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چکیده
این پژوهش با هدف تدوین برنامه استراتژیک توسعهی ورزشهاای رزمای شهرساتان جهارم بارای
سالهای  93تا  97انجام گرفت .این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است .نمونه ی آماری تعداد 38
نفر از اعضای فعال در ورزش های رزمی شهرستان جهرم بودند .ابزار تحقیق در ایان پاژوهش شاام
پرسشنامهای محقق ساخته مشتم بر تعاداد  130ساوال در زمیناههاای مختلا از جملاه و اعیت
ساختمان ،مدیریت و نیروی انسانی ،امور مالی ،زیرساختها و تجهیزات ،و عیت داوران و مربیان ،امور
فنی ،امور شهرستانها ،امور قضایی ،سیسات ارزیاابی داوری و مربیگاری ،آماوزش ،رواباع عماومی،
مسابقات ،شهرستاندارد و ارزیابی ،پذیرش میزبانی ،بازاریابی ،فناوری اطالعات بود که در اختیار شرکت
کنندگان جهت پاسخ گویی قرار گرفت .همچنین پرسشنامه عوام درونی باه واورت محقاق سااخته
شام  34گویه و پرسشانامه عواما بیرونای شاام  25گویاه  5ارزشای باود .فارم تعیاین موقعیات
استراتژیک ،فرم تعیین اهداف بلندمدت  ،فرم تعیین شده استراتژیهای  ،فرم تعیاین ارزش محاوری ،
فرم تعیین بیانیه چش انداز و فرم تعیین بیانیه ماموریت نیز جهت پاسخ گویی در اختیار شرکت کنندگان
در این پژوهش قرار گرفت .برای تجزیه و تحلیا دادههاا در بخاش آماار تووایفی از شااخ هاای
فراوانی ،میانگین ،انحراف شهرستاندارد ،رس جداول و نمودارها؛ و در بخش آمار اساتنااطی از آزماون
فریدمن برای رتاهبندی قوتها ،ع ها ،فروتها و تهدیدها ،ارزشهای محوری ،اهداف بلندمدت؛ و
در بخش تحلی استراتژیک از ماتریس ارزیابی عوام داخلی برای مقایسه قوتها و ع ها نسات به
ه  ،از ماتریس درونی و بیرونی برای تعیین موقعیت استراتژیک و از تحلی  ، SWOTتکنیک دلفی و
طوفان مغزی برای تعیین استراتژیهای  WT,ST,WO,SOاستفاده شد ..یافتههای پژوهش نشان داد
هیئت ورزشهای رزمی شهرستان جهرم در و عیت کنونی از  12قوت 22 ،اع  11 ،فروات و 14
تهدید برخوردار میباشد .در ادامه براساس مدل انتخابی به تحلی های استراتژیک هیئت ورزش هاای
رزمی شهرستان ماادرت گردید و مو وعات استراتژیک آن شام بیانیاه رساالت ،بیانیاه چشا اناداز،
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ارزشهای محوری ،اهداف بلندمدت ،موقعیت استراتژیک ،استراتژیها و برنامه ها تعیین شد .بار ایان
اساس 8 ،استراتژی در قالب  51برناماه تادوین شاده عاارتناد از :ایجااد و توساعه پایگااه تخصصای
استعدادیابی ورزشهای رزمی در سراسر شهرستان؛ تقویت حضاور شهرساتان در واحنه ورزشهاای
رزمی کشور؛ توسعه وجهه عمومی ورزشهای رزمی؛ تقویت ارتااطات شهرساتانی و کشاوری؛ توساعه
مدیریت بازاریابی در ورزشهای رزمی شهرستان ،با بررسی موقعیات اساتراتژیک هیئات ورزشهاای
رزمی شهرستان جهرم مشخ شد که این هیئت برروی محور مختصاات  SWOTاز لحاا عواما
داخلی در ناحیه ع ها و از لحا عوام خارجی در ناحیه تهدیدها قرار دارد؛ به نظر میرسد یکای از
مهمترین دالی این و عیت نامطلوب ،نداشتن استراتژی توسعه ورزشهای رزمی در شهرساتان باوده
است .لذا ،در این پژوهش سعی شده است با تدوین استراتژیهای مناسب ،زمینه رشد و توسعهی همه
جاناه این ورزش جذاب در شهرستان فراه شود.
واژگان کلیدی :برنامه استراتژیک ،تحلیا  SWOTورزشهاای رزمای شهرساتان جهارم  ،بیانیاه
رسالت ،بیانیه چش انداز.

مقدمه
سازمان ها از شالوده های اولی اجتماع امروزی هستند و مدیریت ،مهمترین عام در حیاات،
رشد و بالندگی یا نابودی سازمان هاست .مدیر ،روند حرکت از و ع موجود به سوی و اعیت
مطلوب را هدایت می کند و در هر لحظه برای ایجاد آینده بهتر در تکاپوسات(لرنر .)1999،در
سال های اخیر مدیران دریافته اند که برنامه ریزی به شک سنتی دیگر قادر به ح مشکالت
آن ها نخواهد بود .از این رو توجه و بهره گیری از برنامه های بلناد مادت و اساتراتژیک باه
عنوان یک رورت در سازمان مطرح شده است(احمدی .)1377 ،امروزه سازمان های ورزشی
از جمله فدراسیونها و هیئتهای شهرستانی همانند سازمان های غیرورزشی در معرض تعییر
و تحاااوالت محیطا ای بسا ایاری قااارار دارناااد و باااا مساااا پیچیا اده ای دسااات باااه
گریاانند(تیاالوت .)1994،کریمادیس ( )1997گزارش کرده است که بخاش هاای ورزشای باا
مشکالتی همچون دوره های نزول ،قوانین و مقررات دولتی محدودکننده ،مشاکالت ماالی و
قرارگرفتن در محیع رقابتی ناشی از تعییرات محیطی به ویژه در بخش خدمات ورزشی مواجه
اند(راجر جکسون و پالمر.)1383 ،
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افزایش تقا ای شرکت در فعالیت های ورزشی و جسمانی باعث رشد و گسترش این فعالیات
ها در سطح جهان شده است؛ به طوری که برای پاسخگویی باه ایان تقا ااها ،انجمان هاا،
سازمان ها و نهادهای مختلفی به وجود آمده کاه حااکی از اهمیات برناماه هاای ورزشای در
جوامااع باارای بهاااود و ارتقااای سااطح سااالمتی و نشاااع عمااومی و کسااب موفقیاات
است(هولزهر . )2002،توسعه ی ورزش و تربیت بدنی بخش مهمی از توسعه ی اقتصاادی –
اجتماعی در هر جامعه است و ارا ه برنامه های راهاردی و درازمدت در بخاش هاای مختلا
آن از اهمیت خاوی برخاوردار مای باشاد .دساتاوردها و پیامادهای توساعه ورزش دایاره ای
گسترده دارد و موجب رونق اقتصادی و شکوفایی اجتماعی می شود ،بر ایان ماناا اسات کاه
پیروزی پیوسته ملت ها در عروه ی رقابت های ورزشی ،مو وع اساسی و ویژه است و دولت
ها و متولیان این امر برای تحقیق آن به ملت ها تعهد دارند(سجادی.)1385 ،
در همین راستا توسعه تربیتبدنی و ورزش در مقیاس کالن مانند ورزش ملی ،منطقهای و یاا
قارهای مو وعی پیچیده است و برای پرداختن به آن به زمینه های علمی و کاربردی مختل
نیاز است .مل و مناطق مختل جهان در قااال اعاتالی ورزش خاود از برخای رویکردهاا و
شیوهای علمی و تجربی بهره جسته اند .این شیوه ها از همان آغاز بر پایه ماانی نظری برای
شیوه ها و رویکردهای مرسوم برای اعتال و توسعه ورزش در میان مل مختل بنیاان یافات.
بدین لحا یکی از خع مشیهای کلی در توسعه بخش ورزش و تربیتبدنی بعاد از انقاالب،
تعمی ورزش و تربیتبدنی به وورتی است که ماردم اهمیات آن را پیشاگیری از انحرافاات
روانی و جسمی و تامین سالمت آن ها بشناسند(سجادی.)1385 ،
برنامه استراتژیک که فرآیندی است در جهت تجهیز مناابع ساازمان و وحادت بخشایدن باه
تالشهای آن برای نی به رسالت و اهداف بلند مدت ،با توجه به امکانات و محادودیتهاای
درونی و بیرونی هر سازمان .در این فرآیناد ،قاوتهاا و اع هاای داخلای و فرواتهاا و
تهدیدهای بیرونی سازمان (تحلی سوات) شناسایی میشوند و با توجه به ماموریات ساازمان،
اهداف بلندمدت برای آن تدوین میگردد و برای دستابی به این اهاداف ،از باین گزیناههاای
استراتژیک اقدام به انتخاب استراتژی هایی میشود که با تکیه بر قوتها و باا بهارهگیاری از
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فروتها ،ع ها از بین برود و از تهدیدها پرهیز شود تا در وورت اجارای واحیح برناماه،
باعث موفقیت سازمان گردد (الوانی.)1385 ،
از این رو در شرایع کنونی به دلی گستردگی رشتههای ورزشی و کماود شادید مناابع ماالی
فدراسیونها ،روری است هیئتهای شهرستانی خود نیز باه فکار تادوین برناماه جاامع در
راستای اهداف فدراسیونها باشند و با برنامهریزیهای بلندمدت و استراتژیک در زمیناه هاای
گوناگون از جمله منابع انسانی ،مالی ،تجهیزات و زیرساختها ،مدیریت و برنامهریازی و  ...از
حالت ایستا و سکون خارج شده و گامی اساسی و زیر بناایی جهات رشاد و توساعهی ورزش
بردارند .بنابراین در حالی که تعدادی از سازمانهای ورزشی کشاور از جملاه برخای از هیئات
های ورزشی شهرستان ها توانسته اند حتی با اندکی برنامه ریزی ،جایگااه مناساب و در خاور
توجهی در ورزش کشور کسب نمایند ،روری اسات هیئات ورزش هاای رزمای شهرساتان
جهرم نیز به برنامه ای مدون و استراتژیک مجهز شده و بطور هدفمند در راستای توساعه ی
این ورزش ها تاالش نمایاد .بادین منظاور ایان پاژوهش ساعی دارد باا بکاارگیری فرآیناد
برنامهریزی استراتژیک ابتدا به تحلی و ع موجود این ورزش ها در زمینه منابع انسانی ،منابع
مالی ،مدیرتی و برنامهریزی ،زیر ساختها و تجهیازات ورزشای ،و اعیت آماوزش ،و اعیت
استعدادیابی ،ارتااطات ،فنآوری اطالعات ،تحقیقات ،بازاریابی و ...پرداخته و سپس با اساتفاده
از نظرات کارشناسان و بهرهگیری از الگوها و روشهای علمی متداول مورداستفاده به ویژه در
سازمانهای ورزشی ،به طراحی و تدوین برنامه استراتژیک هیئات ورزشهاای رزمای بارای
سالهای  93تا  97بپردازد.
روش تحقیق
این تحقیق بر مانای هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی است؛ که قصد داشته اسات باا تادوین
برنامه استراتژیک ورزشهای رزمی شهرستان جهارم از طریاق روشهاای علمای باه بهااود
عملکرد هیئت در بلندمدت کمک نماید .همچناین برحساب روش گاردآوری اطالعاات ،ایان
تحقیق از نوع تحقیقات توویفی است که به وورت مطالعه موردی با بررسی و عیت موجاود
و ترسی و عیت مطلاوب هیئات ورزشهاای رزمای شهرساتان جهارم در حیطاه مطالعاات
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استراتژیک انجام شده است .همچنین باا بهاره گیاری از روش هاای کیفای وشایوه تحلیا
مطالعات راهاردی،داده های تحقیق جمع آوری وتحلی شدند.
جهت جمعآوری اطالعات مورد نیاز برای انجام تحقیق ،ابتدا به بررسی اسناد و مدارک موجود
در هیئت ورزشهای رزمی و ادره ک ورزش و جوانان شهرساتان پرداختاه شاد و ساپس باه
نظرسنجی از اعضای هیئت ورزشهای رزمی شهرستان و نمونه آماری تحقیق باا اساتفاده از
روش مصاحاه و پرسشنامه ،اطالعات مورد نیاز در مراح مختل تحقیق گردآوری شد.
جامعه آماری تحقیق شام  115نفر از اعضای فعال ورزشهای رزمی شهرساتان باود .بارای
اظهار نظر در مورد نقاع قوت ،ع  ،فروت ها و تهدید های اداره ک تربیت بادنی نیااز باه
افراد آگاه و آشنا به ورزش دانشگاه پیام نوررزمی شهرستان جهرم و عواما درونای و بیرونای
این ورزش بود که به همین منظور اشخاوی در نظر گرفته شدند که در مشااغ کلیادی ایان
ورزش فعالیت داشته اند بنابراین تعداد  38نفر از اعضای فعاال در هیئات هاای ورزش رزمای
شهرستان جهرم بودند که توانایی و اطالعات کافی در پاسخ گویی باه ساواالت پرسشانامه را
داشتند و به وورت داوطلاانه در این پژوهش شرکت کردند.
پس از بررسی و عیت موجود ورزشهای رزمی شهرستان جهرم ،مدارک و مستندات موجود و
نظرخواهی از کارشناسان؛ مو وعات امر طی چند مرحله بررسای شاد و در نهایات تعاداد 59
گویه (شام  22ع 12 ،قوت 11 ،فروت و  14تهدید) جهات نظرسانجی از نموناه آمااری
تحقیق آماده گردید که پس از عودت پرسشنامه ها و انجام آزمون فریدمن نقاع قاوت ،نقااع
ع  ،فروتها و تهدیدهای ورزشهای رزمی شهرستان رتاهبندی شدند .پس از انجام ایان
مرحله جهت کاهش تعداد گویهها و شناسایی عوام کلیدی ،با نظر اعضای شورای راهااردی
گویههایی که از اهمیت کمتری برخوردار بودند و یا با یکدیگر همپوشانی داشتند حذف گردید.
یافته ها
یافته ها نشان دهناده ایان اسات کاه در خصاوم کمیات مربیاان و داوران هیئات رزمای
شهرستان جهرم نتایج یافته ها نشان دهنده این است که تعداد مربیان درجه  2شام  20مارد
و  5زن می باشد .الزم به ذکر است که هیئت ورزش های رزمی شهرستان جهرم فاقد مربای
82

درجه یک می باشد .همچنین داورهای هیئت ورزش های رزمی شام  2مرد و یاک زن مای
باشد .ماتریس عوام درونی و بیرونی ورزش های رزمی جهرم در جدول ( )1نشان داده شاده
است .در ستون ماتریس ،با توجه به کلیدی بودن یا عادی بادون فرواتهاا و تهدیادها باه
ترتیب رتاه  4یا  3به فروتها و رتاه  2یا  1به تهدیدها اختصام یافت .در تخصی

رتاه به

فروتهای استثنایی رتاه  ،4به فروتهای معمولی رتاه  3به تهدیادهای معماولی رتااه  2و
تهدیدهای بحرانی رتاه  1داده شد .لذا ،در روند رتاهدهی باا حرکات از فروات اساتثنایی باه
سمت تهدید بحرانی ،میزان رتاه کاهش یافته و از  4به  1میرسید .شایان ذکر اسات از آنجاا
که از ماتریس عوام خارجی برای تعیین موقعیت (نه واکنش) و تدوین استراتژی استفاده شد،
به فروتها رتاه  4و  3و به تهدیدها رتاه  2و  1داده شد .در ستون چهارم ماتریس ،ارایب
ستون دوم و رتاههای ستون سوم برای هر عاما در ها
(فروت یا تهدید) برای هیئت مشخ

ارب شادند تاا امتیااز آن عاما

شود .در انتهای این ساتون از جماع امتیاازات بدسات

آمده ،امتیاز نهایی هیئت به لحا برخورداری از فروت یا تهدید تعیین شد .چنانچه جمع کا
امتیاز نهایی هیئت در این ماتریس بیش از  2/5میشد بدین معنی بود که فروتهای هیئات،
بر تهدیدهای آن غلاه دارد و اگر این امتیاز کمتر از  2/5میشد نشاندهنده غلاه تهدیادها بار
فروتهای آن بود.
جدول( )1ماتریس عوام درونی هیئت ورزشهای رزمی شهرستان
عوامل

نمره

کد

عوامل

وزن

رتبه

S1
S2

 -1ثاات مدیرت در هیئت ورزشهای رزمی شهرستان
 -2فعالشدن ورزشهای رزمی بانوان شهرستان

0/06
0/03

3
3

0/18
0/09

S3

 -3تعام مناسب هیئت شهرستان با هیئتهای شهرستان

0/04

3

0/12

S4

 -4مناسببودن میزان ارتااع هیئت ورزشهای رزمی
شهرستان با سایر نهادهای مرتاع
 -5پتانسی کسب مقام توسع تی های پایه شهرستان
 -6برخورداری از سالن اختصاوی ورزشهای رزمی

0/05

3

0/15

0/09
0/04

4
3

0/27
0/12

S7

 -7توجه به امر استعدادیابی در برخی مناطق شهرستان

0/05

3

0/15

قوتهای کلیدی

درونی

S5
S6
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W1

 -1ناکافی بودن سالنهای ویژه ورزشهای رزمی در
شهرستان
 -2کماود تجهیزات رقابتی ،تمرینی و آموزشی رشته
ورزشهای رزمی
 -3محدودبودن میزان درآمدهای اختصاوی هیئت ورزش-
های رزمی شهرستان
 -4عدم حمایت مناسب (مادی و معنوی) از مربیان سطح
شهرستان
 -5ع بازاریابی ورزشی در ورزشهای رزمی

W6

 -6ناودن لیگهای مستمر ورزشهای رزمی در سطح
شهرستان
 -7عدم ترویج منابع دانشافزایی به روز دنیا برای مربیان،
داوران و بازکنان
 -8ناکافیبودن مدارس ورزشهای رزمی برای متقا یان
این رشته در سطح شهرستان
 -9ناودن فعالیت جهت ترویج و تالیغ ورزشهای رزمی در
بین جوانان شهرستان
 -10عدم وجود سایت اطالعرسانی فعال برای هیئت
ورزشهای رزمی شهرستان
 -11فقدان رویهها و شیوههای مناسب نظارت ،ارزیابی و
کنترل بر عملکرد هیئتهای شهرستانها
 -12نداشتن تیمی از شهرستان در مسابقات لیگ برتر

W2
W3
W4

ضعف های کلیدی

W5

W7
W8
W9
W1
0
W1
1
W1
2
W1
3

 -13فقدان نظام جذب و برنامهریزی منابع انسانی داوطلب
در ورزشهای رزمی شهرستان

0/07

2

0/14

0/07

2

0/14

0/09

1

0/09

0/10

1

0/10

0/02

1

0/02

0/06

1

0/06

0/02

1

0/02

0/04

2

0/08

0/05

2

0/10

0/06

1

0/06

0/02

1

0/02

0/02

2

0/04

0/02

1

0/02
1/89

مجموع ضرایب اهمیت عوامل درونی

جدول( )2ماتریس عوام بیرونی هیئت ورزشهای رزمی شهرستان
عوامل

کد

عوامل

وزن

رتبه

نمره

O1

 -1وجود استعدادهای بالقوه ورزشهای رزمی در سراسر
شهرستان
 -2داشتن دیدگاه مثات از سوی مسئوالن فدراسیون
ورزشهای رزمی نسات به هیئت ورزشهای رزمی

0/07

1

0/28

0/05

4

0/15

فرصت های

کلیدی

بیرونی

O2
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O3
O4
O5
O6
O7
O8
T1
T2
T3

تهدید های کلیدی

T4
T5
T6
T7
T8
T9

شهرستان
 -3دیدگاه مثات ادارهک ورزش و جوانان شهرستان نسات
به هیئت ورزشهای رزمی
 -4وجود کارخانجات مختل به خصوم در مرکز
شهرستان جهت جذب حامیان مالی
 -5افزایش بودجه ورزش کشور با توجه به سیاستگذاری-
های جدید
 -6وجود رشته تربیتبدنی و علومورزشی در دانشگاههای
شهرستان
 -7همجواری با شهرستانهای واحب ورزشهای رزمی از
جمله چهارمحالوبختیاری
 -8افزایش تعداد رویدادهای ورزشی کشور و فروت حضور
در رقابتهای رسمی
 -1الگوی توزیع نامتناسب امکانات و زیرساختهای ورزش
ورزشهای رزمی در مقایسه با سایر رشته ورزشی
 -2عدم تمای بخش خصووی به سرمایهگذاری در ورزش-
های رزمی شهرستان
 -3ناکافی بودن اعتاارات دریافتی هیئت ورزشهای رزمی
شهرستان
 -4عدم توجه رسانههای گروهی کشور و شهرستان به
ورزشهای رزمی
 -5وجود انگیزههای مالی در دیگر رشتههای ورزشی
 -6عدم تخص معلمین تربیتبدنی در آموزش ورزش-
های رزمی
 -7توجه بیشتر مسئوالن ورزش کشور و شهرستان به
برخی رشتهها مانند فوتاال
 -8عدم برخورداری فدراسیون ورزشهای رزمی کشور از
طرح جامع توسعه ورزشهای رزمی
 -9کاهش عالقه جوانان شهرستان به ورزش ،از جمله
ورزشهای رزمی
مجموع ضرایب اهمیت عوامل بیرونی

0/04

7

0/12

0/03

8

0/09

0/04

6

0/12

0/06

2

0/18

0/04

5

0/12

0/05

3

0/15

0/06

7

0/12

0/09

2

0/18

0/07

3

0/14

0/06

6

0/12

0/10

1

0/2

0/06

8

0/12

0/07

4

0/14

0/07

5

0/07

0/04

9

0/04

1

2/34

برای تجزیه و تحلی همزمان عوام داخلی و خارجی و به کارگیری استراتژیهای مناسب ،از
ماتریس چهارخانهای داخلی و خارجی استفاده شد .با توجه به نمره ماتریس ارزیابی عوام
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داخلی ( )1/89و نمره ماتریس عوام خارجی ( )2/34و تشکی ماتریس ارزیابی داخلی و
خارجی مشخ

شد که هیات ورزشهای رزمی شهرستان جهرم در خانه  ،IVیعنی در

و عیت «انحالل و واگذاری» قرار گرفته و در هر دو مورد باید استراتژیهای «تدافعی» را
برگزیند .با توجه به این موقعیت و در نظر داشتن این نکته که هیات ورزشهای رزمی
شهرستان جهرم به عنوان یک ارگان خدماتی همواره باید به فعالیت خود ادامه دهد ،در حال
حا ر میتواند با استفاده از فروتها و نقاع قوتی که دارد ،من تثایت موقعیت خود به
«رشد و توسعه» نیز وارد شود .از سوی دیگر بسیاری از مشکالت موجود از حیطهی اختیارات
هیئت ورزشهای رزمی جهرم خارج است ،لذا با تکیه بر فروتهای موجود و رفع نقاع ع ،
بایستی سعی در پوشاندن تهدیدهای پیش روی نماید.
2/5

I

п

4

راهبرد های رقابتی

راهارد های تدافعی

فرصت

ш

IV

2/5
2/34

4
عوامل بیرونی

راهبرد های تهاجمی

راهبرد های محافظه کارانه

تهدید
1
2/ 5

 4قوت

1/89

ضعف 1
عوامل درونی

شک

( )1ماتریس چهارخانه ای داخلی و خارجی )(IE

راهارد های ورزش های رزمی شهرستان جهرم
86

براساس تحلی  SWOTو تصویب نهایی شورای راهاردی ،در مجموع  8استراتژی شام دو
استراتژی  ،SOدو استراتژی  ،STسه استراتژی  WOو یک استراتژی  WTبرای هیات
ورزشهای رزمی شهرستان جهرم تدوین شد.
 -1ایجاد توسعهی پایگاههای تخصصی استعدادیابی ورزشهای رزمی در سراسر شهرستان
 -2تقویت حضور ورزشهای رزمی شهرستان در وحنه ورزشهای رزمی کشور
 -3توسعهی وجهه عمومی ورزشهای رزمی
-4تقویت ارتااطات شهرستانی و کشوری
-5تعام با مراکز آموزش عالی برای توسعهی علمی ورزشهای رزمی
 -6ایجاد لیگ ورزشهای رزمی در همه ردههای سنی
 -7توسعه مدیریت بازاریابی در ورزشهای رزمی
-8توسعه نظام مدیریتی ورزشهای رزمی شهرستان
جدول ( )3استراتژیهای  SWOTهیات ورزشهای شهرستان جهرم
نقاط قوت()s

نقاط ضعف()w

پتانسی کسب مقام توسع تی های
پایه شهرستان
رعایت تقوی مسابقات براساس
تقوی فدراسیون ورزشهای رزمی
ثاات مدیریت در هیئت ورزشهای
رزمی شهرستان
حضور تی هایی از شهرستان در
لیگ مردان و زنان کشور
قرارگرفتن هیئت ورزشهای رزمی
شهرستان در بین هیئتهای
ورزشی نمونه شهرستان
مناسببودن میزان ارتااع هیئت
ورزشهای رزمی شهرستان با سایر
نهادها (اداره ک ورزش و جوانان،
فدراسیون ،آموزش و پرورش و )...
توجه به امر استعدادیابی در ورزش
ورزشهای رزمی شهرستان

عدم حمایت مناسب (مادی و معنوی) از مربیان سطح
شهرستان
محدود بودن میزان درآمدهای اختصاوی هیئت ورزشهای
رزمی شهرستان
کماود تجهیزات رقابتی ،تمرینی و آموزشی در ورزشهای
رزمی
ناکافیبودن سالنهای ویژه ورزشهای رزمی در شهرستان
ناودن لیگهای مستمر ورزشهای رزمی در سطح شهرستان
عدم وجود سایت اطالع رسانی فعال برای هیئت ورزش های
رزمی شهرستان
فقدان ارتااع تحقیقاتی با مراکز علمی – پژوهشی – ورزشی
جهت توسعه ورزشهای رزمی
ناودن دورههای دانش افزایی به خصوم برای مربیان و
داوران جوان
ناودن فعالیت جهت ترویج و تالیغ ورزشهای رزمی در بین
جوانان شهرستان
نامشخ بودن سیست ارزیابی داوران و مربیان شهرستان
ناکافیبودن مدارس ورزشهای رزمی برای متقا یان این
رشته در سطح شهرستان
میزان انعکاس فعالیتها و برنامههای هیئت شهرستان در
رسانههای شهرستان

فرصت ها()o

تهدید

راهاردهای WSOT

وجود استعدادهای بالقوه ورزشهای

وجود انگیزههای مالی در دیگر

راهبرد های so

عوامل داخلی

عوامل خارجی
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رزمی در سراسر شهرستان
وجود رشته تربیتبدنی و علوم
ورزشی در دانشگاههای شهرستان
رشد ورزشهای رزمی ایران در آسیا
جوان بودن جمعیت شهرستان جهرم
افزایش تعداد رویدادهای ورزشی
کشور و فرصت حضور بازیکنان
ورزشهای رزمی شهرستان در
رقابتهای رسمی (مسابقات کشوری،
آموزشگاهی و المپیاد ایرانیان و )...
داشتن دیدگاه مثبت از سوی
مسئوالن فدراسیون ورزشهای رزمی
نسبت به هیئت ورزشهای رزمی
شهرستان

رشتههای ورزشی
عدم تمای بخش خصووی به
سرمایهگذاری در ورزش ورزشهای
رزمی شهرستان
ناکافیبودن اعتاارات دریافتی هیئت
ورزش های رزمی شهرستان
توجه بیشتر مسئوالن ورزش کشور
و شهرستان به برخی رشتهها مانند
فوتاال
عدم هماهنگی میان سیست ورزش
آموزش عالی و ورزش آموزشگاهی
در مورد ورزش از جمله ورزشهای
رزمی
عدم برخورداری فدراسیون ورزش-
های رزمی کشور از طرح جامع
توسعه ورزشهای رزمی در کشور
عدم توجه رسانههای گروهی کشور
و شهرستان به ورزشهایرزمی
الگوی توزیع نامتناسب امکانات و
زیرساختهای ورزشهای رزمی در
مقایسه با سایر رشته ورزشی
عدم تخص معلمین تربیتبدنی
در آموزش ورزشهای رزمی

 -1ایجاد توسعهی پایگاههای تخصصی استعدادیابی ورزش -
های رزمی در سراسر شهرستان S7,S5,O1,O6
 -2تقویت حضور ورزشهای رزمی شهرستان در وحنه
ورزشهای رزمی کشور .S2,S5,O5,S7
راهبرد های :ST
 -1توسعهی وجهه عمومی ورزشهای رزمی S1 , S4 , T2
, T4 , T7 , T9
-2تقویت ارتااطات شهرستانی و کشوری S4 , T2 , T1 ,
T7
راهبردهای :WO
-1تعام با مراکز آموزش عالی برای توسعهی علمی ورزش-
های رزمی W9 , W11 , O6
 -2ایجاد لیگ ورزشهای رزمی در همه ردههای سنی W4
, W7 , O2
 -3توسعه مدیریت بازاریابی در ورزشهای رزمی W3 ,
W6 , O3 , O6
راهبردهای :WT
-1توسعه نظام مدیریتی ورزشهای رزمی شهرستان W1 ,
W9
W10 , W11 , W12 , T1 , T6 , T8

بحث و نتیجهگیری
سازمان های ورزشی همانند سازمان های غیر ورزشی در معرض تغییر و تحاوالت محیطای و
جهانی قرار دارند و با مسا ویژه خود دست به گریاانناد .ساازمان هاای ورزشای بار حساب
شرایع محیع درونی و بیرونی خود با استفاده از فرایند برنامه ریزی راهاردی به میزان مختل
از راهاردهای نو آورانه  ،توسعه ای و مکتش و تقویتی مطابق با جذابیت برنامه ها و و عیت
رقابتی برای رویارویی با تحوالت و دستیابی به اهداف خود استفاده کارده اناد(کالیوپی،2008،
سانگاوم.)2011،
قوت ها عاارتند از فعالیت هایی که سازمان در آنها به خوبی عم می کند یا منابعی که تحت
کنترل سازمان هستند .نتایج این تحقیق نشان داد که قوت های هیئت های رزمی شهرساتان
جهرم به ترتیب اولویت عاارتند از :پتانسی کسب مقام توسع تی های پایه شهرستان ،رعایات
تقاوی مسااابقات براساااس تقااوی فدراسایون ورزشهاای رزمای ،ثاااات ماادیریت در هیئاات
ورزشهای رزمی شهرستان ،حضور تی هایی از شهرساتان در لیاگ ماردان و زناان کشاور و
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قرارگرفتن هیئت ورزشهای رزمی شهرستان در بین هیئتهاای ورزشای نموناه شهرساتان،
مناسب بودن میزان ارتااع هیئت ورزشهای رزمی شهرستان با سایر نهادها (اداره کا ورزش
و جوانان ،فدراسیون ،آموزش و پرورش و ،)...توجه به امار اساتعدادیابی در ورزش ورزشهاای
رزمی شهرستان ،برخورداری از سالن اختصاوای ورزشهاای رزمای ،تعاما مناساب هیئات
شهرستان با هیئتهای شهرستان ،فعالشدن ورزشهای رزمای باانوان شهرساتان  ،مناساب
بودن میزان برگزاری کالسهای داوری و مربیگاری در طاول ساال و حضاور چناد مادرس
فدراسیون ورزشهای رزمی در بین مدرسان شهرستان.
نقاع ع عاارتند از فعالیت هایی که سازمان در آنها عملکرد خوبی ندارد ،یا منابعی که مای
بایست در اختیار داشته باشد ولی ندارد(دیوید .)2006،بررسی عملکرد برخای از ساازمان هاای
ورزشی نشان می دهد که آن سازمان هایی که برای انجام ماموریت و دستیابی به اهداف خود
از مدیریتی قوی و ماتنی بر برنامه ریزی راهاردی استفاده کرده اند توانستند در فعالیات هاای
مختل مانند ورزش قهرمانی و همگانی و تامین منابع مورد نیاز به موفقیت های چش گیاری
دست یابند .از این رو شناسایی ع های موجود در یک سازمان و رفع آن در جهت پیشرفت
و رشد همه جاناه روری به نظر می زسد .نتایج این تحقیق نشان داد که ع های هیئات
های رزمی شهرستان جهرم به ترتیب اولویت عاارتند از :عدم حمایت مناسب (مادی و معنوی)
از مربیان سطح شهرستان ،محدود بودن میزان درآمدهای اختصاوی هیئت ورزشهای رزمای
شهرستان ،کماود تجهیزات رقابتی ،تمرینی و آموزشای در ورزشهاای رزمای ،ناکاافیباودن
سالنهای ویژه ورزشهای رزمی در شهرستان ،ناودن لیگهای مستمر ورزشهاای رزمای در
سطح شهرستان ،عدم وجاود ساایت اطاالع رساانی فعاال بارای هیئات ورزش هاای رزمای
شهرستان ،فقدان ارتااع تحقیقاتی با مراکز علمی–پژوهشی–ورزشی جهت توسعه ورزشهای
رزمی ،ناودن دورههای دانش افزایی به خصوم برای مربیان و داوران جوان ،نااودن فعالیات
جهت ترویج و تالیغ ورزشهای رزمی در باین جواناان شهرساتان ،نامشاخ باودن سیسات
ارزیابی داوران و مربیان شهرستان ،ناکافی بودن مدارس ورزشهای رزمی برای متقا یان این
رشته در سطح شهرستان ،میزان انعکاس فعالیتها و برنامه های هیئات شهرساتان در رساانه
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های شهرستان ،عدم ترویج منابع دانش افزایی به روز دنیا بارای مربیاان ،داوران و بازیکناان
(متون فنی ،کتب و فیل های آموزشی ورزش های رزمی ،شایوه هاای آموزشای جدیاد و ،)...
ع در امور مربوع به توسعه و راهاری فناوری اطالعات در ورزش های رزمای شهرساتان،
فقدان نظام جذب و برنامه ریزی مناابع انساانی داوطلاب جهات توساعه ورزش هاای رزمای
شهرستان ،ع بازاریابی ورزشی در ورزش های رزمی ،فعال ناودن بخاش قابا تاوجهی از
دارندگان کارت مربیگری و داوری ورزشهای رزمی در سطح شهرستان ،پاایین باودن داناش
نظری و علمی برخی از مربیان ورزش-های رزمی ،فقادان رویاه هاا و شایوه هاای مناساب
نظارت ،ارزیابی و کنترل برعملکرد هیئتهای شهرستان ،عدم وجود سیست مناسب بایگانی و
ثات اسناد و اطالعات مختل مربوع به ورزشهای رزمی (مربیان ،داوران ،بازیکنان و امکانات
و  ،)...ناودن مربی در برخی از مناطق شهرستان (به استثنا مراکز شهرستانها) و غیرفعالبودن
ورزشهای رزمی در این مناطق ،اتکاء بیش از حد به دریافتهاای ماالی از فدراسایون و اداره
ک ورزش و جوانان شهرستان.
فروت ها عاارتند از موقعیت هایی در خارج از سازمان که فواید و مزایای آنها مشخ

اسات

و در وورت اقدام سازمان می توان از این مزایا استفاده کرد(انسوف .)1994،این فروتها باه
خودی خود در اختیار هیئت قرار نمیگیرد ،مگر آنکه با استفاده از قوتهای هیئت بتوان آنها را
به چناگ آورد و از آنهاا بارای رفاع نقااع اع و کا رناگکاردن تهدیادها بهارهبارداری
نمود(دروجر .)1994،نتایج این تحقیق نشان داد که فروت های هیئت های رزمی شهرساتان
جهرم به ترتیب اولویت عاارتند از :وجاود اساتعدادهای باالقوه ورزشهاای رزمای در سراسار
شهرستان ،وجود رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی در دانشگاههای شهرستان ،رشد ورزشهای
رزمی ایران در آسیا ،جوان بودن جمعیت شهرستان جهرم ،افزایش تعاداد رویادادهای ورزشای
کشور و فروت حضور بازیکنان ورزشهای رزمی شهرستان در رقابتهای رسامی (مساابقات
کشوری ،آموزشگاهی و المپیاد ایرانیان و  ،)...داشتن دیدگاه مثات از سوی مسئوالن فدراسیون
ورزشهای رزمی نسات به هیئت ورزشهای رزمای شهرساتان ،وجاود امکاناات و تجهیازات
مناسب در زمینه ورزش در مراکز آموزش عالی شهرستان ،همجواری با شهرستانهای واحب
ورزشهای رزمی از جمله چهارمحالوبختیاری برای انجام مسابقات تدارکاتی ،افزایش بودجاه
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ورزش کشور با توجه به سیاستگذاریهای جدید ،دیادگاه مثاات اداره کا ورزش و جواناان
شهرستان نسات به هیئت ورزشهای رزمی ،وجود کارخانجات مختل باه خصاوم در مراکاز
شهرستان جهت جذب حامیان مالی.
تهدید ها برعکس فروت  ،عاملی است که مانع حرکت  ،رشد و بالندگی سازمان مای شاود .
بعاارت دیگر رر بالقوه ای است که عوام بالفع شادنش هناوز باه وجاود نیاماده اسات .
تهدیدها عاارتند از موقعیت-هایی که بطاور باالقوه دارای نتاایج زیاانباار هساتند ،لاذا بارای
جلوگیری از بروز مشک باید با این موقعیتها بطور فعال و پویا مقابله شاود (کااپالن.)2003،
سازمانها تحت تاثیر نیروهای بیرونی کالنی هستند که بطور غیرمستقی بر فعالیتهاای آنهاا
اثر میگذارند مانند نیروهای اقتصادی ،تکنولوژیکی ،سیاسای و اجتمااعی .عاالوه بار ایان در
محیع رقابتی و بالفص خود تحت تاثیر مستقی مشتریان ،واسطههای مالی ،رقااا ،نهادهاای
دولتی ،اتحادیهها ،عر هکنندگان و سهامداران قرار دارند(هوپکینز و هوپکینز.)1999،
نتایج این تحقیق نشان داد که فروت های هیئت های رزمای شهرساتان جهارم باه ترتیاب
اولویت عاارتند از :وجود انگیزههای مالی در دیگار رشاتههاای ورزشای ،عادم تمایا بخاش
خصووی به سرمایهگذاری در ورزش ورزشهاای رزمای شهرساتان ،ناکاافیباودن اعتااارات
دریافتی هیئت ورزش های رزمی شهرستان ،توجه بیشتر مسئوالن ورزش کشور و شهرساتان
به برخی رشتهها مانند فوتاال ،عدم هماهنگی میاان سیسات ورزش آماوزش عاالی و ورزش
آموزشگاهی در مورد ورزش از جمله ورزشهای رزمی ،عدم برخورداری فدراسیون ورزشهای
رزمی کشور از طرح جامع توسعه ورزشهای رزمی در کشور ،عدم توجه رسانه-هاای گروهای
کشور و شهرستان به ورزشهایرزمی ،الگاوی توزیاع نامتناساب امکاناات و زیرسااختهاای
ورزشهای رزمی در مقایسه با سایر رشته ورزشی ،عادم تخصا

معلماین تربیاتبادنی در

آموزش ورزشهای رزمی ،عالقه روزافزون نوجوانان و جوانان شهرستان به ورزشهای دیگار
از جمله ورزشهای گروهی و غیره ،کاهش عالقه جوانان شهرستان به ورزش ،از جمله ورزش
های رزمی ،پایینبودن سطح شهرستانداردهای امکانات و زیرساختهاای ورزشهاای رزمای،
اختصام ساعات نامناسب برای پرداختن به ورزشهای رزمی از ساوی مسائولین ،کا باودن
ساعات اختصام سالن به ورزشهای رزمی از سوی مسئوالن ورزش شهرساتان .نتاایج ایان
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پژوهش نشان داد که هیات ورزشهای رزمی شهرستان جهرم با چنین تهدیادهایی در حیطاه
های مختل به ویژه فقدان انسجام و همکاری الزم بین سازمانهای ورزشی و کاهش تمای
بخشهای دولتی و غیردولتی به سرمایهگذاری در ورزشهای رزمی موجه میباشد که اگار راه
هایی برای مقابله با آنها پیدا نکند میتوانند چالشهایی عمده بوجود آورند .لاذا ،هیئات ورزش
های رزمی شهرستان جهرم باید بطور پویا و فعال با آنها مقابله نماید.
ماتریس نقاع قوت ،ع  ،فروت و تهدید یکی از ابزارهای مهمی اسات کاه مادیران بادان
وسیله اطالعات را مقایسة می کنند و می توانند با استفاده از آن چهار نوع اساتراتژی شاام :
استراتژی های ، SOاستراتژی های ، WOاساتراتژی هاای  STو اساتراتژی هاای  WTرا
ارا ه نماید(دیوید.)2006،
مجموعه فعالیت های سازمان در بستر دو محیع داخلی و خارجی آن انجام می شود .شاناخت
وحیح عوام تاثیرگذار محیع ،تی برنامه ریزی را در یافتن راهاردهایی که شرکت را متحول
سازد کمک خواهد کرد .معموال شرایطی که بر سازمان مجموعه فعالیتهای سازمان در بستر دو
محیع داخلی و خارجی آن انجام می شود(جیمز و ارل .)2009،شناخت وحیح عوام تاثیرگذار
محیع  ،تی برنامه ریزی را در یافتن راهاردهایی که شرکت را متحول سازد کمک خواهد کرد
 .احاطه داشته و بر آن تاثیر می گذارد بر همین اساس عوام داخلی یا درونی  ،عواملی هستند
کااه در درون سااازمان وجااود داشااته و از نظاار اداری و رساامی تحاات کنتاارل سااازمان م ای
باشند(تیاولت و اسالک :1994،فاسان .)2004،همچنین عوام خارجی یا بیرونی نیاز عاواملی
هستند که خارج از کنترل سازمان بوده ،ولیکن بطور مستقی و یاا غیار مساتقی بار عملکارد
شرکت تاثیر می گذارند .شناسایی و تجزیه و تحلیا هار یاک از عواما داخلای و خاارجی
سازمان منجر به تهیه فهرست نقاع قوت و ع (ناشی از تجزیاه و تحلیا عواما داخلای
سازمان) و فروت ها و تهدید ها (ناشی از تجزیه و تحلی عواما خاارجی ساازمان) خواهاد
شد(لوپ :2004،وینزانت و وینزانت .)1996،مطلوبترین و اعیت و حالات بارای ساازمان در
حالتی است که بتواند از تمام نقاع مثات ،مزیتها و شایساتگیهاای خاود بارای باه حاداکثر
رساندن موقعیتها ،فروتها و تقا اها استفاده کناد(ورنتیس و همکااران .)2006،هادف هار
سازمانی ،حرکت از هر موقعیتی در ماتریس  SWOTبه این و عیت یعنای اساتراتژیهاای
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SOاست(اعرابی .)1385،اگر سازمانها بتوانند موارد ع خود را شناسایی کنناد و در وادد
رفع آن ها برآیند حتی میتوانند آن ها را به موارد قوت تادی کنند .این استراتژیها عمادتا از
نوع «استراتژیهای رشد و توسعه» هستند(واسای  .)2001،نتاایج پاژوهش نشاان داد هیاات
ورزشهای رزمی شهرستان جهرم براساس ماتریس ارزیابی عوام داخلای دارای نماره 1/89
می باشد (کمتر از )2/5؛ لذا از لحا عوام درونی (قوتها و ع ها) دارای ع مایباشاد.
عالوه بر آن ،این هیئت براساس ماتریس ارزیابی عوام خارجی دارای نماره  2/34مایباشاد
(کمتر از  )2/5یعنی از لحا عوام بیرونی (فروتها و تهدیدها) با تهدید مواجه میباشاد .در
مجموع براساس ماتریس چهارخانهای ارزیابی درونی و بیرونی که از مقایسه عوام بیرونای و
درونی محاساه گردید ،هیات ورزشهای رزمی شهرستان جهرم در ناحیه چهارم قارار گرفات.
بنابراین با توجه به قرارگیری در این ناحیه استراتژیهای «تدافعی» بارای هیئات شهرساتان
پیشنهاد میشود .از این رو هدف ک کردن نقاع ع داخلی و پرهیز از تهدیادات ناشای از
محیع خارجی است .سازمانی که دارای نقاع ع داخلی می باشد و با تهدیاداتی در محایع
خارج رو به رو است در مو عی عی قرار دارد ،در واقع هدف چنین سازمانی کاهش اع
های داخلی و تهدیدهای خار جی است تا بتواند به تدریج خود را به موقعیت های بهتر ،یعنای
موقعیتی که در آن بتواند از استراتژی های  WOو  STو مخصوواا اساتراتژی هاای SO
استفاده کند ،برساند(کاهرمان :2007،سانگ بام .)2011،از این رو هیئات ورزش هاای رزمای
جهرم باید با استفاده از قوت های خود در جهت رفع ع های موجود تالش کنند .همچنین
با بهره گیری از فروت های پیش رو از در جهت کاستن تهدید های مورد مواجه بهره بارد.
بیانیه رسالت هیات ورزشهای رزمی شهرستان جهرم
توسعه ،ترقی و آموزش ورزشهای رزمی در سراسر شهرستان به کارگیری دانش روز ،توانمناد
ساختن ورزشکاران این رشته جهت دستیابی به سکوهای قهرمانی کشور و حضور در تی هاای
ملی در ردههای مختل سنی ،توجه به رشد و تعالی ارزشهاای اخالقای و کماک باه بهااود
کیفیت زندگی افراد از طریق ارا ه خدمات مناسب جهت پرداختن به ورزشهای رزمای .باراین
اساس بیانیه رسالت هیات ورزشهای رزمی شهرستان جهرم نیز با مفاد گنجانده شده در طرح
جامع و سند راهاردی توسعه بخش تربیتبدنی و ورزش کشور و برنامههای باالدست مطابقت
93

دارد و حول محورهایی همچون توسعه ،ترویج و آماوزش ورزشهاای رزمای بارای همگاان،
ارزشهای اخالقی ،قهرمانی و توجه به دانش روز تعیین گردیده است.
بیانیه چش انداز هیات ورزشهای رزمی شهرستان جهرم
مطرحشدن ورزشهای رزمی شهرستان در سطح کشور ،حضور تیمی از شهرستان در مسابقات
لیگ برتر ،قرارگرفتن تی های نوجوانان و جواناان شهرساتان در باین شاش شهرساتان برتار
کشور ،راهیابی بازیکنان شهرستان به تی های ملی؛ کاهش وابستگی هیئت ورزشهای رزمای
شهرستان به منابع مالی دولتی از طریق جذب حامیان مالی و توسعه علمی ورزشهای رزمای
شهرستان.
ارزشهای محوری هیات ورزشهای رزمی شهرستان جهرم
وجدان ،تعهدکاری و پاسخگویی در قاال عملکرد ،پاسخگویی به نیازهای ذینفعان ،کار گروهی
و تاکید بر خرد جمعی ،اشتیاق ،افتخار و عالقهمندی به کاارکردن در هیئات ،احتارام متقابا ،
مدیریت و رهاری ماتنی بر دانش و اخالق ،بازی جوانمردانه ،شفافیت علمکرد ،عدالت و پرهیز
از هر گونه تاعیض ،ارزشهای الهی و انسانی ،هماستگی و انسجام ،شایسته ساالری ،برتاری
جویی.
اهداف بلند مدت هیات ورزشهای رزمی شهرستان جهرم
جذب حامیان مالی و توسعه منابع مالی ،حفظ ،جذب و بکارگیری نیروی انساانی متخصا

و

مجرب در همهی عروههای ورزشهای رزمای ،توساعه علمای ورزش ورزشهاای رزمای و
استفاده از فنآوری روز دنیا ،تربیت بازیکنان نخاه برای حضور در تی های ملای ،دساتیابی باه
شیوه مدیریت علمی و مدرن در اداره ورزشهای رزمی شهرساتان ،ارتقاای کمیات و کیفیات
مربیان و داوران شهرستان ،استقالل مالی هیئت شهرستان به میزان  50درود در پایاان دوره
 5ساله ،افزایش تعداد ورزشکاران ورزشهای رزمی به میزان  15درود و ع موجود در پایاان
سال ،گسترش ارتااطات موثر شهرستانی و کشوری هیئت شهرستان ،بسع و توساعهی ارزش
های اخالقی در بین جامعهی ورزشهای رزمی شهرستان ،قرار گرفتن تی های ردههای سنتی
شهرستان جهرم در بین شش شهرستان برتر کشور.
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