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مقدمه

 یها هیتوصتوجه به مزایای چون مفرح بودن شنا، 

، ایمن نمودن جان افراد در مواجهه (41) ینیو دمذهبی 

با حوادث در آب این ورزش را به ورزشی مهم در زندگی 

 .(5)نموده است تبدیل  یالملل نیبافراد و عرصه ورزش 

 المپیکی آور مدالهای  رشته دومرشتۀ شنا در جایگاه 

شنای کرال سینه، کرال  یها از رشتهمتشکل  کهقرار دارد

 های مختلط انفرادی، مختلط رشته، پشت، قورباغه، پروانه

 4امدادی، امدادی سبک آزاد، ماراتنو شنای موزون

های بسیاریدر آن توزیع  لو مدا ( استمختص زنان)

 پرطرفدار پربیننده و یها رشتهیکی از  شنا (.9گردد ) یم

اما کشور ما ؛ رود یمبه شمار  یدانیدومدر المپیک پس از 

شدید مردم به  و عالقه یو مذهبدینی  یها هیتوصرغم علی

 و هنوز جهان ندارد این ورزش جایگاه مناسبی در آسیا و

نتوانسته حتی یک مدال از این رشته در المپیک کسب 

های اساسی از طرف دولت  باید در این راستا گام لذا نماید.

 (.2شود )برداشته  ها و رسانه ونیو فدراس

 و طوالنی ۀباسابقشنا در رشتۀ ورزشکاران کشور 

 تاکنون، (4225سال از  )دیرپا بودن فدراسیون این رشته 

حتی یک مدال نیز از رویدادهای رسمی و معتبر )قهرمانی 

المپیک،  یها یبازآسیایی،  یها یبازآسیا، قهرمانی جهان، 

خود که این  اند ههای دانشجویان جهان( کسب نکرد رقابت

نوعی وجود مشکل و چالشی   گویای ناموفق بودن آن و به

نشان داد که  ( 4234) که میردار یا گونه  به ،در آن است

 یرکوردهای نتایج رکوردشنای مردان ایران با  مقایسه

از مردان آسیا و جهان حاکی  مختلفسنی  یها گروه

. این نشان هاست آن یرکوردهادار بین  معنی یتفاوت

که گاهی رکورد مردان ایران حتی از نتایج  دهد یم

 مراتب بهسال آسیا و نیز زنان آسیا  44 - 42نوجوانان 

 (.42است ) تر فیضع

                                                           

1. Synchronized Swimming 

ایران، بسیار  ورزش دریک  عنوان بهتاریخچه شنا 

هم این رشته از ورزش به نسبت  یطورکل بهکوتاه است و 

ها در کشور ایران چندان پیشرفتی حاصل  دیگر رشته

به جهت موقعیت جغرافیایی ایران  که یدرحال. استنکرده 

که در شمال و جنوب کشور به دریا متصل است و هم به 

 موردبایستی این ورزش را  جهت تأکیدات مذهبی، می

 (.3) دادند قرار می توجه

ورزش ایران پوشیده نیست که راه  گذاران استیسبر 

های آسیایی تنها با اتکا به  رسیدن به سکوی بازی

، یدانیدوومهای پایه نظیر شنا،  ورزش یآور مدال

پر مدالی مانند شمشیربازی،  یها رشتهژیمناستیک و 

است و برای  ریپذ امکانتیراندازی، قایقرانی، بوکس و ... 

، توجه و یزیر برنامهتحقق این هدف بزرگ گریزی جز 

 (.7نیست )نبوده و  ها رشتهدر این  یگذار هیسرما

و تا حدودی  یدانیم و دو رسد یمدر این میان به نظر 

های آسیایی و  بازی یآور مدالتیراندازی راه خود را در 

پر  یها رشته، اما ورزش ایران در دیگر اند داکردهیپالمپیک 

 یآور مدال گر نظارهمانند شنا سهمی ندارد و تنها  مدال

پرمدال سه رشته  یها ورزش در جمع . دیگر کشورها است

مدال  73شنا، شیرجه و واترپلو در بخش مردان با حدود 

مدال آن طالست که با اتکا به آن  22طال، نقره و برنز که 

آسیائی  یها یبازدر به سه قدرت برتر ورزش آسیا  توان یم

 (.1شد )تبدیل 

نظیر فوتبال،  یا نهیپرهزو  اهویپرهتیمی  یها رشته

بال و ... با تمامی تبلیغاتی که بسکتبال، والیبال، هند

های آسیایی  وجود دارد، در سبد مدالی بازی ها آنپیرامون 

تنها یک مدال است و این در حالی است که  ها آنسهم 

مدال، ژیمناستیک با  21مدال، شنا با  421با  یدانیدووم

مدال از تنوع مدالی باالیی  13مدال، شمشیربازی با  51

 یآور مدالبرخوردارند و ارتقا جایگاه ورزش ایران تنها با 

 (.2بود )خواهد  ریپذ امکان ها رشتهدر این 
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تحقیقی با عنوان  در 94در سال  همکارانو رضوی

 وسعه ورزش شنا در ایران بهت یها و چالشبرسی موانع 

 یها ئتیه در فدراسیون و یزیر و برنامهداشتن برنامه 

 دیتأک عامل توسعه ورزش شنا نیتر مهم عنوان  بهورزشی 

را  یو راهبرد مدت بلند یزیر برنامهنبود  نموده و

 (.5) .اند نمودهچالش ورزش شنا کشور عنوان  نیتر مهم

پایه نظیر شنا بستر مناسبی را برای رشد  یها ورزش

در  یا ژهیونقش  توانند یمو  کنند یمفراهم  ها رشتهسایر 

های آسیایی  و ارتقا جایگاه ورزش ایران دربازی یآور مدال

برای موفقیت در رشته شنا  باید و المپیک داشته باشند.

صحیح و بلندمدت داشته باشیم، استعدادیابی  یزیر برنامه

بلندمدت و  یاندازها چشمو  ها برنامهمناسب در کنار 

شنا را به  تواند یم ازیموردناز امکانات  یریگ بهره

 (.2) نزدیک کند. یآور مدال

ه برای رسیدن به هدف باید برنامه داشت و امروز 

ویج اولویت وزارت ورزش و جوانان توسعه و تر نیتر مهم

و ژیمناستیک  یدانیدوومپایه و مادر نظیر شنا،  یها ورزش

هم کمک  ها رشتهبه سایر  ها ورزشرشد این  که چرااست 

 یزیر برنامهپیشرفته در راستای  یکشورها کند. می

کشورهای  و تمام اند برداشتههای اساسی  استراتژیک گام

 و مدوندر عرصه جهانی دارای برنامه راهبردی  نام صاحب

جمله استرالیا، انگلستان  از ها از آنبه تعدادی  هستند که

 .میینما یماشاره 

کشور استرالیا در ورزش شنا رسیدن به  انداز چشم

 شده است. یگذار هدفشنا  ورزش ملت در نیتر یقو

ورزش  ستون عنوان  بهچهار اولویت استراتژیک را  ایاسترال

 تمرکز بر. 4 شناسایی کرده است که بر اساس آنشنا 

. توسعه 2 . توسعه ورزش شنا2 سطح باالدر عملکرد 

 .است . توسعه نیروهای داوطلبی1 این رشته در وکار کسب

در این راستا به رشد نخبگان برای حفظ جایگاه لذا 

استعدادهای نخبه،  ییشناسااسترالیا در شنای جهان، 

حمایت از این استعدادها، افزایش سطح کیفی مربیگری 

المللی در سطح  بین برگزاری مسابقات داخلی و ،مربیان

و توسعه شنا  کشور درکیفی مطلوب، از راهکارهای این 

 (.49 و 45) استجهانی  یها عرصهدر  تیموفق

نیز مشکالت پیش  (4933)انجمن شنای استرالیا 

مناسب  گرفتن تسهیالتنروی شنای استرالیا را در قرار 

مربیان، عدم ارتباط بین های باالی  شنا در مدارس، هزینه

 یگذار استیس، یستاره پرور تکدولتی، و  بخش خصوصی

ای و عدم توزیع نابرابر امکانات و استخرهای شنا و  هجزیر

 (.9) دانند یمبه توسعه راهبردی شنا و امثال آن   عدم توجه

 بلندمدت و برنامهیک دید کالن  کشور انگلستان با

 المپیک برنامه استراتژیک تدوین نموده ادوار مختلفبرای 

 ونیچ 2113رای المپیکین کشور با 4993 از سال. است

 2142ی اکنون برا لندن و 2142تا   چین 2113 از

 این یها تیموفقمیزان ریودوژانیرو برزیل ودر هر دوره 

 کشور افزایش داشته است. 

در بهترین ملت رسیدن به  انگلستان برای انداز چشم

شده است. به  یگذار هدف 2121شنا تا سال  ورزش

: آموزش میکن یمکشور اشاره  این یها یاستراتژتعدادی از 

ایجاد  ،مربیان تراز اول دنیا یریکارگ به در سطح جهانی با

 شنا،)رشته شنا  ختصمعلمی و عملی  مراکز متمرکز

گیری از نیروهای بهره با ها نهیهزکاهش  ،(واترپلو ،رجهیش

میزبانی مسابقات درجه اول شنا در  ،متخصصداوطلب 

 یها پستانگلیسی در فینا در  حضور چندین ،جهان

و  9) از بریتانیا یوسیع سطح  در یابیاستعدادو مختلف

 (.43و  42

 عاملی پایدار در ورزش کنون تا ضعف و سوء مدیریت

 ( عدم4235)که توکلی یا گونه بهشنای ایران بوده است، 

 روز دانش بافدراسیون شنا  انیمتصدو  مسئوالنآشنایی 

 ، عدمینگر واقع مدیریت ورزشی، عدم ژهیو بهمدیریت و 

 بلندمدت، عدم ایجاد تحوالت بنیادین در یزیر برنامه
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 کارگیری مربیان مناسب و  به ورزش شنای کشور و عدم

 .(2) خواند طراز اول را از موانع توسعۀ رشتۀ شنا در ایران می

 تجهیزات و اماکن نیز کارگر ودر عرصۀ کمبود 

 تعداد( در تحقیق خود اظهار داشتند که 4232همکاران )

 شنای قهرمانی را هاینیاز پاسخ استخرهای کشور

 دهد و بیشتر استخرهای کشور تنها جنبۀ تفریحی نمی

 در نقاط مختلف یخوب بهدارند. همچنین استخرهای کشور 

 نزدیک به کهتوزیع نشده است. در این تحقیق آمده است 

 کشور روباز بوده که عمالً امکان یاستخرهانیمی از 

در (. 41)وجود ندارددر فصول سرد سال  ها آناستفاده از 

شنا در ایران، گائینی و  ی رشتهبیان ضعف استعدادیابی 

 ( در تحقیق خود نشان دادندکه سیستم4231همکاران )

 تقریباً استعدادیابی مناسبی در شنای ایران وجود نداشته و

 های از شناگران زبده کشور بر اساس شاخص کی چیه

 نه متأسفانه .اند استعدادیابی به این رشته هدایت نشده

 استانی هنوز برنامه ها ئتیهاز  کی چیهنه  فدراسیون و

 این رشته تدوین و توسعهبرای رشد  یکیو استراتژمدون 

 جاری عنوان و سالهای گذشته  در سال فقط اند ننموده

 های کاری تدوین برنامه راهبردی که در کارگروه اند نموده

 (.44)  دارنددر دست اقدام  را ها از استان یو بعضفدراسیون 

تی اطالق به آن دسته از اقداما یزیر برنامه، یطورکل به

ها و اقدامات الزم  هدف بینی که مشتمل بر پیش شود یم

با عوامل نامطمئن،  شدن مواجهبرای رویارویی با تغییرات و 

تنظیم عملیات آینده است. هدف اساسی  قیاز طر

اتفاقات  ، تقلیل میزان قبول خطر نسبت بهیزیر برنامه

احتمالی و اتخاذ تدابیری هماهنگ برای دستیابی به 

استراتژیک  یزیر برنامه فرایند است.سازمانی  یها تیموفق

بین منابع داخلی سازمان و  کننده هماهنگاساساً فرایندی 

باشد. هدف این فرایند  های خارجی آن می فرصت

و تعیین « پنجره استراتژیک»نگریستن از درون 

برد یا به  سود می ها آنهایی است که سازمان از  فرصت

 یزیر برنامهدهد. بنابراین فرایند  پاسخ می ها آن

استراتژیک، یک فرایند مدیریتی است شامل هماهنگی 

ها در  های موجود. این فرصت های سازمان با فرصت قابلیت

گذاری یا عدم  و برای سرمایه شده نییتعطول زمان 

قرار  یموردبررس، ها آنگذاری منابع سازمان روی  سرمایه

ای که در آن تصمیمات استراتژیک اتخاذ  گیرند. حوزه می

مأموریت ( 2محیط عملیاتی سازمان، ) (4) شامل گردند می

 .(47باشد ) ( اهداف جامع سازمان می2سازمان و )

های اقتصادی جهان را ترکیبی از  امروزه فعالیت

. دهند یمبزرگ، متوسط و کــوچک انجام  یها سازمان

 شدت بهدر محیطی متالطم و بازاری  ها سازمانهمه این 

رقابتی به دنبال پیروزی در برابر رقبای خود و ارضای 

استراتژیک در  یزیر برنامهنیازهای مشتریان خود هستند. 

صورت تدوین و اجرای درست، ابزاری سودمند برای 

 تواند یمها در بازار رقـابت جهانی بوده و  موفقیت شرکت

های موجود بین  خاطر تفاوت را سرپا نگه دارد. به ها آن

مختلف، تدوین،  یها نهیزمهای بزرگ و کوچک در  سازمان

متفاوت است.  ها آناجرا و ارزیابی برنامه استراتژیک نیز در 

ها در راستای  در این مقاله درصدد شناسایی این تفاوت

های کوچک است  استراتژیک سازمان یزیر برنامهکمک به 

در بازار  ها آناز موفقیت  یا عمدهتا از این طریق بخش 

 (.4بخورد )رقابتی رقم 

استراتژیک فرایند تغییر سازمانی مستمر و  یزیر برنامه

های زیر ترکیب شوند، فرایند  پیچیده است. اگر ویژگی

. کنند یماستراتژیک موفق و جامعی را تعریف  یزیر برنامه

به این مسئله  ،نگاه به آینده دارد استراتژیک یزیر برنامه

هایی  سال چه تفاوت 41الی  5توجه دارد که جهان بعد از 

با اکنون خواهد داشت. درصدد خلق آینده سازمان 

رود در آینده  برمبنای آن چیزی است که احتمال می

منعطف و متمایل به ایجاد تصویری بزرگ از  د،ایجاد شو

با استراتژیک سازمان را  یزیر برنامهآینده سازمان است. 
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برای دسترسی به اهداف  یا نهیزم، دهد یممحیط تطبیق 

، چارچوب و جهتی برای سازمان فراهم کند یمایجاد 

چارچوبی به وجود ، تا به آینده دلخواه خود برسد کند یم

کامل سازمان، محیط داخلی  لیوتحل هیتجزکه با  آورد یم

 توان یمسازمان در آن چارچوب  یها لیپتانسو خارجی و 

. این امر سازمان را قادر افتی  دستبه مزیت رقابتی 

به  یها فرصتو  ها چالشتا به روندها، اتفاقات،  کند یم

 جادیا تیمأمورچارچوبی از بینش و  قیاز طروجود آمده، 

 (.21)د استراتژیک پاسخ ده یزیر برنامهتوسط فرایند  شده

استراتژیک  یزیر برنامهباید توجه داشت که هر فرایند 

گیرندگان اصلی کمک  ارزش است که به تصمیم زمانی با

استراتژیک فکر کرده و عمل کنند.  صورت بهکند که 

هدف نیست بلکه تنها  خود یخود بهاستراتژیک  یزیر برنامه

ای از مفاهیم است که برای کمک به مدیران در  مجموعه

توان گفت که اگر  می .شود گیری استفاده می تصمیم

 یزیر برنامهاستراتژیک فکر کردن و عمل کردن در فرایند 

تواند  عادت درآید، آنگاه فرایند می صورت بهاستراتژیک 

 وهارمحال در استان چمحققین لذا  .کنار گذاشته شود

و راهبردیتا با تدوین یک برنامه  اند آن بر ختیاریب

و ورزش  مند بهره یزیر برنامهاز مزایای این نوع  کیاستراتژ

های تراز اول کشور نزدیک  شنا این استان را به استان

مسابقات جهانی و المپیک توان رقابت داشته  در نموده و

 ند.باش

 

 پژوهشیشناسروش

 از نوعروش تحقیق حاضر با توجه به موضوع و اهداف،

بوده که به شکل میدانی  یابی نهیو زمتژیک امطالعات استر

آماری  جامعه تحلیلی انجام گرفت.–روش توصیفی و به

نائب ، پژوهش شامل خبرگان شنا استان ازجمله رئیس

 نیمسئول ،داوران هیات شناو  مربیان، اعضا، دبیر، رئیس

و  نینمعاو، آبی استان یها ئتیدر سایر ه یو فعلقبلی 

 دیاسات استان، و جواناناداره کل ورزش  کارشناسان

شنا ورزش  امر در متخصص نیمعلمو  دانشگاهی استان

جامعه  نیاز ادسترس  در نفر 21نمونه  تعداد بوده است.

، یا کتابخانه از منابعاطالعات  یآور جمع یبرا بوده است.

اینترنت  در جستجو ،مقاالت و مبانی نظری مرتبطمطالعه 

 است. شده استفادهدیو اساتبا خبرگان  و مصاحبه

ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است که در 

طراحی گردید. پس  دیو تهدچهار بعد قوت، ضعف، فرصت 

، مصاحبه با تعدادی از این خبرگان و از مطالعه مقدماتی

 یدهایو تهدپرسشنامه مقدماتی نقاط قوت، ضعف، فرصت 

ورزش شنا استان استخراج گردید. سپس پرسشنامه 

. تان وخبرگان بازنگری شدتوسط متخصصان هیات شنااس

در دو بخش اطالعات فردی و بررسی نقاط پرسشنامه 

تدوین ورزش شنا استان  یدهایو تهدقوت، ضعف، فرصت 

(، نقاط ضعف سؤال 5قوت )چهار قسمت نقاط  و درشد 

 7) دیتهد(و نقاط سؤال 9نقاط فرصت ) ،(سؤال 3)

 بسیار زیاد، زیاد،ضریب اهمیت از  سؤالوبرای هر (سؤال

در اختیار پاسخ دهنگان  تکثیر و کم اریبس متوسط، کم،

 نفر از 5صوری این پرسشنامه توسط  ییرواقرار گرفت. 

نفر از  5مرتبط با موضوع تحقیق و  اساتید دانشگاه

 .واقع شد دییتأمسئولین امر مورد 

 72/1 کرون باخپایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای 

 ،SO،ST،WOیها یاستراتژاستخراج  یبرا آمد. به دست

WT تحلیل  ازSWOT و ماتریس ارزیابی درونی با

نقاط  یبند رتبهو برای  یو خارجداخلی  سیو ماتر یرونیب

از آزمون فریدمن استفاده  دیو تهدقوت، ضعف، فرصت 

 گردید.

 هادادهوتحلیلیهتجز

 یبند تیاولوتحقیق به ترتیب در سه بخش:  یها افتهی

، چهارمحال و بختیاری شنا استان  توسعهبر مؤثرعوامل 

شنا  یها یاستراتژتعیین  یبرا SWOTلیوتحل هیتجز
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الزم ورزش شنا استان  یها یاستراتژاستان و تدوین 

 گردید. یبند دسته

در بین گویه های موجود در بخش نقاط قوت ورزش 

ملی در استان  نیو مدرسشنا عامل وجود مربیان 

وجود  و همچنین گویه استرا دارا  تیو اهمریتأثبیشترین 

و  ریتأثدر سطح استان کمترین  مطلوباستعدادهای 

 .استرا دارا  تیاهم

های موجود در بخش نقاط ضعف ورزش  در بین گویه

 تیو اهم ریتأثشنا عامل محدودیت منابع مالی بیشترین 

عدم وجود داوران ملی در  و همچنین گویه استرا دارا 

 .استرا دارا  تیو اهم ریتأثسطح استان کمترین 

های ورزش  موجود در بخش فرصت یها هیگودر بین 

 ریتأثشنا عامل تغییر نگاه دولت به برنامه مداری بیشترین 

و همچنین گویه داشتن ماهیت  استرا دارا  تیو اهم

و  ریتأثشرعی به این رشته کمترین  یها هیتوصدینی و 

 .استرا دارا  تیاهم

ورزش  یدهایتهدموجود در بخش  یها هیگودر بین 

ای لغو قانون در اختیار بودن استخرهای شنا بر شنا عامل

و  استرا دارا  تیو اهمریتأثشنا بیشترین  یها ئتیه

همچنین گویه عدم ثبات در مدیریت اداره کل استان 

 .استرا دارا  تیو اهم ریتأثکمترین  ختیاریب وهارمحال چ

 جدول طراحی )IFEنحوه عواملریتأثتعیین

(استراتژیکداخلی

عوامل داخلی، نقاط قوت و ضعف سازمان را  .الف

 به هر عامل یک ضریب وزنی بین صفر نمودیم، مشخص 

داده شد، سپس اختصاص  (بسیار مهم) 4( تا تیاهم یب)

با توجه به  1تا  4وضع موجود هر عامل را با امتیازی بین 

که در شکل نشان  گونه همان. نمودیممحور ذیل مشخص 

را دریافت  2یا  4است، نقاط ضعف فقط امتیاز  شده داده

به  توانند یمرا  1و  2نقاط قوت نیز فقط نمرات کردند و

 خود بگیرند.

 

 

 

 

 ازسازمان ، باشد 5/2اگر نمره نهایی سازمان کمتر از 

و  استدچار ضعف  المجموع ثیح منعوامل داخلی  نظر

باشد، بیانگر این است که  5/2اگر نمره نهایی بیشتر از 

دارای قوت  المجموع ثیح منعوامل درونی  ازنظرسازمان 

   .است

(سازمان IFEجدول)یداخلعواملاستراتژیکریتأثتعیین.6جدول


وزنعواملاستراتژیکداخلی

امتیازوضع

موجود
داروزنامتیاز

S1 4. 13/1 1 42/1 نیروی متخصص و توانمند در ارکان هیئت وجود 

S2 2. 13/1 1 42/1 مربیگری و داورییها دورهآموزشی و  یها کالسدرآمدزایی از طریق 

S3 2.45/1 2 15/1 وجود استعدادهای ناب در سطح استان 

S4 1. 13/1 1 42/1 جوان و داورانوجود مربیان 

S5 5. 52/1 1 42/1 ملی در استان نیو مدرسوجود مربیان 

 6 2 9 4 نمره

 خیلی ضعیف ضعیف قوی خیلی قوی وضع موجود
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(سازمان IFEجدول)یداخلعواملاستراتژیکریتأثتعیین.6جدولادامة


وزنعواملاستراتژیکداخلی

امتیازوضع

موجود
داروزنامتیاز

W1 2. 12/1 4 12/1 در سطح استان پوش یملعدم وجود شنا گران 

W2 7. 22/1 2 42/1 و خیرین ها بانیپشتناتوانی در جذب 

W3 3.11/1 4 12/1 عدم وجود داوران ملی در سطح استان 

W4 9.23/1 2 41/1 محدودیت منابع مالی 

W5 41.21/1 2 42/1 در سطح استان انیعدم توزیع مناسب داوران و مرب 

W6 
 4/1 2 15/1 ها گروهنداشتن ساعات کافی و مناسب جهت تمرین .44

W7 42. یسازها بدندر کنار استخرهای استان و همچنین  یساز بدنعدم وجود امکانات 

 تخصصی این رشته
15/1 2 4/1 

 49/2  4  مجموع



ستراتژیکاعواملریتأثتعیین)EFEنحوهطراحیجدول

 (خارجی

پس از شناسایی عوامل محیط خارجی و تهیه 

و  ها فرصت دسته دورا به  ها آن ،عواملاز این  یفهرست

. به هر عامل یک ضریب وزنی نمودیم تهدیدها تفکیک

 دادهاختصاص  (بسیار مهم)( تا یک تیاهم یببین صفر )

 برچهار  کتایهر یک از عوامل یک امتیاز بین  یبرا شد.

درج و تهدیدها  ها فرصتبا  میزان تطابق سازمان حسب

 یها یاستراتژ. این امتیاز بیانگر میزان اثربخشی گردید

کنونی سازمان در نشان دادن واکنش نسبت به عوامل 

که سازمان در میان  دهد یمنشان  1. امتیاز استمزبور 

 عبارت  به، مشابه دارای موقعیتی برجسته استنهادهای 

واکنش عالی سازمان در استفاده از  دهنده نشان گرید 

 4. امتیاز استو به حداقل رساندن اثر تهدیدها  ها فرصت

موزون سازمان در  یها یاستراتژکه  دهد یمهم نشان 

و پرهیز از تهدیدات توانمند نبوده  ها فرصتاستفاده از 

 .است

 

(سازمان EFEجدولعواملاستراتژیکخارجی)ریتأثتعیین.2جدول


وزنخارجیعواملاستراتژیک

امتیازوضع

موجود
داروزنامتیاز

O1 4.  19/1 ورزشی ی رشتهبودن این درآمدزا  1 22/1  

O2 2 .12/1 (داشتن ماهیت اجتماعی این رشته )مقبولیت در تمام آحاد جامعه  2 19/1  

O3 2 .17/1 همکاری هیئت با اداره کل ورزش و جوانان و فدراسیون  1 23/1  

O4 1 . 12/1 شرعی به این رشته یها هیتوصداشتن ماهیت دینی و  2 19/1  

O5 5 .12/1 جذابیت شنا، مفرح ولذت بخش بودن این رشته  2 19/1  

O6 2 .13/1 شهرستان با هیات استانیها ئتیه یهمکار  1 22/1  

O7 7 .19/1 تغییر نگاه دولت به برنامه مداری  1 22/1  

O8 3 .15/1 توسعه فرهنگ ورزش کردندر جامعه  2 45/1  
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(سازمان EFEجدولعواملاستراتژیکخارجی)ریتأثتعیین.2جدولادامة


وزنخارجیعواملاستراتژیک

امتیازوضع

موجود
داروزنامتیاز

O9 9 .12/1 ساخت چند استخر جدید در استان  2 43/1  

T1 4. 13/1 ناکافی مسئوالن سیاسی استان از وضعیت هیات شنا شناخت  2 42/1  

T2 2 . 19/1 در این رشته یگذار هیسرمانیاز داشتن سرمایه باال برای  2 43/1  

T3 2 .15/1 عدم ثبات در مدیریت اداره کل استان  4 15/1  

T4 1 . 11/1 ناستا یها شهرستانعدم ثبات در مدیریت ادارات  4 13/1  

T5 5. 12/1 ها شهرستانمدیران  لهیوس هابه شهرستانی ها ئتیهرؤسای  یا قهیسلتغییر  2 12/1  

T6 2.13/1 شنا یها ئتیاستخرهای شنا برای ه لغو قانون در اختیار بودن  2 42/1  

T7 7. 4/1 استانعدم همکاری متخصصین با یکدیگر در  2 2/1  

34/2  4  مجموع  



یبراSWOTلیوتحلهیتجز یهایاستراتژتعیین

شنااستان

نشان داد، مجموع  جینتا 2شماره  با توجه به جدول

که حاکی از آن  است 5/2نمرات ماتریس داخلی بیشتر از 

است که شنا استان از بعد داخلی دارای نقطه قوت است. 

ضعف برتری دارد.  بر نقاطنقاط قوت  گرید عبارت به

 5/2بیشتر از  همچنین مجموع نمرات ماتریس خارجی

 که حاکی از آن است که شنا استان از بعد خارجی است

 .برتری دارد داتیبر تهد ها و فرصتدارای فرصت است 



یوخارجماتریسارزیابیعواملداخلی.9جدول

 

 

های تهاجمی استراتژی SO 

 
 

 

 

محافظه کارانه یها یاستراتژ  
 
 

 

 استراتژی های رقابتی

 

تدافعی یها یاستراتژ  

 

 

حالت معمولی متشکل از یک  در SWOTمدل 

است که هر یک از چهار نواحی  یدوبعدجدول مختصاتی 

 گرید  عبارت  به، استآن نشانگر یک دسته استراتژی 

 گردد یمهمواره چهار دسته استراتژی در این مدل مطرح 

69/9  

5/2  

 

6 

4 
06/2  5/2  6 
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 یاستراتژاین گیری وضعیت هیات شنا  قرار بهکه با توجه 

 یها فرصتاز: راهبردهای حداکثر استفاده از  است عبارت

 رنگیناحیه )نقاط قوت سازمان  یریکارگ بهمحیطی با 

 نیمسئولبیان ساده اینکه باید  به .(SOیها یاستراتژ

و استان با استفاده از نقاط قوت موجود در استان ی شنا

این ورزش  یها ضعفموجب کاهش  ها فرصتاز  یریگ بهره

 اثر تهدیدات پیش رو گردند. و کاهش



استانشنایالزمورزشیهایاستراتژتدوین

 SWOT ،5با استفاده از روش تحلیل ماتریس 

 1و WOیاستراتژ ST ،1یاستراتژ SO، 1یاستراتژِ

 دیو تهدتبدیل نقاط ضعف به قدرت  جهت WTیاستراتژ

اثر  شیو افزا دیو تهدکاهش نقاط ضعف  ایو به فرصت 

 شده نیتدواستان  شنایبرای توسعه  و فرصتنقاط قوت 

 آورده شده است. 1در جدول شماره  در ادامه؛ کهاست

و تهدیدها( و  ها )فرصتعوامل محیطی  نکهیازا پس

و عوامل  شده ییشناسا( ها ضعفو  ها قوتعوامل درونی )

از غیرکلیدی تمیز داده شد، زمان انتخاب و  ها آنکلیدی 

 .رسد یم فرا ها یاستراتژپیشنهاد 

در حالت معمولی متشکل از یک  SWOTمدل 

است که هر یک از چهار نواحی  یدوبعدجدول مختصاتی 

 گرید  عبارت  به، استآن نشانگر یک دسته استراتژی 

، گردد یمهمواره چهار دسته استراتژی در این مدل مطرح 

 از: اند عبارت ها یاستراتژاین 

محیطی  یها فرصتراهبردهای حداکثر استفاده از  •

 یها ی)استراتژ (4ناحیه )نقاط قوت سازمان  یریکارگ بهبا 

SO). 

راهبردهای استفاده از نقاط قوت سازمان برای  •

 یها ی)استراتژ (2ناحیه )جلوگیری از مواجهه با تهدیدها 

ST). 

که در  یا بالقوه یها تیاز مزراهبردهای استفاده  •

نهفته است برای جبران نقاط ضعف   محیطی یها فرصت

 .(WOیها ی()استراتژ2موجود در سازمان )ناحیه 

ناشی  یها انیزراهبردهایی برای به حداقل رساندن  •

 .(WTیها ی()استراتژ1ناحیه )از تهدیدها و نقاط ضعف 

 

SWOTلیوتحلهیتجزجدول

عواملداخلی
 

 (W)هاضعففهرست (S)هاقوتفهرست



هافرصتفهرست

(O) 

6ناحیه

بااستفادهازنقاطقوتهافرصتاستفادهاز

(SO) 

2ناحیه

کهدرفرصتنهفتهاستاستفادهییهاتیمزاز

(WOنماییمبرایجبراننقاطضعف)
 



فهرستتهدیدها

(T)
 

9ناحیه

استفادهازنقاطقوتبرایجلوگیریاز

تهدیدها

(ST) 

4ناحیه

ناشیازتهدیدهاونقاطیهاانیزبهحداقلرساندن

ضعف

(WT) 
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SWOTترکیبییراهبردهاوتدوینSWOTلیوتحلهیتجز.4جدول

 عواملداخلی

 

 

 

 

 عواملمحیطی

(S)هاقوتهرستف

نیروی متخصص و توانمند در ارکان  وجود .4

 هیئت

آموزشی و  یها کالساز طریق  ییدرآمدزا .2

 مربیگری و داوری یها دوره

 استعدادهای ناب در سطح استان وجود .2

 جوان و داورانمربیان  وجود .1

 ملی در استان نیو مدرسمربیان  وجود .5

 
 

 (W)هاضعففهرست

 در سطح استان پوش یملوجود شنا گران  عدم .4

 و خیرین ها بانیپشتدر جذب  یناتوان .2

 وجود داوران ملی در سطح استان عدم .2

 منابع مالی تیمحدود .1

 در سطح استان انیو مربتوزیع مناسب داوران  عدم .5

 ها تیمساعات کافی و مناسب جهت تمرین  نداشتن .2

در کنار استخرهای  یساز بدنوجود امکانات  عدم .7

 تخصصی این رشته یسازها بدناستان و همچنین 

و استخر  رجهیو شاستخرهای ویژه واترپلو  نبود .3

 مخصوص مسابقات
 

 Oهافرصت

 ورزشی ی رشتهبودن این درآمدزا  .4

 ماهیت اجتماعی این رشته داشتن .2

هیئت با اداره کل ورزش و  یهمکار .2

 جوانان و فدراسیون

 یها هیتوصماهیت دینی و  داشتن .1

 شرعی به این رشته

شنا، مفرح ولذت بخش بودن  تیجذاب .5

 این رشته

شهرستان با هیات یها ئتیهیهمکار .2

 استان

 نگاه دولت به برنامه مداری رییتغ .7

 فرهنگ ورزش کردندر جامعه توسعه .3

 چند استخر جدید در استان ساخت .9

:6ناحیه

بااستفادهازنقاطقوتهافرصتاستفادهاز

(SO)راهبردهایS-O 

از نیروهای متخصص برای افزایش  یریگ بهره.4

 درآمدزایی در این رشته ورزشی

متخصص و مزیت  یها یرویناز یریگ بهره.2

 اجتماعی رشته شنا در جهت توسعه بیشتر

از نیروی متخصص برای همکاری با  استفاده .2

 شهرستان یها ئتیه

مربیگری با  یها کالسمدزایی از طریق آدر .1

 ین رشته ورزشیاستفاده از ماهیت اجتماعی ا

 یها کالساز طریق برگزاری  ییدرآمدزا.5

 یها ئتیهاز همکاری  یریگ بهرهمربیگری با 

 شهرستان

:2ناحیه

کهدرفرصتنهفتهاستاستفادهییهاتیمزاز

راهبردهای(WO)نماییمبرایجبراننقاطضعف
O-W 

 درآمدزابا استفاده از پوش یملکردن عدم وجود  برطرف .4

 بودن این رشته ورزشی

کردن عدم وجود داوران ملیبا استفاده از  برطرف .2

 ماهیت اجتماعی این رشته ورزشی

و خیرین با توجه به ماهیت  بانیپشتجذب  ییتوانا .2

 اجتماعی این رشته ورزشی

و خیرین با توجه به همکاری  بانیپشتجذب  ییتوانا .1

 ها سازماندیگر 

فهرستتهدیدها

(T)

ناکافی مسئوالن سیاسی  شناخت .4

 استان از وضعیت هیات شنا

داشتن سرمایه باال برای  ازین .2

 در این رشته یگذار هیسرما

ثبات در مدیریت اداره کل  عدم .2

 استان

ثبات در مدیریت ادارات  عدم .1

 استان یها شهرستان

 یها ئتیرؤسای ه یا قهیسلرییتغ .5

مدیران  لهیوس بهها شهرستان

 ها شهرستان

قانون در اختیار بودن  لغو .2

 شنا یها ئتیهاستخرهای شنا برای 

همکاری متخصصین با  عدم .7

 یکدیگر در استان
 

:9ناحیه

استفادهازنقاطقوتبرایجلوگیریاز

S-Tراهبردهای(STتهدیدها)

از نیروهای متخصص برایافزایش  استفاده .4 .4

 شناخت مسئوالن سیاسی

از نیروهای متخصص برای پایین آوردن  استفاده .2 .2

 در این رشته ورزشی یگذار هیسرما

آموزش شنا  یها کالسییدرآمدزااز  استفاده .2 .2

در این رشته  یگذار هیسرمابرای پایین آوردن 

 ورزشی

مربیگری برای  یها کالساز درآمدزایی  استفاده .1 .1

 در این رشته ورزشی یگذار هیسرماپایین آوردن 

:4ناحیه

ناشیازتهدیدهاویهاانیزبهحداقلرساندن

 T-Wراهبردهای(WT)نقاطضعف

تعامل میان متخصصین در استان در جهت  شیافزا .4 .4

 استان در سطح ملی یتقویت ورزش شنا

سیاسی استان در جهت  مسئوالنبا  یزنیراو تعامل .2 .2

 الزم جهت توسعه ورزش شنا در استان یها بودجهکسب 

موجود  یها بانیپشتریو ساها شرکتمسئوالنبا  یزنیرا .2 .2

 در استان جهت همکاری

فرهنگ ثبات مدیریتی در استان با توجه به  توسعه .1 .1

در  ها باألخص سازماناثرات وفواید ثبات مدیریتی در

 ورزش
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یریگجهیونتبحث

نتیجه گرفت  توان یم آمده دست بهبا توجه به نتایج 

این رشته یکی  دیو اسات نیو مدرس انیمربحضور و وجود 

در پیشرفت این رشته ورزشی  رگذاریتأث از عوامل مهم و

 و خبرگانبدون حضور اساتید  که چرا دیآ یم حساب به

جهت  و مدرن با رویکرد علمی یزیر برنامهامکان 

خواهد بود.  رممکنیغ یالملل نیو ببه نتایج ملی  یابی دست

( و توکلی 4294) همکاران و این نتایج با تحقیقات رضوی

( همخوانی 4292فدراسیون شنا ) و مستندات( 4232)

 به نقش مربیان خبره و یروشن  به ها آندارد. در تحقیقات 

این  تیو تقواست. لذا باید در جهت رشد  شده  اشارهملی 

و  خبره و یالملل نیو برشته در استان از مربیان ملی 

  یزیر و برنامهدانشگاه به شکل مدون  دیو اسات نیمدرس

 و حضورباید به وجود  نیهمچن .استفاده نمود یا شده

 شنایمتخصص و توانمند در ارکان هیئت  یها یروین

مناسب فعلی را  تیوضع و استان توجه بیشتری نمود

 .ارتقاء بخشید بازهم

 رگذاریتأث و مهم  از عواملیکی  محدودیت منابع مالی

این ورزش است، لذا باید با برنامه دقیق از  بر توسعه

و راهکارهای افزایش  را نمودحداقل منابع حداکثر استفاده 

( در تحقیق 4231نمود. صانعی ) یاتیو عملرا جستجو 

وتوزین بودجه  عیتوزخود دریافت که هیچ عدالتی در 

شنا با  ازجملهها رشتهاز  یاریبسشود ینمکشور رعایت 

 یها و خواستهنیازها  توانند ینماندک  یا بودجهدریافت 

چون فوتبال  ییها رشتهرا اجرا کنند. از سوی دیگر  خود

دولتی هزینه  از منابعتومان در سال  اردیلیم 411 بر بالغ

پر مدال  یها رشتهاست که  یدر حال نیو ا کنند یم

 میلیاردشنا بیش از یک  و یدانیدوومالمپیک مانند 

، یعنی چیزی کمتر از یک درصد. پس کنند ینم دریافت

در المپیک  ها رشتهانتظار موفقیت از این  توان یمچگونه 

باید در استان  شده عنوانداشت. لذا با توجه به مطالب 

برنامه مدون داشت تا  ازین مورد یها بودجهبرای کسب 

سیاسی استان را برای این موضوع متقاعد  نیمسئولبتوان 

و  و جواناناداره کل ورزش  یزیر بودجهجلسات  و درنمود 

شد.  مند بهره ازین مورداستانداری از بودجه  یها کارگروه

 همکارانو تحقیقات رضوی جینتا اب آمده دست بهنتایج 

 ( همخوانی دارد.4231) یو صانع( 4294)

یکی دیگر از عواملی بود  یو راهبردنبود برنامه مدون 

اهم از طرف خبرگان به آن  عنوان بهکه در نتایج تحقیق 

 قیدر تحق( 4294توجه شده است. رضوی وهمکاران )

را روی ورزش شنا عدم وجود ف یها چالشخود با عنوان 

در این ورزش را  یو راهبرد بلندمدت یزیر برنامه

اجی . حاند خواندهچالش فرا روی این رشته  نیتر مهم

و هر سیستم  و هماهنگ( رشد موزون 4231احمدی )

در  کیو استراتژ بلندمدترا مستلزم داشتن تفکر  ندیفرا

به این امر  یتوجه یبکه  داند یممناسب  انداز چشم

تحقیق  یها افتهیپیامدهای ناگوار به دنبال خواهد داشت، 

مستندات  ( و4292(، نظری )4232با نظرات توکلی )

 فدراسیون شنا همخوانی دارد.

که توسط  4294و 4239،4291 یها سالدر بودجه 

کمتر  یها شهرستان شنایابالغ گردید استخرهای دولت 

هزار نفر جمعیت در اختیار  صد  کی وزیر افتهی توسعه

 واز ردیقرار گها  ها و شهرستان استان شنای یها ئتیه

 یو راهبردها ها برنامهبتوانند  ها ئتیهدرآمد مازاد آن، 

که این موضوع خود را عملیاتی نمایند نظر مورد

و بودجه  داد یمرا بسیار کاهش  شنا یها ئتیه یها دغدغه

 .دهد یمقرار ها آنمناسبی رادراختیار 

شنا است، اما  یها ئتیهاین موضوع یکی از نقاط قوت 

 و مجلسدولت  طلبد یمکه  شده لیتبداکنون به تهدیدی 

محترم برای ادامه روند گذشته اقدامات فوری انجام دهند. 

 یها ئتیهاستخرهای شنا برای  بودن اریاختدر  چراکه

در اختیار  و مناسبساعات کافی  اوالًشنا از دو جنبه: 
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 یها ئتیه جه کافی برایددوماً بو قرارمی گیرد و ها ئتیه

به توسعه این رشته کمک  تواند یم دینما یمشنا فراهم 

 نماید.شایانی 

( ضمن برشمردن نقش 4232همکاران ) کارگر و

اند که اماکن  این عقیده بر یپرور قهرمانورزشی در  اماکن

نیست.  یا ستهیو شامناسب  جایگاه یکشور داراورزشی 

 استخرهای شنا صادق است. در مورد ژهیو بهاین امر 

با توجه به  از تحقیق و آمده دست بهبا توجه به نتایج 

به ذکر چند پیشنهاد بسنده  SWOTراهبردهای ترکیبی 

 .شود یم

از طرح سباح  یریگ بهرهاستعدادیابی جامع با  .4

امکانات  و (آموزان کالس سوم ابتدائی شنا دانش)

 .قهرمانی استان یها گاهیپا

 و توانمندنیروهای متخصص  تیو تقوافزایش  .2

 .استان شنایدر ورزش 

در ورزش  یا حرفهافزایش تعداد ورزشکاران  .2

 .آموزشی یها کالساستان با افزایش تعداد  شنای

 

سیاسی و آموزشی  نهادهایافزایش تعامل با  .1

 .پرورش و  آموزش خصوصاً

 یها فرصتاز  یبردار بهرهتوسعه منابع مالی،  .5

 بازاریابی

تجاری و سایر  یها شرکتبا  یو همکارتعامل  .2

 .به ورزش شنا مند عالقه یها بانیپشت

شنا  یها عرصهدر تمامی  قیو تحقتوسعه پژوهش  .7

 .(...و  ، روانشناسی، مدیریتیساز بدن)آموزش، تغذیه، 

و  یآموزش کمکافزایش تجهیزات آموزشی، .3

 .در تمامی استخرهای استان یساز بدن

در مسابقات  و شرکتتوسعه مسابقات در استان  .9

 .یاستان برون

به  ها و شهرستاناستان  شنایتقویت هیات  .41

و دانشجویان  خصوصاًکمک متخصصین ورزشی 

 .یبدن تیتربرشته  النیالتحص فارغ

استان با سایر  شنایبررسی وضعیت ورزش  .44

 .به شکل مستمر ها استان

ومآخذمنابع

یزیربرنامهیهاتفاوت(. 2111) هاشم، آقازاده .4 سال . ماهنامه تدبیر ،مدیریت راهبردی .هاسازماناستراتژیکدر

 22-29 صص .417شماره ، پانزدهم

 4232 مرداد 22با روزنامه همشهری، چهارشنبه  ؛مصاحبهفدراسیونشنایهابرنامهبرنقدی(.4232بهرام )توکلی،  .2

 2425شماره 

، ماهنامه ورزشیوتندرستییهاباشگاهدرصنعتیگذارهیسرماراهنمای(.4292آبی )حرکت استراتژیک اماکن   .2

 2-44ص  17دنیای شنا، شماره 

(. 4292) نصراهلل دیس،سجادی.آسیه، قربانیان رجبی.مهرزادحمیدی،.سیدشاهو،حسینی .1 هاقوتشناسایی ،هاضعف،

فراروییهاچالشوتهدیدهایاستعدادیابیدرورزشقهرمانیجمهوریاسالمیایرانوتنگناهاوهافرصت

 51-29دوره پنجم صفحه  2. نشریه مدیریت ورزشی  دانشگاه تهران . شماره  آن

»( 4294فرزام )، فرزان. منصور فیروزی،. نیمحمدحسدیس رضوی، .5 موانع دریهاچالشبرسی ورزششنا توسعه

 42-4(، 1)2حرکتی،  و علوممدیریت ورزشی  یها پژوهش «ایران

 www.irsf.ir: واترپلوشنا،شیرجهوسایت رسمی فدراسیون  .2

http://jsm.ut.ac.ir/?_action=article&au=167389&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%88++%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://jsm.ut.ac.ir/?_action=article&au=156960&_au=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF++%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C
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http://jsm.ut.ac.ir/?_action=article&au=167390&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87++%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.irsf.ir/
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حقوقی(. 4231صانعی، سعید ) .7 منظر از قهرمانی ورزش در کور  ی کنگره؛ خالصه مقاالت دومین عدالت

 22-14 صص .تربیت مدرسدانشگاهی آسیا. تهران، دانشگاه 

. ارزیابیشرایطمناسببرایفعالیتشنادرسواحلاستانگیالن(. 4292، بهلول )یجانیعل عزیز ابراهیم، مهناز. .3

 29-12صص  31 شماره جغرافیای طبیعی. یها پژوهشفصلنامه 

،آورمدالیهارشتهومشكالتهاچالشسیربر»( 4294فرزام )، فرزان. نیمحمدحس. رضوی، سید منصور فیروزی، .9

 27-22صص  45مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره  نامه پژوهش« ،قایقرانیوشنایدانیمودو

ورزشی(. 4232هنری، حبیب ). اسدی، حسن. گودرزی، محمود. یغالمعل کارگر، .41 اماکن وضعیت تحلیل

بهره بر مؤثر عوامل تعیین و کشور مدل ارائه و خبرگان دیدگاه از  . نشریه حرکت، شمارهیوربهرهوری

 419-452، صص 23

شناگرانیسنجكریپیهایژگیوارتباطبین. (4231)الری، فرهاد . معماری، ساحل. اراضی، حمید. گائینی، عباسعلی .44

 .15-53 ( صص7)2 . نشریه پژوهش در علوم ورزشی شمارههاآنمردزبدهکشورباعملكردسرعتیواستقامتی

. (4234)میردار، شادمهر  .42 طولی بایهایژگیومطالعه مقایسه در ایران ملّی تیم شناگران عملكردی و سنی

 31-25 ، صص4234. نشریه پژوهش در علوم ورزشی، شماره اول، بهار یالمللنیبویاقارهیهاشاخص

 یها پژوهش«استراتژیوالیبالساحلیایراننییتب»(.4292) .عماد . حسینی،نیمحمدحسدیس ،یرضو .دیوح نظری، .42

 72-91ص  (،5)2، حرکتی و علوممدیریت ورزشی 

فرهنگیبدنتیترب(. 4231نیکوبخت، محمد ) .41 آینه ادبدر ، مرکز انتشارات جهاد تهران اول، چاپ .ایراناتیو

 21-72ورزشی. صص  و علوم یبدن تیتربدانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی به سفارش پژوهشکده 

15.Alder, J. and T. Ward (2001). "Australia's oceans policy: Sink or swim?" The Journal of 

Environment & Development 10(3): 266-289. 

16.British swimming strategic plan (2009-2013). Http://www.swimming.org/ britishswimming. 

17.Bryson, J. M. (2011). Strategic planning for public and nonprofit organizations: A 

guide to strengthening and sustaining organizational achievement, John Wiley & 

Sons.pp:11-39. 

18.Green, Mick. (2007). Olympic glory or grassroots development? Sport policy priorities 

in Australia, Canada and the United Kingdom, 1960–2006. The international journal of the 

history of sport, 24(7), 921-953. 

19.Lerner, A. L. (1999). A strategic planning primer for higher education. College of 

business administration and economics, California state university, Northridge. PP: 3-11 

20.Williams, D. A. and C. Clowney (2007). "Strategic planning for diversity and 

organizational change: A primer for higher-education leadership." Effective Practices 

for Academic Leaders 2(3): 1-16. 

http://www.swimming.org/%20britishswimming.

