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سازمانهاست (نژادسـجادی و همکـاران.)2018 ،
بررسـی محیطـی ،نظــارت و ارزیـابی و نیــز نشــر
اطالعات ،حاصل ...محیط خارجی و محیط داخـل
) (SWOTبین ذینفعان کلیـدی سـازمان اسـت.
تدوین و طراحی راهبرد ،یعنی [تدوین طرح جامع
و مـادر سـازمان کـه نشـان میدهـد چگونـه هــر
سازمان به سمت م موریت و اهدا ،مشخصشـده
حرکت میکند .اجرای راهبرد کـه بـه وسـیله آن،
سیاســتهــا در تمــام مراحــل برنامــه ،بودجــه و
رویدادها مورد توجه قرار گرفته ،اعمال مـیشـوند.
در نهایــت ،کنتــرل و ارزیــابی کــه توســط آن بــر
فعالیتها و نتایج عملکرد سازمان نظارت میشـود
تا بتـوان عملکـرد واقعـی سـازمان را بـا عملکـرد
مطلوب مقایسـه کـرد (نژادسـجادی و همکـاران،
.)2018
با توجه بـه اهمیـت و ضـرورت موضـو  ،برنامـه
راهبردی سازمانهـای ورزشـی متعـددی ،توسـط
محققان (بیـرون از مؤسسـات) نظیـر :فدراسـیون
کشــتی (محمــود و حبیــب) ،فدراســیون تکوانــدو
(ایمـانزاده ،خـدایاری ،قاسـمی و راسـ،)2020 ،،
کمیته ملی المپیک (اسفندیار ،مهـرزاد ،جهـانگیر و
محمد) ،اداره کل تربیت بـدنی وزارت تحقیقـات و
فنــاوری (محســن ،مهــرزاد ،محمــد و ابــراهیم)،
سازمان ورزش شهرداری شهر تهـران (سـیداحمد،
مهرزاد و محسن) و [ ...تدوین شده است .با ایـن
حــال ،اگرچــه امــروزه برنامــهریــزی و مــدیریت
راهبــردی ،الفــاظ غالــب در مباحــث مــدیریت و
سازمان شـدهانـد ،امـا غالبـاً پیچیـدگی روشهـا،
مدلها و ابزارهـای مـدیریت اسـتراتژیک و عـدم
وجود درک و استنباط صـحیح و عملیـاتی از ایـن

مقدمه
امروزه سازمانها در مسیر یک دگرگـونی بنیـادین
قرار گرفتهاند و رقابت عصر صنعتی به رقابت عصر
اطالعـات تبـدیل شـده اسـت (مکرمـی و یـداهلل،
 .)2002در ایــن عصــر (اطالعــات) بســیاری از
سازمانها و شرکتها بـا رقابـت فزاینـده پایـدار و
نامطمئنی مواجه هستند که به واسطه نوآوریهای
فناورانه ،تغییر محـیطهـای بـازاری و نیازهـای در
حال تغییر مشـتریان شـدت یافتـه اسـت (بهـار و
همکاران .)2016 ،سازمانها در این محیط ،چگونه
باید عمل کنند تا در عین اینکه بقای خود را حف
میکنند ،بتواننـد از ویژگـی اساسـی ایـن محـیط
تغییرات ،حداکثر منفعت را کسب کـرده ،پیشـرفت
کنند .تکیـه بـر مـدیریت راهبـردی ،مهمتـرین و
بهترین پشتوانه برای مقابله با این چال است .در
این محیط آشفته (نامطمئن و متغیر) که سـازمان-
های ما در آن مشـغول فعالیـت هسـتند ،یکـی از
مهــمتــرین عوامــل بقــا و پیشــرفت آنهــا راهبــرد
محوری است (دبیر.)2019 ،
هماکنون مدیریت راهبردی تا آنجا تکامـل یافتـه
اســت کــه اولــین ارزش و اولویــت آن کمــک بــه
سازمان برای فعالیت موفق در محیطـی پیچیـده و
پویــا اســت (نژادســجادی ،ســیداحمد؛ مهــرزاد و
ارسالن حمیدی .)2018 ،این ازجملـه مهـمتـرین
مباحثی است که در سـطوح عـالی سـازمان مـورد
توجه بوده ،در سطح مهارتهای ادراکی و مفهومی
بیشــترین ســهم را بــه خــود اختصــاص میدهــد
(هرسی و بالنچارد .)2020 ،تحقیقـات نشـان داده
است که عملکرد سازمانهـایی کـه بـه مـدیریت
راهبــردی مــیپردازنــد بیشــتر و بــاالتر از ســایر
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معیارهای سنج اهدا ،و کسـب آمـادگیهـای
الزم بــرای مواجهــه بــا محــیطِ بســیار متغیــر و
متالطم» کمک میکند (جکسون و پالمر.)1998 ،
از اینرو ،اهمیت برنامهریزی راهبردی بـه عنـوان
یک امر حیاتی در نیروهای نظامی مشهود است .از
این حیث ،تحقیق حاضر در جهت اهدا ،راهبردی
نیروی دریایی شکل گرفته است.
یکــی از راههــای شــناخت وضــعیت ســازمانهــا،
«بررســی محیطــی» اســت کــه عبــارت اســت از:
نظارت ،ارزیابی و نشـر اطالعـات حاصـله دربـارۀ
محیط سازمانی میان افراد کلیدی و مؤ ر سـازمان.
همچنـین ابـزاری بـرای جلـوگیری از شــوکهای
راهبردی و ت مین سالمتی بلندمدت سازمان است.
در چنین محیطی ،سازمانهـا بـا عوامـل بیرونـی
مانند :نیروهـای سیاسـی ،اقتصـادی ،اجتمـاعی و
تکنول ـوژیکی و عوامــل درونــی ماننــد :مــدیریت،
بازاریابی ،امور مالی ،تولید یـا خـدمات ،تحقیـق و
توسعه و سیستم اطالعات رایانهای سر و کار دارند
(وندچگینی .)2020 .امروزه ،به دلیل ریسک رو به
افزای خطاهـا ،هزینـههـای بـاالی اشـتباهات و
وضــعیت نامســاعد اقتصــادی ،ســازمانهــا تمایــل
شــدیدی بــه اســتفاده از الگوهــای برنامــهریــزی
راهبردی و عملیاتی دارند تا بتوانند موقعیت رقابتی
سازمان را در محیطی متالطم و در معرض تغییر و
تحول حف کنند (منافی و همکـاران .)2017 ،بـه
طور کلی ،برنامـهریـزی راهبـردی و عملیـاتی بـه
سازمانها در دستیابی به اهـدافی از قبیـل :شـکل
گــرفتن تفکــر و اندیشــه راهبــردی در ســازمان،
تشخیص جهتگیری آینـده سـازمان و توجـه بـه
فرصــتهــا و موقعیــتهــای آن ،تــ یرپــذیری

مباحث ،باعث شده است که مدیریت راهبـردی در
ســازمانهــا بــه تهیــه و تــدوین یــک طــرح یــا
دســتورالعمل مکتــوب در قالــب برنامــه راهبــردی
سازمان بسنده کنـد .در بهتـرین شـرایط ،نتـایج و
خروجیهای این طرح یا دستورالعمل مـورد توجـه
قرار میگیرد ،بدون اینکه توجه و اهمیت الزم بـه
روشهای عملی کردن راهبردهـا مصـرو ،شـود
(ترجمه ،نیک و نوشـته) و در ادامـه اغلـب ،نظـام
مدیریت راهبردی تدوینشده با گذشـت زمـان بـه
فراموشی سپرده میشود (امیر و افسـانه) .شـواهد
حاکی از آن است که تاکنون فقـط سـازمانهـای
ورزشی انگشتشماری در کشور ،مانند فدراسـیون
قایقرانی و کمیتـه ملـی المپیـک ،مراحـل پـس از
تدوین راهبرد را پشت سر گذاشته و بقیه فعالً بـه
برنامهریزی اکتفا کردهاند .میتوان اذعان داشت از
دیرباز ،عملیاتی کردن اهدا ،،راهبـرد سـازمانی و
ارائه نظامی مشخص و مدرن بـرای جـاریسـازی
راهبرد ،از چال های مهم مدیران و سازمانهـا در
سراسر جهان محسوب میشود (مکرمی و یـداهلل،
 .)2002برنامــهریــزی راهبــرد بــه ســازمانهــا در
دستیابی به اهدافی از قبیل« :شکل گرفتن تفکر و
اندیشه راهبردی در سازمان ،تشخیص جهتگیری
آینده سازمان و توجه به فرصتها و موقعیتهـای
آن ،ت یرپـــذیری تصـــمیمات حـــال از نتـــایج و
بازخوردهــای تصــمیمات آتــی ،تــدوین و تنظــیم
شاخصها و مبناهـای جـامع و قابـل دفـا بـرای
تصمیمگیری ،توجه به عاقبتاندیشـی بـا رعایـت
حداکثر احتیاط در نواحی تحـت کنتـرل سـازمان،
توجه به حل مشکالت اساسـی و کمرنـگ شـدن
مشــکالت جــاری و بحرانــی ،بهبــود عملکــرد و
89

نوری و همکاران :دوفصلنامة علوم ورزشی و توان رزم ،دوره  ،2شماره  ،3بهار و تابستان 1400

شود (هانگر و ویلن.)2020 ،

تصمیمات حال از نتایج و بازخوردهای تصـمیمات
آتی ،تدوین و تنظیم شاخصها و مبناهای جامع و
قابــل دفــا بــرای تصــمیمگیــری ،توجــه بــه
عاقبتاندیشی با رعایت حداکثر احتیاط در نـواحی
تحت کنترل سـازمان ،توجـه بـه حـل مشـکالت
اساســی و کمرنــگ شــدن مشــکالت جــاری و
بحرانی ،بهبود عملکرد و معیارهای سنج اهدا،
و کسب آمادگیهای الزم برای مواجهه با محـیط
بسیار متغیر و متالطم کمـک مـیکنـد (منـافی و
همکــاران .)2017 ،در دنیــای امــروز ،کــه شــاهد
تغییرات و تحوالت شگر ،در زمینههای مختلـف
هستیم ،محیط ،با تالطم و عـدم اطمینـان مواجـه
است و رقابت شـدت بیشـتری پیـدا کـرده اسـت.
سازمانها برای کسب موفقیـت در میـدان رقابـت
باید از نوعی برنامهریزی بهره گیرند که آیندهنگر و
محیطگرا باشد؛ بـه طـوری کـه ضـمن شناسـایی
عوامل و تحوالت محیطـی ،در یـک افـق زمـانی
بلندمدت ،تـ یر آنهـا در سـازمان و نحـوه تعامـل
ســازمان بــا آنهــا را مشــخص کنــد .ایــن نــو
برنامهریزی در واقع ،همان برنامهریـزی راهبـردی
اســت کــه بــا بررســی محــیط داخلــی و خــارجی
سازمان ،قوت و ضـعفهـای داخلـی و فرصـت و
تهدیدهای خارجی را شناسایی کـرده ،بـا در نظـر
داشتن م موریت سازمان ،اهدافی بلندمـدت بـرای
سازمان تنظیم و برای دستیابی به ایـن اهـدا ،،از
بــین گزینــههــای راهبــردی ،اقــدام بــه انتخــاب
راهبردهایی میکند که با تکیه بر قـوتهـا و رفـع
ضعفها از فرصتهای پی آمده به بهتـرین وجـه
استفاده کرده ،از تهدیدها پرهیز کند؛ به طوری که
در نهایت ،باعث موفقیت سازمان در میدان رقابـت

نیروی مسلح ،نهادی اجتماعی است که اقتـدار آن
بــه شــکل مســتقیم و غیرمســتقیم در پیشــرفت و
ترقی سایر نهادهای اجتماعی مؤ ر اسـت (محمـد،
مهرعلـی ،محمدرضـا ،حسـین) .مهـمتـرین رکــن
ارت  ،کارکنان و سرمایههای انسانی آن هستند و
آمادگی دفاعی و توان رزمی کارکنان جان برکـف
ارت قهرمان و نشاط و سالمت جسمی و روانـی
خانوادههای محترم آنان در گـرو اقـدامات ارزنـده
همــه مســئوالن و دســتاندرکاران محتــرم در
مجموعه تربیت بدنی بـوده ،بـدینترتیب ،تربیـت
بدنی نق بسیار ارزشمندی در جامعه و نیروهـای
مسلح ایفا میکند .نیروی دریایی ارت جمهـوری
اسالمی ایران (نداجا) یکی از نیروهـای چهارگانـه
ارت جمهوری اسالمی ایران است که مسـئولیت
حفاظت و حراست از آبهای سرزمینی ،فالت قاره
و مناطق انحصاری ،اقتصادی و جزایـر جمهـوری
اسالمی ایران را در برابر هر گونـه تجـاوز نظـامی
خارجی به عهده دارد .نیروی دریایی راهبردی باید
به نق و اهمیت تربیت بـدنی و ورزش بـی از
گذشـته در عملیــات ،بـه ویــژه در م موریـتهــای
طوالنی توجه کند و با مطالعه تطبیقی وضـعیت و
ساختار ورزش در نیروی دریایی ارتـ هـای دنیـا
باید یک الگو و مدل عملی و منطبق با نیاز آینـده
نیروی دریایی ،به ویژه برای حف آمادگی ،روحیـه
و نشاط ،سالمتی و حوصله کار بر روی شناورهای
سطحی و زیرسطحی در م موریـتهـای طـوالنی
طراحی و اجرا کند .نیروی دریایی راهبردی باید از
همه ظرفیتهای علمـی ،آموزشـی و پژوهشـی و
اجرایــی تربیــت بــدنی و ورزش کشــور در مســیر
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است .رقابت برای کسب برتری در تمام جنبههای
تربیت بدنی و ورزش ،از طریـق ارائـه طـرحهـا و
برنامههای بلندمدت ،میانمدت و کوتاهمدت دلیلی
بر این مدعاست (زاده و همکاران .)2009 ،برنامه-
ریزی راهبردی فراینـدی در جهـت تجهیـز منـابع
سازمان و وحدت بخشیدن به تالشهای آن برای
نیل به رسالت و اهـدا ،بلندمـدت ،بـا توجـه بـه
امکانات و محـدودیتهای درونـی و بیرونـی هـر
سازمان است .در این فرایند ،قوّتها و ضعفهـای
داخلی و فرصتها و تهدیـدهای بیرونـی سـازمان
(تحلیل سوات) شناسایی میشوند و بـا توجـه بـه
م موریت سازمان ،اهدا ،بلندمدت برای آن تدوین
میشود و برای دستیابی بـه ایـن اهـدا ،،از بـین
گزینههای راهبردی اقدام به انتخـاب راهبردهـایی
میشود که با تکیه بر قوّتها و بـا بهـرهگیـری از
فرصتها ،ضعفها از بین برود و از تهدیدها پرهیز
شود تا در صورت اجرای صـحیح باعـث موفقیـت
ســازمان گــردد (الــوانی .)2020 ،پــس از تعیــین
راهبردها ،باید برنامه عملیاتی سازمان تدوین شود.
برنامه عملیاتی شیوهای است که مندرجات برنامـه
راهبردی (رسالت ،چشمانداز و  )...را به مرحله اجرا
درمیآورد .برنامه عملیاتی توصـیف مـیکنـد کـه
سازمان ورزشی به چه شکلی از منابع موجود برای
نیل به اهداف استفاده میکند .برنامه باید کامل،
روشن و پویا باشـد .همچنـین شـامل اطالعـات و
نظراتی باشد که قبالً با استفاده از روش «طوفـان
مغــزی» دربــاره اهــدا ،و راهبردهــا جمــعآوری
شدهاند .برنامه به اهدافی کلی میپردازد که قصـد
اجرای آنها وجود دارد و سپس مراحـل عملـی آن
کمک میکند تا فعالیتهای ویژهای بـرای تحقـق

ارتقای توان رزمی خود استفاده کند و فعالیتهـا و
آموزشهای عملیـاتی خـود را منطبـق بـا اصـول
علمی تربیت بدنی و علوم ورزش پایـهریزی کنـد.
موضو آمادگی جسمانی در نیروهای مسلح حـر،
اول را میزند و از مهـمتـرین اهـدا ،برنامـههای
ورزشی در این راستاست .هر اقدامی که در حـوزه
ورزش نیروهای مسلح انجـام مـیشـود ،بـا نگـاه
حفــ  ،توانمنــدی و ارتقــای آمــادگی جســمانی
کارکنان نیروهای مسلح ارت جمهوری اسـالمی
ایران است تا این نیروها بتواننـد م موریـت اصـلی
خود را ـ که حف جمهوری اسالمی اسـت ـ بـه
درســتی انجــام دهنــد .بحــث آمــادگی جســمانی
نیروهای مسـلح جـدای از اینکـه بـا فعالیـتهـا و
برنامههای مختلف ورزشی دنبال میشـود ،ایجـاد
شــور و نشــاط در کارکنــان و ســربازان را در پــی
خواهد داشت و در مجمو  ،تربیت بدنی در ایجـاد
انگیزه و پر کردن اوقات فراغت ،آمادگی و سالمت
جسمانی بسیار مـؤ ر اسـت .ایـن اهـدا ،حاصـل
نمیشـود ،مگـر اینکـه برنامـه مـنظم ،هدفمنـد و
اصــولی باشــد کــه خوشــبختانه نیــروی مســلح
جمهوری اسالمی ایران در این بخ موفق عمل
کرده است.
نق مدیریت در سازمانهای ورزشی امروزی ،بـه
ویژه اگـر بـا رویکـردی راهبـردی و برنامـهمحور
همراه باشد ،از اهمیـت ویـژهای برخـوردار اسـت.
در دنیای در حال رشد و توسعه کنونی ،ورزش نیز
از ایـــن قاعـــده مســـتثنی نیســـت .بســـیاری از
سازمانهای ورزشی به سرعت در حـال پیشـرفت
هســتند کــه در اکثــر مــوارد ،رویکــرد راهبــردی
سازمانهای ذیربط موضـوعی تعیینکننـده بـوده
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توانا در تولید علم و فناوری ،متکی بر سـهم برتـر
منابع انسانی و سـرمایۀ اجتمـاعی در تولیـد ملـی،
امن ،مستقل و مقتدر با سامانۀ دفـاعی مبتنـی بـر
بازدارندگی همهجانبه و پیوستگی مردم و حکومت
اسـت .گســترش تربیـت بــدنی و ورزش در میــان
نیروهای مسلح میتوانـد بـه توسـعۀ مهارتهـای
جسمانی ،اخالقی ،اجتماعی ،روانی و حرکتـی نیـز
منجر شود؛ مهارتهایی چـون نو دوسـتی ،رفتـار
جمعی ،مسئولیتپذیری ،قانونمداری ،احتـرام بـه
حقوق دیگران ،اعتماد به نفس و مثبتاندیشـی در
مورد آینده ،آن هم در میان کسانی که قرار اسـت
در راستای برقراری امنیت و تمامیـت ارزی کشـور
خدمت کنند .بدیهی است ارائـۀ خـدمات ورزشـی
مختلف به چنین افرادی نیازمنـد وجـود اهـدا ،و
برنامههایی مشخص و نیـز تـدوین چشـمانـدازی
شفا ،در افق زمانی مشخص اسـت .بنـابراین ،بـا
توجه به اهمیت توسعه ورزش در نیروهای مسـلح،
بهویژه نیروی دریایی راهبـردی ارتـ جمهـوری
اسالمی ایران ،پژوه حاضر در تالش است تا به
طراحی و تدوین برنامه راهبردی مـدیریت تربیـت
بدنی نیروی دریـایی راهبـردی ارتـ جمهـوری
اسالمی ایران در راستای چشمانداز  20ساله کشور
و افــق  1404پرداختــه ،بــا تــدوین چنــین برنامــه
جــامعی ،ســعی در کــم کــردن فاصــله موجــود و
مطلوب این بخ کند.
به طورکلی ،برنامهریزی راهبـردی و عملیـاتی بـه
سازمانها در دستیابی به اهدافشان کمک میکند.
این اهـدا ،عبارتانـد از :شـکل گـرفتن تفکـر و
اندیشه راهبردی در سازمان ،تشخیص جهتگیری
آینده سازمان و توجه به فرصتها و موقعیتهـای

چشمانداز و رسـالت سـازمان تعیـین شـود (زاده و
همکاران .)2009 ،به منظور دسـتیابی بـه اهـدا،
سازمان ،تدوین برنامههایی که باعث تحقـق ایـن
امر شود ،ضرورت دارد .این برنامههـا بسـتگی بـه
اهدا ،مورد نظر و منابع موجود ،میتوانند ساده یا
پیچیده باشند .حجـم برنامـه مهـم نیسـت ،آنچـه
اهمیت دارد ایـن اسـت کـه برنامـه تمـام اهـدا،
سازمان ورزشی را پوش دهد.
توسعه تربیت بـدنی و ورزش زمینـهسـاز تـ مین و
تربیــت نیــروی انســانی ســالم اســت و بخشــی از
برنامههای توسعه ملی به شـمار مـیآیـد .توسـعه
ورزش ملی بخ مهمـی از توسـعه اقتصـادی ـ
اجتماعی ملی است .رواج ورزش همگـانی موجـب
افزای نشاط اجتماعی و بهرهوری ملـی میشـود.
ارتقــای ورزش قهرمــانی نیــز زبــانزد شــدن نــام
ملتهای پیروز در سطح جهان را به همراه دارد .از
اینرو ،دستاوردها و پیامدهای توسعه ورزش ملـی
دایره گستردهای دارد و موجب رونـق اقتصـادی و
شکوفایی اجتمـاعی مـیشـود (ناهیـد) .همچنـین
تربیت بدنی و ورزش با ت کیـدی کـه بـر پـرورش
جسمی ،ذهنی ،عاطفی و اجتماعی دارد ،در صورت
کاربرد صحیح و اصولی ،نق شـایان تـوجهی در
فرایند تعلیم و تربیت ایفـا خواهـد کـرد (منـافی و
همکاران .)2017 ،اهمیت و ضرورت تربیت بـدنی
در نیروهــای مســلح کشــور همــواره مــورد توجــه
مسئوالن و فرماندهان بوده ،ولـی بـه علـت نبـود
شرایط و بستر مناسب بـرای رسـیدن بـه اهـدا،
کالن و راهبردی با نگرانیهایی همراه بوده است.
مؤلفههای جامعۀ ایرانی در افق چشـمانـداز 1404
(برنامه  20ساله کشور) برخوردار از دان پیشرفته،
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برنامهریزی راهبردی و عملیاتی ،عالوه بر مزایـای
موجود در بطن فرایند برنامـهریـزی ،میتـوان بـه
انجام ا ربخ تر و کارآمدتر مسئولیتهای سازمان
نیز کمک شایانی کرد .بـا توجـه بـه عـدم وجـود
برنامه راهبردی بـا ایـن بـازه زمـانی در مـدیریت
تربیــت بــدنی نیــروی دریــایی ارت ـ جمهــوری
اسـالمی ایــران ،طراحــی و اجــرای آن در جامعــه
هد ،ضروری خواهد بود.

آن ،ت یرپـــذیری تصـــمیمات حـــال از نتـــایج و
بازخوردهــای تصــمیمات آتــی ،تــدوین و تنظــیم
شاخصها و مبناهـای جـامع و قابـل دفـا بـرای
تصمیمگیری ،توجه به عاقبتاندیشـی بـا رعایـت
حداکثر احتیاط در نواحی تحـت کنتـرل سـازمان،
توجه به حل مشکالت اساسـی و کمرنـگ شـدن
مشــکالت جــاری و بحرانــی ،بهبــود عملکــرد و
معیارهای سنج اهدا ،و کسـب آمـادگیهـای
الزم برای مواجهه با محیط بسیار متغیر و متالطم
(منــافی .)2017 ،عــالوه بــر اینهــا ،برنامــهریــزی
راهبردی و عملیاتی این امکـان را بـرای سـازمان
فراهم میسازد که خالقیت و نوآوری کند و بـرای
ترسیم آینده خود به صورت انفعالی عمل نکند .به
عبارتی ،سازمان ابتکار عمل داشته و فعالیتهای
به گونهای باشد که بر آنها ت یر بگذارد (نه اینکـه
صرفا واکن نشان دهد) و در سرنوشت خود نق
داشته باشد و آینده را تحـت کنتـرل خـود درآورد.
همچنین به سازمان کمک میکند بـا بـهکارگیری
شیوهای منظمتر ،معقولتر و منطقـیتـر راههـا یـا
گزینــههــایی راهبــردی را انتخــاب و راهبردهــای
مناسبتری را تـدوین کنـد .مشـارکت مـدیران و
کارکنان در این فرایند باعث میشـود خـود را بـه
سازمان متعهد بدانند و با تفویض اختیار اعطاشـده
به آنها در راستای اعتالی سـازمان تـالش کننـد.
بدیهی است این موضو در نهایت میتواند موجب
بهرهوری کارکنان شود (زاده و همکـاران.)2009 ،
این موضو به طور یقین ،در مورد مدیریت تربیت
بدنی نیروی دریایی ارت نیـز مصـداق دارد .لـذا
خردمندانه است که این سازمان از چنـین مزایـایی
بهرهمنـد شـود .بـه عبـارت دیگـر ،بـا اسـتفاده از

روششناسی پژوهش
این تحقیـق بـر مبنـای هـد ،،از نـو تحقیقـات
کاربردی و روش تحقیق آن ،توصیفی ـ پیمایشـی
و از نو تحقیقات راهبـردی اسـت .بـا توجـه بـه
بهرهبرداری از دیدگاه متخصصان تربیـت بـدنی و
افراد مـرتبط در تربیـت بـدنی نیروهـای دریـایی،
تحقیق حاضر پیمایشی و از نو اکتشافی است.
این پژوه از نظر روش جزو تحقیقات توصیفی،
تحلیلی و راهبردی است .برای نیل به هد ،نهایی
تحقیق ،در مرحله اول ،وضع موجود تربیـت بـدنی
نیروی دریایی راهبردی ارت جمهـوری اسـالمی
ایران تبیین شد .در مرحله بعد ،توصیف و مطالعـه
تطبیقی ورزش و تربیت بدنی با رویکرد برنامههای
راهبـــردی در حـــوزههـــای مختلـــف ورزش در
کشورهای منتخب بیان شد .سـپس پـی نـویس
نقاط قدرت ،ضعف ،تهدید و فرصت بـا اسـتفاده از
راهبرد ارائه شـد .در مرحلـه بعـد ،تـدوین نهـایی
فهرست نقاط قدرت ،ضعف و تهدید با اسـتفاده از
راهبرد  SWOTو فرصـت تربیـت بـدنی نیـروی
دریایی راهبردی ارت جمهـوری اسـالمی ایـران
انجام گرفت .در مرحلـه بعـدی ،تهیـه پرسشـنامه
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راهبردی ارت جمهوری اسالمی ایران؛
 .5تهیه پرسشنامه براساس گویههـای SWOT
و توزیع آن بین نمونه تحقیق؛
 .6تحلیل و اولویتبندی گویههای SWOT؛
 .7تدوین برنامه راهبردی مدیریت تربیت بـدنی
نی ـروی دری ـایی راهبــردی ارت ـ جمهــوری
اســالمی ایــران در افــق چشــمانداز 1404
براساس ماتریس .SWOT
روش اجرای تحقیق میبایست متناسب با مفهـوم
مورد مطالعه و از جامعیت برخوردار باشد .به همین
دلیل ،برای تحقیق حاضر روش مطالعات انتخـاب
شــده اســت .در ای ـن تحقی ـق بــا بهــرهگی ـری از
پرسشنامه دادههای تحقیـق جمـعآوری و تحلیـل
شدند .براساس موضوعات راهبردی مـورد نظـر در
برنامه ،در طول انجام کار برای گردآوری اطالعات
مورد نیاز از فرمها و پرسشنامههایی به شـرح زیـر
استفاده شد:
 .1فرم شناسایی  SWOTمحتوی سؤاالت بـاز:
این فرم با استفاده از مطالب مندرج در ادبیات
پیشینه و به صورت محققساخته بـه منظـور
شناسایی کلی قوّتها ،ضعفها ،فرصـتهـا و
تهدیدها آماده شد؛
 .2پرسشنامه عوامل درونی :ایـن پرسشـنامه بـا
استفاده از مطالب مندرج در ادبیات پیشـینه و
به صورت محققساخته و بـا سـؤاالت بسـته
برای شناسایی قوّتها و ضعفها طراحی شد.

براساس گویههای  SWOTو توزیع آن بین نمونه
تحقیق بود .در مرحله بعد ،تحلیل و اولویـتبنـدی
گویههـای  SWOTو در آخـرین مرحلـه ،برنامـه
راهبردی مـدیریت تربیـت بـدنی نیـروی دریـایی
راهبردی ارت جمهوری اسـالمی ایـران در افـق
 1404براساس ماتریس  SWOTتدوین شد.
ابــزار جمــعآوری دادههــا ،شــامل :اســتفاده از
پرسشـــنامه ،مصـــاحبه بـــا افـــراد متخصـــص و
صــاحبنظر در ورزش نیروهــای مســلح (نیــروی
دریــایی و  ،)...مشــاهده ،چــک لیســت ،منــابع و
اطالعات مکتوب ،منابع اطالعاتی آنالین و مطالعه
تطبیقـی در کشــورهای منتخــب بــود .پرسشــنامه
تحقیق پس از گردآوری گویـههـا و سـاخت ابـزار
برای مطالعه موردی بات درونی آن محاسبه شـد.
روش آماری مورد استفاده در تحقیـق ،اسـتفاده از
آزمــون ت ـی تــک نمونــهای و فری ـدمن اســت .از
نرمافزارهای  Microsoft Excelو IBM SPSS
 Ver.20نیز برای انجام دادن محاسـبات اسـتفاده
شد.
تحقیق حاضر شامل موارد زیر است:
 .1تبیین وضع موجود تربیت بدنی نیروی دریایی
راهبردی ارت جمهوری اسالمی ایران؛
 .2توصیف و مطالعـه تطبیقـی ورزش و تربیـت
بــدنی بــا رویکــرد برنامــههــای راهبــردی در
حــوزههــای مختلــف ورزش در کشــورهای
منتخب؛
 .3پی نـویس نقـاط قـدرت ،ضـعف ،تهدیـد و
فرصت با استفاده از راهبرد SWOT؛
 .4تدوین نهایی فهرست نقـاط قـدرت ،ضـعف،
تهدید و فرصت تربیت بدنی نیـروی دریـایی

یافتههای پژوهش
چشمانداز مدیریت تربیت بدنی نداجا چیست؟

برای آزمون این سؤال ،از آزمون  tتک نمونهای و
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جایگاه برتر و تبدیل شـدن بـه سـازمانی فعـال و
پیشرو ،توسعهیافته و روزآمد با میانگین  1/58است
(جدول .)2

متعاقب آن ،آزمون فریدمن استفاده شـد .براسـاس
یافتههای حاصل در ارتباط با سؤال مذکور ،از ایـن
روش برای برآورد شرایط شـاخصهـای موجـود و
ســؤاالت ابــزار تحقی ـق در بخ ـ هــای مختلــف
اســتفاده شــد .بــر همــین اســاس ،عــدد مبنــا
(در آزمون  tتک نمونهای) در این پژوه با توجه
به امتیازات پرسشـنامه در هـر بخـ  3 ،در نظـر
گرفته شد (طیف مورد استفاده در ابزار پـژوه 5
ارزشی است) .براساس یافتـههـای ایـن پـژوه ،
عوامل مرتبط با چشمانداز مـدیریت تربیـت بـدنی
نـــداجا در ســـطح معنـــاداری  p>0/01از دیـــد
متخصصان قابل پـذیرش اسـت (جـدول  .)1ایـن
نتایج نشـاندهنـده اولویـت بیشـتر معیـار کسـب

چشمانداز

مدیریت تربیـت بـدنی نیـروی دریـایی راهبـردی
ارت جمهوری اسالمی ایران با اتکال بـه قـدرت
الیزال الهـی و در پرتـو نظـام مقـدس جمهـوری
اسالمی ایـران در افـق  ،1404سـازمانی فعـال و
پیشرو ،توسعهیافته و روزآمد ،دارای جایگاه اول در
آجا و نیروهای مسلح از نظـر آمـادگی جسـمانی و
رزمی ،آموزش ،مسابقات ،پژوه و زیرساخت بـه
منظور نیل به اهدا ،عالی است.

جدول  .1آمارههای آزمون  tتک نمونهای حاصل از تحلیل معیارهای پژوهش در بخش چشماندازها
متغیر پژوهش
کسـب جایگــاه برتــر و تبـدیل شــدن بــه
سـازمانی فعـال و پیشـرو ،توسـعهیافتـه و
روزآمد
کســب جایگــاه اول در آجــا و نیروهــای
مسلح از نظر آمـادگی جسـمانی و رزمـی،
آموزش ،مسابقات ،پژوه و زیرساخت

انحراف

t

درجه آزادی

سطح معنیداری

4/5

0/522

29/85

44

0/001

4/16

1/029

14/015

44

0/001

میانگین

استاندارد

جدول  .2آمارههای آزمون فریدمن حاصل از تحلیل معیارهای پژوهش در بخش چشماندازها
میانگین

میانگین رتبه

رتبه

متغیر پژوهش

1

کسب جایگاه برتر و تبدیل شدن به سازمانی فعال و پیشرو ،توسعهیافته و روزآمد

4/5

1/58

2

کسب جایگاه اول در آجـا و نیروهـای مسـلح از نظـر آمـادگی جسـمانی و رزمـی،
آموزش ،مسابقات ،پژوه و زیرساخت

4/16

1/42
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بدنی نداجا در سطح معنـیداری  p>0/01از دیـد
متخصصــان قابــل پــذیرش اســت (جــدول .)3
در همین زمینه ،نتـایج آزمـون فریـدمن در مـورد
معیارهای بخ بیانیه م موریت در مدیریت تربیت
بدنی نـداجا نیـز بـا کایاسـکوار  12/329و درجـه
آزادی  3معنــیدار بــود ( .)p>0/05ایــن نتــایج
نشاندهنده اولویت بیشتر معیار سیاستگـذاری در
حوزه تربیت بـدنی در اولویـت بـا میـانگین 3/04
است (جدول .)4

بیانیزه مأموریززت مززدیریت تربیزت بززدنی نززداجا
چیست؟

بــرای آزمــون ایـن ســؤال نیـز ،از آزمــون  tتــک
نمونهای فریدمن استفاده شد .براساس یافتـههـای
حاصل در ارتباط با سؤال مذکور ،از ایـن روش بـا
هــد ،بــرآورد شــرایط شــاخصهــای موجــود و
ســؤاالت ابــزار تحقی ـق در بخ ـ هــای مختلــف
استفاده شد .براسـاس یافتـههـای ایـن پـژوه ،
عوامل مرتبط با بیانیه م موریـت مـدیریت تربیـت

جدول  .3آمارههای آزمون  tتک نمونهای حاصل از تحلیل معیارهای پژوهش
در بخش بیانیه مأموریت مدیریت تربیت بدنی نداجا
انحراف

t

درجه آزادی

سطح معنیداری

31/53

44

0/001

44

0/001
0/001
0/001

متغیر پژوهش

میانگین

برنامهریزی در حوزه تربیت بدنی

4/53

0/518

سیاستگذاری در حوزه تربیت بدنی

4/69

0/63

26/83

ارزیابی و نظارت بر برنامهها

4/07

1/18

12/37

44

حمایت و پشتیبانی از برنامههای
تربیت بدنی نداجا

4/05

4/05

11/67

44

استاندارد

جدول  .4آمارههای آزمون فریدمن حاصل از تحلیل معیارهای پژوهش
در بخش بیانیه مأموریت تربیتبدنی
رتبه

متغیر پژوهش

میانگین

میانگین رتبه

1

برنامهریزی در حوزه تربیت بدنی

4/69

3/04

2

سیاستگذاری در حوزه تربیت بدنی

4/53

2/81

3

نظارت و ارزیابی برنامهها

4/07

2/35

4

حمایت و پشتیبانی از برنامههای تربیت بدنی نداجا

4/05

2/33
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امتیازبندی میشوند تا مشـخص شـود کـه ورزش
نداجا در مجمو  ،به لحـاظ عوامـل داخلـی دارای
قوت اسـت یـا ضـعف .در ایـن مـاتریس ،عوامـل
راهبردی یا اولویتدار داخلـی در سـتون اول و در
قالب قوتها و ضعفها فهرست میشـوند .سـپس
در ستون دوم با توجه به میزان اهمیت و حساسیت
هر عامل ،با مقایسه این عوامل با یکدیگر ضـریب
اهمیتی بین صفر تا یک بـه آن تعلـق مـیگیـرد.
تخصیص این ضرایب باید به گونـهای باشـد کـه
جمع ضرایب تمـام عوامـل داخلـی بـی از یـک
نشود .در ستون سوم ،با توجه به کلیدی یا عـادی
بودن قوتها و ضعفها به ترتیب رتبه  4یـا  3بـه
قوتهـا و رتبـه  2یـا  1بـه ضـعفهـا اختصـاص
مییابد .تخصیص رتبهها بدین صورت اسـت کـه
اگر قوتها در حد عالی باشند رتبـه  ،4و چنانچـه
معمولی باشند رتبه  3میگیرند .اگـر ضـعفهـا در
حد معمولی باشند رتبه  2و چنانچه بحرانی باشـند
رتبه  1دریافت میکنند .لـذا رونـد رتبـهدهـی بـه
گونهای است که هر قدر از قوت عالی بـه سـمت
ضعف بحرانی پی میرویـم ،میـزان رتبـه کمتـر
شده ،از  4به  1میرسد .در ستون چهارم ،ضـرایب
ستون دوم و رتبههای ستون سوم برای هر عامـل
در هم ضرب میشود تا امتیاز آن عامل (قـوت یـا
ضعف) مشخص شـود .در انتهـای ایـن سـتون ،از
جمع امتیازات به دستآمده ،امتیـاز نهـایی ورزش
نداجا به لحاظ برخورداری از قوت یا ضعف تعیـین
میشود.
چنانچه جمع کل امتیاز نهایی عوامل داخلی مـؤ ر
بر ورزش نداجا در این ماتریس بی از  2/5باشد،
بدین معنی است که قوتهای پـی ِ روی ورزش

مأموریت

مدیریت تربیـت بـدنی نیـروی دریـایی راهبـردی
ارت جمهوری اسالمی ایران ،نیرویی است که با
سیاستگذاری ،برنامـهریـزی ،نظـارت و ارزیـابی،
هدایت و اجرا ،حمایت و پشـتیبانی از برنامـههـای
تربیت بدنی نداجا بـرای حفـ و ارتقـای آمـادگی
جسمانی و رزمی ،ایجـاد روحیـه نشـاط و شـادابی
مضاعف و همگانی کردن ورزش در بین سربازان،
کارکنان و خـانوادههـای محتـرم نـداجا از طریـق
برنامــههــای آموزشــی ،مســابقات ،جشــنوارههــا،
برنامههای فرهنگی ورزشی و حضور قدرتمندانـه
در عرصــههــای داخلـی و بـینالمللـی بــا رعایـت
ارزشها ،اصول و موازین آموزههای اسالمی اقدام
میکند.
با توجه به نتایج به دستآمده و بررسـی میـانگین
نمـرات استخراجشــده بــرای هــر گویـه ،وضــعیت
حوزههای مختلف به شرح زیر گزارش میشود.
تجنیه و تحلیل  SWOTبرای تعیین راهبرد ورزش
نداجا

در این روش ،محقق ابتدا با بررسی ادبیات موضو
و نظــرات متخصصــان ورزش نــداجا ،بــه تبیــین
ضـریب اهمیـت و رتبـه هــر کـدام از گویـههــای
 SWOTمیپردازد .در این تحقیـق ،بـا توجـه بـه
ماتریس ارزیـابی عوامـل درونـی و بیرونـی ،نـو
راهبرد ورزش نداجا در وضع موجود مشخص شـد.
برای ارزیابی عوامل درونـی ،از مـاتریس ارزیـابی
عوامل درونی استفاده شد .در این ماتریس ،قوتها
و ضعفهـای شناساییشـده در یـک سـتون قـرار
میگیرند و با استفاده از ضرایب و رتبههایی خاص
97

نوری و همکاران :دوفصلنامة علوم ورزشی و توان رزم ،دوره  ،2شماره  ،3بهار و تابستان 1400

نشان میدهد .همانگونه که مالحظـه مـیشـود،
مجمو نمرات این ماتریس کمتر از  2/5و حـاکی
از آن است که از نظر عوامل درونی دارای ضـعف
است .به عبارت دیگر ،نقاط ضعف ورزش نداجا بر
نقاط قوت آن برتری دارد.

نداجا بر ضعفهای آن غلبه خواهـد داشـت و اگـر
این امتیاز کمتر از  2/5باشد ،طبق پی بینیهـای
بـه عملآمــده ،نشــاندهنــده غلبــه ضــعفهــا بــر
قوتهای آن است.
جدول  5ماتریس عوامـل درونـی ورزش نـداجا را

جدول  .5بررسی وضعیت ورزش در حوزههای مختلف در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
ردیف
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

متغیر پژوهش
بررسی وضعیت منابع انسانی مـرتبط در حـوزه تربیـت
بدنی نیروی دریایی راهبردی ارت جمهوری اسـالمی
ایران
بررسی وضعیت نهادهای مرتبط با تربیت بدنی نیـروی
دریایی راهبردی ارت جمهوری اسالمی ایران
بررسی وضعیت فرهنگ ورزش نیروی انسـانی تربیـت
بدنی نیروی دریایی راهبردی ارت جمهوری اسـالمی
ایران
بررسی وضعیت فناوریهـای جدیـد ،از جملـه فنـاوری
اطالعات و ارتباطات در ارتباط با تربیت بـدنی نیـروی
دریای راهبردی ارت جمهوری اسالمی ایران
بررسی وضعیت نهادها و کمیتههای تحقیـق و توسـعه
R&D

بررس ـی وضــعیت اســتانداردها و ارزی ـابی عملکــرد در
حوزههای مختلف تربیت بدنی نیروی دریایی راهبـردی
ارت جمهوری اسالمی ایران
بررسی وضعیت امکانات زیرساختی تربیت بدنی نیروی
دریایی راهبردی ارت جمهوری اسالمی ایران
بررسی وضعیت تجهیزات و لوازم ورزشی مورد استفاده
در نیروی دریایی راهبردی ارتـ جمهـوری اسـالمی
ایران
بررسی وضعیت نهادینه کردن ورزش همگانی در بـین
نیروی دریایی راهبردی ارت جمهوری اسالمی ایران
بررسی وضعیت اجرایی کردن ورزشهـای صـبحگاهی
در نیروی دریایی راهبردی ارتـ جمهـوری اسـالمی
ایران برای سربازان ،کارکنان و فرماندهان
بررسی وضعیت منـابع مـالی در تربیـت بـدنی نیـروی
دریایی راهبردی ارت جمهوری اسالمی ایران
بررسی وضعیت احـداث و سـاخت سـالنهـا و امـاکن
ورزشی چند منظوره و چنـد کـاربرد در بحـث سـاخت
اماکن ورزشی
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میانگین

انحراف
استاندارد

t

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

3/65

1/125

4/1

44

0/001

3/44

1/03

4/33

44

0/001

3/50

0/885

4/51

44

0/001

3/35

0/570

4/184

44

0/001

3/45

0/640

4/150

44

0/001

3/60

0/775

4/190

44

0/001

3/70

0/840

5/120

44

0/001

3/65

0/778

4/148

44

0/001

3/55

0/730

4/160

44

0/001

4/15

1/150

5/15

44

0/001

3/62

0/630

4/120

44

0/001

3/50

0/540

4/112

44

0/001
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که مالحظه میشود ،مجمو نمرات این مـاتریس
نیز بیشتر از  2/5و حاکی از آن است که از لحـاظ
عوامل بیرونـی دارای فرصـت اسـت .بـه عبـارت
دیگر ،غلبه فرصتهای نداجا را بر تهدیدها نشـان
میدهد.
برای تجزیه و تحلیل هـمزمـان عوامـل درونـی و
بیرونی از ماتریس درونی و بیرونـی اسـتفاده شـد.
این ماتریس برای تعیین موقعیـت و نـو راهبـرد
ورزش نداجا به کـار مـیرود .بـرای تشـکیل ایـن
ماتریس ،نمرات حاصـل از ماتریسهـای ارزیـابی
عوامل درونی و بیرونی در ابعـاد افقـی و عمـودی

برای ارزیابی عوامل بیرونی ،از ماتریس مربوط بـه
آن اســتفاده شــد .در ای ـن مــاتریس نی ـز از رونــد
گفتهشده در بخ ماتریس عوامل درونی ،استفاده
میشود .چنانچه جمع کل امتیـاز نهـایی مـاتریس
عوامل بیرونـی ورزش نـداجا بـی از  2/5باشـد،
بدین معنی است کـه طبـق پـی بینـیهـای بـه
عملآمده ،فرصتهای پی ِ روی ورزش نداجا بـر
تهدیدهای آن غلبه خواهد داشت؛ و اگر این امتیاز
کمتر از  2/5باشد ،نشاندهنده غلبـه تهدیـدها بـر
فرصتهای آن است .جـدول  6مـاتریس عوامـل
بیرونی ورزش نداجا را نشان میدهد .همـانگونـه

جدول  .6بررسی وضعیت ورزش در حوزههای مختلف در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

گویهها
بررسی وضعیت منابع انسانی مرتبط در حوزه تربیـت بـدنی نیـروی دریـایی راهبـردی ارتـ
اسالمی ایران
بررسی وضعیت وضعیت نهادهای مرتبط با تربیت بدنی نیروی دریایی راهبردی ارت جمهوری اسـالمی
ایران
بررسی وضعیت فرهنگ ورزش نیروی انسانی تربیت بـدنی نیـروی دریـایی راهبـردی ارتـ جمهـوری
اسالمی ایران
بررسی وضعیت فناوریهای جدید ،از جمله فناوری اطالعات و ارتباطات در ارتباط با تربیت بدنی نیـروی
دریایی راهبردی جمهوری اسالمی ایران
بررسی وضعیت نهادها و کمیتههای تحقیق و توسعه R&G
بررسی وضعیت استانداردها و ارزیابی عملکرد در حوزههای مختلف تربیت بدنی نیروی دریایی راهبـردی
ارت جمهوری اسالمی ایران
بررسی وضعیت امکانات زیرساختی تربیت بدنی نیروی دریایی راهبردی ارت جمهوری اسالمی ایران
بررسی وضعیت تجهیزات و لوازم ورزشی مورد اسـتفاده در نیـروی دریـایی راهبـردی ارتـ جمهـوری
اسالمی ایران
بررسی وضعیت نهادینهکردن ورزش همگانی در بین نیروی دریایی راهبردی ارتـ جمهـوری اسـالمی
ایران
بررسی وضعیت اجرایی کردن ورزش صبحگاهی در نیروی دریایی راهبـردی ارتـ جمهـوری اسـالمی
ایران برای سربازان ،کارکنان و فرماندهان
بررسی وضعیت منابع مالی در تربیت بدنی نیروی دریایی راهبردی ارت جمهوری اسالمی ایران
بررسی وضعیت احداث و ساخت سالنها و اماکن ورزشی چندمنظوره و چندکاربره در بحث ساخت اماکن
ورزشی
جمهـوری
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متوسط به باال
متوسط به باال
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متوسط به باال
متوسط به باال
متوسط به باال
متوسط به باال
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قــرار مــیگیرنــد تــا جایگــاه ورزش نــداجا در
خانههای ایـن مـاتریس مشـخص شـود و بتـوان
راهبــرد مناســبی بــرای آن اتخــاذ کــرد .در ای ـن
ماتریس ،نمـرات در یـک طیـف دو بخـ قـوی
( 2/5تا  )4و ضعیف ( 1تـا  )2/5تعیـین میشـوند.
معموالً راهبردها با توجه بـه منطقـه قـرار گـرفتن
سازمان در یکی از چهار خانـه مـاتریس درونـی و
بیرون ـی ( )SO,ST,WO,WTانتخــاب میشــوند.
نتایج حاکی از آن است که ورزش نـداجا از لحـاظ
موقعیت راهبردی در مـاتریس داخلـی و خـارجی،
در منطقه محافظهکارانه قرار دارد.
نتیجهگیری
امروزه اهمیت ورزش و فعالیت روزانـه بـه حـدی
مورد توجه قرار گرفته کـه در اکثـر کارخانجـات و
مراکز تولیدی دنیا دقیقاً تا یک ساعت زمـان را در
ابتدای شرو کار به این مهم تخصیص دادهانـد و
بهصورت امر اجباری روزانه و با نگـاه ارزشـی ،بـه
این برنامه جسمانی اهمیت میدهند .در بعضـی از
کشورهای دنیا ،ازجمله کشورهای چین و ژاپن بـه
کارکنــان و کــارگرانی کــه در یک ـی از رشــتههای
تخصصی ورزشی دارای مـدارج و فعالیـت مسـتمر
باشــند ،مزایــای رفــاهی و خــدماتی مناســبی را
تخصیص میدهنـد .ایـن روش منطقـی ،در بـین
سایر کارکنان نیـز اشـتیاق روزافـزون نسـبت بـه
فعالیتهای ورزشی ایجـاد کـرده اسـت .ورزش و
فعالیتهای حرکتی نقشی مؤ ر در تربیت نیروهای
مسلح دارد .به عبارت دیگر ،رزمندگان و نیروهایی
موفقتر هستند که دورههای ورزشی بیشتری را با
موفقیت پشت سر گذاشته باشند و بتواننـد در هـر

زمـین و آب و هــوا بــه اجــرای رزم بپردازنــد و در
بدترین شرایط آب و هـوایی نیـز اسـتقامت بـدنی
خوبی داشته باشند .از اینرو ،در نیروهـای مسـلح
جمهوری اسالمی ایران اعم از ارت  ،سپاه و ناجـا
که یگانهای عملیاتی دارند ،فعالیتهای ورزشی و
حرکتی به طور جدی در دسـتور کـار قـرار گرفتـه
است .با توجه به اهمیت نیروی دریـایی راهبـردی
ارت جمهوری اسالمی ایران و ظرفیتی کـه ایـن
نیرو در پیشبرد اهدا ،دفاعی کشور ایفا مـیکنـد،
ضروری است برنامهریزیها در جهـت توسـعه در
تمام ابعاد انجام گیرد .از سویی ،نیروی انسانی بـه
عنــوان ارزشــمندترین منبــع ســازمانی نقــ
برجســتهای را در ایـن راه ایفــا مـیکنــد .یکـی از
حوزههایی که در این زمینه نق مهـمتـری دارد،
ورزش و توســعه آن در نــداجا اســت .برگــزاری
مسابقات ورزشـی در سـطح منطقـهای ،قـارهای و
جهانی بین نیروهای مسـلح میتوانـد بـه صـلح و
دوستی بین کشورهای مختلف بینجامد .به عبارت
دیگر ،این مسابقات میتواند عنصری در دیپلماسی
دفاعی شناخته شود .کشورها برای همـدیگر پیـام
صلح ،دوستی و همبسـتگی را مخـابره مـیکننـد.
«سیزم» شورای بـینالمللـی ورزشهـای نظـامی
است که ایران نیز عضو ایـن شوراسـت .در سـال
 ،1395ایران ریاست پنجمین اجـالس کشـورهای
آسیایی و عضو سیزم با شـعار صـلح و دوسـتی را
برعهده داشت .همچنین ایران طی  5سال گذشته،
دو نوبت میزبان مسابقات والیبال ارت های جهان
و یک نوبت میزبـان مسـابقات تکوانـدو و کشـتی
ارت های جهان بوده است .از آنجایی که نیـروی
انسانی در نیروهای مسلح کشور ما از جایگاه ویـژه
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و ممتــازی نســبت بــه ســایر ارت هــای جهــان
برخوردار است و همواره ت کید بـر تقویـت نیـروی
انسانی بوده است ،ورزش عالوه بر تقویـت جسـم
نظامیان ،در تربیت روح آنان نیز مؤ ر است .راهبرد
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران این بـوده
که با نیروی انسانی با معنویـت ،متعهـد ،شـجا و

قوی میتوان در نبردهای احتمالی ،بر دشمنانی که
به فناوریهای پیشـرفته و جدیـد مجهـز هسـتند،
فائق آمـد .پـس ورزش عـالوه بـر تقویـت جسـم
کارکنان ،بـر دیپلماسـی دفـاعی و تربیـت نیـروی
انسانی شجا و مؤمن نیز ت یرگذار است.

جدول  .7بررسی عوامل درونی ورزش نداجا براساس ضعفها و قوتها
ضریب اهمیت

شدت عامل

()1-0

()4-1

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
W1
W2
W3
W4

رشد کمی مربیان و داوران ورزشی در تربیت بدنی نداجا
رشد کیفی مربیان و داوران ورزشی در تربیت بدنی نداجا
رشد فضاها و تجهیزات ورزشی مناسب در نداجا
رشد اعتبارات تربیت بدنی نداجا
توسعۀ زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات در تربیت بدنی نداجا
رشد دان و تجربۀ مدیریت و برنامهریزی در مدیران تربیت بدنی نداجا
افزای ساختار (استعداد یگانی)
وجود نیروهای جوان در اختیار مناطق و پایگاهها به صورت متمرکز در نداجا
در اختیار داشتن سواحل و مناطق آبی ویژه ورزشهای کاربردی در نداجا
توسعه کمی و کیفی هی تهای ورزشی نداجا
وجود استعدادهای بالقوه در برخی رشتههای ورزشی در نداجا
وجود دانشگاه و دانشکده علوم و فنون دریایی
فقدان برنامههای راهبردی در تربیت بدنی نداجا
ضعف در انتقال تولیدات علمی به بخ های اجرایی در نداجا
ضعف در پذیرش و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای نداجا در حوزه تربیت بدنی
ضعف در نظارت و ارزیابی برنامههای تربیت بدنی نداجا

0/04
0/03
0/04
0/05
0/03
0/02
0/04
0/04
0/04
0/04
0/04
0/03
0/03
0/03
0/06
0/03

3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
4
3
2
1
1
1

0/12
0/09
0/12
0/15
0/09
0/06
0/16
0/16
0/16
0/12
0/16
0/09
0/06
0/03
0/06
0/03

W5
W6

کمبود فضای اداری ،خوابگاه و اماکن ورزشی در اختیار تربیت بدنی نداجا
کمتوجهی به بهرهمندی از فنـاوریهـای نـوین و امکانـات آزمایشـگاهی ،تجهیـزات و
زیرساختها
انتخاب نامناسب رؤسای ورزش مناطق و پایگاههای نداجا
کمتوجهی به طرحریزی برنامههای آموزشی مسابقاتی براساس نیاز نیرو
کمتوجهی به نق میان ورزش و استفاده از علوم مرتبط دیگـر در تربیـت بـدنی نـداجا
(پزشکی ،فیزیوتراپی و )...
کمتوجهی به استانداردهای نسبت مربی متخصص ورزشی به نیرو در نداجا
کمتوجهی به موضو تحقیق و توسعه و تولید علم بومی و نظریهپردازی در نداجا
ضعف برنامههای حمایتی از ورزشکاران و قهرمانان نداجا
عدم توجه کافی به میزبانی و برگزاری مسابقات ورزشی در نداجا
ناکافی بودن ضمانت اجرایی در اخذ آزمون آمادگی جسمانی در نداجا

0/05
0/03

1
1

0/05
0/03

0/05
0/04
0/04

1
2
2

0/05
0/08
0/08

0/05
0/03
0/04
0/05
0/03
∑=1

2
2
2
2
2

0/1
0/06
0/08
0/1
0/06
2/35

گویهها

W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
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در دنیای امـروز کـه شـاهد تغییـرات و تحـوالت
شگر ،در زمینههای مختلف هسـتیم ،محـیط بـا
تالطم و عدم اطمینان زیادی مواجه است و رقابت
شدت بیشتری پیدا کرده است .سـازمانهـا بـرای
کسـب موفقیـت در میـدان رقابـت بایـد از نــوعی
برنامهریزی بهره گیرند که آینـدهنگر و محیطگـرا
باشد؛ به طـوری کـه ضـمن شناسـایی عوامـل و
تحوالت محیطی ،در یک افـق زمـانی بلندمـدت،
ت یر آنها در سازمان و نحوه تعامل سازمان با آنهـا
را مشخص کند .این نـو برنامـهریـزی در واقـع،
همان برنامهریزی راهبردی است کـه بـا بررسـی
محیط داخلی و خارجی سازمان ،قوت و ضعفهای
داخلی و فرصت و تهدیدهای خارجی را شناسـایی
کرده ،با در نظر داشتن م موریت سازمان ،اهـدافی
بلندمدت برای سازمان تنظیم و برای دستیابی بـه
این اهدا ،،از بین گزینههای استراتژیک ،اقدام به
انتخاب راهبردهایی میکند که با تکیه بر قوتهـا
و رفع ضعفها از فرصتهای پی آمـده بـه نحـو
احسن استفاده کرده ،از تهدیدها پرهیـز کنـد و در
نهایت ،باعث موفقیت سـازمان در میـدان رقابـت
شود (هانگر و ویلن.)2020 .
برای ارزیابی عوامـل بیرونـی از مـاتریس ارزیـابی
عوامل بیرونی استفاده شد .در این ماتریس نیـز از

روند گفتهشده در بخ مـاتریس عوامـل درونـی
استفاده میشود .چنانچه جمـع کـل امتیـاز نهـایی
ماتریس عوامل بیرونی ورزش نداجا بـی از 2/5
باشد ،بدین معنی است که طبق پی بینیهای بـه
عملآمده ،فرصتهای پی ِ روی ورزش نداجا بـر
تهدیدهای آن غلبه خواهد داشت؛ و اگر این امتیاز
کمتر از  2/5باشد ،نشاندهنده غلبـه تهدیـدها بـر
فرصتهای آن است .جـدول  8مـاتریس عوامـل
بیرونی ورزش نداجا را نشان میدهد .همـانگونـه
که مالحظه میشود ،مجمو نمرات این مـاتریس
نیز کمتر از  2/5و حاکی از آن است کـه از لحـاظ
عوامل بیرونی دارای تهدید است .به عبارت دیگر،
غلبه تهدیدها علیه نداجا را بـر فرصـتهـا نشـان
میدهد .نتایج بررسی وضعیت ورزش نداجا نشـان
داد که از نظر عوامل مختلف مورد بررسی ،برخـی
در وضعیت مطلوب ،برخی در وضـعیت متوسـط و
برخی موارد در وضعیت کمتر از متوسط قرار دارند.
نتایج ماتریس درونی و بیرونـی کـه بـرای تعیـین
موقعیت و نو راهبرد به کار میرود ،نشان داد که
ورزش نداجا از لحاظ موقعیت راهبردی در ماتریس
داخلــی و خــارجی ،در منطقــۀ تغییــر جهــت یــا
محافظهکارانه قرار دارد.

جدول  .8بررسی عوامل بیرونی ورزش نداجا براساس فرصتها و تهدیدها
گویهها
O1
O2
O3

توجه به ورزش و تربیت بدنی در اسناد باالدستی و برنامه بیستساله
توجه مسؤالن ارشد به توسعه تربیت بدنی و ورزش
افزای اقبال عمومی به ورزش نزد سربازان ،کارکنان و خانوادههای نداجا
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ضریب اهمیت

شدت عامل

()1-0

()4-1

0/07
0/06
0/04

4
4
3

نمره

0/28
0/24
0/12
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گویهها

نیرو به ورزش

ضریب اهمیت

شدت عامل

()1-0

()4-1

0/05

3

0/15

0/08

4

0/32

4

0/2
0/12

نمره

O4

رشد آگاهی و دان

O5

احساس نیاز به بهرهمندی از دان

O6

رشد نسبی توانایی ساخت فضاها و تجهیزات ورزشی

0/05

O7

توسعۀ فناوریهای اطالعات و ارتباطات

0/04

3

O8

تعامل بیشتر با سازمانهای علمی ورزشی در ستاد ،مناطق و پایگـاههـای
نداجا

0/07

3

0/21

O9

استفاده از رسانههای جمعی در راستای توسعه و حمایت از ورزش نداجا

0/04

3

0/12

T1

تغییرات مدیریتی در تربیت بـدنی نـداجا (عـدم بـات مـدیریت ورزش در
مناطق و پایگاههای نداجا)

0/07

1

0/07

T2

فقدان ارتباط بین تولیدات علمی با نیازهای نیرو

0/09

1

0/09

T3

کافی نبودن اعتبارات عمرانی و جاری تربیت بدنی نیرو

0/08

2

0/16

T4

استفاده از مربیان خارج از نیرو در ورزش نداجا

0/05

2

0/1

T5

توجـه مربیـان و داوران مطـرح در نیـرو بـه فعالیـت در خـارج از نــداجا و
بیرغبتی فعالیت در ورزش نداجا

0/08

1

0/08

T6

شرایط جغرافیایی استقرار نیروها در مناطق و پایگاهها

0/07

2

0/14

T7

م موریتهای طوالنیمدت نیرو در دریا

0/06

2

0/12

مربیان و مدیران در ورزش در نیرو

∑=1

منابع
 اســفندیار ،خ .ز.؛ مهــرزاد ح.؛ جهــانگیری .ومحمد خ ،.تدوین راهبردها و تعیـین موقعیـت
راهبــردی کمیتــه ملــی المپیــک جمهــوری
اسالمی ایران.

2/52

 الوانی ،م ،)2020( .مدیریت عمومی. امیــر ،م .و افســانه ش ،.مــدل تعیینکننــدهپی نیازهای فناوری اطالعات بـرای اجـرای
کارت امتیازی متوازن.
 -بهار ،ش.؛ م .ایمن؛ محمود گودرزی و حبیـب
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-

-

-

-

-

-

هنــری (« ،)2016تــدوین مــدل معــادالت
ساختاری مدیریت مشارکتی و چابکی سازمانی
در فدراسیونهای منتخب ورزشی» ،فصـلنامه
علمی ـ پژوهشـی پژوه هـای کـاربردی در
مدیریت ورزشی11 ،)4( 4 ،ـ.24
ترجمــــه د .گ .و نیــــک ا .ش« ،.اصــــول
سازمانهای راهبردمحور» ،بصـیرت و تربیـت
اسالمی43 ،)2( 1383 ،ـ.50
زاده ،خ.؛ اسفندیار حمیدی؛ مهرزاد یـداللهی و
جهانگیر خبیری (« ،)2009شناسایی قوتهـا،
ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای کمیتـۀ ملـی
المپیک جمهوری اسالمی ایـران و تنگناهـا و
چال هــای فــراروی آن» ،نشــریه مــدیریت
ورزشی19 ،)1( 1 ،ـ.35
ســـیداحمد ،ن.؛ مهـــرزاد ح .و محســـن ا،.
شناسایی و اولویتبندی منـاظر و راهبردهـای
سازمان ورزش شهرداری تهران با اسـتفاده از
مدل ( AHPشاخصهای پایه ارزیابی عملکرد
مدل اجرایی .)BSC
محسن ،و.؛ مهرزاد ح.؛ محمد خ .و ابراهیم .
د .ق ،.بررســی آمــادگی اســتراتژیک معاونــت
تربیــت بــدنی و ســالمت وزارت آمــوزش و
پرورش.
محمد ،د .م.؛ مهرعلی ب .چ.؛ محمدرضـا آ .و
حســین ا .ی ،.تــدوین هــد،های کــالن،
سیاستها و راهبردهای توسعه تربیت بدنی در
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران.
محمود ،گ .و حبیب ه ،.طراحی و تدوین نظام
جامع ورزش کشتی کشور.

-

-

-

-

-

مکرمی ،یـداهلل (« ،)2002آشـنایی بـا برخـی
مفاهیم اساسی حسـابداری مـدیریت کارنامـه
توازن عملیات» ،حسابرس58 ،)4(15 ،ـ.59
منــافی ،رمضــانینژاد؛ رح ـیم گوهررســتمی و
دستوم صالح (« ،)2017تحلیل رونـد توسـعه
ورزش دانشگاهی ایران در برنامـههای کـالن
اول تــا پــنجم توســعه» ،مــدیریت و توســعه
ورزش67 ،)1(6 ،ـ.86
ناهید ،ا ،.بررسی کیفیت دورههای تحصـیالت
تکمیلی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشـی در
دانشـــگاههـــای دولتـــی کشـــور از دیـــدگاه
دانشجویان ،اعضای هیـ ت علمـی و مـدیران
این دورهها.
نژادســجادی ،س ـیداحمد؛ مهــرزاد حمی ـدی و
ارســالن (« ،)2018شناســایی و اولویتبنــدی
مناظر و راهبردهای سازمان ورزش شهرداری
تهران با استفاده از مدل ( AHPشـاخصهای
پایه ارزیابی عملکـرد مـدل اجرایـی ،»)BSC
مدیریت و توسعه ورزش32 ،)3(7 ،ـ.43
هــانگر ،ج .د .و ویلــن ،ت .ا ،)2020( .مبــانی
مدیریت استراتژیک.
هرسی ،ت .پ .و بالنچارد ،ک .ا.،)2020( .
مــدیریت رفتــار ســازمانی :اســتفاده از منــابع
انســانی ونــدچگینی ،م .ا .ب .ه .ه .آ .و .ه .ن.
( ،)2020دستنامه برنامهریزی استراتژیک.
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