 
plans. 
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