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 چکیده
آور و رقابت سرسام گراییها در قرن بیست و یکم با عوامل محیطی نامطمئن، تغییر و تحوالت فناوری، مشتریسازمان

گیری شد و بقای بلندمدت، بهرهرها، ین راهکارها برای مقابله با این محیط پویا، افزایش توانمندیترمهمروبرو هستند. از 

تحقیق، تدوین برنامه  هدف کلی اینباشد. یری مدیریت استراتژیک میکارگبه، یدهاها و رویارویی با تهداز فرصت

ر حوزه ربردی و دکا ،نظر هدف این تحقیق از .است باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی ارتش)راهبردی( استراتژیک 

ی ن باشگاه فرهنگکارکنا مدیران، کارشناسان و گیرد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیهمطالعات استراتژیک قرار می

وش ا استفاده از رب. که به دلیل محدود بودن از سرشماری استفاده گردید استنفر  45ورزشی نیروی زمینی به تعداد 

 وهای کلیدی أموریت، ارزشدرونی و بیرونی، بیانیه منفعان ذی بتدادلفی، جلسات و چندین مرحله تحلیل راهبردی ا

عیت تشکیل و موق SWOTسپس عوامل داخلی و خارجی تعیین و ماتریس  دید؛ه تدوین گرانداز باشگاچشم

ا استفاده از روش بهای مناسب برای باشگاه نیروی زمینی ارتش تدوین و استراتژیک باشگاه مشخص گردید. استراتژی

ه کهایی تراتژیین استرمهم ،بندی شدند. بر اساس نتایج تحقیقیتاولو( QSPMریزی استراتژی کمی )ماتریس برنامه
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 ها، تجهیزات، اماکن و تأسیسات ورزشی باشگاه.باشگاه، توسعه زیرساخت
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 مقدمه

مناسب در موفقیت بسیاری از  )راهبرد( دهد که تدوین استراتژییممطالعات مختلف نشان 

(. امروزه 2017، 1دی کوزموهانگویان واست )ی داشته توجهقابلیرات تأث هاپروژهها و سازمان

 سازیتنها به لحاظ نقش آنها در پیاده نه )راهبردی(، ریزی استراتژیکجایگاه برنامه

توانند به یک منبع پایدار مزیت رقابتی تبدیل می ، بلکه به این دلیل کههای سازمانیاستراتژی

 ( نشان2017) 3(. مطالعه مادرا و همکاران2018، 2وانگ و شیودارد )شوند، اهمیت زیادی 

ین ا سازمان تاثیر داشته باشد. تواند بر عملکردمی دهد که چگونه مدیریت استراتژیکمی

دانند و آن را عاملی برای افزایش می محققان نقش مدیریت استراتژیک را در موفقیت ضروری

 (.2017مادرا و همکاران، کنند )می سازمان تلقیوری بهره

تکنولوژی به  مختلف علوم و هایدر زمینهای های اخیر تغییرات سریع و گستردهدر سال

های سنتی و بوروکراسی دولتی و تشکیالت قدیمی بخش سازمان اغلبکه  وقوع پیوسته

تحوالت  ،یر و نامطمئنکرده است. در این شرایط متغشماری مواجه خصوصی را با مشکالت بی

ها، و پیشرفت سازمان ت، یکی از مهمترین عوامل بقامحیطی و لزوم همگامی با این تحوال

 4جمله مدیریت استراتژیک نوین مدیریت، از هایهاستراتژی محوری و حرکت به سمت شیو

بینی تحوالت آتی رف آینده نگر بوده و از طریق پیشاستراتژیک، از یک ط ریزیبرنامه. است

دارد و از  محیطبا  یو ارتباط تنگاتنگ ، گرایشکند. از طرف دیگرمی اقدامات مناسب را تنظیم

و با بسط تفکر استراتژیک، واکنش  با خبر شدهحیط تواند به سرعت از تغییرات ممی این لحاظ

 (.1387الوانی، دهد )مناسب و سریع نشان 

 برای بقاها ها و نهادهای سایر حوزهسازمان بیشترهای ورزشی مانند سازمان ،در هزاره سوم

 اغلباند. به طوری که و دوام در عرصه رقابت جهانی به سازمان استراتژیک محور تبدیل شده

استراتژی مورد نیاز را تهیه و با اجرای آن به  ،ای ورزشی بر حسب مأموریت خودهسازمان

ضرورت موضوع، برنامه استراتژیک  با توجه به اهمیت و. اندخوبی دست یافته هایموفقیت

فدراسیون تکواندو و سایر  های ورزشی متعددی از جمله فدراسیون کشتی،سازمان
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های ورزشی نیز همانند سایر ه. باشگا(1390سجادی، )است های ورزشی تهیه شده فدراسیون

ریزی نیازمند برنامه ،عنوان یکی از مهمترین اجزای صنعت ورزشهای ورزشی و بهسازمان

 (.2016اکبریان و همکاران،هستند )درست آن  سازیاستراتژیک و پیاده

ی ورزشی به هایک برنامه استراتژیک در باشگاه معتقدند، (2016همکاران )جانسون و 

اعضاء و وضعیت مالی باشگاه به  هایکند تا موقعیت رقابتی خود، اولویتمی مدیران کمک

را ها برنامه استراتژیک، بهترین گزینه ،خوبی شناخته شود. در یک اقتصاد ضعیف و شکننده

 ( الزم1396) ینسونراببه زعم  کند.می برای رشد و دستیابی باشگاه به بهترین وضعیت ارائه

و معین کنند که چگونه برای  کردهاست مدیران باشگاه محدوده ارائه خدمات باشگاه را درک 

کنند. این اهداف، مسیر حرکت می ریزیتحقق اهداف در هر یک از زیر واحدهای باشگاه برنامه

رسد می به نظرکند. می عملکردی باشگاه را مشخص هایو سنجه ینرا برای کارکنان تعی

مدتر آو کارتر های ورزشی منجر به انجام اثربخشاستراتژیک در سازمان ریزیبرنامه

و ها باشگاه، رشد اصولی ورزش قهرمانی و همگانی، توسعه اصول و آرمان هایولیتئمس

. (2008، 1گردد )کریمادیسمی المللیملی و بین هایهمچنین کسب جایگاه بهتر در عرصه

از، مأموریت، اهداف و وضعیت موجود خود را به درستی اندرو باشگاهی که بتواند چشمایناز

ن نماید، شناسایی کند، مقصد مناسب خویش را تشخیص دهد و نحوه رسیدن به آنجا را معیّ

های آینده ورزش در حیطه کاری ریزی استراتژیک، با چالشتواند با استفاده از فرایند برنامهمی

 .(2015همکاران،  تربتی وخود چاره انداشی و مقابه نماید. )

علمی، به تدوین برنامه  هایاز شیوهگیری تا با بهره شودمی تالشاین تحقیق در لذا 

به و  یمارتش جمهوری اسالمی ایران بپردازاستراتژیک باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی 

ه درونی و بیرونی باشگاه، تدوین بیانینفعان ذی تعریف و تشخیص: دهیماین سواالت پاسخ 

ها ، فرصتها، ضعفهاقوت کلیدی باشگاه، هایانداز باشگاه، بیانیه مأموریت باشگاه، ارزشچشم

بندی های باشگاه فرهنگی ورزشی نزاجا و رتبهو تهدیدهای باشگاه و در نهایت تدوین استراتژی

ند به ش بتوابا این امید که نتایج حاصل از انجام این پژوه ریزی استراتژیک.برنامه قالبِ آنها در 

ها المللی و در مجموع به رشد و توسعه ورزش، آرمانجایگاه ملی و بین یوری بیشتر، ارتقابهره

 .کندو اهداف باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران کمک 
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 ادبیات تحقیق

 SWOTتحلیل 

روارد هامدرسه بازرگانی یآموختهتوسط دو دانش 1950در سال برای اولین بار  SWOTتحلیل 

ی که هایبرای تعیین موقعیت .و رولند کریستنسن مطرح شد های جورج آلبرت اسمیتبه نام

فت. در نظر گر توانهای مختلفی را می، تکنیکباید در آنها انطباق و اصالحات الزم انجام پذیرد

که  است تهدیدهاها و شامل بحث در مورد نقاط قوت، ضعف، فرصتها یکی از این تکنیک

به طور  SWOTشود. تجزیه و تحلیل می یاد SWOTعنوان تجزیه و تحلیل معموال از آن به

 (.2008کاوچی و مدیز، است )گسترده در صنایع دیگر مورد استفاده قرار گرفته 

ها و تهدیدهای یک سازمان برای بسیاری از تجزیه و تحلیل نقاط قوّت، نقاط ضعف، فرصت 

 SWOT .(2011، 1تقی بیگلو و همکاراناست ) «تجزیه و تحلیل استراتژیک»ادف با متر ،محققان

 :به شرح زیر است 5و تهدیدها 4ها، فرصت3ها، ضعف2هاقوت هایتواژۀ عبار سر

کند یا منابعی که می ن در آنها به خوبی عملهایی که سازماها: عبارتند از فعالیتقوت ●

ا قابتی ی، مزایای رهامتمایز، قابلیت های، شایستگیهامهارت مانند ؛تحت کنترل سازمان هستند

 .کندمی منابعی که سازمان از آنها برای انتخاب یک استراتژی استفاده

 هایی که سازمان در آنها عملکرد خوبی ندارد یا منابعی کهها: عبارتند از فعالیتضعف ●

، متمایز هایتگیشایس نبودن، هامهارت ودننبمانند  ؛اما ندارد ،بایست در اختیار داشته باشدمی

 منابع وجود نداشتنمزایای رقابتی یا  نبودن

گر اامالً روشن است و احتماالً ی که مزایای آنها کهایها: عبارتند از موقعیتفرصت ●

 .توانند تحقق پیدا کنندمی ،نی انجام شودهای معیّفعالیت

که  ندضر هستمطور بالقوه دارای وقایع و نتایج ی که به هایتهدیدها: عبارتند از موقعیت ●

 پویا مقابله شود.ه شکِل بها با این موقعیت باید برای جلوگیری از بروز مشکل،

                                                                                                                                       

1 . Taghibigloo et al 

2.Strenghths 

3 . Weaknesses 

4 . Opportunities 

5  . hreats 
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 مدیریت استراتژیک
یافته با یک وظیفه بزرگ و یک  ( مدیریت استراتژیک را برخورد نظام2006) 1بلوم استروم

که موفقیت سازمان را  ایگونهبه  ؛داندیم مسئولیت روز افزون در قلمرو مدیریت عمومی

 ،یعنی محیط ،ناگهانی پیشگیری کند و سازمان را با بستر حرکت خود هایتضمین و از پیشامد

ریزی، عنوان فرایند تفکر استراتژیک، برنامهتوان بهمی مدیریت استراتژیک را .ارتباط دهد

ف کرد که برای تنظیم روابط سازمان با هایی تعریسازماندهی، اجرا، هماهنگی و کنترل فعالیت

 یردگمی انداز، صورتمسیر حرکت سازمان برای رسیدن به چشم تعیین محیط بیرونی و

ها و راهی برای کمک سازمان ،ریزی و مدیریت راهبردیبرنامه (.2009)آمبزی و مالودوونی، 

ریزی جامع، اقدامی مهجوامع، برای روبرو شدن با تغییرات سریع محیطی است. در واقع، برنا

درونی و  هایزیرا امکانات و محدودیت ابر جهان پررقابت و در حال تغییر؛است موثر در بر

 دهد.می خود را با توجه به آنها انجام هایبینیونی سازمان را مد نظر دارد و پیشبیر

 پیشینه تحقیق
ن بر اساس بدمینتون ایرا( به تجزیه و تحلیل بازاریابی لیگ برتر 2019همکاران )سجادی و 

نقطه  10ت، نقطه قو 10ریابی لیگ برتر دارای پرداختند. نتایج نشان داد که بازا SWOTمدل 

را به ها عفکه برای داشتن یک لیگ پویا باید تهدیدها را به فرصت و ض است تهدید 10ضعف و 

ریزی هرای برنامب AHPو  SWOT یبیترک( از مدل 2019همکاران )تاکانو و  ت تبدیل کرد.قوّ

ده از ها با استفانسریالنکا استفاده کردند. آ استراتژیک بازاریابی احیاء گردشگری: مطالعه موردی

ز بندی و وزن دهی اعوامل درون و برون صنعت را بررسی کردند و جهت اولویت SWOTتکنیک 

ی کیکی و تففرایند سلسله مراتبی استفاده کردند. نتایج نشان داد که استراتژی ارتباط

( 2018) یمیتریوسدها بودند. کارانه با استراتژی ترغیبی بازاریابی بهترین استراتژیمحافظه

قاله یج این مانجام داد. نتا "هاتوریسم در یونان: تحلیل استراتژیک و چالش "ای تحت عنوان مقاله

های گیریتپیشنهاد کرد که صنعت گردشگری کشور یونان به استراتژی جامع و همچنین جه

 ارد.دگردشگری یونان باشد نیاز  متعدد استراتژیک، اهداف و وظایفی که هدفشان پیشبرد

                                                                                                                                       

1. Blomstrom 
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د. نجام دادنا( پژوهشی تحت عنوان تدوین استراتژی برای نواحی مرکزی تایوان 2017) یوللی و 

سنجش ترکیب کردند و جهت ایجاد یک مدل قابل SWOTرا با  AHPها مدل در این مدل آن

رای تعیین بناحیه در تایوان پرداختند.  9با استفاده از این مدل به تدوین استراتژی سپس 

از  کرده و عیینمعیارها از روش دلفی فازی استفاده کردند و وزن را با ماتریس مقایسات زوجی ت

 ند.هم مقایسه کرد ملکرد نواحی را باعمتخصص  45شده بین طریق پرسشنامه توزیع

 محیطی در آثار سازیجهت حداقل ANP-SWOT( از رویکرد 2016) همکاراناستریگا و 

 و ن بررسیا در بافت صنعت معدر ها توسعه پایدارفعالیت معادن کاری انجام دادند. آن ینتیجه

هایی برای صنعت و دولت ارائه کردند که اگر استراتژی ANP-SWOT یکردروبا استفاده از 

در  ایدارپکرد محیطی و ایجاد یک چارچوب برای توسعه موجب بهبود عمل ،کار گرفته شوندهب

 شود.صنعت معدن کاری می

 بر یدرویکرد استراتژیک با تأک"( در پژوهش خود با عنوان 2010) و همکاران 1کاراداکیس

SWOT" به این نتیجه  ورزشی بزرگ )مطالعه مورد المپیک آتن( یدادهایبرای نفوذ در رو

تصاد قوی و حمایت قا ،داوطلبان ،ویژه هاییرساختداشتن ز ،وتنقاط ق ینتررسیدند که عمده

افزایش کیفیت  ،توسعه تجارت ،رشد صنعت توریسم :ها شاملفرصت ینترعمده ،سیاسی قوی

اعتماد  ،آلودگی ها،هزینه رویداد :شامل هاتهدید ینترو عمدهها یرساخترشد و توسعه ز ،زندگی

 .استجایی ساکنین محل برگزاری هسازی اقتصاد و جابزبه رویداد و با

( به تدوین برنامه راهبردی ورزش همگانی در شرکت ملی نفت 1397همکاران )دزفولی و 

ایران پرداختند. نتایج نشان داد که ورزش همگانی شرکت ملی نفت ایران در موقعیت 

و دوری  هابنابراین شرکت ملی نفت ایران برای به حداقل رساندن ضعف قرار دارد؛ WTراهبردی

( در 1397) یشاهتغییر یا رها کردن( استفاده کند. برقی و ) یتدافعاز تهدیدها باید از راهبرد 

تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی در استان اردبیل نشان دادند که ورزش همگانی استان 

ه برد. های محافظه کارانه بهرقرار گرفته است. لذا بایستی از استراتژی WOاردبیل در ناحیه 

فرهنگ ورزش همگانی،  ورزش همگانی اردبیل، شامل ارتقای توسعه هایمهمترین اسراتژی

کمی و کیفی دسترسی به فضا و امکانات ورزش همگانی، تشویق و ترغیب مردم به  یتوسعه

                                                                                                                                       

1. Karadakys 
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ها و ها، فرصتها، ضعف( به بررسی قوت1397) یفتحباشد. آقایی و می مشارکت در ورزش

وجود  ،دادوتبال شهرستان پارس آباد پرداختند. نتایج تحقیق نشان تهدیدهای هیات ف

استعدادهای فراوان، مشارکت جوانان در فوتبال و مراکز استعدادیابی از مهمترین نقاط قوت، عدم 

ات و مشکالت مالی از مهمترین نقاط ضعف، رزشی، ناهماهنگی در برگزاری مسابقتوزیع امکانات و

ها و همچنین و وجود افراد تحصیل کرده در این رشته از مهمترین فرصت گرایش جوانان به فوتبال

های ساخت اماکن ورزشی از مهمترین ، کمبود چمن و افزایش هزینههاضعف مالی خانواده

( در تحقیقی تحت عنوان 1396همکاران ). شعبانی بهار و است تهدیدهای هیات فوتبال شهرستان

نشان دادند که  SWOTلیگ برتر فوتبال ایران به روش  هایباشگاه تدوین برنامه راهبردی بازاریابی

جایگاه بازیاریابی در فوتبال در موقعیت تهاجمی قرار دارد و مهمترین اهداف با توجه به آزمون 

( 1392) ینیحس .است فریدمن، تدوین قوانین حمایتی، تسهیلی و تشویقی برای مشارکت کنندگان

ها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری ، فرصتهاها، ضعفبه شناسایی قوت

( کمبود بودجه 1390فراروی آن پرداخت. شعبانی و همکاران ) هایو چالشها اسالمی ایران و تنگنا

ها، کمبود تجهیزات و امکانات، ضعف مدیریتی، کمبود برگزاری و امکانات مالی، عدم توجه رسانه

های ورزش رب، نبود لیگ منظم و کمبود استعداد را از مهمترین چالشمسابقات، کمبود مربیان مج

 داند.می دو و میدانی در ایران

آن شامل  اندازچشم(، 2012-2016) یجنوبدر برنامه استراتژیک وزارت ورزش آفریقای 

ی سازآمادهآن شامل ترویج و توسعه ورزش و  مأموریتفعال بودن و برنده شدن مردم و 

کلیدی شامل پاسخگویی و تعهد  هایارزشباشد. در این برنامه یمتماعی اج -اقتصادی

 یواحد (.www.srsa.govبود )مسئولین، مردم محوری، فداکاری، شفافیت و همکاری گروهی 

تبیین ورزش همگانی استان اصفهان بر اساس مدل "عنوان تحت  ( در تحقیقی1388)

SWOT" ،ضعف  12دارای  ،تان اصفهان در بعد درونیورزش همگانی اس رسید که به این نتیجه

ن، توجه ناکافی به ااستفاده نکردن از متخصص ،استراتژی مناسب ننبود. استقوت  10و 

عوامل  ینتربه ترتیب مهم را خاص، تبلیغات ضعیف و کیفیت پایین امکانات ورزشی یهاگروه

 ییکارآ ،ورزشی کناما کمیت ،مشارکت مردمهمچنین ضعف ورزش همگانی استان اصفهان و 

عوامل قوت  ینترمهماز ترتیب  را به دار و فرهنگ موجودهدفدر جذب مردم به فعالیت ورزش 

ویکتوریا برنامه استراتژیک  اختباشگاه قایقرانی رویال ی .شمردندورزش همگانی استان اصفهان 

ک باشگاه برجسته باشگاه: این باشگاه ی اندازچشمساله تدوین نمود.  5 یخود را برای یک دوره
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ی. اهداف: توسعه تسهیالت سوارموج هایورزشباشگاه: توسعه  مأموریتدر استرالیا خواهد بود. 

ی و توسعه رسانخدماتاین رشته، بهبود وضعیت مالی و تجاری، افزایش میزان عضویت و 

ژوهشی ( در پ1388سیف پناهی ). (www.rycv.yachting.orgبود )یابی و ارتباطات خواهد بازار

 ،صورت گرفت "وسعه ورزش قهرمانی استان کردستانژی تتاسترا ینطراحی و تدو"عنوان  که با

 تدافعی یبه این نتیجه رسید که جایگاه استراتژیک ورزش قهرمانی استان کردستان در منطقه

خود را  یهاباید برنامه -بدنییتکل ترب یخصوص ادارهبه -ورزش استان نقرار دارد و مسئوال

 .ورزش قهرمانی متمرکز کنند یدهایو تهد هاضعفطرف کردن رب ایبر

روی آب  یاسک راهبردی فدراسیون قایقرانی و یزیربرنامه بهتحقیقی  ( در1387همتی نژاد )

بردها یت راهباعث تقو ،نقاط قوت درونیکه به این نتیجه رسید پرداخت و  جمهوری اسالمی ایران

 واهد شد.به فرصت تبدیل خ یدهایک از تهد هر ،ردهای مرتبطصورت عملی کردن راهب در و شده

 هایشده است. باشگاهکمتری  ، توجّهفرهنگی ورزشی هایباشگاه یحوزه بهمتاسفانه 

 ی کههایرغم موفقیتو علی نیستفرهنگی ورزشی نیروی زمینی ارتش از این قاعده مستثنی 

ست که ور اار دهد. لذا محقق بر این باکسب نموده، نتوانسته خود را در جایگاه مطلوبی قر

، هاضعف ها،قوت نی ارتش، باید با شناخت دقیقِفرهنگی ورزشی نیروی زمی هایباشگاه

 ه را درباشگا تا مدیران این کنداستراتژیک  ریزیو تهدیدهای باشگاه اقدام به برنامهها فرصت

 ید.اثر بخش یاری نما هایو استراتژیها دست یافتن به اولویت

 روش تحقیق
ی در اشاخهسهتوان در یک الگوی یم، هادادهرا بر اساس نتیجه، هدف و نوع  ی پژوهشطورکلبه

 نظر ازباشد، یمها یاستراتژتدوین و توسعه  یگر نشان داد. چون هدف این پژوهش،یکد کنار

 45 یقری تحقماجامعه آاست.  ، پیمایشیهادادهگردآوری  نظر ازی و اتوسعههدف، کاربردی و 

هنگی ورزشی فرو مخاطبان اصلی باشگاه فرهنگی ورزشی نفعان ذی شامل کلیهکه است نفر 

ر این د .فاده گردیدبه دلیل محدود بودن جامعه آماری از سرشماری استباشد. یم نیروی زمینی

 :زیر استفاده شد یهااز روش یازن تحقیق برای گردآوری اطالعات مورد

 هنگی فرهای گذشته و جاری باشگاه رک موجود مربوط به سوابق و فعالیتبررسی اسناد و مدا

 یازن و سایر اطالعات مورد ی، قوانین و مصوبات باالدستورزشی نیروی زمینی
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 نیروی زمینی فرهنگی ورزشیقبلی باشگاه  شدهینتدو یهابررسی مطالعات و برنامه. 

 ا استفاده ازبو نخبگان  ینیفرهنگی ورزشی نیروی زم باشگاهنفعان ذی نظرسنجی از 

 :تنجام گرفطی مراحل زیر ا هایییتلذا برای انجام این تحقیق اقدامات و فعال ؛ابزار پرسشنامه

 ؛و برنامه کلیات موضوع و مطرح کردن گاهن باشجلسات هماهنگی با مسئوالبرگزاری  -1

 ؛ر ورزشیمعتب یهاانجام مطالعات تطبیقی با برنامه استراتژیک برخی باشگاه -2

 ؛امهی تدوین برنبر اساس نتایج آماری مربوط در جلسات شورای راهبرد اطالعات یگردآور -3

 ایج بحث.ام از نتکد مورد هرنظر بین اعضا، در بحث و بررسی و تبادل -4

 ی پژوهشهاافتهی

 نفعان درونیذی

زیر  ی؛ عواملراهبری حاصل از پرسشنامه باز، مصاحبه و جلسات شورای هادادهنتایج  بر اساس

 درونی باشگاه محسوب گردیدند:نفعان ذی عنوانبه

 یریت باشگاهمد .1

 باشگاه کارکنان .2

 . سربازان ورزشکار قهرمان3

 ی ورزشیهارشته. سایر ورزشکاران 4

 ی ورزشیهاگروهو  هارشته. مربیان و سرپرستان کلیه 5

 نفعان بیرونیذی

زیر  ری؛ عواملپرسشنامه باز، مصاحبه و جلسات شورای راهبی حاصل از هادادهنتایج  بر اساس

 بیرونی باشگاه محسوب گردیدند:نفعان ذی عنوانبه

 انبدنی ارتش جمهوری اسالمی ایریتترب. سازمان 1

 بدنی نیروهای مسلحیتترب. سازمان 2

 . بانوان ورزشکار کارکنان نیروی زمینی ارتش3
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 . فرزندان ورزشکار کارکنان نزاجا4

 های ورزشی. فدراسیون5

 . وزارت ورزش و جوانان6

 . شهروندان7

 ها. رسانه8

 مأموریت و بیانیه مأموریت باشگاه

یر امل زهای حاصل از پرسشنامه باز، مصاحبه و جلسات شورای راهبری؛ عوبر اساس نتایج داده

 گردیدند: وریت باشگاه محسوبعنوان مأموریت و بیانیه مامبه

 ت و باال بردن توان جسمی کارکنانسطح سالم ارتقای 

 بهبود کیفیت زندگی کارکنان نزاجا 

  و حضور پرقدرت در رویدادهای ورزشی قهرمانی نیروهای مسلح، مسابقات ملی

 جهان هایارتش

  اخالقی و منش پهلوانی از طریق ورزش هایارزشتوجه به 

  هاآن یهاخانوادهترویج و توسعه ورزش همگانی در بین کارکنان نزاجا و 

 باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینیبیانیه مأموریت 

به  باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی یک باشگاه فرهنگی ورزشِی است که ضمن توجه»

ه قف خدمت به جامعی و منش پهلوانی تمام تالش خود را وسازمانفرهنگاخالقی،  هایارزش

های ویدادوظیفه جهت شرکت در ر ارکنانکورزش کارکنان نزاجا و خانواده کارکنان نزاجا و 

سلح، میروهای نبرای کسب جایگاه برتر در رویدادهای ورزش قهرمانی  است وورزشی نموده 

مگانی هکید بر ورزش از هیچ تالشی فروگذار نخواهد بود. این باشگاه با تا المللیینبملی و 

روانی  وی و روحی ن توان جسمانورزشی و باال برد هایفعالیتزمینه مشارکت کارکنان نزاجا در 

 «آنهارا فراهم آورده است.
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 کلیدی باشگاه هایارزش

امل زیر های حاصل از پرسشنامه باز، مصاحبه و جلسات شورای راهبری؛ عوبر اساس نتایج داده

 :محسوب گردیدند باشگاهکلیدی  هایارزشعنوان به

 در مجموعه باشگاه انضباط. نظم و 1

 اخالقی هایارزش. توجه به 2

 یت شان و احترام برای افرادرعا. 3

 ی کارکنان نزاجاتوانمندساز. 4

 . بهبود مستمر5

 . رعایت استانداردها در زمینه مسائل کاری6

 . تفکر برنامه محوری7

 باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی اندازچشم

 اندازچشمی راهبری؛ های حاصل از پرسشنامه باز، مصاحبه و جلسات شورابر اساس نتایج داده

 صورت تدوین گردید:ینبدرزشی نیروی زمینی انداز باشگاه فرهنگی وو بیانیه چشم

های ورزشی کسب جایگاه نخست در بین نزاجا در فعالیت کارکنانمشارکت حداکثری »

 «های جهان.های ورزشی نیروهای مسلح، حضور موثر و قدرتمند در مسابقات ارتشسازمان

 شگاه فرهنگی ورزشی نزاجاط قوت بانقا

اط قوت های حاصل از پرسشنامه باز، مصاحبه و جلسات شورای راهبری؛ نقبر اساس نتایج داده

 صورت زیر مشخص گردید:درونی باشگاه فرهنگی ورزشی نزاجا پس از ویرایش نهایی به

 ؛ ... گانه نظامی، تیراندازی، شنا ونجهای کاربردی نظامی مانند پتمرکز بر رشته 

 ح و ن مطروجود منابع انسانی کیفی اعم از کارکنان، کادر فنی، مربیان و ورزشکارا

 ؛موفق در سطح نزاجا

 ؛دارا بودن فضاهای ورزشی مناسب 

  ؛نزاجا های مختلف در سطحبدنی در گرایشکرده تربیتیلتحصوجود افراد 

 ؛های اخالقی و منش پهلوانیتوجه به ارزش 

 ی با توجه به موقعیت فضاهای ورزشی موجوددارا بودن شرایط درآمدزای. 
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 نقاط ضعف باشگاه

اط ضعف های حاصل از پرسشنامه باز، مصاحبه و جلسات شورای راهبری؛ نقبر اساس نتایج داده

 صورت زیر مشخص گردید:درونی باشگاه فرهنگی ورزشی نزاجا پس از ویرایش نهایی به

 ؛های ورزشی و گستردگی حوزه فعالیتد رشتهرغم تعدّعلی ،. تخصیص اعتبار محدود1

 ؛آنها کافی به ورزش بانوان و نداشتن اماکن و تأسیسات ورزشی اختصاصی جهتنا. توجه 2

 ؛بدنییرمتخصص در ساختار تربیتغ. انتصاب افراد غیر مرتبط و 3

 ؛های باشگاههای مختلف ورزشی نسبت به پوشش فعالیت. ضعف در ارتباط با رسانه4

های اطالعات های سیستممانند بخش هایبخش بدنی و نبودنساختار تربیتدیت محدو .5

 و پزشکی ورزشی مدیریت، حقوقی ورزشی

 های بیرونی باشگاهفرصت

های صتهای حاصل از پرسشنامه باز، مصاحبه و جلسات شورای راهبری؛ فربر اساس نتایج داده

 صورت زیر مشخص گردید:ی بهبیرونی باشگاه فرهنگی ورزشی نزاجا پس از ویرایش نهای

 ؛های نزاجا. وجود فضاهای ورزشی در سایر یگان1

 ؛های مختلف ورزشیقهرمان رشته مندی از سربازان. امکان بهره2

 ؛از باشگاه بدنی ارتش و نیروهای مسلحهای سازمان تربیت. حمایت3

 ؛. وجود استعدادهای نخبه ورزشی و مربی در بین کارکنان نزاجا4

 ؛های کارکنان نزاجاود استعدادهای نخبه ورزشی در بین خانواده. وج5

 .شی در سالهای مختلف ورزهای جهان در رشته. برگزاری مسابقات ارتش6

 تهدیدهای باشگاه

دیدهای های حاصل از پرسشنامه باز، مصاحبه و جلسات شورای راهبری؛ تهبر اساس نتایج داده

 صورت زیر مشخص گردید:پس از ویرایش نهایی بهبیرونی باشگاه فرهنگی ورزشی نزاجا 

 ؛یهای ورزشی ناشی از مشکالت اقتصاد. کاهش اعتبار واگذاری به ورزش کشور و باشگاه1

 ؛ویژه سقف قراردادهای ورزشکاران و کادر فنیهای باشگاه به. افزایش هزینه2
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 ؛سلحی در نیروهای مهای ورزش. کاهش سهمیه واگذاری سرباز قهرمان به علت کثرت سازمان3

 ؛کافی به ورزش بانوان در سطح نیروهای مسلحناتوجه . 4

 ؛ها. تغییر کاربری اماکن ورزشی موجود توسط سایر سازمان5

 .. محدود بودن هواداران باشگاه6

 ( باشگاه فرهنگی ورزشی نزاجاEFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی )

و  ه آماریو تهدیدهای باشگاه توسِط جامع هاپس از تکمیل پرسشنامه باِز شناسایی فرصت

ها تشده و سپس در قالب فرصییشناسااجرای تکنیک دلفی؛ عوامل خارجی اثرگذار بر باشگاه 

رزیابی و اورد ( مEFEلحاظ اهمیت در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ) باشگاه بهو تهدیدهای 

 .شودیمنتایج آن در جدول زیر مشاهده  سنجش قرار گرفت که

 ( باشگاه فرهنگی ورزشی نزاجاEFE: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )1جدول 

 
ف

دی
ر

 امتیاز وزن ((T) یداتتهد(، Oها )فرصتباشگاه )عوامل داخلی  
امتیاز 

 داروزن

 (Oها )فرصت

O1 21/0 3 07/0 های نزاجاوجود فضاهای ورزشی در سایر یگان 

O2 
های مختلف شتهقهرمان ر مندی از سربازانامکان بهره

 ورزشی
09/0 3 27/0 

O3 
از  بدنی ارتش و نیروهای مسلحهای سازمان تربیتحمایت

 باشگاه
09/0 4 36/0 

O4 
وجود استعدادهای نخبه ورزشی و مربی در بین کارکنان 

 نزاجا
08/0 3 24/0 

O5 
های کارکنان وجود استعدادهای نخبه ورزشی در بین خانواده

 نزاجا
08/0 4 32/0 

O6 
های مختلف های جهان در رشتهبرگزاری مسابقات ارتش

 ورزشی در سال
07/0 3 21/0 

 (T) یداتتهد
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T1 
های ورزشی کاهش اعتبار واگذاری به ورزش کشور و باشگاه

 ناشی از مشکالت اقتصادی
10/0 1 10/0 

T2 
های مربوط به هزینه جمله ازهای باشگاه افزایش هزینه

 ی ورزشیهایمتو اعزام  ونقلحمل
07/0 2 14/0 

T3 
کاهش سهمیه واگذاری سرباز قهرمان به علت کثرت 

 ای مسلحهای ورزشی در نیروهسازمان
08/0 1 08/0 

T4  18/0 2 09/0 کافی به ورزش بانوان در سطح نیروهای مسلحنا توجه 

T5 08/0 1 08/0 هاتغییر کاربری اماکن ورزشی موجود توسط سایر سازمان 

T6 09/0 1 09/0 دن هواداران باشگاهمحدود بو 

 28/2 - 1 جمع کل

 ( باشگاه فرهنگی ورزشی نزاجا:IFE) یداخلماتریس ارزیابی عوامل 

ی و ها و تهدیدهای باشگاه توسِط جامعه آمارپس از تکمیل پرسشنامه باِز شناسایی فرصت

ها و در قالب قوت شده و سپسییشناسایرگذار بر باشگاه تأثاجرای تکنیک دلفی؛ عوامل داخلی 

رار ( مورد ارزیابی و سنجش قIFEاتریس ارزیابی عوامل داخلی )مها به لحاظ اهمیت در ضعف

 گرفت.

ها و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی در قالب قوت :2جدول 

 های باشگاهضعف

ف
دی

ر
 

 امتیاز وزن ((Wها )( ضعفSها )قوتباشگاه )عوامل داخلی 
امتیاز 

داروزن  

 (Sها )قوت

S1 30/0 3 10/0 وجود فضاهای خالی جهت احداث اماکن ورزشی 

S2 27/0 3 9/0 های کاربردی نظامیتمرکز بر رشته 

S3 44/0 4 11/0 یت مکانی مناسب اماکن ورزشی جهت درآمدزاییموقع 

S4  33/0 3 11/0 بدنی در بین کارکنان نزاجاکرده تربیتیلتحصوجود افراد 

S5 40/0 4 10/0 وانیهای اخالقی و پهلتوجه به ارزش 
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 (Wها )ضعف

W1  10/0 1 10/0 کافی به ورزش بانوانناتوجه 

W2  20/0 2 10/0 یرمتخصص در ساختار باشگاهغانتصاب افراد 

W3 
یری افراد کارگبهبدنی جهت محدودیت در ساختار تربیت

 متخصص
010/0 1 10/0 

W4 18/0 2 09/0 و قدیمی بودن تجهیزات و تاسیات باشگاه فرسودگی 

W5 
هایی مانند بازاریابی ورزشی، حقوق ورزشی، بخشنبودن 

 ساختار باشگاه در پزشکی ورزشی و ....
10/0 1 10/0 

 42/2 - 1 جمع کل

 باشگاه ها و تهدیدهای، ضعف، فرصتماتریس ارزیابی نقاط قوت

، اندآمده 2و  1مل خارجی و داخلی که به ترتیب در جداول با عنایت به ماتریس ارزیابی عوا

 دهیم.یمماتریس سوات را به شرح زیر تشکیل 

 (SWOTیدهای باشگاه )وتهد هافرصت ،ضعف ،نقاط قوتماتریس ارزیابی  :3جدول 

 (Wنقاط ضعف باشگاه ) 

 کافی به ورزش بانوانناتوجه  .1

یرمتخصص در غافراد  انتصاب .2

 هساختار باشگا

بدنی یت در ساختار تربیتمحدود .3

 یری افراد متخصصکارگبهجهت 

ی و قدیمی بودن فرسودگ .4

 ات باشگاهستجهیزات و تاسی

هایی مانند بازاریابی بخش. نبودن 5

ورزشی، حقوق ورزشی، پزشکی 

 ساختار باشگاه در ورزشی و ....

 (Sنقاط قوت باشگاه )

فضاهای خالی جهت  وجود .1

 رزشیاحداث اماکن و

های کاربردی بر رشته تمرکز .2

 نظامی

یت مکانی مناسب موقع .3

 اماکن ورزشی جهت درآمدزایی

کرده یلتحصافراد  وجود .4

بدنی در بین کارکنان تربیت

 نزاجا

های اخالقی و به ارزش توجه .5

 پهلوانی
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 (Oهای باشگاه )فرصت

. وجود فضاهای ورزشی در 1

 های نزاجاسایر یگان

مندی از سربازان بهره. امکان 2

های مختلف قهرمان رشته

 ورزشی

های سازمان . حمایت3

بدنی ارتش و نیروهای تربیت

 از باشگاه مسلح

. وجود استعدادهای نخبه 4

ورزشی و مربی در بین کارکنان 

 نزاجا

. وجود استعدادهای نخبه 5

های ورزشی در بین خانواده

 کارکنان نزاجا

ای ه. برگزاری مسابقات ارتش6

های مختلف جهان در رشته

 ورزشی در سال

 های ضعف فرصتیاستراتژ

(WO) 

، 1wبانوان )ورزش  و توسعه. ارتقاء 1

5O،3O،1O) 

، 5W،3W. توسعه ساختار باشگاه )2

2O،3O) 

ها، تجهیزات، یرساختز توسعه .3

ورزشی باشگاه  تأسیساتاماکن و 

(4,W1,O3O) 

های فوت فرصت یاستراتژ

(SO) 

کاربردی  هایرزشو. توسعه 1

(6O،4O،3O،2S) 

. کسب کرسی در 2

های ورزشی ملی و فدراسیون

 (1S،4S،3O،6O) یالمللینب

 

 (Tتهدیدهای باشگاه )

اعتبار واگذاری به  کاهش .1

های ورزش کشور و باشگاه

ورزشی ناشی از مشکالت 

 اقتصادی

 ازهای باشگاه یش هزینهافزا .2

های مربوط به هزینه جمله

های یمتو اعزام  لونقحمل

 ورزشی

. کاهش سهمیه واگذاری 3

سرباز قهرمان به علت کثرت 

تهدید  های ضعف ویاستراتژ

(WT) 

افزایش منابع مالی باشگاه  .1

(5,W1,T2T) 

 منظوربهها تعامل با رسانه .2

و افزایش منابع  هافعالیتپوشش 

 یماصداوسدرآمدی از اسپانسرها و 

(5W،6T،2T ،1T) 

های قوت و تهدید یاستراتژ

(ST) 

ی اخالقی و هاارزش. توجه به 1

 منظور بهمنش پهلوانی باشگاه 

 جلب توجه هواداران

(3,S4,S5,S6,T4T) 

ی منابع انسانی توانمندساز .2

 (3T ،4S ،1Sباشگاه )
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های ورزشی در سازمان

 نیروهای مسلح

کافی به ورزش بانوان ناتوجه  .4

 در سطح نیروهای مسلح

. تغییر کاربری اماکن ورزشی 5

 هاموجود توسط سایر سازمان

محدود بودن هواداران  .6

 باشگاه

 

 ( باشگاهIEماتریس عوامل داخلی خارجی )

تیب در های ارزیابی عوامل خارجی و داخلی که به تراز ماتریس آمدهدستبهبا توجه به اعداد 

 ، ماتریس داخلی و خارجی به شرح ذیل است.اندآمده 2و  1جداول 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینیIEماتریس عوامل داخلی خارجی ) :1 شکل      

 

 

1 

 

 استراتژی های محافظه کارانه

 

5/2 

 

 

  تدافعیاستراتژیهای 

 

 

 های تهاجمیتراتژیاس

 

 

4 

 

 

 استراتژی های رقابتی

 

 

 

 

 

 

5/2 

1 

 هافرصت

 تهدیدها

IEF=2/28 

EFE=2/42 
 

 هاضعف هاقوت
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داخلیی و خیارجی  نهایی ماتریس ارزیابی عوامیل یهانمرهجمع  شودیمکه مشاهده  گونههمان

اسیاس  ر ایینباست؛  گرفته قراردر وضعیت تدافعی  مجموع دراین است که باشگاه  دهندهنشان

تجدیید سیاختار و مشیارکت  هیاآنکه هدف  -تدافعی هاییاستراتژبیشتر از  بایستیمباشگاه 

  استفاده نماید. -است هاسازمانسایر 

 (QSPMیزی استراتژیک کمی برنامه استراتژیک )ربرنامهماتریس 

 شیخیصاین ماتریس تکنیکی تحلیلی برای تشخیص اسیتراتژی بیا مطلوبییت بیاالتر اسیت و مبنیای ت

تیوان یموش رمطلوبیت آن در میزان پاسخگویی به عوامل مهم داخلی و خارجی است. با استفاده از این 

 ها هستند را مشخص نمود.یاستراتژر زمره بهترین دهای گوناگونی که یاستراتژصورت عینی به

 یک کماستراتژی ریزیبرنامهبر اساس ماتریس  ایناحیهمنتخب  هایاستراتژی

همیان  هاییاسیتراتژکمیی بیا  ریزیبرنامیههر ناحیه در میاتریس  هایاستراتژیبخش  در این

 است. شده دادهگردیده است. نتایج در جدول زیر نشان  بندیرتبهمنطقه مقایسه و 

 (QSPM)ریزی استراتژی کمی ای بر اساس ماتریس برنامههای منتخب ناحیهاستراتژی :4جدول 

SO 
 ای کاربردیهتوسعه ورزش 89/2 اول

 المللیبین های ورزشی ملی وکسب کرسی در فدراسیون 95/2 دوم

WO 

 ها، تجهیزات، اماکن و تأسیسات ورزشی باشگاهتوسعه زیرساخت 18/3 اول

 توسعه ساختار باشگاه 21/3 دوم

 ارتقاء و توسعه ورزش بانوان در باشگاه 86/2 سوم

ST 
 توجه هوادارانمنظور جلبمنش پهلوانی باشگاه به های اخالقی وتوجه به ارزش 83/2 اول

 توانمندسازی منابع انسانی باشگاه 28/3 دوم

WT 

 افزایش منابع مالی باشگاه 25/3 اول

 45/2 دوم
ها و افزایش منابع درآمدی از اسپانسرها منظور پوشش فعالیتها بهتعامل با رسانه

 و صداوسیما

 



 1398 بهار، 1 ، شمارۀنوزدهمسال مدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 74

 

ریزی اسهتراتژیک کمهی گاه بر اساس ماتریس برنامهههای کلی باشاولویت استراتژی

(QSPM) 

گر مقایسیه و کمیی بیا یکیدی ریزیبرنامیهتمام نیواحی در میاتریس  هایاستراتژیدر این بخش 

 است. شدهداده. نتایج در جدول زیر نشان اندگردیده بندیرتبه

 (QSPM)استراتژی کمی  ریزیهای کلی باشگاه بر اساس ماتریس برنامهاولویت استراتژی :5جدول 

 توانمندسازی منابع انسانی باشگاه 28/3 اول

 افزایش منابع مالی باشگاه 25/3 دوم

 توسعه ساختار باشگاه 21/3 سوم

 ماکن و تأسیسات ورزشی باشگاهها، تجهیزات، اتوسعه زیرساخت 18/2 چهارم

 المللیهای ورزشی ملی و بینکسب کرسی در فدراسیون 95/2 پنجم

 های کاربردیتوسعه ورزش 89/2 شمش

 ارتقاء و توسعه ورزش بانوان در باشگاه 86/2 هفتم

 توجه هوادارانمنظور جلبهای اخالقی و منش پهلوانی باشگاه بهتوجه به ارزش 83/2 هشتم

 45/2 نهم
ها و افزایش منیابع درآمیدی از اسپانسیرها و منظور پوشش فعالیتها بهتعامل با رسانه

 یماصداوس

 گیرینتیجهبحث و 

ییا کشیورهای  یافتهتوسیعهدر کشیورهای  ایحرفهورزشی  هایسازمانو  هاباشگاه بیشترامروزه 

ود رای آن را در خی، ضرورت نیاز به برنامه استراتژیک و اجیافتهتوسعهدارای ساختارهای ورزشی 

بیه حجیم  تحقیقیات هیمبر اساس نتایج همیین  .اندکردهاحساس کرده و اقدام به این عمل نیز 

ی ردی باشگاه فرهنگپژوهش حاضر به تدوین برنامه راهباند. یافتهدستباالیی از اهداف خود نیز 

ش نشیان حاصل از پژوه یهاافتهی .جمهوری اسالمی ایران پرداخت ورزشی نیروی زمینی ارتش

هیوری باشیگاه فرهنگیی ورزشیی نییروی زمینیی ارتیش جم داد که راهبردهای اسیتراتژیکی در

 از: ندعبارتاسالمی ایران 

  رهنگی فسنی در باشگاه  یهاگروهتخصیص بودجه کافی جهت ارائه خدمات به تمام
 ؛ورزشی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران
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  ی ارائه ی فیزیکی مناسب و مختلف و فضای کافی براهازیرساختتخصیص امکانات و
 ؛خدمات فرهنگی

 دم عورزشی به علت  هایرشتهرنگ شدن بعضی از اعمال سیاست جلوگیری از کم
 ؛کسب مقام در مسابقات

 ؛جلوگیری از تغییر کاربری اراضی 

  در باشگاه فرهنگی  ایحرفهمناسب جهت بهبود بخش بازاریابی  یهااستیساتخاذ
 ؛ورزشی جمهوری اسالمی ایران

  دیریت مقدیمی و سنتی در  یهاوهیشمدیریت مناسب جهت جلوگیری از استفاده از
 ؛باشگاه فرهنگی ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 ؛هاباشگاهدر امور  ریزیبرنامهو  یدارباشگاهبه مدیریت  ینگرش علم 
  زشی نیروی تجهیز نمودن باشگاه فرهنگی ور منظوربهتخصیص بودجه از سوی دولت

 ؛زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران

 باال  منظوربهه فرهنگی ورزشی جذب و استخدام کادر مجرب و متخصص در باشگا
 .بردن عملکرد و کارایی در باشگاه فرهنگی ورزشی جمهوری اسالمی ایران
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