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کمیته ملی المپیک
کمیسیون همبستگی المپیک

ورزشویژگی های برنامه ریزی راهبردی در 

حسین اکبری یزدی، علیرضا الهی
دانشگاه خوارزمی





چشم انداز سازمان

و جذاب براي سازمانقابل تحققآينده واقع گرايانه ، 

بيان صريح سرنوشتي كه سازمان بايد بسوي آن حركت كند

هنر ديدن ناديدني ها
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Where we 

were ?

Where we 

are ?

Where we are 

going ?
Past 

Present 

Future 
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:عليه السالمعليقال 
من این، في این، الي اینرحم اهلل امرء علم 

من این 

في این 

الي این 

:فرمودند(ع)علي حضرت 
خدا رحمت كند كسي را كه بداند 

ازكجاست ؟ 
در كجاست ؟ 

به كجا مي رود ؟
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كاركردهاي چشم انداز

.دهدميوانرژيكندميايجادتعهد-1
.بخشدميامعنمديرانوكاركنانكاريزندگيبه-2
.دهدمينشانراسازمانبرتراستاندارد-3

.دهدميپيوندبهمراآيندهوحال-4
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اگر توانستيد كاري را تصور كنيد ، ”

“حتما مي توانيد آن را انجام دهيد

والت ديسني
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:کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران چشم انداز 

سازمانی پویا و مستقل، کاروان ورزشی موفق و اخالق گرا و جامعه ای

آشنا با آرمان های جنبش المپیک



ارزش هاي سازماني
سازمانيكاساسيوپاديراعتقادياصول
ندارندنيازتوجيهيهيچبهجاويدانراهنماياصولعنوانبهسازمانيكمحوريهايارزش.
دهدنميتغييرراخودهايارزش،محيطيتغييراتبرابردرواكنشعنوانبهسازمانيك
نامندمينيزسازماناخالقيهايكدراسازمانمحوريهايارزش
ودبخواهدهارفتاروگيريتصميمبرايرهنموديكههستندسازماندرراهنمااصولهاكداين
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( Values)ارزش ها  ( Goals)اهداف 

ارزش ها بايد در حال محترم شمرده شوند اهداف متعلق به آينده هستند

ارزش ها رعايت مي شوند اهداف تعيين مي شوند

م بر اساس ارزش ها ، مسير ها هميشه مستقي
هستند

در حوزه اهداف بعضي اوقات جايي كه قرار 
تقيم است به آن برسيد يك خط يا مسير مس

نيست

ارزش ها بر كاركنان اعمال نمي شود بلكه با 
آنها عمل مي كند، اين يك فرايند دسته 

جمعي است

.اهداف به كاركنان ابالغ مي شود 
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ارزش های 

محوری

احترام متقابل

کار تیمی و 

خرد جمعی

هبازی منصفان

شفافیت و 

پاسخگویی

مسئولیت های 

اجتماعی

عدالت 

محوری

برنامه محوری

نی شایسته گزی

و شایسته 

ساالری



(Mission)ماموريت

دليل وجودي يك سازمان
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ويژگي هاي ماموريت

ماموريت يك هدف بلندمدت است.
ماموريت هيچ وقت از بين نمي رود.
ماموريت بوجود آوردن ارزش ها و عقايد مشترك بين كاركنان سازمان است.
ماموريت مختص و مخصوص سازمان است.
ماموريت اهداف سازمان را مشخص مي كند.
مبناي تخصيص منابع سازمان است.
را از ساير سازمانها متمايز سازدسازمان.
بصورت يك سند كتبي ارائه گردد.
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بيانيه ماموريت خوب

انگيزاننده و جذاب

تاكيد بر ارزشها و سياست هاي اصلي

جنبه رقابتي

رويكرد بلند مدت 

كوتاه و مهم و معنادار



ويژگي هاي بيانيه ماموريت مناسب 

آرماني بودن
كلي بودن
وحدت بخش بودن
ودنالهام بخش ب
 بودنمستند
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بيانيه ماموريت سازمان ورزشي

:  قبيلبيان شفاف و روشني از آن چه اساسا سازمان ورزشي به دنبال آنست با طرح سواالتي از
فعاليت هاي اصلي ما چيست ؟
 ايم؟آمده براي چه به وجود
مشتريان ما چه كساني هستند؟
در حال حاضر چه هستيم و به دنبال چه هستيم؟
بازار ما چيست؟
تكنولوژي مورد استفاده ما چيست ؟
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؟هستندكسانيچهشركتمشتريان:مشتريان.1

؟چيستسازمانعمدهخدماتومحصوالت:خدماتيامحصوالت.2

؟كندميرقابتكجادرسازمان,جغرافيايينظراز:بازارها.3

؟كندمياستفادههاآوريفنترينپيشرفتهازسازمانآيا:آوريفن.4

؟استبرخوردارالزمتعهدازماليسالمتورشدبرايسازمانآيا:سودآوريورشد,بقابهتوجه.5

؟چيستسازماناصلياخالقيهاياولويتوآرزوها,هاارزش,باورها:فلسفه.6

؟استممتازشايستگييارقابتيمزيتچهدارايسازمان:ممتازويژگي.7

يمنشانمناسبواكنشمحيطيوجامعه,اجتماعيمسائلبهنسبتسازمانآيا:مردمتصوربهتوجه.8
؟دهد

؟آيندميحساببهسازمانبرايارزشمنددارايينعنوابهكاركنانآيا:كاركنانبهتوجه.9

تشكيل دهنده مأموريت سازماناجزاي برخي 
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بيانيه ماموريت فدراسيون تنيس جمهوري اسالمي ايران

كاركناني فدراسيون تنيس جمهوري اسالمي ايران فدراسيوني است پيشرو و برنامه محور كه با بهره گيري از

ده با كليه شايسته ساالري همراه با تعامل سازنكارتيمي و متخصص و با انگيزه، كيفيت محوري، شفافيت، 

ستفاده اين فدراسيون با ا. به رشد و توسعه تنيس در تمامي رده هاي سني زنان و مردان مي پردازدذينفعان، 

و از شايستگي هاي ممتاز ورزش تنيس و بهره مندي از فناوري هاي به روز، همزمان با رعايت اصول كارايي

ي خانواده استعدادها پرداخته و به دنبال ارتقاء جايگاه بين المللي فدراسيون و تعالپرورش اثربخشي به 

. تنيس ايران در عرصه هاي بين المللي است





(  KPA)حیطه های کلیدی عملكرد
Key Performance Area

حوزه های اساسی و مهم فعالیت هر سازمان 



ساختار، اساسنامه و فرایندهای سازمانی

منابع انسانی

المپیزم و مسئولیت اجتماعی

بازی ها و رویدادها

دیپلماسی و روابط بین الملل

تحقیق و توسعه

بازاریابی و منابع درآمدی پایدار

ارتباطات و رسانه ها

زیرساخت ها

د 
كر

مل
 ع

ی
ید
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ی 
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تحليل محيط سازمان ورزشي
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SWOT Analysis

Strengths

Weaknesses

Opportunities

Threats
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External:
Threats

Opportunity

Internal:
Strengths

Weakness

SWOT Analysis



تحليل محيط سازمان

:محيط بيروني
 كالنمحيط(Macro :) محيط دور (سياسي، اقتصادي، اجتماعي فرهنگي، تكنولوژي، قانوني، زيست محيطي  :PESTEL)
محيط خرد(Micro : )(، رقبا، بازار كسب وكار ورزشيمشتريان)محيط نزديک

:  محيط دروني
 سازمانيرويكرد منابع(5M :) تسهيالتي و + منابع مالي، فيزيكي، انساني، مديريتي، اطالعاتي..
رويكرد وظايف سازماني(POSDCORB)
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سازمان ورزشيدر ( Core Competency)كليديويژگي هاي يك شايستگي 

براي شما مزيت رقابتي ايجاد كند.

در بازارهاي مختلف كاربرد داشته باشد.
رقبا سخت بتوانند از روي آن تقليد كنند.

پاهان جزو شايستگي تعداد باالي هواداران متعصب و قدمت باشگاههايي نظير پرسپوليس، استقالل، تراكتورسازي و س
.  هاي كليدي اين باشگاهها هستند



راتبه منظور تحليل محيط و تعيين انتظاSCOREكاربرد رويكرد 

قوت ها(Strenghts)
محدوديت ها(Constraints)
فرصت ها(Opportunities)
ريسك ها(Risks)
انتظارات(Expectations)



تناسب نيروي انساني موجود با فعاليت هاي در حال اجراعدم -1
در تهرانNOAو  NOCفعاليت هاي تمركز -2
و تشكيالت سنگين و غيرچابكساختار -3
برنامه بودن كميسيون هابي -4
بودن نقش كميسيون ها و تركيب نامناسب اعضاي آنهاكمرنگ -5
NOCنبودن نحوه تعامل بين كميسيون ها و بدنه اجرايي واضح -6

NOCهزينه ضعيف در برنامه ريزي ها و فعاليت هاي مديريت -7

تشكيالت موازي در كميته ملي المپيك، آكادمي و مركز نظارت تيم هاي مليوجود -8
تضمين اجرايي براي برنامه هاي راهبردينبود -9

در ارتباط با انتخابات و ساير مواردNOCابهامات و ضعف هايي در اساسنامه وجود -10
از وزارت ورزشNOCتفكيك مشخص وظايف و ماموريت هاي عدم -11
نامشخص، ناكارآمد و طوالنيفرايندهاي -12
نبودن شرايط احراز، شرح وظايف و عناوين پست هاي سازماني كاركنان و مديرانمشخص -13
NOCسازمان هاي غيررسمي در وجود -14

هاي ساير كشورهاNOCبا اركان تعريف شده در اكثر NOCتطابق اركان عدم -15
NOPAو   NOCروز نبودن آيين نامه ها و ساختار سازماني به -16

IOAتناسب كافي بين ساختار سازماني آكادمي با مأموريت هاي عدم -17

بودن برخي بندهاي اساسنامه در انتخاب اعضاي هيأت رئيسه و هيأت اجراييناكارآمد -18
وظايف بخش بين الملل و ساير بخش هاتداخل -19





تعيين اهداف سازماني

اهداف كيفي ( انتظار :Expectation)
 (شاخص های كليدی عملکرد) اهداف كمي
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:(Expectation)انتظار
مانيچابك و به روز، توام با فرآيندهاي شفاف سازسازماني 



:(Expectation)انتظار
متعهد و با انگيزهبهره ور، نيروي انساني شايسته، 



:(Expectation)انتظار
ورزشي متعامل در بازي ها و رويدادهاياثربخش و مديريت توانمند، 



براي سازمان ورزشياختصاصي خوب ويژگي يك هدف 
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(استراتژي) تدوين راهبرد
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ف وي ژگي هاي استرات ژي از نظر راسل اي كا

 به دور از جزييات
سراسر سازماني
 به دور از اجرا

39



:ريچارد روملت
استراتژي خوب، استراتژي بد

استراتژي پاسخي است منسجم به چالشي مهم
تشخيص، سياست راهنما، اقدام منسجم
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انواع استراتژی های عمومي مایکل پورتر

مقایسه با رقباهای سازمان در به حداقل رساندن هزینه :  رهبری هزینه

مقایسه با رقباسازمان در تمایز بين محصوالت و خدمات :تمایز

خاص از مشتریان گروهي تمركز فعاليت ها برای خدمات رساني به : تمركز
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NOCو بهبود مدیریت منابع انسانی در توسعه : راهبرد نمونه



فدراسیون ها جهت حضور در اعزام ها و کاروان های ورزشیتوانمندسازی : راهبرد نمونه



کمدیریت و برنامه ریزی آموزش المپیتقویت : راهبرد نمونه



پست های موثر بین المللی و برنامه ریزی جهت کسب آنهاهدف گذاری : راهبرد نمونه









:(Expectation)انتظار
محور و متنوع ياز سازماني علم محور و متقاضي پژوهشهاي كاربردي و آموزش هاي تخصصي ن



آموزش های تخصصی، نیازمحور و متنوعتوسعه : راهبرد اول

برنامه ريزي جهت آموزش هاي مربيگري تخصصي بخصوص از طريق المپيک سوليداريتي
آموزش به ورزشكاران براي دوران پساورزشي با حمايت سوليداريتي

انجام نيازسنجي آموزشي از منابع انساني، فدراسيون ها و افراد مرتبط
هتامين محتواي علمي و آموزشي به روز و با كيفيت براي برگزاري دوره هاي اموزشي در كميت

تنوع و نوآوري در روش هاي آموزش
برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک با دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي
تقويت تعامل آكادمي ملي المپيک با دانشگاه ها و اعضاي هيات علمي

اختصاص بودجه اي خاص براي آموزش منابع انساني سازمان هاي المپيكي
آموزش هاي ضمن خدمت منابع انساني و ارتباط آن با ارتقا و پاداش

؛ فن مديريت بحران، مديريت راهبردي، مديريت عملكرد) آموزش هاي كاربردي به مديران عالي ورزش كشور 
..(بيان، فن مذاكره و 



محورپژوهش های کاربردی و تقاضا توسعه : راهبرد دوم

تغيير معيارهاي ارزشيابي پژوهش ها با رويكرد كاربردي

حركت به سمت پژوهش هاي هدفمند و سفارشي براي رفع نيازهاي كميته و فدراسيون ها

حمايت مالي از پايان نامه، رساله ها و طرح هاي دانشجويي مرتبط با المپيک

تعيين متولي فعاليت هاي پژوهشي در ساختار سازماني

استفاده از ظرفيت دانشگاه ها و مراكز پژوهشي در انجام پژوهشي هاي كاربردي كميته

پيش بيني بودجه مشخص ساليانه براي فعاليت هاي پژوهشي تقاضامحور






