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Abstract
The purpose of this study was presenting strategies for developing the Iranian
handball market. The research is strategic in terms of subject matter; it is
applied in terms of purpose and it is descriptive in terms of method and its data
collection is survey. The statistical population was the experts using both
theoretical and snowball sampling methods 30 individuals were considered as
sample combination of qualitative and quantitative methods was used to collect
and analyze data. The research tool was a researcher-made checklist, which
was confirmed by experts on its face and content validity, interviews and
strategic council meetings were used to collect information. Logical inductive
method was used to analyze the required information in the quantitative section
of the matrix of position assessment and strategic action and matrix in the
qualitative section. The Iranian Handball Federation has five macro-general
sports exercises in the community, the development of championship sport, the
promotion of professional sports, the promotion and consolidation of the
organizational status of handball in all provinces, deepening and strengthening
the morale of chivalry and morality through handball exercise, while the
strategy approach The sport of the Iranian Handball Federation was based on
an assessment of strategic position and strategic matrix in an aggressive
position. Therefore, the brand promotion of the Iranian Handball Federation
was chosen to maintain the status quo in the competitive market as one of the
market leaders as a priority strategy. According to strategic models, one of the
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important matrices that helps managers to adapt well to the processes and
activities of the organization based on the current conditions in organizations
is the internal and external matrix. This matrix is obtained by summing the two
matrices of internal environment assessment and external environmental
assessment matrix. According to the rank and effective weight given to the
strengths and weaknesses of the indoor environment of Iran handball field, the
matrix score of internal factors is 2.25, this number shows that the condition of
the indoor environment is relatively appropriate and indicates it. The Iranian
Handball Federation has good strengths in terms of internal factors. It seems
that the strategies, processes and activities adopted by experts and managers
are appropriate. This requires that given the existing potentials and capacities
with careful and codified planning to witness the development and significant
progress of this plan with a focus on production and transfer of knowledge, so
it is necessary to optimize strategies in accordance with the goals by the
strategist. And experts to be adopted in order to achieve the desired situation.
After ranking and effective weighting of opportunities and threats of Iranian
handball, the matrix score of external factors was 2.30. This number shows that
the situation of the external environment is relatively good, although it has
threats in terms of external factors, so it takes advantage of opportunities and
external factors and out of control. In general, from the analysis of the score of
internal factors (2.25) and the analysis of the score of external factors (2.30), it
can be inferred that in order to achieve a more desirable situation, the situation
should be improved by using the strengths. Although sometimes there are very
good opportunities outside the organization, but the organization cannot take
advantage of these opportunities due to internal weakness. In this strategy, we
should try to minimize the weaknesses and maximize the opportunities. As can
be deduced from the interpretation of the matrix for determining the state of
the indoor and outdoor environment, the current state of Iranian handball is
within the scope of maintaining and improving services. The strategies that are
mostly used in this situation are in accordance with the provision of new
services and updating of past services in accordance with the needs of the
Iranian Handball Federation. It seems that this office should develop the type
and influence of its sports services in the internal and peripheral environment
in accordance with its mission.
Considering that in order to formulate a strategic plan, the perspectives and goals
of the organization must first be determined, therefore, based on the findings,
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the general goals of Iranian handball according to the intended perspective
include generalization of handball among the community, development of
handball championship sport with pride In order to maximize the brand of the
Iranian Handball Federation, the promotion of the professional handball
league, the promotion and consolidation of the organizational position of
handball in Iran, deepened and strengthened the spirit of chivalry and ethics in
society. It should be acknowledged that the goals and policies of the Iranian
Handball Federation and the impact of handball in the country's sport in the
form of perspectives should be interpreted correctly and then long-term and
strategic goals, metrics, quantitative goals, annual goals and actions An
implementation should be designed to provide the basis for the correct
implementation of the developed strategies.
Based on the findings, the strategic position of Iran handball in the position
evaluation matrix and strategic action in the position of competitive strategies
have been obtained. It should be noted that the position evaluation matrix and
strategic action is obtained from the outcome of financial strength, service or
industry capability, environmental stability and competitive advantages.
Analyzes competition and defensive strategies and determines the approach of
organizational strategies. The result obtained from this result indicates that the
Iranian Handball Federation must maintain its principled competence in the
optimal performance of handball activities. Based on the findings, the most
important priority strategies include emphasizing the development and
generalization of championship sports activities and events, improving the
level of interaction with the media, highlighting the position and importance
of sports in order to stabilize and sustain handball according to Article 44 of
the general policy Sixth, development, attention and emphasis on the central
program and review of strategies and approaches with emphasis on compiling
a health document, highlighting the activities and performance of public and
championship sports of the Iranian Handball Federation, emphasizing the
maximum interaction between the Deputy Minister of Championship and the
National Olympic Committee. Emphasis is placed on productive management
along with the observance of fiscal contractionary policies in unnecessary
activities, facilitating the conditions for the maximum presence of sportsloving charities in Iranian handball, and emphasizing on maximizing revenue
generation from the resources available to handball.
Keywords: federation, handball, Marketing, schedule, sports, Strategic
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چکیده
هدف پژوهش ارائه راهبردهاي توسعه بازار هندبال ایران بود .تحقیق با توجه به موضوع از نوع مطالعات
استراتژیک؛ از لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ روش از نوع توصیفی است که جمعآوري اطالعات
آن بهصورت پیمایشی انجام پذیرفته است .مشارکتکنندگان خبرگان حوزه ورزش هندبال ایران بودند.
با استفاده از روش نمونهگیري گلوله برفی  30نفر بهعنوان نمونه در نظر گرفته شد ترکیبی از روشهاي
کیفی براي گردآوري و تحلیل دادهها استفاده شد .ابزار پژوهش ،چکلیستها محقق ساخته که روایی
صوري و محتوایی آن را متخصصان تأیید نمودند .براي جمعآوري اطالعات از روش مصاحبه استفاده
شد .فدراسیون هندبال ایران داراي پنج هدف کالن شامل تعمیم ورزش در بین جامعه ،توسعه ورزش
قهرمانی ،ارتقاي ورزش حرفهاي ،ارتقا و تثبیت جایگاه سازمانی هندبال در تمامی استانها ،تعمیق و
تقویت روحیه جوانمردي و اخالقمداري از طریق ورزش هندبال بود .رویکرد راهبردهاي فدراسیون
هندبال ایران بر اساس ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردي در موقعیت تهاجمی قرار گرفت .ازاینرو
تعالی سازي برند فدراسیون هندبال ایران در حفظ وضع موجود در بازار رقابتی بهعنوان یکی از رهبران
بازار بهعنوان استراتژي اولویتدار انتخاب گردید.
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مقدمه
مفهوم توسعه براي عموم مردم قابلفهم و روشن است و مردم تاحدي میدانند که رفاه اجتماعی و
همچنین آزادي و عدالت در زیست اجتماعی آنها با توسعه ،سطح باالتري خواهد یافت .توسعه ،نوع
یا حالتی از دگرگونی اجتماعی است که انسان براي دستیابی به نیازها و خواستههاي خود در محیط
ایجاد میکند .انسان همواره تالش میکند محیط زیستی و اجتماعی خود را در جهت پاسخگویی به
نیازهاي خویش دگرگون سازد ( .)Nazari, 2018توسعه به معنی بازسازي جامعه بر اساس اندیشههاي
جدید تعبیر میشود .این اندیشههاي تازه در دوران مدرن ،شامل سه اندیشۀ علمباوري ،انسانباوري
و آیندهباوري است .به همین منظور باید براي نیل به توسعه ،سه اقدام اساسی درک و هضم اندیشههاي
آینده ،تشریح و تفضیل این اندیشهها و با ایجاد ابزارهاي جدید آیندهشناسی ،تحقق عملی این
اندیشهها صورت پذیرد ( .)Laitinen & Meristö, 2018مدیران سعی در افزایش و بهبود کیفیت
خدمات و محصوالت برند باشگاه خود و جلب اعتماد مشتریان نمایند ( .) Poursoltani, 2021چرا
که

مشارکت و مداخله هواداران باعث میشود هواداران به خدمات ورزش دلبسته بشوند( Sofi & et

.)al, 2021

در عصر پر از عدم قطعیت ،سازمانها باید فرصتها و تهدیدهاي آینده را بهموقع شناسایی کنند
و رسیدگی به آنها را در فرآیند برنامهریزي استراتژیک خود در اولویت قرار دهند

( & Khazaei

 .)Aslaniyan, 2017در دنیاي پر عدم قطعیت امروز که مشخصه اصلی آن پیچیدگی و نوسانات فراوان
است ،رویکرد و مدلهاي برنامهریزي تغییر کردهاند و نهتنها در ادبیات استراتژي ،بلکه در روشهاي
کاربردي به سمت برنامهریزي استراتژیک در شرایط عدم قطعیت پیش میروند .روشهاي
برنامهریزي استراتژیک در شرایط عدم قطعیت ،این توانایی را دارند تا متغیرهاي کلیدي ،پیچیدگیها
و عدم قطعیتهاي محیطی را لحاظ کنند و تحلیلهاي متعدد و چندگانهاي از توسعهها و روندهاي
احتمالی آینده ،بر مبناي تحلیل آینده ارائه دهند ( .)Volif & Miner, 2010برنامهریزي استراتژیک
مبتنی بر تفکر آینده ،چار چوبی براي مدیریت استراتژیک در شرایط عدم قطعیت فراهم میآورد
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( .)Cristiyano & Alisio, 2017تفکر آینده 1بر اخذ تصمیمات درست تأثیرگذار است و ممکن است
آینده را به حال حاضر مرتبط سازد ( .)Thorstad & Wolff, 2018بسیاري از افکار آینده اندیشانه و
تصمیمگیريها درباره تحوالت و راهبردهاي نیل به آنها تحت تأثیر تخیل و تصور از آینده است
(.)Darabi & et al, 2017
با توجه به عدم توانایی در پیشبینی دقیق آینده و همچنین پیچیدگیهاي ناشی از تغییرات
روزافزون ،سبب شده است تا محققان با بهرهگیري از تفکر آینده در فعالیتهاي برنامهریزي و نیز
پیشبینی تحوالت استفاده کنند .امروزه واژه آیندهنگاري 2بهصورت گستردهاي به کار میرود .این
واژه بیانگر طیف وسیعی از رویکردهایی است که باعث بهبود فرآیند تصمیمگیري میشوند
( .)Sharifi& Jahangiri, 2017آیندهنگاري تالش میکند که آیندههاي ممکن را به دست آورد و
آینده مطلوب را بشناساند و پس از آن ،به چگونگی رسیدن به آن توجه

نماید( Palidow& ta al,

 .)2017یکی از مفاهیم سازنده آیندهنگاري ،برنامهریزي استراتژیک میباشد .از این منظر به
آیندهنگاري و نتایج آن بهعنوان عناصر ورودي براي تدوین استراتژي و سیاستگذاري نگریسته
میشود که سعی دارد به برنامهریزي استراتژیک و برنامههاي اجرایی جهتدهی کند .واژه
برنامهریزي روبهجلو نیز از جمله واژههایی است که در این نوع نگاه به آیندهنگاري طرح میشود و
بهعنوان یک فرآیند شناسایی آینده شناخته میشود .این فرآیند میتواند آیندههاي محتمل را معرفی
و تحلیل کند .همچنین به تحلیل و شناسایی اثرات اقتصادي و اجتماعی تصمیمات و اهداف میپردازد
و شناسایی عناصر کلیدي تأثیرگذار بر آینده را کانون توجه خود قرار میدهد (.)Santagada, 2012
پویاییها و تحوالت شدید محیطی عصر کنونی ضرورت برنامهریزي براي رویارویی با این تحوالت
را بیشازپیش نمایان ساخته است .مروري بر سرنوشت سازمانها طی سالیان اخیر نشان میدهد در
عرصه پیشرفت و توسعه ،سازمانهایی موفق بودهاند که توانستهاند با درک صحیحی از محیط و

1. Future Thinking
2. Forthcoming
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تحوالت آن ،استراتژيهاي مؤثري را بر اساس مأموریت خود تدوین نموده و بستر مناسب براي
اجراي آنها را فراهم آورند (.)Nazari& et al, 2017
برنامهریزي استراتژیک فرآیندي است که از طریق آن سازمانها محیط داخلی و خارجی خود را
تحلیل کرده و شناخت کسب میکنند ،عالوه بر آن مسیر استراتژیک خود را پایهگذاري کرده و
استراتژيهایی را خلق میکنند ( .)Nazari & Pourabedi, 2013در همین راستا ،تفکر راهبردي به
مفهوم آمادگی ذهنی و اجرایی فرد براي انطباق با شرایط و تقدم زمانی و معنایی براي تغییرات محیطی
میباشد .تفکر راهبردي پیشبینی آینده نیست ،بلکه تشخیص بهموقع خصوصیات میدان رقابت و
دیدن فرصتهایی است که رقبا نسبت به آن غافل هستند ( .)Shapira & et al, 2017در این راستا
خالقیت و خودمختاري باال به همراه کنترل کم ،موجب افزایش تنش در سازمان و در نتیجه اثربخشی
برنامهریزي استراتژیک میشود ( .)Elbanna, 2016در این راستا امروزه سازمانهاي پاسخگو با شرایط
محیط بیرونی بهطور موفقیتآمیزي تعامل برقرار کرده و سازمان را بهطور اثربخش در جهت اهداف
و مقاصد اصلی خود هدایت میکند ( ،)Nazari & et al, 2014لذا شاهد تغییرات و تحوالت شگرف
در زمینه هاي مختلف هستیم ،محیط با تالطم زیادي مواجه است و رقابت شدت زیادي پیدا کرده،
سیستمهاي سازمانی براي موفقیت باید از نوعی برنامهریزي بهره گیرند که آیندهنگر و محیطگرا باشد
( .)Victor & Agamuthu, 2014اگر مبناي برنامهریزي استراتژیک پیشبینی محیط داخل ( قوتها و
ضعفها) و محیط خارج (فرصتها و تهدیدها) جهت تحلیل آینده در نظر گیریم ،در جایی که بین
پیشبینی و واقعیت تفاوت زیادي وجود داشته باشد ،اثربخشی آن از بین میرود در چنین شرایطی
تفکر استراتژیک بخصوص زمانی که این نوع تفکر میان مدیران میانی در سراسر سازمان توزیع شده
باشد ،باعث بهبود و کارایی و اثربخشی سازمان میشود ( .)David, 2010تفکر راهبردي پیشبینی
آینده نیست ،بلکه تشخیص بهموقع خصوصیات میدان رقابت و دیدن فرصتهایی است که رقبا نسبت
به آن غافل هستند .به نظر میرسد داشتن تفکر استراتژیک و بهتبع آن برنامه استراتژیک امري مهم به

  ۱۰5ارائه راهبردهاي توسعه بازار هندبال ایران

شمار میرود ،تفکر استراتژیک مدیر را قادر میسازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف
موردنظر مؤثر است و چگونه این عوامل براي مشتري ارزش آفرینند .در محیط کسبوکار صرفاً
عوامل موفقیت ساز هستند که در خلق ارزش براي مشتري نقش کلیدي داشته باشند ،در شرایطی که
عوامل مزیت ساز رقابتی سریعاً در تحول است ،تنها مزیت رقابتی پایدار فهم و بصیرت نسبت به
تشخیص مستمر این عوامل است

(2010

 .)Lashkarboloki,با حاکمیت چنین تفکري ،برخی از

سازمانهاي ورزشی براي توفیق در مأموریت خود راهبرد سازمانی خود را تدوین نمودهاند .امروز
بهوضوح روشن است که ساختار سازمانها بهگونهاي پیچیده شده که آنها بدون برنامهریزي دقیق
بههیچوجه نمیتوانند به حیات خود تداوم بخشند و سازمانهاي ورزشی نیز از این مقوله مستثنی
نیستند .ازاینرو هر سیستمی که خواهان موفقیت است ،باید اهداف مشخص داشته باشد و نحوه و
زمان رسیدن به آن اهداف را نیز مشخص سازد ( .)Goharrostami& et al, 2013این نوع برنامهریزي،
در واقع همان برنامهریزي راهبردي است که با بررسی محیط داخلی و خارجی سازمان ،قوتها و
ضعفهاي داخلی و فرصتها و تهدیدهاي محیطی را شناسایی کرده و با در نظر داشتن چشمانداز
و مأموریت سازمان ،اهدافی بلندمدت براي سازمان تنظیم میکند و براي دستیابی به این اهداف ،از
بین گزینههاي راهبردي ،اقدام به انتخاب راهبردهایی میکند .چالشهاي راهبردي را که بهطور بالقوه
در پیش روي مدیران قرار دارد (.)O’Boyle, 2015
در هزاره سوم ،ورزش بهعنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه و اهمیت نقش آن بهمنظور رسیدن
به توسعه پایدار اجتنابناپذیر است ( .)Nazari & et al, 2017امروزه هر فرد بهخاطر توسعه سریع
صنعتی شدن در جمعیت ،افزایش سرعت ،وسایل نقلیه و مواد مصنوعی ،غیره تمایل دارد با این وجود
از نظر سالمتی ،سالم باشد ( .)Rathod, 2020در دهههاي اخیر صنعت ورزش دوران جدید و تازهاي
را تجربه مینماید بهطوريکه ورزش بهعنوان یک بخش اقتصادي در تولید کاالها و خدمات ورزشی
و توسعه اقتصاد ملی کشورها ،یکی از درآمدزاترین صنایع در قرن  21به شمار میرود (

Salimi,

 ،)2015ضمن اینکه ورزش و فعالیتهاي مربوط به آن ،جایگاه مهمی در فرهنگ جوامع پیدا کرده
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است .بنابراین عناصر و ارکان مختلف درگیر در امر ورزش بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر جامعه
امروزي هستند چرا که روز به روز نیاز به ورزش بیشتر احساس میشود و از اهمیت زیادي برخوردار
است( .)Amorós & et al, 2020آنچه باید مدنظر قرار داد اینکه توسعه ورزش و تربیتبدنی بخش
مهمی از توسعه اقتصادي – اجتماعی در هر جامعه است و ارائه برنامههاي استراتژیک در بخشهاي
مختلف آن از اهمیت خاصی برخوردار میباشد .دستاوردهاي توسعه ورزش حوزه گسترده دارد و
موجب رونق اقتصادي و شکوفایی اجتماعی میشود .ازاینرو بسیاري از سازمانهاي ورزشی
کشورهاي مختلف برحسب مأموریت خود راهبرد الزم را تهیه کردند و با اجراي آن به موفقیتهاي
خوبی دست یافتند .با حاکمیت چنین تفکري ،برخی از سازمانهاي ورزشی براي توفیق در مأموریت
خود راهبرد سازمانی خود را تدوین نمودهاند .با توجه به اهمیت برنامهریزي راهبردي در توسعه
مقولههاي مختلف از جمله ورزش ،ضرورت توجه به این مهم نیز بیش از پیش واجب است و بدون
شک یکی از دالیل عدم توسعه در عرصه ورزش،کمتوجهی مسئوالن به این مقوله مهم و سلیقهاي
عمل کردن است ،چرا که به نظر میرسد با هوشمندي راهبردي مدیران و با استفاده مدیریت از
متغیرهاي رقابتی عملکرد سازمانهاي ورزشی در جهت ارائهي خدمات ،دسترسی به هدفهاي
تعیینشده و پیشی گرفتن از رقبا بهبود مییابد.
فدراسیون هندبال ایران در سال  13۵۴تأسیس گردید و به نظر میرسد طی سالهاي گذشته برنامه
راهبردي مدونی نداشته و بیشتر بر اساس نظرات مدیران اداره میشده است ،لذا از آنجا که فدراسیون
هندبال ایران که رسالت تربیت نسل فعلی و آینده افراد درگیر در حوزه ورزش هندبال را به عهده
دارند از نقش بیبدیلی برخوردار میباشد .بررسی نتایج تحقیقات انجام شده پیرامون شناسایی عوامل
محیط بیرونی اثرگذار بر فدراسیون هندبال ایران نشاندهنده آن است که پژوهش جامعی در رابطه با
شناسایی و تحلیل این عوامل در هندبال ایران صورت نگرفته ،لذا به نظر میرسد انجام تحقیقی جامع
با رویکرد استراتژیک و استفاده از نظرات صاحبنظران در این زمینه ضروري به نظر میرسد چرا که
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اگر این عوامل شناخته شوند موفقیت بیشتر مدیران فدراسیون هندبال ایران در دستیابی به اهداف را
در پی خواهد داشت و این موضوع در رشد و پیشرفت و بقاي فدراسیون هندبال ایران در شرایط و
محیط رقابتی و پرتالطم امروزي از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار است .بنابراین مسئله اساسی
و هدف از انجام این تحقیق ،شناسایی مؤلفههاي محیط درونی و بیرونی مؤثر بر فدراسیون هندبال
ایران اساس نظر متخصصان و صاحبنظران محیطشناسی راهبردي است که میتوان امیدوار بود با
اجرایی شدن این امر بتوان فدراسیون هندبال ایران را در راه رسیدن به اهداف و چگونگی برخورد با
عوامل اثرگذار بر آنها یاري نمود .با توجه به مفروضات عنوان شده سؤالی که مطرح است این است
که مضامین استراتژیک آیندهنگاري توسعه بازار ورزش هندبال ایران کداماند؟
روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردي و برحسب روش گردآوري اطالعات ،از نوع تحقیقات
توصیفی -تحلیلی بود که در آن براي گردآوري دادهها به دو شیوه کمی و کیفی به بررسی مدارک
و مستندات ،نظرسنجی از مخاطبان و نخبگان ،مصاحبه و برگزاري جلسات شوراي راهبردي پرداخته
شد .سپس اطالعات در قالب فرمهایی در اختیار مدیران و کارشناسان ستادي فدراسیون هندبال ایران
قرار گرفت و ایشان بر اساس قضاوتهاي شهودي شرایط توسعه فدراسیون هندبال ایران در
شاخصهاي مختلف سختافزاري ،نرمافزاري و انسان افزاري را تشریح کردند .در بخش کیفی براي
تجزیهوتحلیل دادهها از روش استقراي منطقی بهمنظور مفهومسازي استفاده شد .فرایند تحلیل دادهها
بهصورت زیر بود :اجرا و ویرایش مصاحبهها ،کدگذاري نظرها ،طبقهبندي نظرها در گروههاي
مفهومی یکس ان ،تفسیر مفاهیم برآمده از تحقیق ،ترکیب مفاهیم و در نهایت نتیجهگیري از
قضاوتهاي شهودي انجام گرفت .سپس محققان با مقایسه شاخصهاي مختلف احصا شده با
استانداردهاي موجود و جمعبندي نظر مدیران و کارشناسان ،ماتریس قوتها ،ضعفها ،فرصتها و
تهدیدهاي هندبال ایران را استخراج کردند .جامعه آماري خبرگان حوزه ورزش بودند .با استفاده از
روش نمونه گیري هدفمند تا رسیدن به اشباع نظري در مورد تحلیل وضعیت موجود هندبال ایران
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نمونهگیري ادامه پیدا کرد .ترکیبی از روشهاي کیفی و کمی براي گردآوري و تحلیل دادهها استفاده
شد .ابزار پژوهش ،چکلیست بود ،براي جمعآوري اطالعات از روش مصاحبه و جلسات شوراي
راهبردي استفاده شد .جمعآوري اطالعات مورد نیاز از روش مصاحبه ،نظرسنجی و جلسات شوراي
راهبردي از طریق استفاده از چکلیستها محقق ساخته که روایی صوري و محتوایی آن را
متخصصان تأیید نمودند ،انجام شد .براي تجزیهوتحلیل اطالعات مورد نیاز در بخش کمی از ماتریس
ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردي ) (SPACEو ماتریس برنامهریزي راهبردي کمی ) (QSPMو در
بخش کیفی از روش استقراي منطقی استفاده شد.
یافتهها
در فاز تئوریک برنامه استراتژیک آیندهنگاري توسعه هندبال ایران ،مأموریت فدراسیون هندبال
ایران «توسعه و تعمیم ورزش همگانی ،قهرمانی و حرفهاي هندبال در ایران » ،چشمانداز فدراسیون
مذکور تا سال  « 1۴0۴تعالی هندبال ایران و داراي سهمی قابلتوجه از اقتدار و افتخارات ورزشی
ایران تا سال »1۴0۴و در نهایت خطمشیهاي کالن « تأکید بر پیشرفت همهجانبه هندبال ایران با
جاريسازي رویکرد برنامه محوري در فرایندها و فعالیتهاي ،بهرهگیري حداکثري از ظرفیتهاي
بالفعل و بالقوه ورزشی فدراسیون و توزیع متوازن منابع متناسب با پراکندگی جمعیتی در قلمروهاي
جغرافیایی » در نظر گرفته شد.
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جدول  -1ارزیابی عوامل داخلی هندبال ایران
عنوان فاکتور

وزن

امتیاز

نمره وزندار

وجود مدیران ورزشی توانمند در حوزه ستادي هندبال ایران

0/10

3

0/30

وجود منابع انسانی متخصص هندبال ایران

0/10

3

0/30

وجود منابع سختافزاري در هندبال

0/10

3

0/30

برگزاري رویدادهاي ورزشی منسجم در حوزه هندبال

0/10

3

0/30

نگاه متوازن و عدالت محور در ارائه خدمات به ورزش آقایان و خانمها

0/0۵

3

0.1۵

در اختیار داشتن تیم ورزشی در لیگ حرفهاي هندبال ایران

0/10

3

0/30

موفقیتهاي کسبشده در تورنمنتهاي آسیایی

0/0۵

3

0/1۵

توانمندي هندبال ایران در برگزاري رویدادهاي بزرگ ورزشی

0/0۵

3

0/1۵

نبود برنامه استراتژیک در هندبال ایران

0/10

1

0/10

درآمد زائی نامناسب هندبال ایران

0/10

1

0/10

نامناسب بودن تعامالت مدیران فدراسیون با حوزه آموزشی

0/0۵

1

0/0۵

نداشتن حامی مالی پایدار در هندبال

0/10

1

0/10

جمع کل

1

-

2/30

نتایج در جدول شماره یاک در ماتریس عوامل داخلی هندبال ایران جمع امتیاز وزن عدد 2/30
را نشان میدهد.
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جدول  -2ارزیابی عوامل خارجی هندبال ایران
عنوان فاکتور

وزن

امتیاز

امتیاز وزندار

جمعیت جوان کشور

0/10

۴

0/۴0

جذابیت ورزش براي عموم مردم

0/0۵

۴

0/20

تصور مثبت ورزش کشور از هندبال ایران

0/0۵

3

0/1۵

تأکید بر توسعه و ارتقاء ورزش در قانون برنامه ششم ( فرصت) بند ۴۴

0/0۵

3

0/1۵

زیرساختهاي ورزشی گسترده سایر دستگاهی متولی ورزش و نهادها

0/0۵

3

0/1۵

وجود استعدادهاي ورزشی سرشار در جامعه

0/0۵

3

0/1۵

وجود اساتید ،مربیان  ،داوران  ،مدیران و متخصصان در هندبال استانها

0/0۵

3

0/1۵

وجود خیران ورزشیار در استانها

0/0۵

3

0/1۵

دید مثبت مسئولین بلندپایه کشور به ورزش

0/0۵

3

0/1۵

افزایش میزان گرایش به تفریحات ناسالم و مواد مخدر در میان جوانان

0/0۵

2

0/10

موانع فرهنگی و اجتماعی در مشارکت بانوان در ورزش

0/0۵

1

0/0۵

افزایش قیمت محصوالت و خدمات ورزشی

0/10

1

0/10

شرایط نامناسب و ناپایدار اقتصادي کشور

0/10

1

0/10

تمایل نداشتن شرکتهاي دولتی و خصوصی به حمایت مالی از هندبال

0/0۵

1

0/0۵

پوشش نامناسب اخبار ورزش هندبال از طرف رسانهها

0/0۵

1

0/0۵

تعامل و همکاري نامناسب سازمانهاي ورزش کشور با هندبال ایران

0/0۵

1

0/0۵

وجود موانع مختلف در جذب حمایت حامیان مالی و حق پخش تلویزیونی

0/0۵

1

0/0۵

جمع کل

1

-

2.2۵

یافتهها در جدول شماره دو ماتریس عوامل داخلی نقاط قوت و ضعف هندبال ایران جمع امتیاز
وزن عدد  2/2۵را نشان میدهد.
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شکل -1ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک هندبال ایران

یافتهها در شکل شماره دو بر اساس رتبهبندي استراتژيهاي عوامل داخلی و خارجی توسعه پایدار
هندبال ایران ،استراتژي منتخب را در موقعیت استراتژي رقابتی نشان میدهد.
پنج هدف کالن هندبال ایران شامل :تعمیم ورزش در بین جامعه ،توسعه ورزش قهرمانی ،ارتقاي
ورزش حرفهاي ،ارتقا و تثبیت جایگاه سازمانی هندبال در تمامی استانها ،تعمیق و تقویت روحیه
جوانمردي و اخالقمداري از طریق ورزش هندبال بود .در جدول ذیل راهبردهاي متناسب با هر
هدف کالن آورده شده است.
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جدول -3استراتژیهای متناسب با حوزههای اهداف کالن هندبال ایران
اهداف کالن
تعمیم

استراتژیها

ورزش

1

تأکید بر توسعه و تعمیم فعالیتها و رویدادهاي ورزش همگانی هندبال

هندبال در بین

2

برجستهسازي فعالیتها و عملکرد ورزش همگانی فدراسیون هندبال

جامعه

3

تأکید بر انعکاس ضعفها و شفافیتسازي کاستیهاي راهبردي ورزش به مسئولین

۴

توجه به استفاده از ظرفیتهاي درونزاي جهت راهاندازي بانک اطالعات جامع هندبال

1

تأکید بر توسعه و تعمیم فعالیتها و رویدادهاي ورزش قهرمانی

ورزش

2

تأکید بر تعامل حداکثري معاونت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک

قهرمانی هندبال

3

ارتقاي سطح تعامل با رسانهها

در سرتاسر کشور

۴

تأکید بر مدیریت بهرهورانه همراه با بر رعایت سیاستهاي انقباضی مالی در فعالیتهاي غیرضروري

۵

توجه و تأکید بر برنامه محوري و بازنگري در راهبردها و رویکردها با تأکید بر تدوین سند آمایشی

ورزش

1

برجستهسازي فعالیتها و عملکرد تیمهاي ورزش حرفهاي فدراسیون هندبال ایران

در

2

ترغیب و کسب حمایت حداکثري وزارت ورزش در راستاي ارتقاي برند فدراسیون هندبال ایران

رشته هندبال

3

تأکید بر درآمدزایی حداکثري از منابع در اختیار هندبال

ارتقا و تثبیت

1

برجستهسازي جایگاه و اهمیت ورزش در راستاي تثبیت و پایداري هندبال با توجه به بند ۴۴

توسعه

ارتقای
حرفهای

جایگاه هندبال

سیاستهاي کلی برنامه ششم توسعه

تعمیق و تقویت

1

تسهیل شرایط حضور حداکثري خیران ورزش یار در هندبال ایران

روحیه

2

تأکید بر نهادینهسازي و استفاده حداکثري از نهضت داوطلبی در رویدادها

جوانمردی

و

اخالقمداری

بر اساس یافتههاي جدول شماره هفت در مجموع  1۵استراتژي متناسب با اهداف کالن هندبال
ایران در نظر گرفته شد که هدف توسعه ورزش قهرمانی با مجمع پنج استراتژي و هدف تعمیم هندبال
با رویکرد ورزش همگانی با چهار استراتژي بیشترین سهم از راهبردهاي هندبال ایران را به خود
اختصاص دادند.
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جدول  -4استراتژیهای اولویتدار هندبال ایران بر اساس ماتریس QSPM

برچسب

نمره

عنوان استراتژی

SO3

2/81

تأکید بر توسعه و تعمیم فعالیتها و رویدادهاي ورزش قهرمانی

ST1

2/71

ارتقاي سطح تعامل با رسانهها

SO2

2/۵8

برجستهسازي جایگاه و اهمیت ورزش در راستاي تثبیت و پایداري هندبال

WO1

2/۵1

توجه و تأکید بر برنامه محوري و بازنگري در راهبردها و رویکردها با تأکید بر تدوین سند آمایشی

ST2

2/۵0

برجستهسازي فعالیتها و عملکرد ورزش همگانی و قهرمانی فدراسیون هندبال ایران

SO1

2/۴8

تأکید بر تعامل حداکثري معاونت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک

WT1

2/۴6

تأکید بر مدیریت بهرهورانه همراه با بر رعایت سیاستهاي انقباضی مالی در فعالیتهاي غیرضروري

SO7

2/1

تسهیل شرایط حضور حداکثري خیران ورزش یار در هندبال ایران

WO5

2/30

تأکید بر درآمدزایی حداکثري از منابع در اختیار هندبال

بر اساس یافتههاي جدول شماره هشت سه استراتژي اولویتدار هندبال ایران شامل :تأکید بر
توسعه و تعمیم فعالیتها و رویدادهاي ورزش قهرمانی ،ارتقاي سطح تعامل با رسانهها و برجستهسازي
جایگاه و اهمیت ورزش در راستاي تثبیت و پایداري هندبال میباشد.
بحث و نتیجهگیری
تأثیر عوامل محیطی بر پدیدههاي اجتماعی انکارناپذیر است ،زیرا محیط همانند بستر و زمینهاي
است که پدیده اجتماعی در آن اتفاق میافتد و از عوامل محیطی تأثیر میپذیرد و بر آن تأثیر
میگذارد .سرعت روزافزون تغییرات در دنیاي کنونی ،منجر به پیدایش عصري به نام عدم قطعیت
شده و محیطی سرشار از فرصت و تهدید را پیش روي سیستمهاي پیچیده کنونی قرار داده است .از
آنجا که در حوزه ورزش فدراسیون هندبال مانند سازمانهاي ورزشی خدمات مشابهی را به مشتریان
ارائه میدهند ،رقابت بر سر دستیابی به مشتري و از همه مهمتر حفظ آن است .مدیران این فدراسیون
باید از هوشمندي راهبردي خود در رسیدن به این هدف استفاده کرده و با بهکارگیري بازارگرایی و
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کارآفرینی به رقابت با دیگر فدراسیونها و برآوردن نیازها و خواستههاي مشتریانشان بپردازند .بر
همین اساس مدیران فدراسیون هندبال باید از رویکرد هوشمندي راهبردي بهعنوان بخشی از شغل
خود بهره برده و از آن بهعنوان کلید اصلی تصمیمگیري استفاده کنند .آنچه مسلم است ،سازمانهاي
ورزشی مانند اکثر سازمانها و نهادهاي سایر حوزهها براي بقا و دوام در عرصه رقابت جهانی به
سازمانی راهبرد محور تبدیل شدهاند ،بهطوريکه بسیاري از سازمانهاي ورزشی کشورهاي مختلف
بر اساس مأموریت خود راهبرد الزم را تهیه کردند و با اجراي آن به موفقیتهاي خوبی دست یافتند.
با چنین اندیشهاي سازمانهاي مزبور عالوه بر دارا بودن برنامه راهبردي و چشمانداز شفاف ،به دنبال
حضوري موفق در عرصههاي ملی و بینالمللی نیز هستند و امیدوارند با اجراي این راهبردها به اهداف
تعیین شده ،با حداقل انرژي و منابع دست یابند.
بر اساس مدلهاي استراتژیک یکی از ماتریسهاي مهمی که به مدیران کمک میکند تا به خوبی
فرایندها و فعالیتهاي سازمان را بر اساس شرایط موجود جاري در سازمانها مطابقت دهند ماتریس
داخلی و خارجی میباشد .این ماتریس از جمعبندي دو ماتریس ارزیابی محیط داخلی و ماتریس
ارزیابی محیط خارجی به دست میآید .با توجه به رتبه و وزن مؤثر داده شده به قوتها و ضعفهاي
محیط داخلی حوزه هندبال ایران ،نمره ماتریس عوامل داخلی  2/2۵بهدستآمده ،این عدد نشان
میدهد که وضعیت محیط داخل در حد نسبتاً مناسب میباشد و بیانگر آن است که فدراسیون هندبال
ایران از لحاظ عوامل درونی از قوتهاي خوبی برخوردار است .به نظر میرسد راهبردها ،فرایندها و
فعالیتهاي اتخاذشده از طرف کارشناسان و مدیران مناسب میباشد .این امر مستلزم آن است که با
توجه به پتانسیلها و ظرفیتهاي موجود با برنامهریزي دقیق و مدون شاهد توسعه و پیشرفت چشمگیر
این طرح با محوریت تولید و انتقال دانش باشیم ،ازاینرو الزم است استراتژيهاي بهینهسازي متناسب
با اهداف توسط استراتژیستها و کارشناسان در راستاي رسیدن به وضعیت مطلوب اتخاذ گردد .پس
از رتبه و وزن بندي مؤثر فرصتها و تهدیدهاي هندبال ایران نمره ماتریس عوامل خارجی شاخص
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 2/30به دست آمد .این عدد نشان میدهد وضعیت محیط خارج در حد نسبتاً خوبی قرار دارد ،هر
چند از نظر عوامل بیرونی داراي تهدیدهایی است ،لذا با بهرهگیري از فرصتها و عوامل بیرونی و
خارج از اختیار را با مشکل مواجه میسازد .بهصورت کلی از تحلیل نمره عوامل داخلی ( )2/2۵و
تحلیل نمره عوامل خارجی( )2/30میتوان استنباط نمود که براي رسیدن به وضعیت مطلوب بیشتر
باید با بهرهگیري از قوتهاي وضعیت را بهبود بخشید .هرچند گاهی در خارج از سازمان فرصتهاي
بسیار مناسبی وجود دارد ولی سازمان به سبب داشتن ضعف داخلی نمیتواند از این فرصتها
بهرهبرداري نماید .در این راهبرد باید سعی شود نقاط ضعف به حداقل و فرصتها به حداکثر برسد.
همانطور که از تفسیر ماتریس تعیین وضعیت محیط درون و بیرون استنباط میشود ،وضعیت موجود
هندبال ایران در محدوده حفظ و پیشرفت خدمات قرار گرفته است .راهبردهایی که در این وضعیت
بیشتر به کار میرود منطبق بر ارائه خدمات نوین و بروز رسانی خدمات گذشته منطبق بر نیازهاي
فدراسیون هندبال ایران میباشد .به نظر میرسد این اداره میبایست نوع و نفوذ خدمات ورزشی خود
را در محیط داخلی و پیرامونی منطبق با مأموریت خود توسعه دهد.
با توجه به اینکه براي تدوین برنامه راهبردي ابتدا باید منظرها و اهداف سازمان تعیین شود،
ازاینرو بر اساس یافتهها اهداف کالن هندبال ایران با توجه به چشمانداز در نظرگرفته شده شامل
تعمیم ورزش هندبال در بین جامعه ،توسعه ورزش قهرمانی هندبال همراه با کسب افتخار در راستاي
ارتقاي حداکثري برند فدراسیون هندبال ایران ،ارتقاي لیگ حرفهاي هندبال ،ارتقا و تثبیت جایگاه
سازمانی هندبال در ایران ،تعمیق و تقویت روحیه جوانمردي و اخالقمداري در جامعه بود .باید اذعان
نمود اهداف و سیاستهاي کالن و تأثیرگذاري فدراسیون هندبال ایران با توجه به جایگاه هندبال در
ورزش کشور در قالب منظرهاي تدوین شده میبایست بهدرستی تفسیر شوند و در ادامه اهداف
بلندمدت و راهبردي ،سنجهها ،اهداف کمی ،اهداف سالیانه و اقدامات اجرایی طراحی شود تا زمینه
اجراي صحیح راهبردهاي تدوین شده مهیا شود.
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بر اساس یافتهها موقعیت استراتژیک هندبال ایران در ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردي در
موقعیت استراتژيهاي رقابتی بهدستآمده است .الزم به ذکر است ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام
استراتژیک از برآیند توان مالی ،توان خدمات یا صنعت ،ثبات محیطی و مزیتهاي رقابتی به دست
میآید و نهایتاً بر اساس وضعیت موجود اتخاذ استراتژيهاي الزم از منظر استراتژيهاي تهاجمی،
استراتژيهاي محافظهکارانه ،استراتژيهاي رقابتی و استراتژيهاي تدافعی را مورد تحلیل قرار داده
و رویکرد استراتژيهاي سازمان را مشخص مینماید .نتیجهاي که از این برآیند حاصل میگردد
حاکی از این است که فدراسیون هندبال ایران در اجراي بهینه فعالیتهاي هندبال باید شایستگی
اصولی خود را حفظ کند .بر اساس یافتهها مهمترین راهبردهاي اولویتدار شامل تأکید بر توسعه و
تعمیم فعالیتها و رویدادهاي ورزش قهرمانی ،ارتقاي سطح تعامل با رسانهها،برجستهسازي جایگاه
و اهمیت ورزش در راستاي تثبیت و پایداري هندبال با توجه به بند  ۴۴سیاستهاي کلی برنامه ششم
توسعه،توجه و تأکید بر برنامه محوري و بازنگري در راهبردها و رویکردها با تأکید بر تدوین سند
آمایشی،برجستهسازي فعالیتها و عملکرد ورزش همگانی و قهرمانی فدراسیون هندبال ایران ،تأکید
بر تعامل حداکثري معاونت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک،تأکید بر مدیریت
بهره بهرهورانه

همراه با بر رعایت سیاستهاي انقباضی مالی در فعالیتهاي غیرضروري ،تسهیل

شرایط حضور حداکثري خیران ورزش یار در هندبال ایران و تأکید بر درآمدزایی حداکثري از منابع
در اختیار هندبال میباشد.
باید اذعان نمود فدراسیون هندبال ایران میتواند از این طریق به خوبی نقشه راه فدراسیون هندبال
جهت تمرکز بر استراتژيهاي اولویتدار هر یک از اهداف مشخص و با تمرکز با هر یک از این
اهداف راهبردي شرایط تحقق اهداف کالن فدراسیون هندبال تسهیل میگردد .ازاینرو اتخاذ به نظر
میرسد منجر به نهادینهسازي تفکر استراتژیک در بین مدیران در راستاي کارآمدي هر چه بهتر
هندبال را فراهم آورده و تعالی سازي برند فدراسیون در حفظ وضع موجود در بازار رقابتی بهعنوان
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یکی از رهبران بازار بهعنوان استراتژي اولویتدار انتخاب گردید .مدیران با استفاده از برنامه تدوین
شده حاضر میتوانند اهداف کالن فدراسیون هندبال را نشانه بروند و شرایط را بهمنظور تحقق
چشمانداز فراهم آورند.
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در جریان اجراي این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوري و اصول اخالق حرفهاي مرتبط با
موضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودنیها ،سازمانها و نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین رعایت
شده است .پیروي از اصول اخالق پژوهش در مطالعه حاضر رعایت شده و فرمهاي رضایتنامه
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