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Aims Strategic planning is a key element for organizational excellence and an essential tool for 
organizational effectiveness. The aim of this study was to determine the strategic planning for 
veterans of Mazandaran province, Iran. 
Instruments & Methods This descriptive-survey research with strategic type was conducted 
in 2017 among 58 managers and deputies of the Martyr Foundation and Sacrifier Affairs in 
Mazandaran Province, Iran and the subsidiary cities; the samples were entered in the study by 
total count method. The research tool was a researcher-made questionnaire on the strengths, 
weaknesses, opportunities, and threats of veterans of Mazandaran province. The data were 
analyzed by SWOT and QSPM, using descriptive statistics and the Friedman test.
Findings There were 17 strength points, 25 weakness points, 13 opportunities, and 19 threats 
in the field of veterans sporst in Mazandaran province; after analyzing them in the SWOT matrix, 
it was determined that the strategic position of veterans of Mazandaran province is in WT 
region, and based on the strategic analyses, the important strategic plans were programmed 
for developing veterans’ sports in this province.
Conclusion The most important strategic plans to develope veterans sports in Mazandaran 
province include developing a strategic plan and continuous monitoring and evaluation of 
community sports and championship sports, creating a reward system for the recruitment of 
veterans and sacrifiers in sports, creating a coherent voluntary system, NGOs, creativity, and 
innovation in sports activities of veterans and sacrifiers, organizing regular sports competitions 
held in citeies and provinces with motivation to participate in sports activities, and activating 
the marketing sector and attracting financial resources in support of community sport and 
championship sport  .
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ریزی راهبردی ورزش جانبازان استان  برنامه
  مازندران

  
  PhD گلوگاهی ارشد رحیمی
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  چکيده

ابزاری بسیار  وعنصری کلیدی برای برتری سازمانی  ،ریزی راهبردی برنامهاهداف: 
ریزی راهبردی  برنامههدف پژوهش حاضر، . مهم برای اثربخشی سازمانی است

  بود.زش جانبازان استان مازندران وربرای 
در  ۱۳۹۶در سال پیمایشی از نوع راهبردی  -توصیفی این پژوهشها:  روشابزار و 
ن اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران اکلیه مدیران و معاون بین

 شمار تمام صورت بهکه  انجام شدنفر  ۵۸تعداد  های تابعه استان به و شهرستان
ها،  قوتمربوط به  ساخته محقق نامه پرسش پژوهش،. ابزار شدندتخاب ان

با ها  هداد. بودورزش جانبازان استان مازندران  یها و تهدیدها ها، فرصت ضعف
 آزمون فریدمن تحلیلو توسط آمار توصیفی و  QSPMو  SWOTروش ترکیبی 

  شدند.
نقطه  ۲۵قطه قوت، ن ۱۷در زمینه ورزش جانبازان استان مازندران، ها:  یافته

که پس از تحلیل آنها در  شتنقطه تهدید وجود دا ۱۹نقطه فرصت و  ۱۳ضعف، 
مشخص شد که جایگاه راهبردی ورزش جانبازان استان  SWOTماتریس 

های راهبردی اقدام به  قرار دارد و براساس تحلیل WTمازندران در منطقه 
  ازان در این استان شد. ریزی راهبردهای الزم برای توسعه ورزش جانب برنامه
برای توسعه و پیشرفت ورزش  های راهبردی برنامهترین  مهمگیری:  نتیجه

یابی رت و ارزنظاراهبردی و برنامه ادرآوردن جرا بهجانبازان استان مازندران شامل 
ب جذ برایداش پام نظاد یجاورزش همگانی و قهرمانی، ا یمستمر برنامهها

، ایجاد نظام داوطلبی منسجم، یهای ورزشالیتفعجانبازان و ایثارگران در 
ورزشی جانبازان و  یها در فعالیت یغیردولتی و خالقیت و نوآور یها تشکل

استانی و شهرستانی با ایجاد  مسابقات منظم ورزشی درون یایثارگران، برگزار
سازی بخش بازاریابی و  فعالو  ورزشی یها شرکت در فعالیت یانگیزه الزم برا
  .است ع مالی در حمایت از ورزش همگانی و قهرمانیجذب مناب
  ریزی های برنامه تکنیکجانبازان،  ،ریزی راهبردی، ورزش برنامه ها: کلیدواژه

  
  ٢٤/٧/١٣٩٦ تاريخ دريافت:
  ٢٥/١٠/١٣٩٦ تاريخ پذيرش:

  mohammadhami@yahoo.comنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
های جدید  د، شیوههای جدی ها و فناوری جهانی که از برخورد ارزش

ها،  گیرد، به اندیشه زندگی و ارتباطات به سرعت شکل می
ها و مفاهیم کامًال نوینی نیازمند است. جهان  بندی ها، طبقه شاخص

معتقد  دافت. [1]پیش برد توان در بستر فکری دیروز به امروز را نمی
رود، در آن صورت از هر مسیری  کجا می داند به است کسی که نمی

رود به جایی خواهد رسید، اگر دستگاهی هدف مشخص که ب
کجا خواهد رفت و اگر هدف سیستم  داند که به نداشته باشد، نمی

داند چگونه به  ریزی نداشته باشد، نمی مشخص باشد ولی برنامه
ریزی  معتقد بوده است که برنامه ماچادو. [2]هدف خود برسد

ابزاری بسیار مهم راهبردی، عنصری کلیدی برای برتری سازمانی و 
تغییرات  کریمادیس. به نظر [3]برای اثربخشی سازمانی است

اند که در طول تاریخ انسان از برخی انواع  محیطی باعث شده
ریزی برای دستیابی به اهداف خود استفاده کند و زمینه و  برنامه

رو، تفکر و اقدام  ایجاد تفکر و اقدام راهبردی را فراهم نماید. از این

های  ای پیدا کرده است و توسط بخش ردی اهمیت فزآیندهراهب
مختلف پذیرفته شده و مورد استفاده قرار گرفته است؛ زیرا 

آمیزی خود را با آینده  ها را قادر کرده است به طور موفقیت سازمان
. امروزه ورزش در تمام دوران زندگی از اهمیت [4]تطبیق دهند

ثار نامطلوب محیط اجتماعی، زیادی برخوردار بوده و بسیاری از آ
اقتصادی، وضع خانوادگی، وراثت و نظایر آن با استفاده از ورزش 

تواند کاهش یابد یا حتی به طور کلی از میان برود. به طوری که  می
شرکت افراد به سمت ورزش منجر به بهبود وضعیت جسمانی، 

  .[5]شود سالمت روحی و سرگرمی بهینه افراد می
توان در جامعه قدمتی به بلندای پیدایش  ل و کموجود افراد معلو

بشر دارد و معلولیت شانسی برابر برای همه افراد جامعه است. 
شمارند، در حالی که معلولیت، لزومًا  اغلب فرد معلول را ناتوان می

. مساله عدم تحرک بدنی در افراد جانباز و [5 ,4]کند فرد را ناتوان نمی
سمی موجود در پیکره وجودی و معلول با توجه به مشکالت ج

مشکالت ناشی از محیط و جامعه قابل بررسی است. این افراد از 
دلیل معلولیت جسمی محدودیت حرکتی دارند و از   طرف به یک

طرف دیگر، نوع معلولیت، آنان را از پرداختن به بعضی از 
های ورزشی  دارد. بنابراین مقوله فعالیت های ورزشی باز می فعالیت

ی افراد جانباز و معلول از دو جنبه درمانی که هدف آن تامین برا
های ثانویه  سالمتی و دیگری پیشگیری از مبتالشدن به بیماری

رو باتوجه به تحوالت همه جانبه  . از این[6]است، حایز اهمیت است
های راهبردی  ریزی ایران، ضرورت لزوم بازنگری الگوهای رایج برنامه

نظر  های ورزشی ضروری به شرکت در فعالیتورزش جانبازان برای 
های اجتماعی  رسد. اگرچه این بررسی برای کلیه اقشار و گروه می

های راهبردی  ریزی یک نیاز اساسی است، ولیکن چگونگی برنامه
ای دارد.  فعالیت ورزشی میان جانبازان و معلوالن اهمیت ویژه

الب و بروز جنگ تعداد جانبازان به دلیل حوادث و وقایع دوران انق
ساله میان ایران و عراق از میزان شایان توجهی برخوردار  هشت

های اعتقادی و اختصاصات  است. این گروه باتوجه به زمینه
شوند و چنانچه  منحصر به فرد، بازوی توانمند جامعه محسوب می

های  های راهبردی فعالیت ریزی کارکردهای مثبت و منفی برنامه
های  خوبی معین شود، زمینه جانباز و معلول بهورزشی برای اقشار 
های ورزشی آنان برای  وری فعالیت ریزی و بهره الزم برای برنامه

دستیابی به الگوی مناسب در جامعه اسالمی ایران قابل دستیابی 
شود. ورزش اکنون به صنعتی تبدیل شده است که بر  می

ر عمیق های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشورها اث شاخص
و بااهمیتی دارد. هر کشوری مجبور است برای تسلط هرچه بیشتر 

کننده و منافع خود، به متغیرهای اصلی موثر بر آن  به منابع تعیین
ریزی برای هر  توجه کند. اکنون مشخص شده است که برنامه

ای مستلزم دارابودن نگرش جهانی است و ورزش از این قاعده  پدیده
های درست و تعیین راهبردهای  سیاست مستثنی نیست. شناخت

. بررسی عملکرد [6]زند ای را رقم می منطقی، سرنوشت هر جامعه
هایی که  دهد، آن سازمان های ورزشی نشان می برخی از سازمان

ریزی  برای انجام ماموریت و دستیابی به اهداف خود از برنامه
لف از جمله های مخت اند در فعالیت راهبردی استفاده کردند، توانسته

های  ورزش قهرمانی و تامین منابع مورد نیاز به موفقیت
ها ناگزیرند به  . بنابراین امروزه سازمان[7]چشمگیری دست یابند

طور دایم بر رویدادهای داخلی و خارجی نظارت کنند تا بتوانند در 
زمان مناسب و بر حسب ضرورت، خود را با تغییرات وفق دهند. در 

آور در حال تغییر است، دیگر  با سرعتی سرسامدنیای کنونی که 
های  باره و مبتنی بر قضاوت های یک گیری توان از تصمیم نمی

هایی موفق  شهودی و تجربی استفاده کرد. به این ترتیب سازمان
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. [8]خواهند بود که بتوانند از علم مدیریت راهبردی استفاده کنند
ریزی راهبردی را ابزار  برنامه فرد دیویدو همچنین  استونرو فرای 

های  کنند که برای کمک به سازمان مدیریتی توانمندی تعریف می
صورت رقابتی، خود را با تغییرات  شود، تا آنها به کوچک طراحی می

رو تداوم حیات  شده محیط تطبیق دهند. از این بینی پیش
ها به قدرت بازسازی آنها بستگی دارد. این بازسازی از طریق  سازمان
های  کردن اهداف با وضعیت روز و اصالح و بهبود روش اهنگهم

مدیران ورزشی نیز از این مقوله . [9]شود تحقق این اهداف انجام می
ها و راهبردهای مناسب برای  مستثنی نیستند. برای تدوین برنامه

مدیریت موفق و استفاده بهینه از منابع، بررسی وضعیت موجود و 
ها و تهدیدها امری ضروری  تشناخت نقاط ضعف، قوت، فرص

  .[11 ,10]است
ساالنه بخش چشمگیری از منابع مادی و معنوی در امر ورزش 

بندی دقیقی در  رود. باید اذعان کرد که متاسفانه اولویت هدر می به
ورزش کشور وجود ندارد و اصوًال برنامه مناسبی برای توسعه ورزش 

انداز روشن و  ن چشمها بدو ها و برنامه مورد توجه نیست. فعالیت
اهداف منطقی که در سطح ملی مورد پذیرش قرار گرفته باشند، به 

صورت تصادفی و  شوند و تحقق آرزوهای بزرگ به اجرا گذاشته می
شوند. بنابراین هر سیستمی که خواهان  ای تعقیب می سلیقه

موفقیت است، باید اهدافی مشخص داشته باشد و نحوه و زمان 
شده به  را نیز تعیین کند تا براساس برنامه تهیه رسیدن به آن هدف

سوی اهداف مورد نظر پیش برود و همواره ناظر بر حرکت خود باشد 
تا انحرافات احتمالی را شناسایی و تعدیل کند. باتوجه به اهمیت 

های مختلف از جمله ورزش،  ریزی راهبردی در توسعه مقوله برنامه
نیز بیش از پیش واجب است و ضرورت توجه به این مهم در ایران 

بدون شک یکی از دالیل عدم توسعه کشور در عرصه ورزش، 
کردن مسئوالن به این مقوله مهم است.   ای عمل توجهی و سلیقه کم

هایی در سطح کالن و کشوری در این  های اخیر گام هرچند در سال
های کالن این  راستا برداشته شده است، اما الزمه موفقیت برنامه

ها خرد شوند. در واقع  ها در سطح سایر سازمان ت که این برنامهاس
ها نیز باید  برای رسیدن به موفقیت در عرصه ورزش، استان

های کالن ورزشی تنظیم کنند.  های خود را در راستای برنامه برنامه
ریزی برای توسعه آن بین  حال با توجه به اهمیت ورزش و برنامه

حاضر سعی بر این داشت که به  های متفاوت، پژوهش سازمان
ریزی راهبردی ورزش جانبازان در استان مازندران بپردازد تا  برنامه

اندازهای خود به توسعه  کردن چشم این سازمان بتواند با مشخص
ورزش بین جانبازان بپردازد. بنابراین هدف پژوهش حاضر 

  .ریزی راهبردی برای ورزش جانبازان استان مازندران بود برنامه
  

  ها ابزار و روش
پیمایشی و راهبردی - پژوهش کاربردی حاضر از نوع توصیفی

صورت کّمی و کیفی با روش آمیخته)، بین کلیه مدیران و  (به
ریزی ورزش  ریزی و تدوین برنامه معاونان فعال در زمینه پایه

 ۲۱جانبازان اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران و 
به علت اجرا شد.  ۱۳۹۶سال ابعه استان مازندران در شهرستان ت

نفر)، کلیه اعضای جامعه،  ۵۸محدودبودن جامعه پژوهش (
  .عنوان نمونه در نظر گرفته شدند شمار به صورت تمام به

ابزار پژوهش در دو بخش تدوین شد. بخش اول مربوط به 
دهندگان شامل جنسیت، رده  شناختی پاسخ های جمعیت ویژگی
پست سازمانی، سطح تحصیالت و سابقه کاری بود؛ و بخش سنی، 

گویه)، ۱۷ها ( پاسخ مرتبط با قوت-سئوال بسته ۷۴دوم مشتمل بر 
گویه) ۱۹گویه) و تهدیدهای (۱۳ها ( گویه)، فرصت۲۵ها ( ضعف

ای  ورزش جانبازان استان مازندران بود که براساس طیف چهاردرجه
د") تنظیم شد. اعتبار صوری و ("بسیار کم"، "کم، زیاد" و "بسیار زیا

نفر از متخصصان تربیت بدنی  ۱۰نامه توسط  روایی محتوایی پرسش
و علوم ورزشی که عمدتًا دارای دکترای مدیریت ورزشی بودند، مورد 

نامه از روش ضریب  منظور تعیین پایایی پرسش تایید قرار گرفت. به
نفر  ۲۵های  خآلفای کرونباخ برای همسانی درونی بااستفاده از پاس

صورت پایلوت استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ در بخش نقاط  به
 ۸۸/۰ها و تهدیدات برابر  و در بخش فرصت ۷۸/۰قوت و ضعف برابر 

بود. همچنین برای تعیین روایی از روایی سازه برای کلیه اعضای 
جامعه آماری استفاده شد. برای تعیین اعتبار نیز از روش اعتبار 

ملی استفاده شد. در تعیین اعتبار سازه عاملی از دو روش سازه عا
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد که ضریب آزمون 

نامه را نشان داد  های پرسش بودن داده شده، مناسب محاسبه
)۸۸/۰=kmoداری آزمون کرویت بارتلت از نظر آماری  ). سطح معنی

انجام تحلیل عاملی مناسب  ها برای ) و دادهp/=۰۰۰۲دار بود ( معنی
  بودند.

در مراحل گوناگون فرآیند  SWOTماتریس : SWOTماتریس 
ریزی راهبردی از مرحله تحلیل وضعیت تا تدوین راهبرد  برنامه

های گوناگونی از قبیل  موضوعیت دارد. برای تحلیل وضعیت شیوه
آغاز کار با بازشناسی مسایل مهم، آغاز کار با تعیین اهداف و 

ها و غیره است. در واقع هیچ پاسخ  صد سازمان، تمرکز بر فرصتمقا
منحصر به فردی برای چگونگی آغاز تدوین راهبرد وجود ندارد. یعنی 

توان از بررسی محیط خارجی یا محیط داخلی آغاز کرد که از  می
اند.  استفاده کرده TOWSاز لفظ  SWOTجای  رو بعضًا به این

گیرد صرفًا  نوشتار مورد بحث قرار می بنابراین فرآیندی که در این
  کند. های ممکن را بیان می یکی از حالت

کردن  بررسی محیط خارجی با فهرستالف) بررسی محیط خارجی: 
 شود. معموًال در حوزه مدیریت، ها آغاز می تهدیدات خارجی و فرصت

ها شامل عوامل اقتصادی،  های تهدیدات و فرصت سرفصل
تکنولوژی و  شناختی، تولید و خدمات، تاجتماعی، سیاسی، جمعی

بازار و رقابت است. باید توجه داشت که در تحلیل این عوامل نباید 
تر از آن،  بسنده کرد، بلکه مهم صرفًا به بررسی محیط کنونی

  نگری و تحلیل محیط آینده است. آینده
محیط داخلی سازمان برای شناخت ب) بررسی محیط داخلی: 

شود و در جای ویژه خود در جدول یا  رزیابی میها ا ها و ضعف قوت
ها و  های قوت شود. معموًال سرفصل منظور می SWOT ماتریس
 ها در حوزه علم مدیریت شامل عوامل سازمان، عملیات، ضعف

 مالیه، بازاریابی و غیره است.
امکان تدوین چهار انتخاب یا  SWOTماتریس ج) تدوین راهبرد: 

 آورد. البته در جریان عمل، برخی از می راهبرد متفاوت را فراهم
پوشانی داشته یا به طور همزمان و هماهنگ  راهبردها با یکدیگر هم
برحسب وضعیت سیستم چهار دسته  آیند. با یکدیگر به اجرا در می

توان تدوین  گری متفاوت هستند می راهبرد را که از نظر درجه کنش
  کرد.

  SWOTراهبردهای چهارگانه براساس تحلیل 
هدف کلی این راهبرد حداقل): - ) راهبرد دفاعی (راهبرد حداقل۱- ج

های سیستم  توان آن را راهبرد بقا نیز نامید، کاهش ضعف که می
سازی تهدیدات است. در قلمرو  منظور کاستن و خنثی به

های  های مدیریتی، سازمانی که با تهدیدات خارجی و ضعف فعالیت
ضعیت وخیمی سروکار دارد، لذا است، در واقع با و درونی روبرو

بایست برای بقای خود جنگیده و راهی برای دفاع از خود  می
  وجو نماید. جست



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ همکارانو  گلوگاهی ارشد رحیمی  ۱۳۶
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راهبرد انطباقی  حداکثر):-) راهبرد انطباقی (راهبرد حداقل۲- ج
ها بتواند حداکثر استفاده را از  تالش دارد تا با کاستن از ضعف

ر محیط خارجی های موجود ببرد. یک سازمان ممکن است د فرصت
های  هایی شود، ولی به واسطه ضعف خود متوجه وجود فرصت
برداری از آن نباشد. در چنین شرایطی  سازمانی خود قادر به بهره
تواند امکان استفاده از فرصت را فراهم  اتخاذ راهبرد انطباقی می

  آورد.
این راهبرد بر پایه حداقل): - ) راهبرد اقتضایی (حداکثر۳- ج
های سیستم برای مقابله با تهدیدات تدوین  از قوت گرفتن بهره
رساندن نقاط قوت و به حداقل  شود و هدف آن به حداکثر می

رساندن تهدیدات است. با این وجود از آنجا که تجارب گذشته نشان 
بار آورد.  تواند نتایج نامطلوبی به داده است کاربرد نابجای قدرت می

رفع  ه از قدرت خود برایهیچ سازمانی نباید به طور نسنجید
  تهدیدات استفاده کند.

  

ها خواهان  تمام سیستمحداکثر): - ) راهبرد تهاجمی (حداکثر۴- ج
های خود را به  وضعیتی هستند که قادر باشند توامان قوت و فرصت

راهبرد دفاعی که یک راه حل واکنشی  حداکثر برسانند. برخالف
 در چنین وضعیتی گر است. است، راهبرد تهاجمی یک راه حل کنش

سازمان بااستفاده از نقاط قوت خویش برای گسترش بازار تولیدات 
که اگرچه هر  دارد. باید توجه داشت و خدمات خود گام برمی

گانه قبلی استفاده  سازمانی ممکن است موقتًا از راهبردهای سه
ها رسیدن به وضعیتی  سازمان نماید، لیکن خواست و تالش همه

های موجود در  ا استفاده از نقاط قوت خود از فرصتاست که در آن ب
محیط خارجی نهایت بهره را ببرند. به بیان دیگر، راهبردهای 

مراتبی بوده و از  چهارگانه به لحاظ سطح تکامل دارای نظم سلسله
گر  راهبردهای واکنشی یا حفظ و بقای سیستم تا راهبردهای کنش

ید در آینده در نوسان اندازهای جد شدن سیستم به چشم یا نایل
عبارت دیگر در حالی که راهبرد دفاعی نوعی راه حل  هستند. به

اندازگرا  روندگرا است، راهبرد تهاجمی را باید نوعی راه حل چشم
  ).۱دانست (شکل 

  

ها توسط افراد تکمیل شدند و پس از تعیین و  نامه پرسش
شخیص بندی عوامل موثر در زمینه ورزش جانبازان، برای ت رتبه

جایگاه راهبردی ورزش جانبازان استان مازندران، ماتریس ارزیابی 
عوامل خارجی و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی تشکیل شد. برای 
تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، فهرست عوامل داخلی 

مل ایابی عوای ارزبرها) در ماتریس قرار داده شد.  ها و ضعف (قوت
ین در اشد. ده ستفاانی درومل ابی عویاارزماتریس ، از نیدرو

ماتریس ن یک ستوه در شد شناساییی ضعفهاو ها تماتریس قو
ی بندزمتیااخاصی ی تبههاو ریب اضرده از ستفاابا ند و گرفتار قر

ورزش جانبازان و ایثارگران استان که د تا مشخص شوشدند 
یا ضعف ت قودارای خلی دامل اعوظ به لحاع مجمومازندران در 

در خلی دار دالویتاویا راهبردی مل اعو، ین ماتریس. در استا
ن ستودر سپس و ضعفها فهرست و ها تقالب قون اول و در ستو
ین ابا مقایسه ، حساسیت هر عاملو همیت ان ابا توجه به میزدوم 
تعلق به آن همیتی بین صفر تا یک اضریب ، مل با یکدیگراعو

یب اکه جمع ضرباشد ای گونه یب باید بهاین ضراتخصیص گرفت. 
با توجه به م سون ستودر یک نباشد. از خلی بیش دامل اعوم تما
 ۳یا  ۴تبه رترتیب  ضعفها بهو ها تقودن بو دییا عادن بو یکلید
تخصیص ص یافت. ختصااها  به ضعف ۱یا  ۲تبه و رها تبه قو
و  ۴تبه ، رحد عالی باشنددر ها تگر قواکه رت بود تبهها بدین صور

حد در گر ضعفها گرفتند و ا می ۳تبه ، رمولی باشندچنانچه مع

یافت در ۱تبه بودند، رنی اچنانچه بحرو  ۲تبه بودند، رمعمولی 
عالی به ت قور از که هرقدای بود  گونه هی بهدتبهرند ا رولذکردند.  می

 ۱به  ۴ه و از تبه کمتر شدان رمیزرویم، نی پیش اسمت ضعف بحر
م سون ستوی تبههان دوم و رستویب اضررم چهان ستودر سد. رمی
یا ضعف) ت عامل (قوز آن متیااتا ه شدب هم ضردر هرعامل ای بر

ه، مدآ ستد بهزات متیااجمع ن از ین ستوی انتهاد. در امشخص شو
شد. یا ضعف تعیین ت قورداری از برخوظ لحا نهایی کمیته بهز متیاا

 ۵/۲ز این ماتریس بیش یی کمیته در انهاز متیااچنانچه جمع کل 
ش روی ورزش جانبازان و ایثارگران پیی هاتقوه معنی غلبه ببود، 

 ۵/۲از کمتر ز متیااین اگر ی آن بوده و ابر ضعفهااستان مازندران 
ی آن است. بعد از هاتغلبه ضعفها بر قوه هندد ننشا، باشد
 SWOTآوردن جایگاه راهبردی ورزش جانبازان در ماتریس  دست به

یس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و همچنین تشکیل ماتر
  ریزی راهبردها شد.  اقدام به برنامه

و  QSPMو  SWOTها با روش ترکیبی  تجزیه و تحلیل یافته
- آزمون کولموگروف .SPSS 18افزار  همچنین با استفاده از نرم

ها و آزمون فریدمن برای  اسمیرنف برای تعیین توزیع نرمال داده
فرصت و تهدید ورزش جانبازان مورد  بندی نقاط قوت، ضعف، رتبه

  استفاده قرار گرفت.
  

  ها یافته
نقطه  ۱۹نقطه فرصت و  ۱۳نقطه ضعف،  ۲۵نقطه قوت،  ۱۷نتایج، 

های  تهدید در زمینه ورزش جانبازان را نشان داد. در میان کلیه گویه
های فراروی ورزش جانبازان استان مازندران،  شده در فرصت مطرح
ها و قطب  ناسب استان در ورزش بین استانهای "رتبه م گویه
بودن استان، داشتن افراد مستعد و قهرمانان برای افزایش  ورزشی

سطح کیفی ورزش جانبازان و وجود استعدادهای سرشار ورزشی در 
جامعه جانبازان" باالترین میزان اهمیت را از دیدگاه پاسخگویان به 

مندی از  "امکان بهره  نامه و کمترین میزان اهمیت را گویه پرسش
 بود (جدول دارا های رو باز" منابع طبیعی و محیط مناسب فعالیت

۱.(  
  

شدن بودجه مالی،  هزینه و کم  "عدم  در بخش تهدیدات گویه
های ورزشی، نوسانات بودجه و اعتبارات  باالبودن هزینه اجاره سالن

و تخصیصی ورزش بنیاد شهید و امور ایثارگران و نبود یک معیار 
اختصاص کم امکانات ورزشی فوق برنامه به ورزش جانبازان" 

ها و گویه "اختالفات موجود بین مدیران ورزشی در  باالترین تهدید
بنیاد شهید و امور ایثارگران"، کمترین تهدید را معطوف به ورزش 

  ). ۲مازندران کرد (جدول  جانبازان و ایثارگران
  

روهای عالقمند به ورزش، های "استفاده از بازیکنان و نی گویه
تشکیل مستمر و هدفمند گردهمایی مدیران بنیاد شهید و امور 
ایثارگران و توجه به گسترش ورزش جانبازان در مراکز بنیاد شهید و 

"وجود نیروهای   امور ایثارگران" دارای باالترین میزان اهمیت و گویه
یزان و داوری" کمترین مگری  متخصص و باتجربه در زمینه مربی

 ). ۳اهمیت در نقاط قوت ورزش جانبازان را دارا بود (جدول 
  

بودن اعتبارات تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی، کمبود  "ناکافی
های دولتی و  بودجه و ناچیزبودن جذب منابع مالی از سایر سازمان

کمیت و کیفیت پایین برخی از تجهیزات ورزشی" باالترین مردمی، 
"وجود افراد ناکارآمد در راس امور ورزشی  ی ها نقطه ضعف و گویه

بنیاد شهید و امور ایثارگران، عدم توجه به افزایش سطح سالمت 
بودن ریاست هیات استانی"  بودن و انتصابی جانبازان و دو شغله

  ).۴دارای کمترین میزان اهمیت بود (جدول 



 ۱۳۷ ریزی راهبردی ورزش جانبازان استان مازندران برنامه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 پس از قراردادن نمره نهایی ماتریس داخلی و عوامل خارجی در
مشخص شد که جایگاه راهبردی ورزش جانبازان  SWOTس ماتری

و  ۱های  قرار داشت (شکل (WT)استان مازندران در منطقه تدافعی 

 WO، راهبردST، راهبرد SOراهبرد شامل راهبرد  ۲۲). در مجموع ۲
برای ورزش جانبازان استان مازندران تدوین شد  WTو راهبرد 

  ).۵(جدول 
    

  ریزی راهبردی ورزش جانبازان استان مازندران در برنامه ها های فرصت مرات مربوط به گویهمیانگین آماری ن )۱جدول 
  نمرات  ها فرصت

  ۵۰/۳±۹۰/۰  بودن استان ها و قطب ورزشی رتبه مناسب استان در ورزش بین استان
  ۳۱/۳±۰۵/۱  داشتن افراد مستعد و قهرمانان برای افزایش سطح کیفی ورزش جانبازان

  ۳۱/۳±۸۴/۰  دهای سرشار ورزشی در جامعه جانبازانوجود استعدا
  ۲۱/۳±۹۵/۰  وجود فرهنگ ورزش و جذابیت آن بین جانبازان

  ۰۹/۳±۸۰/۰  المللی و المپیکی در بنیاد شهید و امور ایثارگران وجود قهرمانان بین
  ۰۰/۳±۰۸/۰  تالش برای توسعه فضاهای ورزشی
  ۹۷/۲±۰۶/۱  ورزش جانبازان رتبه کشوری از حمایت مدیران و مسئوالن عالی

  ۹۵/۲±۹۳/۰  همگنی جمعیت ورزش جانبازان استان
  ۷۹/۲±۹۹/۰  وجود سیستم دریافت پیشنهادات و انتقادات در بنیاد شهید و امور ایثارگران

  ۷۰/۲±۹۹/۰  های فرهنگی و ورزشی در هر استان (شهرستان) مخصوص جانبازان اجرای پروژه
  ۶۹/۲±۰۱/۱  بدنی مرکز بنیاد شهید و امور ایثارگران یت بدنی در گروه تربیتوجود برخی اساتید برجسته ترب

  ۶۷/۲±۲۸/۱  های خوب در بنیاد شهید و امور ایثارگران داشتن فضاهای ورزشی، طبیعی و محیط
  ۶۶/۲±۸۵/۰  های رو باز مندی از منابع طبیعی و محیط مناسب فعالیت امکان بهره

 
  ریزی راهبردی ورزش جانبازان استان مازندران های تهدیدها در برنامه مربوط به گویهمیانگین آماری نمرات  )۲جدول 

  نمرات  تهدیدها
  ۹۳/۳±۰۲/۱  شدن بودجه مالی عدم هزینه و کم

  ۸۹/۳±۰۲/۱   ورزشی های سالن اجاره هزینه باالبودن
  ۷۹/۳±۹۱/۰  معیار نوسانات بودجه و اعتبارات تخصیصی ورزش بنیاد شهید و امور ایثارگران و نبود یک

  ۷۱/۳±۹۶/۰  اختصاص کم امکانات ورزشی فوق برنامه به ورزش جانبازان
  ۷۲/۳±۰۲/۱  نبودن استان صنعتی

  ۵۳/۳±۰۸/۱  مشغله بیش از حد جانبازان از جمله مشکالت معیشتی
  ۳۶/۳±۹۷/۰  عدم تطابق اماکن و تجهیزات ورزشی با شرایط جانبازان

  ۳۴/۳±۹۵/۰  مندسازی از تسهیالت، نداشتن برنامه صحیح و عدم هماهنگی  بهره عدم توجه به جانبازان از حیث
  ۴۱/۳±۹۶/۰  آگاهی کم مسئوالن از رسالت ورزش در بنیاد شهید و امور ایثارگران

  ۳۱/۳±۹۴/۰  های ورزشی استان با ورزش جانبازان عدم همسویی و همکاری سازمان
  ۲۹/۳±۹۰/۰   ها ر ورزش جانبازان در جامعه و رسانههای ورزش قهرمانی در براب بودن جنبه ُپررنگ

  ۲۲/۳±۹۹/۰  فقدان شبکه ارتباطی مناسب بین ورزشکاران و مدیریت ورزشی استان
  ۰۰/۳±۱۸/۱  های ورزشی حوصلگی و دلزدگی جانبازان برای شرکت در فعالیت کمبود انگیزه الزم، بی

  ۹۱/۲±۱۴/۱  بنای سالمت جانبازان سنگ عنوان ضعف دیدگاه مدیران در پذیرش ورزش جانبازان به
  ۸۱/۲±۲۱/۱  حاکمیت رویکرد درآمدزایی امکانات ورزشی

  ۵۵/۲±۹۴/۰  دخالت منابع قدرت خارج از حوزه ورزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش ورزش جانبازان 
  ۳۴/۲±۲۲/۱  افزایش میزان گرایش به تفریحات ناسالم میان جانبازان

  ۲۸/۲±۹۳/۰  های غیرورزشی اماکن ورزشی برای فعالیتاستفاده از 
  ۳۱/۲±۰  مدیران ورزشی در بنیاد شهید و امور ایثارگران بین موجود اختالفات

  
  ریزی راهبردی ورزش جانبازان استان مازندران ها در برنامه های قوت میانگین آماری نمرات مربوط به گویه )۳جدول 

  نمرات  ها قوت
  ۵۰/۳±۹۸/۰  یکنان و نیروهای عالقمند به ورزشاستفاده از باز

  ۳۸/۳±۰۱/۱  تشکیل مستمر و هدفمند گردهمایی مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران
  ۳۸/۳±۰۱/۱  توجه به گسترش ورزش جانبازان در مراکز بنیاد شهید و امور ایثارگران

  ۲۲/۳±۱۶/۱  های مختلف های ورزشی رشته برگزاری فعالیت
  ۱۷/۳±۰۳/۱  ای کیفی، متخصص و باتجربه در بنیاد شهید و امور ایثارگرانوجود نیروه

  ۱۴/۳±۰۵/۱  استفاده از توان و نیروی جانبازان برای توسعه ورزش جانبازان
  ۱۴/۳±۹۸/۰  های ویژه منابع انسانی ها و دوره برگزاری کارگاه

  ۰۷/۳±۲۵/۱  گرانهای ورزشی بنیاد شهید و امور ایثار بودن مشارکت در فعالیت رایگان
  ۰۰/۳±۱۵/۱  برگزاری منظم مسابقات ورزشی سراسری بنیاد شهید و امور ایثارگران

  ۹۳/۲±۱۸/۱  های ورزشی وجود قهرمانان رشته
  ۹۴/۲±۱۰/۱  کسب عناوین متعدد و قابل توجه در مسابقات

های ورزشی  بقات و جشنوارهایجاد فضای با طراوت در مراکز بنیاد شهید و امور ایثارگران از طریق برگزاری مسا
  درون بنیاد شهید و امور ایثارگران

۳۲/۱±۹۰/۲  

  ۹۳/۲±۹۲/۰  مرزی بین جانبازان آور در مسابقات برون وجود ورزشکاران مدال
  ۹۱/۲±۱۰/۱  وجود مدیران متخصص، باتجربه و آشنا به امور ورزشی

  ۷۱/۲±۰۳/۱  اد شهید و امور ایثارگرانتمرکززدایی و واگذاری اختیارات برگزاری رویدادهای ورزش به بنی
  ۵۹/۲±۲۸/۱  های ورزشی در بنیاد شهید و امور ایثارگران وجود انجمن

  ۶۷/۲±۱۳/۱  وجود نیروهای متخصص و باتجربه در زمینه مربیگری و داوری



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ همکارانو  گلوگاهی ارشد رحیمی  ۱۳۸

   ۱۳۹۷ تابستان، ۳، شماره ۱۰دوره                                       ژوهشی طب جانبازپ - نامه علمی صلف

  تان مازندرانریزی راهبردی ورزش جانبازان اس ها در برنامه های ضعف میانگین آماری نمرات مربوط به گویه )۴جدول 
  نمرات  ها ضعف

  ۸۳/۳±۳۵/۱  بودن اعتبارات تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی ناکافی
  ۵۳/۳±۳۷/۱  های دولتی و مردمی کمبود بودجه و ناچیزبودن جذب منابع مالی از سایر سازمان

  ۴۳/۳±۱۶/۱  کمیت و کیفیت پایین برخی از تجهیزات ورزشی
  ۴۳/۳±۰۳/۱  برای توسعه و رشد ورزش جانبازانعدم تصویب بودجه و منابع مالی کافی 

ویژه  برنامه و کثرت ساعات آموزشی به حجم با ورزشی فضاهاي نیاز تناسب عدم و امکانات کمبود
  امکانات مربوط به ورزش جانبازان

۱۲/۱±۳۴/۳  

  ۲۸/۳±۰۹/۱  های غیردولتی در حوزه ورزش بنیاد شهید و امور ایثارگران نبودن تشکل
  ۲۸/۳±۹۳/۰  داوطلبی منسجم بین ورزش جانبازاننبود نظام 

  ۲۲/۳±۸۶/۰  عدم امکان شناسایی و پروراندن استعدادهای ورزشی بین جانبازان
  ۲۲/۳±۹۰/۰  های ورزشی توجهی به نیازها و عالیق ورزشی جانبازان در تدوین برنامه کم

  ۱۶/۳±۸۷/۰  هید و امور ایثارگرانبدنی بنیاد ش فقدان نظام آماری و برنامه استراتژیک در ساختار تربیت
  ۱۰/۳±۹۷/۰  شدن مسابقات ورزشی جانبازان فرسایشی

  ۱۲/۳±۱۹/۱  ضعف بازاریابی و عدم امکان درآمدزایی و جذب منابع مالی در ورزش جانبازان
  ۱۰/۳±۱۵/۱  نداشتن اتاق فکر و شورای راهبردی در بنیاد شهید و امور ایثارگران

بدنی و اجرای آن در سطوح ورزش  های تربیت ها و فعالیت ارزیابی برنامه نبود نظام مستمر نظارت و
  بنیاد شهید و امور ایثارگران

۹۷/۰±۰۷/۳  

  ۹۸/۲±۱۰/۰  ای و قهرمانی نسبت به ورزش همگانی جانبازان م نگاه حرفه تقد
  ۰۲/۳±۰۳/۱  عدم تشویق و پاداش مناسب برای قدردانی از جانبازان در مسابقات ورزشی

  ۰۹/۳±۱۹/۱  های محلی ها و نتایج رویدادها در رسانه ها، برنامه انعکاس فعالیتعدم 
  ۰۰/۳±۲۳/۱  الزحمه مربیان و داوران عدم اعتبار الزم برای پرداخت حق

  ۹۷/۲±۹۵/۰  ها توجه محض به کسب مقام توسط تیم
  ۹۸/۲±۸۹/۰  های خاص جانباران عدم توجه به گروه

  ۹۷/۲±۰۸/۱  ها برای مشارکت و غیره اد شهید و امور ایثارگران از تیمعدم حمایت برخی از مدیران بنی
  ۹۸/۲±۸۷/۰  های ورزشی جانبازان فقدان متولی و سیستم ارزیابی مناسب از فعالیت

  ۷۱/۲±۰۱/۱  بودن ریاست هیات استانی بودن و انتصابی دوشغله
  ۸۱/۲±۹۶/۰  عدم توجه به افزایش سطح سالمت جانبازان

  ۷۴/۲±۸۹/۰  اکارآمد در راس امور ورزشی بنیاد شهید و امور ایثارگرانوجود افراد ن

 
 امور ایثارگران استان مازندران ماتریس راهبردهای ورزش جانبازان و )۵جدول 
  WOراهبردهای   SOراهبردهای 

 یفعالیتهاکارکنان در بیشتر ر حضوای با تجربه برو متخصص ی هاونیرو ساتید برجسته ی از امندهبهر. ١
  .نستاکارکنان بنیاد شهید، جانبازان و امور ایثارگران اشی با توجه به جمعیت ورز
با تجربه و متخصص ی هاونیرن و یگاراشی ورزماکن و ا محیط مناسبو منابع طبیعی ی از مندهبهر. ٢

  .نستار کارکنان مستعد بنیاد شهید، جانبازان و ایثارگران احضو برای
متخصص و کیفی ی هاونیر از دهستفاابا ش کارکنان، جانبازان و ایثارگران ورزمینه در ز سازی . فرهنگ٣
 .های ورزشی جانبازان و امور ایثارگران استان مازندران در انجمنلمپیکی و المللی ابینن، قهرمانا، ملی
در  و ورزشکاران مستعدها وهگرد جووبا ی ورزشی کارکنان، جانبازان و ایثارگران هاادیدروکسب میزبانی . ٤
  .نستاانشگاهی داکز امر
های ورزشی کارکنان، جانبازان و ایثارگران با وجود فرهنگ ورزش و جذابیت  مشارکت رایگان در فعالیت. ٥

های ورزشی در بنیاد شهید، جانبازان و امور  آن بین کارمندان، کارکنان، جانبازان و ایثارگران و انجمن
 .ایثارگران

حمایت مدیران و مسئوالن  ان در مراکز بنیاد شهید و امور ایثارگران باتوجه به گسترش ورزش جانباز. ٦
ها و  ازان بین استانبو توجه به رتبه مناسب استان در ورزش جان رتبه کشوری از ورزش جانبازان عالی

  .پتانسیل خوب نیروی انسانی و مادی و طبیعی در استان

یابی رت و ارزنظا مستمرم نظاد یجاو ا برنامه راهبردیین وتد. ١
بنیاد شهید و امور ایثارگران تربیتبدنی ی فعالیتهاو برنامهها 
  .بدنی و افراد مستعد تربیتساتید برجسته اسیله وبه مازندران 

های  ها و نتایج رویدادها در رسانه ها و برنامه انعکاس فعالیت. ٢
شان با توجه به عالیقمحلی و تشویق کارکنان و جانبازان، 

  .کیفی و جذابیت ورزش فزیش سطحا
منابع ت، مکاناد افع کمبور برایکن طبیعی ماده از استفاا. ٣

  .و جمعیت کارمندان، جانبازان و ایثارگرانمالی 
شناسایی و پروراندن استعدادهای ورزشی و برگزاری . ٤

و نین ابا توجه به قومسابقات منظم درون استانی و شهرستانی 
  .یتیحمارات مقر
رات مقرو نین اشی با توجه به قوورزماکن ا نهافزیش سرا. ٥

  .ها و ورزشکاران ملی کننده از تیمتقویتو حمایتی 

  WTراهبردهای   STراهبردهای 
کاهش اختالفات و افزایش انگیزه کارکنان برای  برایبا تجربه ، خالق و متخصصی هاونیراستفاده از . ١

  .های ورزشی شرکت در فعالیت
تحرکی  کمات مضرورزش در بنیاد شهید، جانبازان و امور ایثارگران از  النمسئو د کارکنان ونموه گاآ. ٢

بنیاد شهید  های ورزشی در انجمن و اساتید و نیروهای کیفی، متخصص ورزش وبرنامه ق توسط مدیر فو
  .مازندران

زان و ر کارکنان، جانباحضو برایه یژوتخفیف ن و یگارابرنامه ق فوی ورزشی هاسکالت یش ساعاافزا. ٣
  .ن استاننااجواداره ورزش و شی ی ورزسالنهاایثارگران در 

ورزش مختلف ی بخشهادر غیرمتخصص اد فری از ورود اجلوگیرو با کفایت و متخصص اد فرب انتخاا. ۴
  .بنیاد شهید و امور ایثارگران

زی چهساریکپا برای ورزش کارکنانستانی ت اهیاو برنامه ق فوان بین مدیری طی قوارتباشبکه د یجاا. ۵
.های ورزشی و گسترش ورزش همگانی در کارکنان دانشگاه های جاری اداره سالن هزینهکاهش و برنامهها 

ترویج تفریحات سالم میان جانبازان و تزریق بودجه مالی کافی با ایجاد فضای با طراوت در مراکز بنیاد . ۶
  .رمانیشهید و امور ایثارگران و ترغیب آنها به ورزش همگانی و قه

یابی مستمر و ارز رتنظاو  ا درآوردن برنامه راهبردیجرابه . ۱
مسئوالن واحد توسط ی ورزش همگانی و قهرمانی برنامهها

   .ورزش کارکنان، جانبازان وامور ایثارگران
ب کارکنان، جانبازان و ایثارگران جذ برایداش پام نظاد یجاا. ٢

  .های ورزشیفعالیتدر 
های غیردولتی و  منسجم، تشکل ایجاد نظام داوطلبی. ٣

های ورزشی کارکنان، جانبازان و  خالقیت و نوآوری در فعالیت
  .ایثارگران

برگزاری مسابقات منظم ورزشی درون استانی و شهرستانی . ۴
برای شرکت  نبا ایجاد انگیزه الزم درکارکنان، جانبازان و ایثارگرا

  .های ورزشی در فعالیت
بی و جذب منابع مالی در حمایت از سازی بخش بازاریا فعال. ۵

  .ورزش همگانی و قهرمانی گروه کارکنان جانبازان و ایثارگران
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 SWOT تحلیل براساس گانهچهار راهبردهای )۱ شکل

 

 
ورزش جانبازان استان نی وبیرو نی درومل اعون همزما یسترما) ۲ شکل

  مازندران
 

  بحث
برای ورزش جانبازان ریزی راهبردی  پژوهش حاضر با هدف برنامه
های این پژوهش نشان داد که در  استان مازندران اجرا شد. یافته

نقطه  ۲۶نقطه قوت،  ۱۸زمینه ورزش جانبازان استان مازندران، 
نقطه تهدید وجود داشت که پس از  ۱۹نقطه فرصت و  ۱۳ضعف، 

و بحث و تبادل نظر  SWOTتجزیه و تحلیل آنها در ماتریس 
جایگاه راهبردی ورزش جانبازان استان  گروهی مشخص شد که

را به  WTهایی که راهبرد  قرار دارد. سازمان WTمازندران در منطقه 
کردن  گیرند و هدف کم آورند، حالت تدافعی به خود می اجرا در می

نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی 
ا تهدیدهای است. سازمانی که دارای نقاط ضعف داخلی است و ب

آمیز  شود، در موضعی مخاطره بسیار زیادی در محیط خارج روبرو می
ها راهبردهای خود را با توجه به  قرار خواهد گرفت. معموًال سازمان

منطقه قرارگرفتن در یکی از چهارخانه ماتریس درونی و بیرونی، 
 . [12]کنند را انتخاب می WTیا  WO ،ST ،SOیکی از راهبردهای 

 

 WTجه به اینکه ورزش جانبازان استان مازندران در موقعیت با تو
است.  WTقرار داشت، لذا غالب راهبردهای انتخابی از منطقه 

همچنین به دلیل نزدیکی موقعیت ورزش جانبازان استان مازندران 
های  ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی، راهبرد WOبه منطقه 

ش جانبازان استان مازندران قابل این منطقه نیز برای پیشبرد ورز
ترین وضعیت و موقعیت برای سازمان در  استفاده است. مطلوب

های خود برای  حالتی است که بتواند از تمامی نقاط مثبت و مزیت

ها استفاده کند.  ها، تقاضاها و فرصت به حداکثررساندن موقعیت
به  SWOTهدف هر سازمان، حرکت از هر موقعیتی در ماتریس 

ها بتوانند موارد  است. اگر سازمان SOن وضعیت یعنی راهبرد ای
ضعف خود را شناسایی کنند و در صدد رفع آنها برآیند، حتی 

توانند آنها را به موارد قوت تبدیل کنند. عالوه بر این، مدیران  می
کنند برای رسیدن به چنین موقعیتی و کسب  ها تالش می سازمان
 WTو  ST ،WOهای  ، از راهبردSO های کارگیری راهبرد توان به

شده در منطقه  استفاده نمایند. در پژوهش حاضر، راهبردهای تدوین WT  برای توسعه ورزش جانبازان استان مازندران شامل موارد زیر
  بودند.

یابی مستمر رت و ارزنظاا درآوردن برنامه راهبردی و جرا) به ۱
ن واحد ورزش مسئوالتوسط ی ورزش همگانی و قهرمانی برنامهها

 عباسی، [13]و همکاران غفرانیهای  جانبازان: این راهبرد با پژوهش
همخوانی  [14]و همکاران آصفی، [7]کلهرو  قره، [11]و همکاران

داشت. در دنیای کنونی عرصه رقابت، بسیار سخت و تنگ است و 
شرط ماندگاری در این محیط ارایه خدمات و محصوالت جدید و 

ن میان پژوهش و توسعه، نقش عمده را ایفا برتر است. در ای
کند. برای طراحی نظام پژوهش و توسعه ورزش جانبازان الزم  می

ای فاصله گرفته و بیشتر  های نظری و کتابخانه است که از پژوهش
های کاربردی پرداخته شود و ارتباط و تعامل نزدیکی با  به موضوع

ها و امثال  ، فدراسیونها های اجرایی ورزش (باشگاه مراکز و سازمان
. طراحی نظام پژوهش و توسعه ورزش جانبازان [13]آن) برقرار شود

مندی است که کلیه  نیازمند وجود ساختار و تشکیالت نظام
واحدهای پژوهشی خرد در بدنه ورزش استان را به هم پیوند داده و 

گیری در سطح کالن در تمامی واحدهای خرد و  تصمیم
ساختار وارد شود. با عنایت به نقاط ضعف  های این زیرمجموعه

رسد اتخاذ راهبردی مناسب  نظر می های یادشده، به موجود و فرصت
ها از طریق غلبه بر نقاط ضعف  گیری از فرصت که بتواند به بهره

تاکید نماید، الزم و ضروری است. راهبرد "تدوین برنامه استراتژیک 
ها به وسیله مسئوالن  نامهو ایجاد نظام مستمر نظارت و ارزیابی بر

  واحد ورزش جانبازان" نیز به همین منظور تدوین شده است.
های ورزشی: فعالیتب جانبازان در جذداش برای پام نظاد یجا) ا۲

، [15]و همکارن شجاعی، [7]کلهرو  قرههای  این راهبرد با پژوهش
و  پور جوادی، [13]و همکاران غفرانی، [11]و همکاران عباسی
 [19]وینترو  [18]و همکاران صادقیان، [17]صفانیا، [16]نیا سمیعی

ب جانبازان جذهمخوانی داشت. استراتژی "ایجاد نظام پاداش برای 
های ورزشی"، از ترکیب ضعف عدم تشویق و پاداش فعالیتدر 

کننده در ورزش با تهدید  مناسب برای قدردانی از جانبازان شرکت
دلزدگی جانبازان برای شرکت در  حوصلگی و کمبود انگیزه الزم و بی

بنای  عنوان سنگ های ورزشی، ضعف ورزش بین جانبازان به فعالیت
های جایگزین  ورزش جانبازان و افزایش میزان گرایش به فعالیت

، نظریه خود را بر تعادل شیورزمیان جانبازان حاصل شد. 
 شناختی بنا کرده و بدین معنی است که نیازهای روانی تامین روان

کند تعادل، وضعیتی  شوند و تعادل فکری ایجاد شود. وی ادعا می
است که در رفتار، ایجاد انگیزش کند و یک محرک انگیزش برای 
تفریحات سالم باشد. وقتی عدم تعادل رخ دهد، فرد تمایل دارد که 

شود که  این تعادل را مجددًا برقرار نماید. تعادل، زمانی برقرار می
شناسان  . روان[16]راف، هماهنگی ایجاد شودبین فرد و محیط اط

اند که تعادل میان فکر و جسم با تفریحات سالم  معتقد بوده
وجود آید. فرد احساس تعادل و هماهنگی موقت   تواند دوباره به می
رو، تفریحات سالم در نهایت به بازآفرینی یا تولد   کند. از این می

اهبردهای مهم در سند برنامه . از جمله ر[18]انجامد دوباره روانی می
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WT   تدافعی

٤ 

٥/٢  

ت
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SO تهاجمی   
١٥١/٢

WO کارانهمحافظه  

٠٨٨/٢  
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   ۱۳۹۷ تابستان، ۳، شماره ۱۰دوره                                       ژوهشی طب جانبازپ - نامه علمی صلف

ب ورزشکاران در جذداش، برای پام نظاد یجاملی کشور استرالیا، ا
های ورزشی بوده است و برای حمایت از مربیان در این فعالیت

گری تدوین شده است که ساالنه  کشور، برنامه اعتبارنامه مربی
د ایج. ا[7]شوند مند می های الزم بهره مربی از آموزش ۳۰۰۰۰حدود 
شود  داش از جمله عوامل مهم در توسعه ورزش محسوب میپام نظا

آوری  شده، یکی از علل عدم روی های انجام که بسیاری از پژوهش
. با [19]اند سوی ورزش را کمبود انگیزه و پاداش ذکر کرده به 
توان سبب افزایش انگیزه جانبازان و  کارگیری این استراتژی می به

  های ورزشی شد. کنندگان به فعالیت شرکتحتی مربیان برای جذب 
های غیردولتی و خالقیت  ) ایجاد نظام داوطلبی منسجم، تشکل۳

های ورزشی جانبازان: این راهبرد با  و نوآوری در فعالیت
و عباسی ، [15]و همکاران شجاعی، [7]کلهرو  قرههای  پژوهش
 [18]نو همکارا صادقیان، [16]نیا سمیعیو  پور جوادی، [11]همکاران

و  [13]و همکاران غفرانیهمخوانی داشت، اما با پژوهش 
همخوانی نداشت. دلیل ناهمخوانی ممکن است که  [20]ممتازبخش

ها باشد. یکی از عوامل  اختالف در جامعه آماری و نوع پژوهش
های غیردولتی و  موثر در بروز ایجاد نظام داوطلبی منسجم، تشکل

سازی و بسترسازی بین  ینهخالقیت و نوآوری دریک جامعه، زم
ها برای ایجاد فرهنگی است که در آن همگان در تالش برای  انسان

رشددادن دیگری هستند و با تاثیر روی یکدیگر به پیشرفت جامعه 
. موفقیت در امور ورزشی [21]کنند های متفاوت کمک می در حیطه

امروزی، تا حدود زیادی به ایجاد نظام داوطلبی منسجم، 
ی غیردولتی و خالقیت و نوآوری در افراد و آشنایی آنها با ها تشکل

های مهم متکی است، بنابراین الزم است که مسئوالن از  این مقوله
های خود آگاه باشند تا با  ها در بخش کارگیری این مقوله فرآیند به

صورت کارآمد و  استفاده از این عوامل دستیابی به اهداف به
نظام داوطلبی منسجم در تعامالت . ایجاد [22]اثربخش باشد

های روانی افراد را ارتقا داده و نهایتًا  اجتماعی، توانایی مهارت
. با توجه به [23]تواند در سطح مطلوبی قرار گیرد های آنها می مهارت

های غیردولتی و  اینکه ایجاد نظام داوطلبی منسجم، تشکل
ر توسط عنوان یک فاکتور مهم و اثرگذا خالقیت و نوآوری به

، لذا [18 ,16 ,15 ,11]پژوهشگران مختلف مورد بررسی قرار گرفته است
های ورزشی  رسد متغیری تاثیرگذار برای شرکت در فعالیت نظر می به

  جانبازان باشد.
) برگزاری مسابقات منظم ورزشی درون استانی و شهرستانی با ۴

ورزشی: های  ایجاد انگیزه الزم در جانبازان برای شرکت در فعالیت
و  پناهی سیف، [7]کلهرو  قرههای  این راهبرد با پژوهش

و  صادقیان، [16]پور جوادی، [13]و همکاران غفرانی، [24]همکاران
و  زاده مهدی، [25]پاتریکو  سینگبوم، [19]وینتر، [18]همکاران
 [22]و همکاران چغاجردیو  [21]و همکاران خزایی، [23]همکاران

و  [15]و همکاران شجاعیهای  وهشهمخوانی داشت، اما با پژ
همخوانی نداشت. برگزاری مسابقات منظم ورزشی  [20]ممتازبخش

شود که استعدادهای  تنها باعث می درون استانی و شهرستانی نه
شده از مسیر در اختیار قرارگرفتن برای کسب نتیجه  شناسایی

مطلوب برای ایران منحرف نشوند، بلکه این استعدادها عالوه بر 
دمت به توسعه ورزش قهرمانی در سطح ملی، در نهایت به کسب خ

های مختلف کمک شایانی  المللی در رشته موفقیت در سطوح بین
خواهند کرد. از سویی دیگر دو اتفاق مهم و تاثیرگذاری که در 

های اخیر در ورزش جانبازان و معلوالن ایران رخ داده است،  سال
ی گروهی مانند بسکتبال و ها یکی موفقیت نسبی برخی از رشته

والیبال و دیگری مشارکت بیشتر جانبازان و معلوالن در ورزش 
ها در  طور که نتایج این رشته . همان[24]قهرمانی بوده است

های ارزشمند در آن  های آسیایی و جهانی دیده شد و مدال بازی
ها توسط جانبازان و معلوالن ورزشکار کسب شد. چنانچه  بازی

رزش بتوانند از این نقطه قوت بهره مناسب ببرند و با مسئوالن و
های علمی موجود در  مندی از نتایج پژوهش هماهنگی و بهره

های تربیت بدنی و با همکاری متخصصان دانشگاهی و  دانشکده
های مختلف این نقاط قوت را بیشتر به  مسئوالن جراید و رسانه

وی های مادی و معن جامعه نشان دهند و حتی حمایت
گرفته توسط دولت، مجلس و مسئوالن کشور را برجسته  صورت

رسد با وجود دلگرمی  نظر می سازند و در اختیار جامعه قرار دهند، به
قهرمانان حاضر برای کسب نتایج بهتر در آینده، بسیاری دیگر از 
استعدادهای موجود در ورزش و همچنین سایر افراد به ورزش 

تی که کمیت ورزشکاران جانباز و معلول قهرمانی روی آورند. در صور
حوزه ورزش قهرمانی افزایش یابد، رقابت در این حوزه افزایش یافته 
و نتیجه آن افزایش سطح کیفی ورزش قهرمانی خواهد بود. در 

المللی دور از  های بین نتیجه موفقیت ورزش قهرمانی در عرصه
مناسب  توان به عملکرد دسترس نخواهد بود. در این زمینه می

های مختلف در  برداری اشاره کرد که با برگزاری لیگ فدراسیون وزنه
سطوح گوناگون از جمله شهر، استان و کشور،  سطح کیفی این 

های چشمگیری در مسابقات  رشته را افزایش داد و موفقیت
رو  . از این[25]المپیک، جهانی و آسیایی در این رشته کسب شد

شده از  ه ورزش به نقاط قوت استخراجتوجه مدیران و مسئوالن حوز
  شود. نتایج پژوهش حاضر برای توسعه ورزش جانبازان توصیه می

  

سازی بخش بازاریابی و جذب منابع مالی در حمایت از  ) فعال۵
های  ورزش همگانی و قهرمانی جانبازان: این راهبرد با پژوهش

، [7]کلهرو  قره، [24]و همکاران پناهی سیف، [13]و همکاران غفرانی
سازی  همخوانی داشت. استراتژی "فعال [14]و همکاران آصفی

بخش بازاریابی و جذب منابع مالی در حمایت از ورزش همگانی و 
های  های عدم توجه به گروه قهرمانی جانبازان" از ترکیب ضعف

ها برای  ها از تیم خاص جانبازان، عدم حمایت برخی سازمان
عف در بازاریابی و عدم امکان مشارکت و حضور در مسابقات، ض

درآمدزایی و جذب منابع مالی با تهدید باالبودن هزینه اجاره 
ها و اعزام  های ورزشی، افزایش روزافزون هزینه تدارک تیم سالن
های جاری اداره  ها به رویدادهای ورزشی و افزایش هزینه تیم
طرف برای ارایه  های ورزشی حاصل شد. دولت چین از یک سالن
کند، از سوی دیگر با توسعه  مات به مردم از آنان پول دریافت میخد

کردن ورزش  های حمایتی به بخش خصوصی در همگانی برنامه
های  . در کشور ژاپن بخش خصوصی یکی از بخش[14]کند کمک می

های ورزشی را  مهم بوده که مسئولیت هدایت و توسعه برنامه
مکانات و تسهیالت ، بخش خصوصی ا۱۹۹۸برعهده دارد. از سال 

مندی افراد  خود را در اختیار دولت قرار داده است تا سبب بهره
های مالیاتی  بیشتری از ورزش شوند و دولت نیز آنها را از معافیت

  . [24]برخوردار کرده است
  

های غیردولتی و بخش خصوصی، امتیازهای  دولت سوئد به سازمان
تر  ورزش همگانی، قویای داده است تا در رسیدن به گسترش  ویژه

های فوق، از طریق اخذ  عمل کند. بخشی از درآمد سازمان
شود و دولت برای  های عضویت، تمرین و آموزش، تامین می شهریه

حمایت از توسعه ورزش همگانی و تشویق مردم به مشارکت، 
  . [22]گیرد ها در نظر می های مالیاتی برای این سازمان معافیت

  

ًا در همه کشورها بخش خصوصی به کمک دولت به طور کلی، تقریب
آید. نکته جالب اینکه فعالیت همه آنها تحت نظارت دولت  می

است و در مواردی که با منافع عمومی در ارتباط باشد، نظارت دولت 
ها برای توسعه ورزش بین  شود تا به هدایت این بخش بیشتر می
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مازندران از تمام اقشار مردم منجر شود. بخش خصوصی در استان 
پتانسیل قوی برای حمایت از ورزش همگانی در جانبازان و 
معلوالن برخوردار است که امید است با تشویق این بخش شاهد 
رشد و توسعه ورزش جانبازان در جامعه باشیم.به طور کلی براساس 

گیری کرد که مسئوالن و  گونه نتیجه توان این های پژوهش می یافته
شی برای پیشبرد اهداف ورزش همگانی نیاز به اندرکاران ورز دست

عنوان یکی  توانند به گیری از آن می تدوین استراتژی دارند و با بهره
منظور تقویت ورزش جانبازان در جامعه  از راهکارهای راهبردی به

  بهره ببرند.
هرچند در پژوهش حاضر سعی شد مفاهیم مدیریت استراتژیک به 

ه شود تا از اثربخشی برخی از عوامل بر ها توضیح داد کلیه آزمودنی
های پژوهش حاضر  نتایج پژوهش جلوگیری شود، اما از محدودیت

لحاظ نداشتن تخصص مدیریت ورزشی،  ناآشنایی برخی از مدیران به
عالوه، با توجه به اینکه  با مفاهیم مدیریت استراتژیک بود. به

اداره کل  های پژوهش حاضر را کلیه مدیران و معاونان آزمودنی
داد، لذا برای  بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران تشکیل می

رعایت مالحظات اخالقی در پژوهش، فشار روانی ایجادشده توسط 
تواند  سئواالت پژوهش، تحت کنترل محقق نبود و این موضوع می

های آتی مورد توجه پژوهشگران  عنوان یک محدودیت در پژوهش به
ه در صدد کنترل کامل متغیرهای اثرگذار بر نتایج قرار گیرد ک

ها و  گونه پژوهش شده این پژوهش هستند. بدون شک اجرای کنترل
ای از  توان به پاره تری می گونه مناسب کنترل عوامل روانی به

ابهامات موجود در زمینه مدیریت راهبردی پاسخ داد. به 
ود که در مورد ش پژوهشگران در حوزه ورزش جانبازان پیشنهاد می

های ورزش جانبازان و همچنین  اجرا درآوردن استراتژی چگونگی به
گذاری و بازاریابی  در مورد چگونگی جذب حامیان مالی برای سرمایه

های مورد نیاز  در ورزش جانبازان و نیز در مورد امکانات و زیرساخت
های بیشتری را انجام دهند تا باعث  در ورزش جانبازان پژوهش

فایی و توسعه ورزش جانبازان شوند. بر مبنای نتایج پژوهش، شکو
توان برای رشد و توسعه ورزش جانبازان  از جمله پیشنهاداتی که می

ها، به ویژه  گیری از رسانه استان مازندران ارایه کرد عبارت از بهره
رسانی جامعه جانبازان از  سازی و اطالع رادیو و تلویزیون در فرهنگ

استخدام مسئوالن دارای تخصص با توجه به ضعف اهمیت ورزش، 
عدم استفاده از نیروهای متخصص، توجه به کاهش سطح سالمتی 

توجهی به ورزش جانبازان، ایجاد  این قشر از جامعه به دلیل کم
سازی دفتر مدیر فوق برنامه و تربیت بدنی در بنیاد  های فعال زمینه

انان، توسعه منابع جانبازان با نظارت مستمر اداره ورزش و جو
انسانی و تجهیزاتی دفترهای مدیر فوق برنامه و تربیت بدنی در 
بنیاد جانبازان و بارزشدن نقش مدیر فوق برنامه و تربیت بدنی در 

عنوان یکی از  امر ورزش همگانی، حمایت از ورزش جانبازان به
التحصیالن  های پژوهشی در نظام ورزشی و استفاده از فارغ  اولویت

رشته تربیت بدنی برای مدیریت دفتر فوق برنامه و تربیت بدنی در 
  هستند.

  
  گیری نتیجه
های راهبردی برای توسعه و پیشرفت ورزش  ترین برنامه مهم

راهبردی و برنامه ا درآوردن جرا "بهجانبازان استان مازندران شامل 
ی ورزش همگانی و قهرمانی، یابی مستمر برنامههارت و ارزنظا
های فعالیتب جانبازان و ایثارگران در جذداش برای پام نظاد یجاا

های غیردولتی و  ورزشی، ایجاد نظام داوطلبی منسجم، تشکل
های ورزشی جانبازان و ایثارگران،  خالقیت و نوآوری در فعالیت

برگزاری مسابقات منظم ورزشی درون استانی و شهرستانی با ایجاد 

سازی بخش  فعالورزشی و  های انگیزه الزم برای شرکت در فعالیت
بازاریابی و جذب منابع مالی در حمایت از ورزش همگانی و 

  .قهرمانی" است
  

که  است خداوندی آن باشد، سپاس الیق کسی اگر تشکر و قدردانی:
از  ادب رسم به اما نمود، هدایت را ما و بخشید وجود نعمت ما به

 استان ارگرانمحترم اداره کل بنیاد شهید و امور ایث رییس زحمات
این اداره و همچنین روسای محترم  معاونان تمام و مازندران
های استان مازندران  شهرستان های بنیاد شهید و امور ایثارگران اداره

 صرف پژوهش این در را خود وقت گرانبهای و معاونانشان که
 آرزوی آنان همه برای و داشته را و تشکر قدردانی کمال کردند،
  بخیری داریم. بتعاق و سالمتی

نامه دانشگاه آزاد  برای شرکت در پژوهش، معرفیتاییدیه اخالقی: 
اسالمی واحد ساری به اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
مازندران ارایه شد. قبل از گردآوری اطالعات میدانی پژوهش، به 

کنندگان این اطمینان داده شد که نتایج پژوهش محرمانه  شرکت
  ت.اس
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