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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 sports-

loving 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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 هندبال ایران بازار توسعه ارائه راهبردهاي 

 3مسعود نادریان ،2علیرضا داوری ،1*یرسول نظر

 

 چکیده

 مطالعات نوع از موضوع به توجه با تحقیق بود.هندبال ایران بازار توسعه ارائه راهبردهاي هدف پژوهش 

 اطالعات آوريجمع کهاست  توصیفی و به لحاظ روش از نوع کاربردياستراتژیک؛ از لحاظ هدف 

خبرگان حوزه ورزش هندبال ایران  بودند.  کنندگانمشارکت .است پذیرفته انجام پیمایشی صورتبه آن

 هايروش از ترکیبی نمونه در نظر گرفته شد عنواننفر به 30 یبرف گلوله يریگبا استفاده از روش نمونه

 ساخته که روایی محقق  هالیستچکپژوهش،  استفاده شد. ابزار هادادهگردآوري و تحلیل  براي کیفی

طالعات از روش مصاحبه استفاده ا آوريجمعبراي  نمودند.آن را متخصصان تأیید  صوري و محتوایی

 زشتوسعه ورتعمیم ورزش در بین جامعه، کالن شامل هدف فدراسیون هندبال ایران داراي پنج  .شد

میق و ،  تعهااستان، ارتقا و تثبیت جایگاه سازمانی هندبال در تمامی ايحرفهقهرمانی، ارتقاي ورزش 

فدراسیون  راهبردهايرویکرد  از طریق ورزش هندبال بود. مدارياخالقتقویت روحیه جوانمردي و 

 روزایناهندبال ایران بر اساس ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردي در موقعیت تهاجمی قرار گرفت. 

از رهبران  یکی عنوانبهتعالی سازي برند فدراسیون هندبال ایران در حفظ وضع موجود در بازار رقابتی 

  انتخاب گردید. داراولویتاستراتژي  عنوانبهبازار 

 برنامه، فدراسیون، ورزش، هندبال بازاریابی، :  استراتژیک،کلیدی ایهواژه
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 مقدمه

 و اجتماعی رفاه که دانندمی تاحدي مردم و است  روشن و فهمقابل مردم عموم برايتوسعه مفهوم 

، نوع توسعه یافت. باالتري خواهد سطح توسعه، با هاآن اجتماعی زیست در عدالت و آزادي همچنین

د در محیط خو هايخواستهبه نیازها و  یابیدستیا حالتی از دگرگونی اجتماعی است که انسان براي 

محیط زیستی و اجتماعی خود را در جهت پاسخگویی به  کندمی. انسان همواره تالش کندمیایجاد 

 يهااس اندیشهبازسازي جامعه بر اس یبه معن وسعه(. تNazari, 2018نیازهاي خویش دگرگون سازد )

 اوريبانسان، باوريعلمۀ شامل سه اندیش ،هاي تازه در دوران مدرن. این اندیشهشودتعبیر می جدید

هاي سه اقدام اساسی درک و هضم اندیشه ،است. به همین منظور باید براي نیل به توسعه باوريآیندهو 

این  تحقق عملی ،شناسیآیندهید جد ابزارهايایجاد  با ها وتشریح و تفضیل این اندیشه آینده،

دیران سعی در افزایش و بهبود کیفیت م (. Laitinen & Meristö, 2018) ها صورت پذیرداندیشه

چرا . (Poursoltani, 2021 )برند باشگاه خود و جلب اعتماد مشتریان نمایند  محصوالتخدمات و 

 Sofi & et)دلبسته بشوند خدمات ورزشهواداران به  شودمیمشارکت و مداخله هواداران باعث   که

al, 2021). 

 کنند شناسایی موقعبه را آینده تهدیدهاي و هافرصت باید هاسازماندر عصر پر از عدم قطعیت، 

 & Khazaei) دهند قرار اولویت در خود استراتژیک ریزيبرنامه فرآیند در را هاآن به رسیدگی و

Aslaniyan, 2017 راوان و نوسانات ف پیچیدگیمشخصه اصلی آن  امروز که(. در دنیاي پر عدم قطعیت

 هايوشردر ادبیات استراتژي، بلکه در  تنهانهو  اندکردهتغییر  ریزيبرنامه هايمدلاست، رویکرد و 

 هايروش. روندمیاستراتژیک در شرایط عدم قطعیت پیش  ریزيبرنامهکاربردي به سمت 

 هایچیدگیپاستراتژیک در شرایط عدم قطعیت، این توانایی را دارند تا متغیرهاي کلیدي،  ریزيبرنامه

 روندهايو  هاتوسعهاز  ايچندگانهمتعدد و  هايتحلیلمحیطی را لحاظ کنند و  هايقطعیتو عدم 

اتژیک استر ریزيبرنامه(. Volif & Miner, 2010احتمالی آینده، بر مبناي تحلیل آینده ارائه دهند )

 آوردیمچوبی براي مدیریت استراتژیک در شرایط عدم قطعیت فراهم راچمبتنی بر تفکر آینده، 
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(Cristiyano & Alisio, 2017تفکر آینده .)است و ممکن است  تأثیرگذارتصمیمات درست  اخذبر  1

اندیشانه و (. بسیاري از افکار آینده Thorstad & Wolff, 2018آینده را به حال حاضر مرتبط سازد )

ت تخیل و تصور از آینده اس تأثیرتحت  هاآندرباره تحوالت و راهبردهاي نیل به  هاگیريتصمیم

(Darabi & et al, 2017 .) 

 تغییرات از ناشی يهاپیچیدگی همچنین و آینده دقیق بینیپیش در توانایی عدم با توجه به

 نیز و ریزيبرنامه هايفعالیت تفکر آینده دراز  گیريبهرهبا  محققان تا است شده سبب روزافزون،

2نگاريآینده واژه کنند. امروزه استفاده تحوالت بینیپیش
 . اینرودمی کار به ايگسترده صورتبه 

 شوندمی گیريتصمیم فرآیند باعث بهبود که است رویکردهایی از وسیعی طیف بیانگر واژه

(Sharifi& Jahangiri, 2017 .)و آورد دست به را ممکن هايآینده که کندمی تالش نگاريآینده 

 ,Palidow& ta alنماید) توجه آن به چگونگی رسیدن به آن، از پس و بشناساند را مطلوب آینده

 به منظر این . ازباشدمیاستراتژیک  ریزيبرنامه، نگاريآینده(. یکی از مفاهیم سازنده 2017

 نگریسته گذاريسیاست و استراتژي تدوین براي ورودي عناصر عنوانبه آن نتایج و نگاريآینده

 واژهکند.  دهیجهت اجرایی هايبرنامه و استراتژیک ریزيبرنامه به دارد سعی که شودمی

 و شودمی طرح نگاريآینده به نگاه نوع این در که است هاییواژه جمله از نیز جلوروبه ریزيبرنامه

 معرفی را محتمل هايآینده تواندمی فرآیند . اینشودمی شناخته آینده شناسایی فرآیند یک عنوانبه

 پردازدمی اهداف و تصمیمات اجتماعی و اقتصادي اثرات شناسایی و به تحلیل همچنین کند. تحلیل و

 (.Santagada, 2012) دهدمی قرار خود توجه را کانون آینده بر تأثیرگذار کلیدي عناصر شناسایی و

تحوالت  این با رویارویی براي ریزيبرنامه ضرورت کنونی عصر محیطی شدید تحوالت و هاپویایی

 در دهدمی نشان اخیر سالیان طی هاسازمان سرنوشت بر مروري ساخته است. نمایان ازپیشبیش را

 و محیط از صحیحی درک با اندتوانسته که اندبوده موفق ییهاسازمانو توسعه،  پیشرفت عرصه

                                                      
1. Future Thinking 

2. Forthcoming 
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 براي مناسب بستر و نموده تدوین خود مأموریت بر اساس را هاي مؤثرياستراتژي آن، تحوالت

 (. Nazari& et al, 2017آورند ) فراهم را هاآن اجراي

محیط داخلی و خارجی خود را  هاسازمانریزي استراتژیک فرآیندي است که از طریق آن برنامه

رده و گذاري ککنند، عالوه بر آن مسیر استراتژیک خود را پایهتحلیل کرده و شناخت کسب می

در همین راستا، تفکر راهبردي به (. Nazari & Pourabedi, 2013کنند )را خلق می هاییاستراتژي

حیطی م زمانی و معنایی براي تغییرات ممفهوم آمادگی ذهنی و اجرایی فرد براي انطباق با شرایط و تقد

یدان رقابت و خصوصیات م موقعبهآینده نیست، بلکه تشخیص  بینیپیشباشد. تفکر راهبردي می

(. در این راستا Shapira & et al, 2017هایی است که رقبا نسبت به آن غافل هستند )دیدن فرصت

 فزایش تنش در سازمان و در نتیجه اثربخشیخالقیت و خودمختاري باال به همراه کنترل کم، موجب ا

پاسخگو با شرایط  هايسازماندر این راستا امروزه  (.Elbanna, 2016شود )ریزي استراتژیک میبرنامه

هداف اثربخش در جهت ا طوربهآمیزي تعامل برقرار کرده و سازمان را موفقیت طوربهمحیط بیرونی 

شاهد تغییرات و تحوالت شگرف (، لذا Nazari & et al, 2014د )کنو مقاصد اصلی خود هدایت می

هاي مختلف هستیم، محیط با تالطم زیادي مواجه است و رقابت شدت زیادي پیدا کرده، در زمینه

گرا باشد محیط نگر وآیندهریزي بهره گیرند که هاي سازمانی براي موفقیت باید از نوعی برنامهسیستم

(Victor & Agamuthu, 2014 .) و  هاوتقمحیط داخل )  بینیپیشاستراتژیک  ریزيبرنامهاگر مبناي

( جهت تحلیل آینده در نظر گیریم، در جایی که بین تهدیدهاو  هافرصت( و محیط خارج )هاضعف

ن شرایطی در چنی رودمیو واقعیت تفاوت زیادي وجود داشته باشد، اثربخشی آن از بین  بینیپیش

صوص زمانی که این نوع تفکر میان مدیران میانی در سراسر سازمان توزیع شده تفکر استراتژیک بخ

 بینیپیشتفکر راهبردي  (.David, 2010) شودمیو اثربخشی سازمان  کاراییباشد، باعث بهبود و 

ه رقبا نسبت هایی است کخصوصیات میدان رقابت و دیدن فرصت موقعبهآینده نیست، بلکه تشخیص 

یک امري مهم به آن برنامه استراتژ تبعبهداشتن تفکر استراتژیک و  رسدمیبه نظر  ند.به آن غافل هست
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تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف  سازدمی، تفکر استراتژیک مدیر را قادر رودمیشمار 

رفاً ص وکارکسباست و چگونه این عوامل براي مشتري ارزش آفرینند. در محیط  مؤثر موردنظر

موفقیت ساز هستند که در خلق ارزش براي مشتري نقش کلیدي داشته باشند، در شرایطی که  عوامل

عوامل مزیت ساز رقابتی سریعاً در تحول است، تنها مزیت رقابتی پایدار فهم و بصیرت نسبت به 

با حاکمیت چنین تفکري، برخی از  (.Lashkarboloki, 2010)تشخیص مستمر این عوامل است 

امروز . اندنمودهخود راهبرد سازمانی خود را تدوین  مأموریتورزشی براي توفیق در  هايسازمان

دقیق  ریزيبرنامهبدون  هاآنپیچیده شده که  ايگونهبه هاسازمانروشن است که ساختار  وضوحبه

 ورزشی نیز از این مقوله مستثنی هايسازمانبه حیات خود تداوم بخشند و  توانندنمی وجههیچبه

هر سیستمی که خواهان موفقیت است، باید اهداف مشخص داشته باشد و نحوه و  روازایننیستند. 

، ریزيبرنامهاین نوع  (.Goharrostami& et al, 2013زمان رسیدن به آن اهداف را نیز مشخص سازد )

و  هاقوتراهبردي است که با بررسی محیط داخلی و خارجی سازمان،   ریزيبرنامهدر واقع همان 

 اندازچشمو تهدیدهاي  محیطی را شناسایی کرده و با در نظر داشتن  هافرصتداخلی و  هايضعف

 و براي دستیابی به این اهداف، از کندمیبراي سازمان تنظیم  بلندمدتو مأموریت سازمان، اهدافی 

بالقوه  رطوبههاي راهبردي را که چالش .کندمیراهبردي، اقدام به انتخاب راهبردهایی  هايگزینهبین 

  (.O’Boyle, 2015در پیش روي مدیران قرار دارد )

یدن رس منظوربهآن  و اهمیت نقش ارکان توسعه ترینمهمیکی از  عنوانبهورزش در هزاره سوم، 

توسعه سریع  خاطربهامروزه هر فرد (. Nazari & et al, 2017) است ناپذیراجتناببه توسعه پایدار 

صنعتی شدن در جمعیت، افزایش سرعت، وسایل نقلیه و مواد مصنوعی، غیره تمایل دارد با این وجود 

 ايتازههاي اخیر صنعت ورزش دوران جدید و در دهه(. Rathod, 2020د )از نظر سالمتی، سالم باش

زشی االها و خدمات وریک بخش اقتصادي در تولید ک عنوانبهورزش  کهطوريبه نمایدمیرا تجربه 

 ,Salimi ) رودمیبه شمار  21، یکی از درآمدزاترین صنایع در قرن کشورهاو توسعه اقتصاد ملی 

مربوط به آن، جایگاه مهمی در فرهنگ جوامع پیدا کرده  هايفعالیت، ضمن اینکه ورزش و (2015



 

  ۱۰6 ۱۴۰۰ زمستانم ، چهاردوره دوم، شماره                     فصلنامه علمی مطالعات بازاریابی ورزشی

 

عه گذار بر جامعوامل تأثیر عنوانبهبنابراین عناصر و ارکان مختلف درگیر در امر ورزش  است.

شود و از اهمیت زیادي برخوردار روز نیاز به ورزش بیشتر احساس میامروزي هستند چرا که روز به 

خش ب بدنیتربیتتوسعه ورزش و قرار داد اینکه  مدنظر. آنچه باید (Amorós & et al, 2020)است

هاي هاي استراتژیک در بخشاجتماعی در هر جامعه است و ارائه برنامه –مهمی از توسعه اقتصادي 

باشد. دستاوردهاي توسعه ورزش حوزه گسترده دارد و مختلف آن از اهمیت خاصی برخوردار می

ورزشی  هايسازمانبسیاري از  روازاین .شودمیموجب رونق اقتصادي و شکوفایی اجتماعی 

 هايموفقیتخود راهبرد الزم را تهیه کردند و با اجراي آن به  مأموریت برحسبکشورهاي مختلف 

 أموریتمورزشی براي توفیق در  هايسازمانخوبی دست یافتند. با حاکمیت چنین تفکري، برخی از 

 توسعهدي در راهبر ریزيبرنامهبا توجه به اهمیت . اندنمودهخود راهبرد سازمانی خود را تدوین 

مختلف از جمله ورزش، ضرورت توجه به این مهم نیز بیش از پیش واجب است و بدون  هايمقوله

 ايهسلیقمهم و  مقولهمسئوالن به این  توجهیکمورزش، عرصهدر  توسعهشک یکی از دالیل عدم 

با هوشمندي راهبردي مدیران و با استفاده مدیریت از  رسدمیچرا که به نظر  ،است عمل کردن

هاي ي خدمات، دسترسی به هدفورزشی در جهت ارائه هايسازمانمتغیرهاي رقابتی عملکرد 

 یابد.و پیشی گرفتن از رقبا بهبود می شدهنییتع

ه گذشته برنام هايسالطی  سدرمیو به نظر تأسیس گردید  13۵۴ در سال ایران فدراسیون هندبال

ون است، لذا از آنجا که فدراسی میشدهراهبردي مدونی نداشته و بیشتر بر اساس نظرات مدیران اداره 

هندبال ایران که رسالت تربیت نسل فعلی و آینده افراد درگیر در حوزه ورزش هندبال را به عهده 

عوامل  ج تحقیقات انجام شده پیرامون شناسایی. بررسی نتایباشدمیبرخوردار  بدیلیبیدارند از نقش 

با  آن است که پژوهش جامعی در رابطه دهندهنشانمحیط بیرونی اثرگذار بر فدراسیون هندبال ایران  

یقی جامع انجام تحق رسدمیشناسایی و تحلیل این عوامل در هندبال ایران صورت نگرفته، لذا به نظر 

چرا که  رسدمیدر این زمینه ضروري به نظر  نظرانصاحببا رویکرد استراتژیک و استفاده از نظرات 
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اگر این عوامل شناخته شوند موفقیت بیشتر مدیران فدراسیون هندبال ایران در دستیابی به اهداف را 

سیون هندبال ایران در شرایط و در پی خواهد داشت و این موضوع در رشد و پیشرفت و بقاي فدرا

محیط رقابتی و پرتالطم امروزي از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین مسئله اساسی 

محیط درونی و بیرونی مؤثر بر فدراسیون هندبال  هايمؤلفهو هدف از انجام این تحقیق، شناسایی 

ا توان امیدوار بود بي است که میراهبرد شناسیمحیط نظرانصاحبایران اساس نظر متخصصان و 

اجرایی شدن این امر بتوان فدراسیون هندبال ایران را در راه رسیدن به اهداف و چگونگی برخورد با 

یاري نمود. با توجه به مفروضات عنوان شده سؤالی که مطرح است این است  هاآنعوامل اثرگذار بر 

 اند؟ورزش هندبال ایران کدام بازارتوسعه  نگاريآیندهکه  مضامین استراتژیک 

 پژوهش شناسیروش

روش گردآوري اطالعات، از نوع تحقیقات  برحسباز نظر هدف کاربردي و  تحقیق حاضر

رسی مدارک به برکمی و کیفی  شیوهدو  ها بهدادهدر آن براي گردآوري  بود کهتحلیلی  -توصیفی

از مخاطبان و نخبگان، مصاحبه و برگزاري جلسات شوراي راهبردي پرداخته  نظرسنجیو مستندات، 

ران ستادي فدراسیون هندبال ایدر اختیار مدیران و کارشناسان  هاییفرمسپس اطالعات در قالب شد. 

 درتوسعه فدراسیون هندبال ایران شهودي شرایط  هايقضاوت بر اساسقرار گرفت و ایشان 

 تشریح کردند. در بخش کیفی برايرا افزاري انسان و  افزارينرم، فزارياسختمختلف  هايشاخص

 هاداده استفاده شد. فرایند تحلیل سازيمفهوم منظوربه از روش استقراي منطقی هاداده وتحلیلتجزیه

 هايگروهنظرها در  بنديطبقه، کدگذاري نظرها، هامصاحبهزیر بود: اجرا و ویرایش  صورتبه

از  گیرينتیجهان، تفسیر مفاهیم برآمده از تحقیق، ترکیب مفاهیم و در نهایت  مفهومی یکس

 با احصا شدهمختلف  هايشاخص مقایسهشهودي انجام گرفت. سپس محققان با  هايقضاوت

و  هافرصت، هاضعف، هاقوتماتریس  ،نظر مدیران و کارشناسان بنديجمعاستانداردهاي موجود و 

آماري خبرگان حوزه ورزش بودند. با استفاده از  جامعهرا استخراج کردند. ن هندبال ایرا تهدیدهاي

گیري هدفمند تا رسیدن به اشباع نظري در مورد تحلیل وضعیت موجود هندبال ایران روش نمونه
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استفاده  هادادهگردآوري و تحلیل  براي کمی و کیفی هايروش از ادامه پیدا کرد. ترکیبی گیرينمونه

اطالعات از روش مصاحبه و جلسات شوراي  آوريجمعبود، براي  لیستچکپژوهش،  شد. ابزار

و جلسات شوراي  نظرسنجیاطالعات مورد نیاز از روش مصاحبه،  آوريجمعراهبردي استفاده شد. 

آن را  صوري و محتوایی ساخته که روایی محقق  هالیستچکاز  از طریق استفاده راهبردي

 ماتریس از کمی بخش در نیاز مورد اطالعات وتحلیلتجزیه براي نمودند، انجام شد.صصان تأیید متخ

 در و  (QSPM)کمی راهبردي ریزيبرنامه ماتریس و  (SPACE)راهبردي اقدام و موقعیت ارزیابی

 شد.  استفاده منطقی روش استقراي از کیفی بخش

 هایافته

یون هندبال فدراس مأموریتتوسعه هندبال ایران،  نگاريآیندهفاز تئوریک برنامه استراتژیک  در

ن وفدراسی اندازچشم، «دبال در ایران هن  ايحرفهتوسعه و تعمیم ورزش همگانی، قهرمانی و »ایران 

از اقتدار و افتخارات ورزشی  توجهقابلتعالی هندبال ایران و داراي سهمی »   1۴0۴مذکور تا سال 

 هندبال ایران با جانبههمهبر پیشرفت  تأکید» کالن  هايمشیخطو در نهایت « 1۴0۴ایران تا سال

 هايتظرفیحداکثري از  گیريبهره، هايفعالیترویکرد برنامه محوري در فرایندها و  سازيجاري

 لمروهايقمتناسب با پراکندگی جمعیتی در  بالفعل و بالقوه ورزشی  فدراسیون و توزیع متوازن منابع

  در نظر گرفته شد.« جغرافیایی 
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 ارزیابی عوامل داخلی هندبال ایران -1جدول 

 داروزننمره  امتیاز وزن عنوان فاکتور

 30/0 3 10/0 وجود مدیران ورزشی  توانمند در حوزه ستادي هندبال ایران  

 30/0 3 10/0 وجود منابع انسانی متخصص هندبال ایران 

 30/0 3 10/0 در هندبال  افزاريسختوجود منابع 

 30/0 3 10/0 برگزاري رویدادهاي ورزشی منسجم در حوزه هندبال

 0.1۵ 3 0۵/0  هاخانمنگاه متوازن و عدالت محور در ارائه خدمات به ورزش آقایان و 

 30/0 3 10/0 هندبال ایران  ايحرفهدر اختیار داشتن تیم ورزشی در لیگ 

 1۵/0 3 0۵/0 آسیایی  هايتورنمنتدر  شدهکسب هايموفقیت

 1۵/0 3 0۵/0 توانمندي  هندبال ایران در برگزاري رویدادهاي بزرگ ورزشی 

 10/0 1 10/0 نبود برنامه استراتژیک در هندبال ایران  

 10/0 1 10/0 درآمد زائی نامناسب هندبال ایران  

 0۵/0 1 0۵/0 نامناسب بودن تعامالت مدیران فدراسیون با حوزه آموزشی 

 10/0 1 10/0 نداشتن حامی مالی پایدار در هندبال 

 30/2 - 1 جمع کل

 30/2  در ماتریس عوامل داخلی هندبال ایران  جمع امتیاز وزن عددک اشماره ی نتایج در جدول

 .دهدمیرا نشان 
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 ارزیابی عوامل خارجی هندبال ایران -2جدول 

 داروزنامتیاز  امتیاز وزن عنوان فاکتور

 ۴0/0 ۴ 10/0 جمعیت جوان کشور

 20/0 ۴ 0۵/0 جذابیت ورزش براي عموم مردم

 1۵/0 3 0۵/0 تصور مثبت ورزش کشور از هندبال ایران  

 1۵/0 3 0۵/0  ۴۴بر توسعه و ارتقاء ورزش در قانون برنامه ششم ) فرصت( بند  تأکید

 1۵/0 3 0۵/0 ورزشی گسترده سایر دستگاهی متولی ورزش و نهادها هايزیرساخت

 1۵/0 3 0۵/0 وجود استعدادهاي ورزشی سرشار در جامعه

 1۵/0 3 0۵/0 هااستانوجود اساتید، مربیان ، داوران ، مدیران و متخصصان در هندبال 

 1۵/0 3 0۵/0 هااستانوجود خیران ورزشیار در 

 1۵/0 3 0۵/0 کشور به ورزش بلندپایهدید مثبت مسئولین 

 10/0 2 0۵/0 افزایش میزان گرایش به تفریحات ناسالم و مواد مخدر در میان جوانان

 0۵/0 1 0۵/0 موانع فرهنگی و اجتماعی در مشارکت بانوان در ورزش 

 10/0 1 10/0 افزایش قیمت محصوالت و خدمات ورزشی

 10/0 1 10/0 و ناپایدار اقتصادي کشور نامناسبشرایط 

 0۵/0 1 0۵/0 دولتی و خصوصی به حمایت مالی از هندبال  هايشرکتتمایل  نداشتن 

 0۵/0 1 0۵/0 هارسانهپوشش نامناسب اخبار ورزش هندبال از طرف 

 0۵/0 1 0۵/0 ورزش کشور با هندبال ایران   هايسازماننامناسب  همکاريتعامل و 

 0۵/0 1 0۵/0 وجود موانع مختلف در جذب حمایت حامیان مالی و حق پخش تلویزیونی 

 2.2۵ - 1 جمع کل

هندبال ایران   جمع امتیاز ضعف  نقاط قوت و ماتریس عوامل داخلی  شماره دو در جدول  هایافته

 .دهدمیرا نشان  2۵/2  وزن عدد
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 ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک هندبال ایران -1شکل

دار عوامل داخلی و خارجی توسعه پای هاياستراتژي بنديرتبه بر اساسشماره دو در شکل  هایافته

 .دهدمینشان  رقابتی، استراتژي منتخب را در موقعیت استراتژي هندبال ایران

توسعه ورزش قهرمانی، ارتقاي پنج هدف کالن هندبال ایران شامل: تعمیم ورزش در بین جامعه، 

حیه ،  تعمیق و تقویت روهااستان، ارتقا و تثبیت جایگاه سازمانی هندبال در تمامی ايحرفهورزش 

 از طریق ورزش هندبال بود. در جدول ذیل راهبردهاي متناسب با هر مدارياخالقجوانمردي و 

 هدف کالن آورده شده است.
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 اهداف کالن هندبال ایران هایحوزهمتناسب با  هایاستراتژی -3جدول

متناسب با اهداف کالن هندبال استراتژي  1۵ي جدول شماره هفت در مجموع هایافتهبر اساس 

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.

 هااستراتژی اهداف کالن

تعمیم ورزش 

هندبال در بین 

  جامعه

 ورزش همگانی هندبال  رویدادهايو  هافعالیتبر توسعه و تعمیم  تأکید 1

 و عملکرد ورزش همگانی  فدراسیون هندبال  هافعالیت سازيبرجسته 2

 راهبردي ورزش به مسئولین   هايکاستیسازي و شفافیت هاضعفبر انعکاس  تأکید 3

  بانک اطالعات جامع هندبال اندازيراهجهت  زايدرون هايظرفیتتوجه به استفاده از  ۴

 

توسعه ورزش 

قهرمانی هندبال 

 در سرتاسر کشور 

 ورزش قهرمانی  رویدادهايو  هافعالیتبر توسعه و تعمیم  تأکید 1

 بر تعامل حداکثري معاونت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک  تأکید 2

  هارسانهارتقاي سطح تعامل با  3

  یرضروريغ هايفعالیتانقباضی مالی در  هايسیاستورانه  همراه با بر رعایت بر مدیریت بهره تأکید ۴

 مایشی بر تدوین سند آ تأکیدبر برنامه محوري و بازنگري در راهبردها و رویکردها با  تأکیدتوجه و  ۵

ارتقای ورزش 

در   ایحرفه

 رشته هندبال

 فدراسیون هندبال ایران    ايحرفهورزش  هايتیمو عملکرد  هافعالیت سازيبرجسته 1

 وزارت ورزش در راستاي ارتقاي برند  فدراسیون هندبال ایرانترغیب و کسب حمایت حداکثري  2

 بر درآمدزایی حداکثري از منابع در اختیار هندبال  تأکید 3

ارتقا و تثبیت 

  جایگاه هندبال 

 ۴۴جایگاه و اهمیت ورزش در راستاي تثبیت و پایداري هندبال با توجه  به بند  سازيبرجسته 1

 کلی برنامه ششم توسعه هايسیاست

تعمیق و تقویت 

روحیه 

جوانمردی و 

 مداریاخالق

 تسهیل شرایط حضور حداکثري خیران ورزش یار در  هندبال ایران  1

 و استفاده حداکثري از نهضت داوطلبی در رویدادها  سازينهادینهبر  تأکید 2
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 QSPMماتریس ایران   بر اساس هندبال  داراولویت هایاستراتژی -4جدول 

 عنوان استراتژی نمره برچسب 

SO3 81/2 ورزش قهرمانی  رویدادهايو  هافعالیتبر توسعه و تعمیم  تأکید 

ST1 71/2  هارسانهارتقاي سطح تعامل با  

SO2 ۵8/2 جایگاه و اهمیت ورزش در راستاي تثبیت و پایداري هندبال  سازيبرجسته 

WO1 ۵1/2  ایشی بر تدوین سند آم تأکیدبر برنامه محوري و بازنگري در راهبردها و رویکردها با  تأکیدتوجه و 

ST2 ۵0/2 و عملکرد ورزش همگانی و قهرمانی  فدراسیون هندبال ایران   هافعالیت سازيبرجسته 

SO1 ۴8/2 بر تعامل حداکثري معاونت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک  تأکید 

WT1 ۴6/2 یرضروريغ هايفعالیتانقباضی مالی در  هايسیاستهمراه با بر رعایت   ورانهبهرهبر مدیریت  تأکید  

SO7 1/2  تسهیل شرایط حضور حداکثري خیران ورزش یار در  هندبال ایران 

WO5 30/2 بر درآمدزایی حداکثري از منابع در اختیار هندبال  تأکید 

بر  دتأکیهندبال ایران شامل:  داراولویتي جدول شماره هشت سه استراتژي هایافتهبر اساس 

 سازيتهبرجسو  هارسانهورزش قهرمانی، ارتقاي سطح تعامل با  رویدادهايو  هافعالیتتوسعه و تعمیم 

 .باشدمیجایگاه و اهمیت ورزش در راستاي تثبیت و پایداري هندبال 

 گیرینتیجهبحث و 

 ايمینهزاست، زیرا محیط همانند بستر و  انکارناپذیراجتماعی  هايپدیدهعوامل محیطی بر  تأثیر

 أثیرتو بر آن  پذیردمی تأثیرو از عوامل محیطی  افتدمیاست که پدیده اجتماعی در آن اتفاق 

قطعیت  عدم نام به عصري پیدایش به منجر دنیاي کنونی، در تغییرات روزافزون . سرعتگذاردمی

است. از  داده قرار کنونی پیچیده هايسیستم پیش روي را تهدید و فرصت از سرشار محیطی و شده

ورزشی خدمات مشابهی را به مشتریان  هايسازمانهندبال مانند  فدراسیون آنجا که در حوزه ورزش 

ون حفظ آن است. مدیران این فدراسی ترمهمدهند، رقابت بر سر دستیابی به مشتري و از همه ارائه می

و  گراییبازار کارگیريبهکرده و با باید از هوشمندي راهبردي خود در رسیدن به این هدف استفاده 
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پردازند. بر شان بهاي مشتریانها و خواستهو برآوردن نیاز هافدراسیونکارآفرینی به رقابت با دیگر 

ل بخشی از شغ عنوانبههمین اساس مدیران فدراسیون هندبال باید از رویکرد هوشمندي راهبردي 

 هايسازمان ،. آنچه مسلم استاستفاده کنندگیري کلید اصلی تصمیم عنوانبهخود بهره برده و از آن 

براي بقا و دوام در عرصه رقابت جهانی به  هاحوزهو نهادهاي سایر  هاسازمانورزشی مانند اکثر 

 ورزشی کشورهاي مختلف هايسازمانبسیاري از  کهطوريبه، اندشدهسازمانی راهبرد محور تبدیل 

تند. خوبی دست یاف هايموفقیتخود راهبرد الزم را تهیه کردند و با اجراي آن به  مأموریت بر اساس

نبال شفاف، به د اندازچشممزبور عالوه بر دارا بودن برنامه راهبردي و  هايسازمان اياندیشهن با چنی

نیز هستند و امیدوارند با اجراي این راهبردها به اهداف  المللیبینملی و  هايعرصهحضوري موفق در 

 تعیین شده، با حداقل انرژي و منابع دست یابند.

ه خوبی تا ب کندمیمهمی که به مدیران کمک  هايماتریسی از استراتژیک یک هايمدل بر اساس

مطابقت دهند ماتریس  هاسازمانشرایط موجود جاري در  بر اساسسازمان را  هايفعالیتو  فرایندها

دو ماتریس ارزیابی محیط داخلی و ماتریس  بنديجمع. این ماتریس از باشدمیداخلی و خارجی 

 هايعفضو  هاقوتداده شده به  مؤثر. با توجه به رتبه و وزن آیدمی به دستارزیابی محیط خارجی  

، این عدد نشان آمدهدستبه 2۵/2محیط داخلی حوزه هندبال ایران، نمره ماتریس عوامل داخلی 

ال و بیانگر آن است که فدراسیون هندب باشدمیکه وضعیت محیط داخل در حد نسبتاً مناسب  دهدمی

 و فرایندهاراهبردها،  رسدمیاست. به نظر  برخوردارخوبی  هايقوتایران از لحاظ عوامل درونی از 

ا . این امر مستلزم آن است که بباشدمیاز طرف کارشناسان و مدیران مناسب  اتخاذشده هايفعالیت

مگیر دقیق و مدون شاهد توسعه و پیشرفت چش ریزيبرنامهموجود با  هايظرفیتو  هاپتانسیلتوجه به 

متناسب  ازيسبهینه هاياستراتژيالزم است  روازایناین طرح با محوریت تولید و انتقال دانش باشیم، 

ها و کارشناسان در راستاي رسیدن به وضعیت مطلوب اتخاذ گردد. پس با اهداف توسط  استراتژیست

هندبال ایران نمره ماتریس عوامل خارجی شاخص  تهدیدهايو  هافرصت مؤثراز رتبه و وزن بندي 



۱۱5   هندبال ایرانبازار توسعه ارائه راهبردهاي 

 

 

وضعیت محیط خارج در حد نسبتاً خوبی قرار دارد، هر  دهدمیآمد. این عدد نشان  به دست 30/2

و  و عوامل بیرونی هافرصتاز  گیريبهرهچند از نظر عوامل بیرونی داراي تهدیدهایی است، لذا با 

( و 2۵/2کلی از تحلیل نمره عوامل داخلی ) صورتبه. سازدمیمشکل مواجه  خارج از اختیار را با

توان استنباط نمود که براي رسیدن به وضعیت مطلوب بیشتر ( می30/2تحلیل نمره عوامل خارجی)

ي هارصتفوضعیت را بهبود بخشید.  هرچند گاهی در خارج از سازمان  هايقوتاز  گیريبهرهباید با 

 هافرصتاز این  تواندنمیوجود دارد ولی سازمان به سبب داشتن ضعف داخلی بسیار مناسبی 

برسد.  به حداکثر هافرصتنماید. در این راهبرد باید سعی شود نقاط ضعف به حداقل و  برداريبهره

ضعیت موجود ، وشودمیکه از تفسیر ماتریس تعیین وضعیت محیط درون و بیرون استنباط  طورهمان

ن در محدوده حفظ و پیشرفت خدمات قرار گرفته است. راهبردهایی که در این وضعیت هندبال ایرا

منطبق بر ارائه خدمات نوین و بروز رسانی خدمات گذشته منطبق بر نیازهاي  رودمیبیشتر به کار 

د نوع و نفوذ خدمات ورزشی خو بایستمیاین اداره  رسدمی. به نظر باشدمیفدراسیون هندبال ایران 

 خود توسعه دهد. مأموریتدر محیط داخلی و پیرامونی منطبق با را 

 تعیین شود، سازمان اهداف و منظرها باید ابتدا راهبردي تدوین برنامه براي اینکه به توجه با

شامل  شده در نظرگرفته اندازچشم به توجه کالن هندبال ایران با اهداف هایافته بر اساس روازاین

 با کسب افتخار در راستاي هندبال همراهتعمیم ورزش هندبال در بین جامعه، توسعه ورزش قهرمانی 

جایگاه  هندبال، ارتقا و تثبیت ايحرفهارتقاي حداکثري برند فدراسیون هندبال ایران، ارتقاي لیگ 

عان باید اذدر جامعه بود.  مدارياخالقسازمانی هندبال در ایران، تعمیق و تقویت روحیه جوانمردي و 

در ال با توجه به جایگاه هندبي فدراسیون هندبال ایران  تأثیرگذارو کالن  هايسیاستاهداف و  نمود

 اهداف ادامه در و شوند تفسیر درستیبه بایستمی تدوین شده منظرهاي قالب در ورزش کشور

 زمینه تا شود طراحی اجرایی اقدامات و سالیانه اهداف کمی، ، اهدافهاسنجه راهبردي، و بلندمدت

 .شود مهیا شده تدوین راهبردهاي صحیح اجراي
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موقعیت استراتژیک هندبال ایران در ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردي در  هایافتهبر اساس 

است. الزم به ذکر است ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام  آمدهدستبهرقابتی  هاياستراتژيموقعیت 

 به دست هاي رقابتیاستراتژیک از برآیند توان مالی، توان خدمات یا صنعت، ثبات محیطی و مزیت

می، تهاج هاياستراتژيالزم از منظر  هاياستراتژيآید و نهایتاً بر اساس وضعیت موجود اتخاذ می

ل قرار داده حلیتدافعی را مورد ت هاياستراتژيرقابتی و  هاياستراتژي، کارانهمحافظه هاياستراتژي

ردد گاي که از این برآیند حاصل مینماید. نتیجهسازمان را مشخص می هاياستراتژيو رویکرد 

گی هندبال باید شایست هايفعالیتحاکی از این است که فدراسیون هندبال ایران در اجراي بهینه 

توسعه و  بر تأکیدشامل  داراولویتراهبردهاي  ترینمهم هایافتهاصولی خود را حفظ کند. بر اساس 

ایگاه ج سازيبرجسته،هارسانهورزش قهرمانی، ارتقاي سطح تعامل با  رویدادهايو  هافعالیتتعمیم 

کلی برنامه ششم  هايسیاست ۴۴و اهمیت ورزش در راستاي تثبیت و پایداري هندبال با توجه  به بند 

دوین سند بر ت تأکیدبر برنامه محوري و بازنگري در راهبردها و رویکردها با  تأکیدتوسعه،توجه و 

 أکیدتو عملکرد ورزش همگانی و قهرمانی  فدراسیون هندبال ایران،   هافعالیت سازيبرجستهآمایشی،

دیریت بر م تأکیدبر تعامل حداکثري معاونت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک،

سهیل ، تغیرضروري هايفعالیتانقباضی مالی در  هايسیاستهمراه با بر رعایت   ورانه  بهرهبهره 

ع بر درآمدزایی حداکثري از مناب تأکیدشرایط حضور حداکثري خیران ورزش یار در  هندبال ایران و 

 .  باشدمیدر اختیار هندبال 

بال به خوبی نقشه راه فدراسیون هنداز این طریق  تواندمیباید اذعان نمود فدراسیون هندبال ایران 

هر یک از اهداف مشخص و با تمرکز با هر یک از این  داراولویت هاياستراتژيجهت تمرکز بر 

به نظر  اتخاذ روازاین. گرددمیاهداف راهبردي شرایط تحقق اهداف کالن فدراسیون هندبال تسهیل 

تفکر استراتژیک در بین مدیران در راستاي کارآمدي هر چه بهتر  سازينهادینهمنجر به  رسدمی

 عنوانهبهندبال را فراهم آورده و تعالی سازي برند فدراسیون در حفظ وضع موجود در بازار رقابتی 
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ن انتخاب گردید. مدیران با استفاده از برنامه تدوی داراولویتاستراتژي  عنوانبهیکی از رهبران بازار 

قق تح منظوربهاهداف کالن فدراسیون هندبال را نشانه بروند و شرایط را  توانندمیشده حاضر 

 .فراهم آورند اندازچشم

 مالحظات اخالقی

بط با اي مرتدر جریان اجراي این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوري و اصول اخالق حرفه

نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین رعایت ها و ها، سازمانموضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودنی

نامه هاي رضایتدر مطالعه حاضر رعایت شده و فرم پیروي از اصول اخالق پژوهش شده است.

 .ها تکمیل شدآگاهانه توسط تمامی آزمودنی

 حامی مالی

 .هاي مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شدهزینه

 تعارض منافع

الً در هیچ ین مقاله قبت و امقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده اسبنابر اظهار نویسندگان 

اي اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و صرفاً جهت بررسی و چاپ به فصلنامه مطالعات نشریه

 بازاریابی ورزشی ارسال شده است.
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