پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی
سال نهم – شمارۀ  –17بهار و تابستان 1398

شناسه دیجیتال (10.22084/SMMS.2019.15802.2167 :)DOI

163

تحلیل محیطی و راهبردی هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان همدان
اسفندیار خسرویزاده ،*1جمال لطیفی ،2عزتاهلل

تاریخ دریافت96/11/25 :

چكـیده

شاهمنصوری3

تاریخ تصویب97/07/29 :
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مقدمه
نزدیک به ده درصد افراد جامعه را معلولین تشکیل میدهند که به دالیل متفاوتی دچار معلولیت شدهاند و غالباً به سبب نقص
عضو مجبور به تغییر در سبک زندگی و به علت قرار نگرفتن در جایگاه مناسب اجتماعی دچار انزوا گردیدهاند .این موضوع
میتواند سالمت روحی و جسمی این قشر را به مخاطره اندازد (آقاجانی و همکاران ،)1392 ،بهعالوه ،معلولین از لحاظ جسمانی،
اجتماعی و روانی با افراد سالم متفاوت هستند (اشرفی و همکاران .)1392 ،به همین دلیل ،تأمین نیازهای دسترسی معلوالن
مستلزم بکارگیری تمهیدات ویژهای برای تأمین دسترسی و فرصتهای برابر است (سبحانی و همکاران .)1395 ،با وجود این،
اکثر افراد معلول در کشورهای بهویژه در حال توسعه از فقدان دسترسی به فرصتهای برابر اجتماعی و اقتصادی رنج میبرند
(بزی و همکاران .)1389 ،به همین دلیل ،استفاده از علومی مانند پزشکی ،روانشناسی ،جامعه شناسی و ورزشی سعی میشود
هرچه بیشتر به این گونه افراد کمک شود تا بتوانند بهطور مستقلتر به زندگی عادی خود بپردازند (رستگاری.)25 :1388 ،
ورزش موجب تقویت اعتماد به نفس معلولین و تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولین دگرگون میشود و نقش مهمی در
سالمت جسم ،روح و زندگی فردی و اجتماعی جانبازان و معلولین ایفا میکند (آقاجانی و همکاران .)1392 ،لذا ،با توجه به
وضعیت جسمانی افراد جانباز و معلول ،یکی از بهترین راهکارهای ارتقای کیفیت زندگی و روحیه این افراد انجام فعالیت بدنی
و ورزش است (حاتمی و همکاران .)1391 ،بهطوریکه ورزش از یک وسیلهی تفریحی و درمانی فراتر رفته و بهعنوان عاملی
در جهت تکامل نارساییهای جسمانی و روانی آنان مدنظر قرار گرفته است (علیحسینی و همکاران .)1393 ،در این خصوص،
در کنوانسیون حقوق افراد معلول اعالم شده است که دولتهای عضو باید اقدامات مناسبی از قبیل تشویق و ارتقای حضور
معلولین در فعالیتهای ورزشی؛ فرصتهای سازماندهی ،توسعه ،مشارکت در فعالیتهای ورزشی و تفریحی خاص معلولین و
همچنین تسهیل دسترسی آنها به خدمات سازمانهای ذیربط انجام دهند (سخنگویی .)28-29 :1390 ،با وجود این ،نتایج
مطالعات حاکی از وجود موانع و مشکالت عمدهای برای مشارکت معلولین در فعالیتهای ورزشی است .آنها برای شرکت در
ورزش عالوه بر موانع و مشکالت فیزیکی و اقتصادی ،با موانع اجتماعی و فرهنگی نیز مواجه هستند (اردستانی.)31 :1390 ،
بهعنوان نمونه ،فقدان امکانات حمل و نقل ،مشکل در دستیابی به اماکن ورزشی ،معلولیت و فقدان سالمتی است و شرایط
تسهیل کنندهی مشارکت شامل سرگرمی ،کسب سالمتی و روابط متقابل اجتماعی (جارسما )2014 ،بخشی از این مشکالت
است .بر این اساس ،برنامهریزی مدون ورزشی برای معلولین از طریق سازمانهای ذیربط ،افزایش انگیزه معلوالن برای انجام
فعالیت بدنی و ورزش ،فرهنگسازی جامعه برای ایجاد آمادگی ذهنی و روانی در اقشار مختلف برای باور نقش و اهمیت ورزش
معلوالن ضروری به نظر میرسد (رضوی و همکاران .)1392 ،از راههای توسعه ورزش جانبازان و معلولین ،برنامهریزی راهبردی
است.
برنامهریزی راهبردی فرایندی است در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تالشهای آن برای نیل به رسالت
و اهداف بلندمدت ،با توجه به امکانات و محدودیتهای درونی و بیرونی سازمان .سازمانها از این طریق میتوانند بهتر کار
کنند؛ به محیط خود واکنشهای مناسبتری نشان دهند؛ جهتگیریهای آینده خود را مشخص کنند؛ تصویری روشنتر از
سازمان و اهداف آن ترسیم و فعالیتهای خود را در لوای راهبردی واحد هماهنگ نمایند (الوانی .)54 :1385 ،این نوع برنامهریزی
دارای اصولی همچون استفاده از یافتههای پژوهشی ،بکارگیری مدلهای معتبر ،استفاده از تجارب علمی و عملی متخصصان،
توجه به اولویتها و آیندهنگری ،توجه به آمار و اطالعات و توسعه سیستم اطالعات برای بهبود تصمیمگیری است (خسرویزاده
و حمیدی .)69 :1390 ،بر این اساس ،مدلهای گوناگونی برای تدوین برنامه راهبردی در ورزش مطرح شده است که وجه
مشترک آنها تحلیل محیطی ،تدوین بیانیههای رسالت و چشمانداز ،ارزشهای محوری ،حوزههای کلیدی عملکرد ،اهداف
بلندمدت ،راهبردها ،شاخصهای ارزیابی عملکرد و برنامه عملیاتی میباشد .تحلیل محیطی از راههای شناخت وضعیت سازمان
و ابزاری برای جلوگیری از شوکهای راهبردی و تأمین سالمتی بلندمدت سازمان است .در این محیط سازمانها با عوامل
بیرونی سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و تکنولوژیکی و عوامل درونی مدیریت ،بازاریابی ،امور مالی ،تولید یا خدمات ،تحقیق و
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توسعه و سیستم اطالعات رایانهای سروکار دارند (اعرابی .)28-33 :1389 ،تحلیل محیطی معرف قوتها ،ضعفها ،فرصتها
و تهدیدهای سازمان است (حمیدیزاده .)24 :1382 ،در این تحلیل ،عوامل درونی و بیرونی سازمان بررسی و بر اساس آنها
راهبردهای مناسب در چهار موقعیت  ST، WO ،SOو  WTتدوین و انتخاب میشود؛ بهطوریکه در موقعیت  SOاز راهبردهای
تهاجمی یا رشد و توسعه؛ در موقعیت  STاز راهبردهای رقابتی شامل نگهداری و حمایت درونی؛ در موقعیت  WOاز راهبردهای
محافظهکارانه شامل نگهداری و حمایت درونی و در موقعیت  WTاز راهبردهای تدافعی شامل برداشت ،واگذاری ،کاهش و
انحالل استفاده خواهد شد (اعرابی .)54-55 :1389 ،راهبردها نیز راههایی هستند که سازمان از طریق آنها میتواند به اهداف
بلندمدت خود دست یابد و بر اساس تحلیل محیطی تدوین میشوند (دیوید.)38 :1388 ،
در مورد ورزش معلولین برنامههایی راهبردی یا بخشی از آن نیز گزارش شده است .بهعنوان نمونه ،در برنامه راهبردی کمیته
بینالمللی پارالمپیک ( )2015-2018مواردی همچون توانمند ساختن ورزشکاران جهت رسیدن به جهانی متعالی و الهام بخش؛
تحکیم بازیهای پارالمپیک بهعنوان یک رویداد برتر ورزشی؛ پرورش و تعالی ورزش با رویکرد اجتماعی و جهانی از طریق
بازیهای پارالمپیک؛ توانمندسازی ورزشکاران و حمایت از توسعه ورزش؛ افزایش و بهبود فرصتهای برابر برای ورزشکاران
جهت ارتقای سطح پارالمپیک؛ افزایش میزان دسترسی به ورزش در تمام سطوح به سطح نخبگان؛ مسیر شغلی موفق برای
همه ورزشکاران؛ افزایش اگاهی ورزشکار از طریق گسترش دسترسی رسانه؛ رشد جنبش پارالمپیک از طریق یک فلسفه
مشترک؛ قادر ساختن ورزشکاران پارالمپیک جهت دستیابی به اعتالی ورزش و توسعه فرصتهای ورزشی برای تمامی افراد
معلول از سطح مبتدی تا سطح نخبه و برتر؛ و نیز ترویج ارزشهای پارالمپیک شامل جرات ،اراده ،الهام بخشی و برابری مطرح
شده است .در برنامه راهبردی کمیته پارالمپیک آسیا ( )2015-2018به چشمانداز (تبدیل آسیا به یکی از قارههای پیشرو در
نهضت پارالمپیک برای قادر ساختن ورزشکاران معلول برای کسب برتری در ورزش و الهام بخشی و ترغیب مردم دنیا) ،ارزشها
(ترغیب ،عزم اراده ،الگوبخشی ،عدالت) و نقش این کمیته برای برگزاری بازیهای پارآسیایی ،تقویت ورزشکاران آسیا و
سازمانهای ذیربط آنها و شناخته شدن بهعنوان یک برند گزارش شده است .راهبرد ورزش معلولین کشور بوسنی و هرزگوین
( )2010-2014در راستای تساوی فرصتها برای معلولین ،ارتقای استانداردهای حفاظت و پشتیبانی از آسیبپذیرترین افراد
جامعه و ترویج حقوق و مشارکت کامل افراد معلول در جامعه بوده است .اهداف ورزش معلولین کشور اسکاتلند ()2012-2017
توسعه فرصتها و بهبود عملکرد در ورزش معلولین بوده است .در برنامه راهبردی  2015-2018کمیته بینالمللی پارالمپیک،
اهداف کالنی شامل تحکیم بازیهای پارالمپیک بهعنوان یک رویداد برتر ،توانمند ساختن ورزشکاران معلول و حمایت از توسعه
ورزشهای معلولین و ارتقای اعتبار و ارزش برند پارالمپیک تدوین ،و برای تحقق این اهداف نیز راهبردهایی مانند تأکید بیشتر
بر بازیهای پارالمپیک از طریق ایجاد تعادل در جذابیت ورزشی برنامه رشتهها؛ ترویج ارزش بازیهای پارالمپیک؛ باالبردن
سطح موجود بازیهای پارالمپیک و ارتباط با کمیته بینالمللی المپیک؛ افزایش و بهبود فرصتهای ورزشکاران معلول برای
توسعه ورزشهای پارالمپیکی ،باال بردن کیفیت محیط آنها؛ و رشد برند پارالمپیک و تأﺛیر اجتماعی و ارزش تجاری آن تدوین
شده است .انجمن پارالمپیک بریتانیا ( )2016-2021چشمانداز خود را «بهترین الهام بخش افراد معلول از طریق ورزش و
اهداف خود را برنامهریزی مؤﺛر و قوی از جمله مدیریت ریسک و اولویتبندی فعالیتها ،بهدست آوردن یک بودجه متعادل
برای مدت  4سال برنامه و ذخیره و تولید درآمد» عنوان کرده است .مواردی همچون ایجاد زمینههای مناسب و تدارک الزم
برای شرکت فعال ورزشکاران جانباز و معلول در رقابتهای پارالمپیک ،منطقهای ،بینالمللی و قارهای؛ توسعه ورزش بین افراد
دارای معلولیت شدید؛ توسعه ورزش در بین بانوان جانباز و معلول؛ تشویق و کمک به احیای برنامههای پژوهشی؛ ایجاد بستر
مناسب برای اجرای فعالیتهای آموزشی؛ ائتالف ورزشهای جانبازان و معلوالن جنبشهای جهانی ورزشی با افراد سالم ضمن
حفظ هویت ورزشهای آنها؛ تشکیل پایگاههای قهرمانی در سطح کشور؛ مشارکت هر چه بیشتر قهرمانان در بازیهای تابستانی
و زمستانی پارالمپیک؛ و تالش برای تحقق اهداف و اصول بهعنوان اهداف بلندمدت کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسالمی
ایران مطرح شدهاند (پایگاه خبری کمیته پارالمپیک ج.ا.ا .)1393 ،راهبردهای اهداف فدراسیون جانبازان و معلولین کشور در
قالب مواردی مانند جوانگرایی و کادرسازی ورزشی؛ راهاندازی و فعال نمودن رشتههای مختلف ورزشی با توجه خاص به
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رشتههای دارای اولویت؛ توجه ویژه به امر آموزش و پژوهش و علمی نمودن ورزش؛ حفظ و تقویت روح ورزش و حس میهن
دوستی در بین ورزشکاران؛ مبارزه اصولی و مستمر با پدیده مصرف داروهای نیروزا؛ فعالتر کردن سازمانهای متولی امور
جانبازان و معلولین در امر ورزش این قشر؛ تقویت ارتباط و بهرهمندی از توان سایر سازمانهای ذیربط؛ و مشارکت باشگاهها و
نهادهای دولتی و رسمی عنوان شده است (پایگاه خبری فدراسیون جانبازان و معلولین .)1393 ،آرمندنیا و همکاران ( )2017در
پژوهش خود دریافتند که ورزش قهرمانی جانبازان و معلولین جمهوری اسالمی ایران ،دارای  7نقطه قوت و  8نقطه ضعف است
و با  8فرصت و  8تهدید مواجه و جایگاه راهبردی آن در منطقه  SOقرار دارد .بر این اساس ،برای آن  9راهبرد از جمله سه
راهبرد  SOشامل تدوین توسعه منابع انسانی با رویکرد آموزش محوری ،تنوع و فناوریهای جدید ،بهرهگیری از حمایتهای
بیرونی به منظور توسعه زیرساختها و ارتقاء بهرهوری اماکن ،تجهیزات و فرآیندها برای آن تدوین گردید .نتایج پژوهش رحیمی
گلوگاهی و همکاران ( )1397نشان داد که ورزش جانبازان استان مازندران دارای  17نقطه قوت و  25نقطه ضعف است و با
 13فرصت و  19تهدید مواجه و جایگاه راهبردی آن در منطقه  WTقرار دارد .بر این اساس ،راهبردهایی مانند اجرای برنامه
راهبردی و نظارت و ارزیابی مستمر بر برنامههای ورزش همگانی و قهرمانی؛ ایجاد نظام پاداش برای جذب افراد به ورزش؛
ایجاد نظام داوطلبی منسجم در فعالیتهای ورزشی؛ برگزاری مسابقات منظم ورزشی درون استانی و شهرستانی؛ و فعالسازی
بخش بازاریابی و جذب منابع مالی در حمایت از ورزش همگانی و قهرمانی برای توسعه آن تدوین شدند.
همانگونه که مشاهده میشود ،بسیاری از فدراسیونها و برخی هیأتها به تدوین برنامه راهبردی مبادرت و کل یا بخشی
از برنامه خود را منتشر کردهاند .در این خصوص ،پژوهشها و برنامههای گزارش شده حاکی از آن است که این دسته از
سازمانها با شرایط محیطی مختلفی مواجه هستند که بر عملکرد آنها تأﺛیر دارد.
فدراسیون معلولین ایران در سال  1358رسماً تأسیس و در سال  1359به فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین تغییر نام
داد و فعالیتهای خود را در دو بخش همگانی و قهرمانی آغاز نمود .حاصل این تالش تا به امروز منجر به تشکیل و توسعه
رشتههای مختلف ورزشی در سطح کشور و کسب عناوین قهرمانی جهان و پارالمپیک میباشد و نیز حضور در باالترین سطح
مدیریتی و تصمیمگیری در هیأت حاکمه کمیته بینالمللی پارالمپیک ،جایگاه ویژه کشورمان را هویدا میسازد (لیموچی.)1385 ،
در این راستا ،هیأتهای ورزشی ذیربط نیز بهعنوان نماینده فدراسیون که به منظور فراهم کردن زمینه مساعد در جهت گسترش
رشته ورزشی مربوطه و ایجاد انگیزه و نیز جذب آحاد مردم به امر ورزش و کشف استعدادها و باال بردن سطح مهارتهای
ورزشی بر اساس اصول و مبانی پیشبینی شده در اهداف فدراسیون و وزرات ورزش و جوانان ایجاد میشوند ،فعالیتهای مرتبط
در سطح استان را با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان و با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه ،اجرا و نظارت
میکنند (سجادی .)73 :1385 ،استان همدان نیز دارای جانبازان و معلولینی است که برای سالمتی و تندرستی خود باید فعالیت
جسمانی و حرکتی داشته باشند .بهعالوه ،آنها از پتانسیلهایی نیز در زمینه ورزش قهرمانی برخوردار هستند .با وجود این ،هیأت
ورزشهای جانبازان و معلولین این استان برنامهای راهبردی در این زمینه ندارد .به عبارت دیگر ،فاقد نقشه راه برای توسعه
ورزش خود است .یکی از اقدامات الزم برای این کار ،تدوین برنامه بر اساس تحلیل محیطی درونی و بیرونی و تدوین راهبردهای
ال ،این کار عالوه بر کسب مزایای کلی داشتن برنامه ،بتواند به شناسایی دقیقتر وضعیت
مناسب در این زمینه است .احتما ً
موجود این هیأت و ترسیم وضعیت مطلوب آن به منظور استفاده بهینه از منابع مختلف برای توسعه اصولی و منسجمتر ورزش
در سطوح مختلف برای این قشر از جامعه استان کمک نماید .بدین منظور ،هدف از انجام این پژوهش تحلیل محیطی و
راهبردی هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین استان همدان است.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر گردآوری دادهها از نوع پژوهشهای توصیفی است که بهصورت پیمایشی انجام شد .جامعه آماری پژوهش
شامل ذینفعان اصلی ورزش جانبازان و معلولین یعنی مربیان ،داوران ،رؤسا و کارشناسان ورزش جانبازان و معلولین ،ورزشکاران
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هیأت ،اساتید علوم ورزشی ،هیأت رییسه هیأتهای جانبازان و معلولین ،انجمن توانیابان و معلولین استان و خیّرین سالمت
استان بودند ( 458نفر) که  170نفر از آنها به روش نمونهگیری هدفمند بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
عالوه بر اسناد و مدارک باالدست ،از پرسشنامه نیز برای گردآوری دادهها استفاده شد .روایی پرسشنامهها توسط  10نفر از
اساتید دانشگاه تأیید شد .پایایی پرسشنامهها نیز با توزیع و جمعآوری  30پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری تعیین گردید .بر
این اساس ،ضریب پایایی پرسشنامههای تحلیل محیطی ،ارزشهای محوری ،حوزههای کلیدی عملکرد و اهداف بلندمدت به
ترتیب برابر با  0/923 ،0/927 ،0/776و  0/927بهدست آمد که بیانگر آن است ابزارهای پژوهش از پایایی مناسب برخوردار
هستند .بیانیه چشمانداز و بیانیه رسالت هیأت نیز در شورای راهبردی و تیم پژوهش تعیین شدند.
برای تحلیل محیطی و تعیین موقعیت راهبردی از ماتریسهای راهبردی استفاده شد .در این خصوص ،برای ارزیابی عوامل
درونی هیأت از ماتریس ارزیابی عوامل درونی 1استفاده شد .در این ماتریس ،ستون اول مربوط به قوتها و ضعفها و ستون
دوم مختص ضریب اهمیت (وزن) هر یک از عوامل قوت و ضعف بود بهطوریکه مجموع ضرایب آنها باید برابر  1میشد
( .)∑=1در ستون سوم با توجه به میزان شدت عامل (رتبه) به هر یک از ضعفها نمرات  1یا  2و به هر یک از قوتها نمرات 3
یا  4تعلق گرفت .در ستون چهارم ،اعداد ستونهای  2و  3هر یک از عوامل در یکدیگر ضرب گردید و امتیاز هر یک از عاملها
جداگانه محاسبه شد .سپس ،امتیاز کلیه عاملها با یکدیگر جمع شد تا امتیاز نهایی عوامل درونی هیأت تعیین گردد .برای ارزیابی
عوامل بیرونی هیأت از ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی 2به همان شیوه ماتریس ارزیابی عوامل درونی استفاده شد؛ با این تفاوت
که در ستون سوم ماتریس با توجه به میزان شدت عامل (رتبه) به هر یک از تهدیدها نمرات  1یا  2و به هر یک از فرصتها نمرات
 3یا  4تعلق گرفت .برای تعیین موقعیت راهبردی از ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی 3استفاده شد بهطوریکه نمرات
ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی در ابعاد افقی و عمودی قرار گرفتند تا جایگاه هیأت در خانههای آن مشخص شود .در
این ماتریس ،نمرات در یک طیف و شامل قسمت قوی ( 2/5تا  )4قسمت ضعیف ( 2/5تا  )1تعیین میشوند .در این ماتریس
موقعیت راهبردی در یکی از مناطق چهارگانه  WO ،ST ،SOو  WTمشخص میشود .برای تدوین راهبردهای هیأت از
ماتریس  TOWSبه شیوه مقایسههای زوجی استفاده شد .راهبردهای سازمان با توجه به منطقه قرار گرفتن در یکی از
موقعیتهای راهبردی  WT ،WO ،ST ،SOانتخاب میشود .با وجود این ،راهبردهای سازمان میتواند از خانههای مجاور نیز
انتخاب شود .در این ماتریس ،برای اولویتبندی راهبردها نیز از ماتریس  QSPMبر مبنای ضرایب اهمیت هر یک از سؤاالت
و جذابیت هر استراتژی استفاده شد .پس از درج استراتژیها در ردیف باالی ماتریس  QSPMبه استراتژیها نمره جذابیت بین
 1تا  4داده شد؛ بهطوریکه پس از حاصلضرب ضریبها در نمرات جذابیت جمع نمرههای جذابیت نشان دهنده اولویت نسبی
هر یک از استراتژیها است که هر قدر نمره بیشتر باشد استراتژی مورد نظر دارای جذابیت بیشتری خواهد بود (اعرابی:1389 ،
.)58-65
در نهایت ،دادهها عالوه بر ماتریسهای راهبردی ،با استفاده از آمار توصیفی شامل میانگین ،انحراف معیار ،جدول فراوانی و
نمودارها و برای رتبهبندی مهمترین نقاط ضعف و قوت ،فرصت و تهدیدها و همچنین ارزشهای محوری ،حوزههای کلیدی
عملکرد و اهداف بلندمدت ورزش جانبازان و معلولین استان از آزمون فریدمن در نرمافزار  SPSSنسخه  16تحلیل شدند.

یافتهها
از نظر جمعیتشناختی 50/6 ،درصد پاسخدهندگان زن و  49/4درصد آنها مرد بودند ،افراد  40-31سال سن دارای بیشترین
فراوانی ( 23/3درصد) بودند ،مدرک تحصیلی کارشناسی دارای بیشترین فراوانی ( 47/1درصد) بود 64/1 ،درصد پاسخدهندگان

1. Internal factors evaluation matrix
2. External factors evaluation matrix
3. Internal and external factors evaluation matrix
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در رشته علوم ورزشی تحصیالت داشتند 40/6 ،درصد بین 10-5سال سابقه فعالیت در ورزش جانبازان و معلولین و  40درصد
آنها بین  5-1سال سابقه همکاری با هیأت استان را داشتند.
وضعیت عوامل درونی هیأت ورزشی جانبازان و معلولین استان در جدول  1نشان داده شده است .همانگونه که مالحظه
میشود ،تعداد  10نقطه قوت و تعداد  13نقطه ضعف به ترتیب رتبه شناسایی شدهاند .در این خصوص ،تفاوت بین رتبهها هم
در مورد قوتها ( )p=0/001 ، χ2=122/626و هم در مورد ضعفها ( )p=0/001 ، χ2=414/866از نظر آماری معنادار بوده
است.
جدول  :1نقاط قوت و ضعف هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین استان همدان

نوع عامل

قوت

ضعف

رتبه میانگین

رتبه

گویهها

ردیف
S1

تعداد ورزشکاران در رشتههای مدالآور/ماز

6/15

2

S2

برگزاری همایشها و جشنوارههای ورزش همگانی/ماز

5/55

6

S3

حضور تیمهای استان در لیگهای مختلف کشوری

5/89

4

S4

حمایت از ورزش جانبازان و معلولین جهت اعزام به مسابقات برونمرزی

6/31

1

S5

وجود برنامه کوتاهمدت و تقویم هیأتهای ورزشی

5/88

5

S6

پذیرش میزبانی مسابقات در استان

5/46

7

S7

فعالیت داوران و مربیان استان در رشتههای مختلف ورزش/ماز

4/63

9

S8

احداث ایستگاههای تندرستی اختصاصی در پارکها و فضاهای سبز استان

4/07

10

S9

اجرای برنامههای فرهنگی در کلیه مناسبتها

4/97

8

S10

وجود هیأتهای فعال در ورزش جانبازان و معلولین استان

4/09

3

W1

توزیع نامناسب مربیان و داوران در سطح استان

4/87

11

W2

میزان دانش فنی و نظری مربیان استان/ارمند

4/60

12

W3

فقدان نظام شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی/ماز

4/58

13

W4

فقدان چشمانداز و برنامههای جامع برای توسعه ورزش جانبازان و معلولین استان/ماز

6/86

9

W5

وابستگى شدید ورزش جانبازان و معلولین استان به بودجه عمومى دولت

9/18

1

W6

کم توجهی به ورزشهای پایه در جانبازان و معلولین

7/79

5

W7

کم توجهی به ورزش همگانی جانبازان و معلولین روستائی و نقاط محروم

7/12

7

W8

کمبود تعداد اماکن ورزشی اختصاصی جانبازان و معلولین/ماز /ارمند

8/27

3

W9

فقدان رویههای استاندارد و ارزیابی ورزش جانبازان و معلولین استان/ماز/ارمند

8/25

4

W10

فقدان مدیریت واحد در امر ورزش جانبازان و معلولین

6/46

10

W11

مناسبسازی نشدن اکثر اماکن ورزشی برای استفاده جانبازان و معلولین

8/90

2

W12

فقدان بانک اطالعات معلولین و جانبازان در هیأت استان

6/76

8

W13

فقدان وجود امکانات برای شرکت در اکثر رشتههای ورزشی

7/34

6

وضعیت عوامل بیرونی هیأت ورزشی جانبازان و معلولین استان در جدول  2نشان داده شده است .همانگونه که مالحظه
میشود ،تعداد  12فرصت و  13تهدید به ترتیب رتبه شناسایی شدهاند .در این خصوص نیز تفاوت بین رتبهها هم در مورد
فرصتها ( )p=0/005، χ2=327/604و هم در مورد تهدیدها ( )p=0/001، χ2=170/128از نظر آماری معنادار بوده است.
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جدول  :2فرصتها و تهدیدهای ورزش جانبازان و معلولین استان همدان

نوع عامل

فرصت

تهدید

رتبه میانگین

رتبه

ردیف

گویه

O1

تأکید تعالیم دینی به امر پرداختن به ورزش و تفریحات سالم

9/30

1

O2

وجود استعدادهای ورزشی بالقوه جانبازان و معلولین در سراسر استان/ماز

6/54

7

O3

میزان عالقمندی جانبازان و معلولین استان به رشتههای انفرادی و مدالآور

7/79

2

O4

وجود نگرش مثبت برخی مسئولین ارشد استان برای رشد و ارتقای ورزش جانبازان و
معلولین/ماز

7/51

3

O5

استقبال رسانههای گروهی استان از انعکاس فعالیتهای ورزش جانبازان و معلولین

6/07

8

O6

موقعیت جغرافیایی استان برای فعالیت در رشتههای ورزشی گوناگون

71/41

4

O7

حمایت ارگانها و نهادهای دولتی استان از تیمها و باشگاههای ورزشی جانبازان و معلولین
/ارمند

4/71

12

O8

حضور خیّرین سالمت در ورزش جانبازان و معلولین

4/84

10

O9

وجود جانبازان توانمند تحت پوشش نیروهای مسلح

4/79

11

O10

بهبود نگرش به سالمتی در بین جانبازان و معلولین از طریق ورزش

6/76

5

O11

وجود جوّ روانی در جامعه در حمایت از ورزش جانبازان و معلولین

5/64

9

O12

تأکید پزشکان و روانشناسان به نقش ورزش در سالمت جسمی و روانی جانبازان و معلولین

6/66

6

T1

کاهش اوقات فراغت جانبازان و معلولین به دلیل مشکالت معیشتی/ماز/ارمند

8/64

2

T2

زندگی ماشینی و غیرفعال جانبازان و معلولین استان

9/04

1

T3

تورم و تأﺛیر آن بر فعالیتهای ورزشی جانبازان و معلولین/ماز/ارمند

8/37

4

T4

میزان عالقمندی اندک به انجام تحقیقات علمی جهت توسعه ورزش جانبازان و معلولین

7/02

8

T5

وجود برخی نگرشها و عوامل فرهنگی در جامعه نسبت به ورزش جانبازان و معلولین

6/92

9

T6

رواج بازیهای کامپیوتری و برنامههای ماهوارهای در بین جانبازان و معلولین

6/18

12

T7

کم بودن سهم جانبازان و معلولین از درآمدهای فدراسیون /ماز

7/79

7

T8

توزیع ناعادالنه امکانات ورزش جانبازان و معلولین در مقایسه با سایر رشتههای ورزشی

7/93

6

T9

وضعیت بازاریابی باشگاههای ورزشی جانبازان و معلولین/ماز

6/04

13

T10

رشد و توسعه امکانات ورزش جانبازان و معلولین در سطح دنیا

6/53

10

T11

فقدان هماهنگی الزم برای حمایت از ورزش جانبازان و معلولین در بین دستگاههای ذیربط
استان

6/21

11

T12

عدم تمایل بخش خصوصی برای ورود به عرصه ورزش قهرمانی و حرفهای

8/58

3

T13

محدودیتهای مالی دولت برای توسعه زیر ساختهای مناسب ورزش جانبازان و معلولین

8/01

5

بسترهای راهبردی هیأت جانبازان و معلولین در جدول  3نشان داده شده است .همانگونه که مالحظه میشود ،در بیانیه
چشمانداز رویکردهای ورزش همگانی و قهرمانی و در بیانیه چشمانداز به بسترسازی برای ورزش جانبازان و معلولین تأکید شده
است .برای این منظور 9 ،ارزش محوری 7 ،حوزه کلیدی عملکرد و یازده هدف بلندمدت تدوین شده است.
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جدول : 3بسترهای راهبردی هیات جانبازان و معلولین

محتوی

موضوع

ارتقاء جایگاه ورزش جانبازان و معلولین استان در کشور و افزایش نشاط و شادابی و امید به زندگی در بین آنها

بیانیه چشم انداز
بیانیه رسالت

فراهم نمودن زمینه مساعد جهت گسترش ورزش و ایجاد انگیزه برای جذب آحاد جانبازان و معلولین به ورزش،
بدون در نظر گرفتن میزان و نوع معلولیت آنان

ارزشهای محوری

زندگی سالم از طریق ورزش ،پایبندی به ارزشهای اخالقی و فرهنگی ،عدالت و دسترسی منصفانه به فرصتهای
ورزشی برای جانبازان و معلولین استان ،تعامل علمی ،صداقت و شفافیت ،رشد و تعالی ،احترام متقابل ،نوآوری ،خود
اتکایی

حوزههای کلیدی
عملکرد

منابع انسانی ،بهبود عملکرد ،فناوری ارتباطات و اطالعات ،منابع مالی و بازاریابی ،منابع تجهیزاتی و فیزیکی ،علوم
پزشکی ورزشی ،کیفیت خدمات
•
•
•
•
•
•

اهداف بلندمدت

•
•
•
•
•

توسعه ورزش قهرمانی بهویژه در رشتههای مستعد و دارای اولویت
ارتقای کیفیت و کمیت پوشش رسانهای فعالیتهای ورزشی جانبازان و معلولین استان
افزایش زیرساختها و باال بردن سرانهی فضاهای ورزشی اختصاصی جانبازان و معلولین استان
توسعه تجهیزات ورزشی جانبازان و معلولین با نگاه به مناطق محروم و روستاها
افزایش منابع مالی هیأت جانبازان و معلولین استان
فراگیر نمودن ورزش همگانی در بین کلیه جانبازان و معلولین
مبارزه اصولی و مستمر با دوپینگ
توسعه ارتباطات با سازمانهای ذیربط در امور ورزش جانبازان و معلولین
حفظ و تقویت روح ورزش و حس میهندوستی در بین ورزشکاران
علمی نمودن ورزش جانبازان و معلولین
توسعه منابع انسانی هیأت جانبازان و معلولین استان

ارزیابی عوامل محیط درونی و ارزیابی محیط بیرونی ورزش جانبازان و معلولین استان در جدول  4نشان داده شده است.
همانگونه که مالحظه میشود ،مجموع نمرات ماتریس عوامل درونی برابر با ( 2/29کمتر از  )2/5میباشد و حاکی از آن است
که هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین استان همدان از لحاظ عوامل درونی دارای ضعف است .همچنین ،مجموع نمرات
ماتریس عوامل بیرونی برابر با ( 2/58بیشتر از  )2/5میباشد و حاکی از آن است که این هیأت از لحاظ عوامل بیرونی دارای
فرصت است.
جدول  :4ماتریس عوامل درونی ورزش جانبازان و معلولین استان همدان

عوامل درونی

قوتها

عوامل بیرونی

کد

ضریب اهمیت

شدت

نمره

S1

0/07

4

0/28

O1

S2

0/05

3

0/15

O2

0/05

S3

0/06

3

0/18

O3

0/07

4

S4

0/07

4

0/28

O4

0/06

4

0/24

S5

0/05

3

0/15

O5

0/03

4

0/12

S6

0/03

3

0/09

O6

0/05

3

./15

S7

0/04

3

0/12

O7

0/02

3

0/06

S8

0/02

3

0/06

O8

0/03

4

0/12

S9

0/04

4

0/13

O9

0/02

3

0/06

فرصتها

کد

ضریب اهمیت

شدت

نمره

0/07

4

0/28

4

0/20
0/28
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S10

0/07

3

0/21

O10

0/05

4

0/20

W1

0/01

2

0/02

O11

0/03

4

0/12

W2

0/01

2

0/02

O12

0/05

4

0/20

W3

0./01

1

0/01

T1

0/06

1

0/06

W4

0./03

1

0/03

T2

0/06

1

0/06

W5

0/07

1

0/07

T3

0/05

1

0/05

W6

0/05

1

0/05

T4

0/03

1

0/03

W7

0./04

1

0/04

T5

0/03

1

0/03

W8

0/06

1

0/06

T6

0/01

1

0/01

W9

0/06

2

0/12

T7

0/04

1

0/04

W10

0/02

1

0/02

T8

0/04

1

0/04

W11

0/07

1

0/07

T9

0/02

2

0/04

W12

0/03

2

0/06

T10

0/01

2

0/02

W13

0/04

1

0/04

T11

0/03

1

0/03

-

-

-

-

T12

0/04

2

0/08

-

-

-

-

T13

0/05

1

0/05

1

-

2/29

1

-

2/58

مجموع ضرایب

تهدیدها

مجموع ضرایب

موقعیت راهبردی هیأت ورزش جانبازان و معلوالن استان در شکل  1نشان داده شده است .همانگونه که مالحظه میشود،
این هیأت از نظر راهبردی در موقعیت  WOیا محافظهکارانه قرار دارد.
نمره ارزیابی عوامل داخلی = 2/29
نمره ارزیابی عوامل خارجی = 2/58

راهبرد تهاجمی
SO

راهبرد محافظه کارانه
WO

راهبرد رقابتی
ST

راهبرد تدافعی
WT

شکل  :1موقعیت راهبردی هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین استان همدان

بر اساس تحلیل  ،SWOTدر مجموع  19راهبرد برای ورزش جانبازان و معلولین استان تدوین شد که شامل  7راهبرد ،SO
 3راهبرد  8 ،STراهبرد  WOو  1راهبرد  WTبود .لیکن ،بر اساس نظر شورای راهبردی مقرر شد که راهبردهای  WOدر
اولویت قرار گیرند .این راهبردها در جدول  5نشان داده شدهاند.
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جدول  :5راهبردهای  WOهیأت ورزشی جانبازان و معلولین استان
ضعفها (W1-W2-W3-W4-W5-W6-W7-W8-W9-W10-W11-W12-W13 :)W
راهبردهای WO

فرصتها
(:)O
O1-O2-O3O4-O5-O6O7-O8-O9O10-O11O12

 -RWO1توسعه و مناسبسازی فضاهای ورزشی مخصوص جانبازان و معلولین ،بهویژه در نقاط حاشیهی شهر و روستاها:
W11 W13 W7 O1 O6 O12
 -RWO2طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد منابع انسانی هیأت جانبازان و معلولین استانW6 W3 W1 W2 W9 O2 :
 -RWO3استعدادیابی در ورزشکاران جانباز و معلول استانW3O2W6O12O3 :
 -RWO4برنامه محوری با رویکرد راهبردی در هیأت جانبازان و معلولین استان و سپس شهرستانهاW4W10W12O1OO8:

 -RWO5استفاده از امکانات ورزشی سایر سازمانها و نهادها برای توسعه ورزش جانبازان و معلولین استان:
W1W5W7W8W13O1OO7O9O11O12
 -RWO6جذب منابع مالی از بخش خصوصی برای توسعه فعالیتهای هیأت جانبازان و معلولین استان:
W5W8W13O3O4O5O8O11

 -RWO7توسعه ارتباطات هیأت به منظور ایجاد انسجام بین سازمانها و نهادهای ذیربط در ورزش جانبازان و معلولین استان:
W7W10W13O4O5O7O9O11

 -RWO8استفاده از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات در مستندسازی فعالیتهای هیأت جانبازان و معلولین استان:
W12W9W4O5O11

اولویتبندی راهبردهای  WOبراساس ماتریس ( QSPMبهصورت خالصه محاسبات) در جدول  6نشان داده شده
است .بر این اساس ،ترتیب اولویت راهبردها عبارت است از راهبردهای  8 ،1 ،5 ،6 ،2 ،7 ،4و .3
جدول  :6اولویتبندی راهبردهای  WOبراساس ماتریس QSPM

راهبردها
مجموع عوامل و اولویتها

RWO1

RWO2

RWO3

RWO4

RWO5

RWO6

RWO7

RWO8

جمع نمره عوامل درونی
جمع نمره عوامل بیرونی
جمع کل امتیاز هر راهبرد
اولویتبندی راهبردها

2/36
2/79
5/15
6

2/71
2/98
5/69
3

2/24
2/46
4/70
8

2/88
3/39
6/27
1

2/68
2/48
5/16
5

2/78
2/56
5/34
4

2/48
3/36
5/84
2

2/22
2/58
4/76
7

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش در مورد تحلیل محیطی عوامل درونی نشان داد که ورزش جانبازان و معلولین استان همدان دارای ده قوت در
دو بخش ورزش همگانی شامل برگزاری جشنوارهها و همایشها ،احداث ایستگاههای تندرستی ،اجرای برنامههای فرهنگی و
وجود هیأتهای فعال در سطح شهرستانها و بخش ورزش قهرمانی شامل ورزشکاران ،شرکت در لیگهای کشوری ،اعزام به
مسابقات برونمرزی ،میزبانی مسابقات و داشتن مربیان و داوران فعال است .این یافته با نتایج پژوهش رحیمی گلوگاهی و
همکاران ( )1397در مواردی همچون تعداد ورزشکاران در رشتههای مدالآور ،برگزاری همایشها و جشنوارههای ورزش
همگانی و فعالیت داوران و مربیان استان در رشتههای مختلف ورزش همخوانی دارد .قوتها یا برتریها عبارتند از داشتن یک
وضعیت مؤﺛرتر و بهرهورتر مؤسسه یا سازمان نسبت به رقبا در هر نوع مورد و زمینه (امیرکبیری .)173 :1381 ،از این رو ،این
هیأت باید تالش نماید این قوتها را حفظ و از اﺛرات آنها برای سایر مؤلفههای برنامه راهبردی خود استفاده نماید .بهعالوه،
نتایج پژوهش نشان داد که این هیأت دارای  13نقطه ضعف عمدتاً در نحوه مدیریت منابع انسانی ،ساختاری و اطالعاتی؛
برنامهریزی ،منابع مالی و سخت افزاری است .این یافته با نتایج پژوهش آرمندنیا و همکاران ( )2017در مورد میزان دانش فنی
و نظری مربیان؛ با نتایج پژوهشهای رحیمی گلوگاهی و همکاران ( )1397در مواردی همچون فقدان نظام شناسایی و پرورش
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استعدادهای ورزشی و فقدان چشمانداز و برنامههای جامع برای توسعه ورزش جانبازان و معلولین و با نتایج پژوهشهای آرمندنیا
و همکاران ( )2017و رحیمی گلوگاهی و همکاران ( )2017در مواردی مانند کمبود تعداد اماکن ورزشی اختصاصی جانبازان و
معلولین و فقدان رویههای استاندارد و ارزیابی ورزش جانبازان و معلولین همخوانی دارد .ضعفها یا کاستیها به داشتن جهات
و فعالیتهای کم بهرهور و یا کم تأﺛیر نسبت به رقبایی سازمان گفته میشوند (امیرکبیری .)176 :1381 ،بر این اساس ،این
هیأت باید تالش کند که این ضعفها را کاهش و برطرف نماید و حتی آنها را به نقطه قوت تبدیل نماید و اﺛرات منفی آنها را
کاهش دهد .از طرفی ،نتایج پژوهش در مورد تحلیل محیطی عوامل بیرونی نشان داد که ورزش جانبازان و معلولین استان
همدان با دوازده فرصت در زمینه هایی همچون نگرش مثبت جامعه به ورزش جانبازان و معلولین ،وجود افراد معلول دارای
استعداد ورزشی ،شرایط جغرافیایی مناسب و نیز حمایت رسانهای برخوردار است .این یافته با نتایج پژوهش رحیمی گلوگاهی و
همکاران ( )1397در مواردی همچون وجود استعدادهای ورزشی بالقوه جانبازان و معلولین و وجود نگرش مثبت برخی مسئولین
ارشد استان برای رشد و ارتقای ورزش جانبازان و معلولین و با نتایج پژوهش آرمندنیا و همکاران ( )1397در خصوص حمایت
ارگانها و نهادهای دولتی استان از تیمها و باشگاههای ورزشی جانبازان و معلولین همخوانی دارد .فرصتها عبارتند از هر گونه
موقعیت مناسبی که محیط برای تحققپذیری موفق اهداف به سازمان یا مؤسسه ارائه میکند (امیرکبیری .)171 :1381 ،لذا،
این هیأت باید با برنامهریزی مناسب و با استفاده از قوتهای موجود از حداکثر فرصتها استفاده و به رفع نقاط ضعف و از میان
بردن تهدیدها بپردازد .همچنین ،نتایج پژوهش نشان داد که این هیأت با سیزده تهدید در خصوص مشکالت مالی ورزشکاران،
فقدان مشارکت بخش خصوصی و حامیان مالی ،کم تحرکی ،دنیای مجازی ،تحقیقات اندک در ورزش جانبازان و معلولین،
برخی محدودیتهای فرهنگی ،انسجام ناکافی بین بخشی و پیشرفت سریع رقبا مواجه است .این یافته با نتایج پژوهشهای
آرمندنیا و همکاران ( )2017و رحیمی گلوگاهی و همکاران ( )1397در موارد مشکالت اقتصادی و تورم و با نتایج پژوهش
رحیمی گلوگاهی و همکاران ( )1397در مواردی همچون کمبود منابع مالی و وضعیت بازاریابی همخوانی دارد .تهدیدها یا
خطرات شامل وضعیتهای جدیدی هستند که تحققپذیری اهداف سازمان یا مؤسسه را مشکل و یا بهصورت عدم امکان در
میآورند (امیرکبیری .)175 :1381 ،به نظر میرسد این هیأت باید از قوتها و نیز فرصتهای پیش رو برای کاهش اﺛرات این
تهدیدها بر عملکرد خویش استفاده نماید.
در مورد مؤلفههای راهبردی طبق نتایج پژوهش« ،فراهم نمودن زمینه مساعد جهت گسترش ورزش و ایجاد انگیزه برای
جذب آحاد جانبازان و معلولین به ورزش ،بدون در نظر گرفتن میزان و نوع معلولیت آنان» بهعنوان بیانیه مأموریت هیأت
ورزشهای جانبازان و معلولین استان همدان تعیین گردید .به نظر میرسد ،بسیاری از سازمانهای ورزشی فعال در حوزه ورزش
جانبازان و معلولین تالش میکنند که در این راستا فعالیت و حرکت نمایند .بیانیه مأموریت یک سازمان را از سایر سازمانهای
مشابه متمایز میکند (دیوید .)35 :1385 ،طبق این بیانیه ،این هیأت باید شرایط الزم برای حضور و مشارکت جانبازان و معلولین
استان در فعالیتهای ورزشی را فراهم نماید و تمام تالش خود را برای انجام این رسالت صرف نماید .بهعالوه« ،ارتقاء جایگاه
ورزش جانبازان و معلولین استان در کشور و افزایش نشاط و شادابی و امید به زندگی در جامعه جانباز و معلول» بهعنوان بیانیه
چشمانداز هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین استان همدان تعیین گردید .این چشمانداز که بیانگر تالش برای کسب
موفقیتهای ورزشی و ارتقای کیفیت زندگی جانبازان و معلولین است با بیانیه چشمانداز بسیاری از سازمانهای ورزشی همخوانی
دارد .بیانیه چشمانداز تعیین میکند که یک سازمان میخواهد به چه موقعیتی دست یابد و چه بشود (دیوید .)174 :1385 ،اگر
ورزش جانبازان و معلولین بتواند قوتهای موجود را حفظ و تقویت و از فرصتهای پیش رو در جهت کاهش ضعفها و به
حداقل رساندن تهدیدها نهایت استفاده را بنماید میتواند به چشمانداز خود دست یابد .همچنین ،طبق نتایج پژوهش  9ارزش
محوری برای ورزش جانبازان و معلولین استان همدان تدوین شد که با ارزشهای کمیته بینالمللی پارالمپیک و کمیته پارالمپیک
آسیا در مواردی همچون عدالت ،برابری و دسترسی همخوانی دارد .ارزشها مجموعهای از اعتقادات هستند که رفتار افراد را
شکل میدهند و موجب رسمیت یافتن اهداف و اجرای راهبردها میشوند (خسرویزاده و حمیدی .)83 :1390،ارزشهای
محوری تدوین شده در واقع اصول اخالقی حوزه ورزش هستند .بر این اساس ورزش جانبازان و معلولین استان برای کسب
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موفقیت در سایه اصول اخالقی باید در همه جنبههای تدوین ،اجرا و ارزیابی راهبردهای خود و به هنگام تصمیمگیری در این
زمینهها باید ارزشهای محوری خود را مورد توجه قرار دهد .حوزه ورزش جانبازان و معلولین باید در همه حال ارزشهای خود
را حفظ نماید تا بدین گونه به مأموریت و رسالت خود دست یابد .طبق نتایج پژوهش ،مواردی همچون منابع انسانی ،بهبود
عملکرد ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،منابع مالی و بازاریابی ،منابع تجهیزاتی و فیزیکی ،علوم پزشکی و ورزشی و کیفیت
خدمات بهعنوان حوزههای کلیدی عملکرد برای ورزش جانبازان و معلولین استان همدان تدوین گردید .حوزههای کلیدی
عملکرد روی موارد کلیدی راهبردی سازمان تأکید دارند و مبنایی برای تدوین اهداف و راهبردهای سازمان فراهم میکنند
(خسرویزاده و حمیدی .)87 :1390 ،با توجه به اینکه حوزههای کلیدی عملکرد ورزش جانبازان و معلولین استان همدان بر
مبنای بیانیههای چشمانداز و رسالت و نیز ارزشهای محوری آن مطابقت دارند ،این حوزه از ورزش باید برای دستیابی به
اهداف بلندمدت خود ،بیشتر روی آنها تأکید نموده تا عملکرد منسجم برای رشد و توسعه داشته باشد .طبق نتایج پژوهش ،یازده
هدف بلندمدت برای ورزش جانبازان و معلولین استان همدان تدوین گردید که با اهداف فدراسیون جانبازان و معلولین کشور
در مورد توسعه ورزش قهرمانی همخوانی دارد .هدفهای بلندمدت نتیجههای خاصی است که سازمان میکوشد در تأمین
مأموریت خود بهدست آورد (دیوید .)38 :1385 ،ورزش جانبازان و معلولین استان همدان نیز باید برای دستیابی به چشمانداز
و تحقق رسالت خود روی این اهداف بلندمدت تأکید داشته باشد و تمام تالش خود را صرف دستیابی به آنها بنماید.
طبق نتایج پژوهش ،ورزش جانبازان و معلولین استان همدان از لحاظ موقعیت راهبردی در منطقه  WOقرار گرفت .این
یافته با نتایج پژوهشهای آرمندنیا و همکاران ( )2017و رحیمی گلوگاهی و همکاران ( )1397ناهمخوان است .دلیل این
ال شرایط محیط درونی و بیرونی متفاوت بر سازمانهای مذکور است .موقعیت راهبردی  WOبدین معناست
ناهمخوانی هم احتما ً
که سازمان از لحاظ عوامل درونی دارای ضعف و از لحاظ عوامل بیرونی دارای فرصت میباشد؛ در نتیجه سازمان در چنین
موقعیتی باید از راهبردهای محافظهکارانه شامل نگهداری و حمایت درونی استفاده نماید .راهبردهای  WOبه بهرهگیری از
فرصتها از طریق غلبه بر نقاط ضعف تأکید میکنند .هدف از این راهبردها ،کاستن و به حداقل رساندن نقاط ضعف و جنبههای
آسیبپذیر سازمان و به حداکثر رساندن فرصتها ،موقعیتها و تقاضاهاست (اعرابی .)55-59 :1385 ،بر این اساس 8 ،راهبرد
 WOشامل توسعه و مناسبسازی فضاهای ورزشی مخصوص جانبازان و معلولین ،طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد
منابع انسانی هیأت ،استعدادیابی در ورزشکاران جانباز و معلول ،برنامه محوری با رویکرد راهبردی در هیأت و شهرستانها،
استفاده از امکانات ورزشی سایر سازمانها و نهادها ،جذب منابع مالی از بخش خصوصی برای توسعه فعالیتهای هیأت ،توسعه
ارتباطات هیأت به منظور ایجاد انسجام بین سازمانها و نهادهای ذیربط و استفاده از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات در
مستندسازی فعالیتهای هیأت جانبازان و معلولین استان همدان تدوین شد .این یافته با نتایج پژوهشهای آرمندنیا و همکاران
( )2017و رحیمی گلوگاهی و همکاران ( )2017در خصوص طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد منابع انسانی هیأت جانبازان
و معلولین استان و با نتایج پژوهش رحیمی گلوگاهی و همکاران ( )2017در مواردی مانند توسعه و مناسبسازی فضاهای
ورزشی مخصوص جانبازان و معلولین و همچنین برنامهمحوری با رویکرد راهبردی همخوانی دارد .راهبرد یا استراتژی به طرح
عملیاتی گفته میشود که به منظور دستیابی به هدفی مشخص طراحی شود (شرکت سامان صنعت یاران یزد .)16 :1390 ،به
نظر میرسد ،هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین استان همدان بتواند از این راهبردها برای رشد و توسعه بیشتر ورزش روی
آنها استفاده نماید.
در مجموع ،نتایج پژوهش حاکی از آن است که هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین استان همدان از ضعفهایی برخوردار
و با فرصتهایی مواجه است که بر قوتها و تهدیدهای آن فزونی دارند بهطوریکه آن را از لحاظ راهبردی در موقعیت محافظه
کارانه قرار دادهاند .در این موقعیت ،این هیأت باید تالش نماید با استفاده از فرصتهایی که دارد برای برطرف کردن نقاط
ضعف خود تالش نماید .در این خصوص ،پیشنهاد میشود این هیأت ابتدا راهبردهای اولویتبندی شده در موقعیت راهبردی
 WOخود را اجرا نماید که عمدتاً در راستای برنامه محوری ،ارتباطات ،مدیریت عملکرد ،منابع مالی ،امکانات ورزشی ،تکنولوژی
اطالعات و ارتباطات و استعدادیابی ورزشکاران جانباز و معلول است .سپس ،این هیأت به اولویتبندی و اجرای سایر راهبردهای
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تدوین شده که مربوط به موقعیتهای راهبردی تهاجمی ،رقابتی و تدافعی هستند بپردازد و به بهبود موقعیت راهبردی خود
کمک نماید .این کار مستلزم تدوین یک برنامه عملیاتی به منظور اجرایی کردن راهبردهای تدوین شده برای هیأت ورزشهای
جانبازان و معلولین استان است؛ زیرا کار فقط با تدوین و اولویتبندی راهبردها به پایان نمیرسد ،بلکه کار مهم مدیران تبدیل
راهکارهای تدوین شده به برنامههای عملیاتی و پیادهسازی آنها به منظور تحقق مؤلفهها و بسترهای راهبردی تدوین شده است.
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