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چکیده
امروزه ورزش در تمامی بخشهای نیروهای مسلح از حساسیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا ورزش یکی از اصیول
مهم ارتقای آمادگی جسمی و روانی نظامیان به شمار میرود .یکی از علل توسعه و گسترش ورزش و تربیت بدنی
از گذشتههای دور تا کنون ضرورت افزایش سطح آمادگیهای نظامیان میباشید .هیدس از انجیام ایین پیژوهش،
مطالعۀ تحلیل محیطی ورزش قهرمانی و حرفه ای نیروهای مسلح کشور بیه روش تحلییل ) 5(SWOTبیود .روش
پژوهش این تحقی توصیفی -تحلیلی می باشد که از نظر هدس ،کاربردی بوده و به صورت مقطعی انجیام گرفتیه
است .این مطالعه از نوع تحلیل محیطی ) (SWOTمیباشد که در آن به تحلیل محییط درونیی و بیرونیی ورزش
نیروهای مسلح کشور پرداخته شده است .روش جمعآوری دادههیا شیامل مطالعیات کتابخانیهای و پرسیشنامیه
محق ساخته میباشد .روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن بیه روش آلفیای
کرونباخ  9/09محاسبه گردید .جامعه آماری این پژوهش را مدیران ،مربیان و ورزشکاران فعیال در حیوزه ورزش
نیروهای مسلح تشکیل میدادند .روش نمونهگیری در این پژوهش به صورت در دسترس است و نمونۀ آمیاری را
 717نفر تشکیل میدهند .روش تجزیه و تحلیل دادهها شامل آمار توصیفی و آزمونهای کلمیوگروس اسیمیرن ،
مقایسه میانگین یک جامعه و آزمون فریدمن است .نتایج نشان داد وضعیت ورزش قهرمیانی نیروهیای مسیلح در
راهبرد محافظهکارانه (ثبات) و ورزش حرفه ای نیروهای مسلح در راهبرد تهاجمی (توسعه) قرار دارد و مهمتیرین
نقاط قوت ،ضع  ،فرصت ها و تهدیدهای ورزش قهرمانی و حرفه ای نیروهیای مسیلح کشیور بیه ترتییب اولوییت
مشخص گردید .در پایان با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهادهایی در جهت توسعۀ ورزش قهرمیانی وحرفیهای
نیروهای مسلح کشور مطرح گردید.
واژگان کلیدی :ورزش ،قهرمانی ،حرفهای ،نیروهای مسلح ،تحلیل swot

 .7استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن( ،نویسندۀ

مسئول)،

shabani1362@yahoo.com
2. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
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مقدمه
در ابتدای هزاره سوم ،جهان ورزش دوران جدید و تیازهای را تجربیه میینمایید .ورزش امیروزی
تبدیل به یک فستیوال جهانی گردیده است .بسیاری دوران آماتور را پایان یافته تلقی مییکننید
(حسنزاده .)4 :7548 ،کشورهای توسعه یافته برای دسیتیابی میؤثر بیه اهیداس خیود سیالمت
نیروی انسانی و در نتیجه فعالیتهای ورزشی را در اولویت سیاستها و برنامیههیای خیود قیرار
دادهاند تا از این رهگذر بتوانند جایگاه باالتری را در مناسبات بینالمللیی کسیب کننید .در ایین
بین ورزش قهرمانی به ایجاد انگیزه ،خودباوری و شور و نشاط ،بروز استعدادها ،کنترل هیجانات،
جامعهپذیری ،هویتبخشی ،باور غرور ملی منجر شده است و اهمیت ویژهای دارد نکته در خیور
توجه این است که همه فعالیتهای بشر از جمله ورزش برای پاییداری نیازمنید توسیعه ،تولیید
ثروت و ارزش افزوده است از این رو صنعت ورزش با تالش دسیت انیدرکاران و رشید چشیمگیر
اقتصادی رتبۀ ششم را در بین صنایع برتر دنیا را به خود اختصیاص داده اسیت (قییامی:7544 ،
 .)721ورزش قهرمانی را ورزشهای رقابتی و سازمان یافتهای میدانند که ورزشیکاران میاهر در
آن شییرکت میییکننیید و ورزشییکاران در آن متناسییب بییا اسییتانداردهای تعیییین شییده از سییوی
سازمانهای ورزشی برای کسب رتبه های قهرمانی در مسابقات رسمی شرکت مییکننید (طیرح
جامع ورزش کشیور .)757 :7547 ،بیه عقییده میول و همکیاران ( )5992منیافع کیالن ورزش
قهرمانی موجب ترغیب سیاستگذاران به توسعۀ آن در جهت کسب سود بیشتر برای خیود شیده
است .سواب نشان میدهد محبوبترین شکل ورزش در جوامع ،ورزش قهرمیانی اسیت .در ایین
سطح از ورزش که با تأکید بر رقابت ،پییروزی و حیس اتحیاد بیین افیراد از طریی مشیارکت و
تماشاگری میباشد ،جذابیت فراوانی وجود دارد (لیند فلت.)745 :5979 ،
الهی و مظفری ( )7544در پژوهشی در رابطه با ورزش قهرمانی؛ سیرمایه گیذاری داخلیی و
خارجی ،توسعه علمی ،میزبانی رقابتهای بینالمللی ،خصوصیسیازی ،بازارییابی ،توسیعه ورزش
زنان و شایستهساالری را از مهمترین راهکارهای توسعه ورزش قهرمانی اعیالم کردنید .مظفیری
( )7505فرآیند های ورزش قهرمانی را شامل شناسایی استعدادها ،جذب و پیرورش اسیتعدادها،
آمادهسازی ورزشکاران ،شرکت در مسابقات ،شناسایی ورزشکاران برجسته و ماهر (نخبهگزینی)،
آمادهسازی نخبگان ،شرکت در مسابقات رسمی ،حماییت میورد نییاز اسیتعدادها و نخبگیان بیه
عنوان سرمایههای ملی کشور ،ارزیابی ارتقای جایگاه ورزش کشیور در رقابیتهیای بیینالمللیی،
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آسیایی ،جهانی و المپیک و اصالح و بهبود آنها میداند .تحقیقات نشان داد کیه فرآینید توسیعه
قهرمانی ممکن است مستقیم (برای مثال ورزشکاران فعال) یا غیرمستقیم (افتخیار و سیربلندی
حاصل از موفقیت) باشد.
شرکت ورزشکاران قهرمان در ورزش جدا از موفقیت و کسب مدال میباشد (خواجه:7544 ،
 .)17دِ بوچر و همکاران ( )5995عواملی را که باعر میشود ملتها از توسعۀ ورزش قهرمیانی و
موفقیت ورزشی بینالمللی بهرهمند گردند ،در نه رکن تقسیمبندی کردند که در سه گروه جیای
میگیرند :گروه اول شامل ورودی 7است که دربرگیرندۀ منابع انسانی و مالی اسیت کیه ضیروری
میباشند .گروه دوم شامل پذیرش است که راهبردها و سیاستهیایی اسیت کیه توسیعۀ ورزش
قهرمانی را تسهیل میکند و شامل تسهیالت تمرین ،مربی ،رقابت و مسابقه و تحقیقیات علمیی
است .گروه سوم خروجی 5است که نتیجۀ توسعۀ ورزش قهرمانی است و بیه وسییله میدالهیای
المپیک و دیگر مسابقات و تعداد ورزشکاران مشخص میگردد .ورزش حرفهای در جریان رشد و
توسعه طبیعی تربیت بدنی و ورزش در جهان پا به عرصه وجود گذاشیت و انیدکانیدک تمیامی
اذهان را به خود مشغول ساخت و به عنوان صنعت ییا حرفیهای کیه مییتیوان از طریی آن بیه
درآمدزایی روی آورد ،مورد توجه همگان قرار گرفت .ورزش حرفهای به فعالییتهیای ورزشیی و
سازمان یافتهای گفته میشود که به صورت رتبهمند و هدفمند ،به منظیور کسیب درآمید بیرای
توسعه ارزشهای اقتصادی و اجتماعی انجام میشود(خسرویزاده.)778 :7541 ،
مول و همکاران )5992(5حاصل طبیعی ورزش قهرمانی را سطحی از ورزش مینامند که بیا
نام «ورزش حرفهای» شناخته شده و در رأس هرم سلسله مراتبی ورزش قرار مییگییرد کیه در
آن افراد نخبه در یک سطح باال به رقابت پرداخته و در آن جریان بازاریابی و کسب منیابع میالی
و همچنین مدیریت قوی وجود دارد .ورزش مبتنی بر نخبگان ،8رویکیردی اسیت کیه در آن بیر
توسعه و ارتقای ورزش برگزیدگان و نخبگان تأکید میشیود .در واقیع توسیعه در عرصیه ورزش
قهرمانی و حرفهای محوریت ویژه داشته است .البته در این میان بیه رواج ورزش در جامعیه نییز
مساعدت میشود .در پاره ای منابع ،ورزش در بلوک شرق سیاب را از ایین دسیته برشیمردهانید
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(احسانی .)50 :7541 ،ورزش حرفهای به معنای ورزش برای کسب درآمد ،یک بخشی از اجزای
اصلی صنعت ورزش شده است .در صورتی که استقبال مردم از یک ورزش معیین بسییار باشید،
ورزشکاران حرفهای حقوق باالیی دریافت میکنند .این حقوقها معموالً از طری فیروش بلییت،
ح پخش تلویزیونی و حمایت شرکتها تیأمین مییشیود .امیروزه موفقییت بیینالمللیی بیرای
ورزشکاران یک کشور در رقابتهای بینالمللی و المپیکی ، ،وجهه و اعتبار آن کشیور در سیطح
جهانی را ارتقا میبخشد .اندازهگیری موفقیت در بسیاری از رشتههای ورزشیی مهیم بیه وسییلۀ
جایگاه امتیازی در ارتباط با آن رقابت تعیین مییشیود .هیر چنید فلسیفۀ بیازیهیای المپییک
مشارکت در آن بازیها است ،نه برنده شدن و رقابت بین کشورها؛ اما کمیتۀ بینالمللی المپیک
از جدول مدالها برای ردهبندی کشورها اسیتفاده مییکنید کیه موفقییت المپیکیی کشیورهای
مختل را نشان میدهد .در چند دهۀ گذشیته رقابیت بیین کشیورها بیرای بیردن میدالهیا در
رقابتهای بینالمللی افزایش بسیاری پیدا کرده است .این امر سبب شده اسیت کیه دولیتهیا و
سازمانهای ورزشی کشورها در سراسر جهیان مییزان بودجیه اختصاصیی بیه ورزش قهرمیانی و
حرفهای را افزایش دهند (دنیز و همکاران.)115 :5978 ،
از طرفی امروزه ورزش در تمامی بخشهای نیروهای مسلح از حساسییت وییژهای برخیوردار
است؛ زیرا ورزش یکی از اصول مهم ارتقای آمادگی جسمی و روانی نظامیان بیه شیمار مییرود.
یکی از علل توسعه و گسترش ورزش و تربیت بدنی از گذشتههای دور ضیرورت افیزایش سیطح
آمادگیهای نظامیان بوده است .همان طور که هرودوت تاریخنویس مشهور بیان میکنید :اییران
در مشرقزمین تنها کشوری است که بیشترین اولویت را به تربیت بدنی داده اسیت .ایرانییان از
هفت سالگی تحصیل را آغاز و تا  72سالگی به فراگیری فنون نظامی میپرداختند .ایرانیان از 2
تا  1سالگی سوارکاری و تیراندازی را میآموختند .این آموزش های ورزشی در میان سیپاهیان و
نظامیان ایرا ن بود که آنها را از نظر جسمی و روحی آماده نموده ،در نتیجیه کشیور اییران را بیه
یکی از قویترین نیروهای نظامی دوران خود مبدل ساخته بود .همین تأکید نیز در اسیالم بییان
شده است؛ پیامبر اکرم(ص) میفرمایند :به فرزند خود شنا و تیراندازی بیاموزیید و تأکیید قیرآن
به مؤمنان در سوره انفال جهت تسویه کفار ،استفاده از ادوات جنگی و اسیب سیواری مییباشید
(اسمعیلی .)58 :7505 ،تقویت و توسعۀ علمی ،عملی و آمادگی جسیمانی نیروهیای مسیلح کیه
رابطه مستقیم با توان رزمی این نیروها دارد ،از ضرورتهای تربییت بیدنی نیروهیای مسیلح بیه
شمار میآید (سعادت طلب و همکاران .)20 :7508 ،مدیران ورزشی در نیروهای مسلح بایید بیا
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برنامه ریزی دقی ضمن ارتقیای آمیادگی جسیمانی کارکنیان خیود ،شیرایط حضیور آنیان را در
مسابقات مختل ورزشی در رشته هیای مختلی بیرای کارکنیان و سیربازان فیراهم نماینید .در
پژوهشی ،محققان نیروهای مسلح ،چالشهای ورزش نظامیان را شامل پراکنیدگی دییدگاههیا و
نظریات مسئوالن نیروهای مسلح به مقوله ورزش و تربییت بیدنی ،نبیود طیرح جیامع در ورزش
نیروهای مسلح ،کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص ،عیدم بیه کیارگیری میدیران مناسیب
آموزش دیده در مناصب ورزشی نیروهای مسلح ،نبود ساختار مناسب و هماهنگ در بخشهیای
مختل نیروهای مسلح ،کمبود بودجه و امکانات ،مشکالت حفیااتی و امنیتیی ،عیدم همکیاری
کامل بخشهای مختل ورزش کشور ،ضع در پرداختن و توجه به ورزش قهرمانی خصوصیاً در
سطوح بین المللی ،کمبود فضا و تأسیسات ورزشی و عدم ارتباط با نیروهای مسلح دیگر کشورها
در جهت بهرهبرداری از تجارب و امکانات آنها میدانند (درخشان.)59 :7548 ،
مسألۀ اصلی که در این پژوهش مطرح مییشیود ،تحلییل نقیاط قیوت و ضیع و همچنیین
فرصتها و تهدیدها در زمینه ورزش قهرمانی و حرفهای نیروهای مسلح میباشد .محیط درونیی
و بیرونی به عنوان مجموعهای از شرایط و نیروهایی در نظر گرفته میشود تیا بیه بررسیی نقیاط
قوت و نقاط ضعفی که عبارتند از فعالیتهای مثبت یا منابع مفید و ییا فعالییتهیای منفیی ییا
فقدان منابع مورد نیاز ورزش نیروهای مسلح کشور بپردازد .فرصتها و تهدیدها نیز در این مورد
عبارت از عوامل مثبت و منفی محیط بیرونی ورزش نیروهای مسلح کشور اسیت .سیواب نشیان
میدهد محبوب ترین شکل ورزش در جوامع ،ورزش قهرمانی اسیت .ایین محبوبییت و جیذابیت
مانند سایر اقشار در بین نیروهای مسلح نیز وجود دارد و به علت ویژگییهیای شیغلی کارکنیان
نیروهای مسلح ضروریتر از سایر افراد جامعه است؛ زیرا آمادگی جسمانی و بیدنی جیز الینفیک
خصوصیات شغلی آنان است .این مقوله برای آنها هنگام بحر از قوای نظامی و اهمییت ورزش و
آمادگی بدنی آنها آشکار میشود که باید در تمام روزها و ماهها و سالها آمادگی خیود را حفیظ
نمایند تا به وقت ضرورت از ملت و کشور در مقابیل دشیمن بیه دفیاع برخیزنید و در هیر بیال و
مصیبت عظیمی به یاری هموطنان خویش بشتابند .با توجه به ضرورت ورزش و تربیت بدنی در
نیروهای مسلح برای توسعه سطح آمادگی جسمانی و روانیی کارکنیان اهمیتیی بییش از پییش
یافته است .عالوه بر اینکه ورزش قهرمانی و حرفهای در هر کشوری نشان دهنده سطح توسعه و
پیشرفت تربیت بدنی در آن کشور میباشد ،امروزه مسابقات جهانی ورزشهای نیروهیای مسیلح
در دنیا با شکوه و نظم خاصی برگزار میشود.
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از دیگر علل اهمیت ورزش قهرمانی و حرفیهای در نیروهیای مسیلح کشیور ایین اسیت کیه
بسیاری از ورزشکاران مرد در بیشتر رشتهها در سطح رده سینی امیید در حیال رشید و توسیعه
هستند و در این مقطع به دلیل حضور فیزیکی در پادگانها (دوران ضیرورت خیدمت سیربازی)
عمالً از تمرینات ،اردوها و مسابقات داخلی و بینالمللی باز میماندند .در این خصوص نه تنهیا از
رشد استعدادهای فردی باز میماننید ،بلکیه عیدم برنامیهرییزی در ورزش قهرمیانی و حرفیهای
نیروهای مسلح ،موجب کاهش ارتقای سطح کیفی رقابتهیای داخیل کشیور و مهمتیر از آن در
عرصههای بینالمللی ،به ویژه مسابقات سیزم (مسابقات مخصوص نظامیان جهان) مییگیردد .از
طرس دیگر ،از تدابیر و تأکیدهای مسئوالن نیروهای مسلح در عرصه ورزش قهرمانی و حرفیهای،
توسعه این بخش از ورزش جهت حضوری فعال و چشمگیرانه در رقابتهای جهانی است.
همان گونه که در بحر تحلیل محیطی ذکر شد ،یکی از شیوههای تدوین راهبرد اسیتفاده از
تحلیل ( )SWOTاست .بر اساس این روش ،یک راهبرد مناسب قوت ها و فرصت ها را به حداکثر
و ضع ها و تهدیدها را به حداقل ممکن می رساند .در ایین تحلییل ،راهبردهیا در چهیار حالیت
پیوند داده میشوند تا گزینههای راهبردی از بین آنها انتخاب شود .امروزه ،تیدوین راهبردهیا در
سازمان های ورزشی نیز متداول است .در این خصوص ،بسیاری از این سازمان ها با تدوین بیانییه
مأموریت ،تجزیه و تحلیل محیطی ،تدوین اهداس بلندمدت ،از طری شیوه های علمی و استفاده
از تحلیلها و استنباطهایی قوی به تدوین و انتخیاب راهبردهیای مناسیب بیرای سیازمان خیود
می پردازد و با اتخاذ تصیمیماتی صیحیح بیه دنبیال افیزایش نقیاط قیوت و اسیتفاده مناسیب از
فرصت ها و کاستن ضع ها و به حداقل رساندن اثرات ناشی از تهدیدات هستند تا از این طریی
بتوانند موقعیت و برتریهای رقابتی خود را حفظ کنند و افزایش دهنید .بیه ایین ترتییب بیرای
تحلیل ورزش حرفهای و قهرمانی نیروهای مسلح کشور به بررسی عوامل محیط درونی و بیرونی
سازمان با استفاده از تحلیل  swotپرداختیم .این روش امکان بررسی عوامل و مقایسیه تنگناهیا،
تهدیدها و جنبههای آسیبپذیر به سازمان را فراهم مینماید ،همچنین با موشکافی فرصتهیای
بیرونی همراه با نقاط قوت داخلی سازمان ،جایگیاه واقعیی هیر ییک از ورزش هیای حرفیهای و
قهرمانی نیروهای مسلح کشور و میزان تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر مشخص میگردد .بیا تحلییل
نقاط قوت ،ضع  ،و بررسی فرصت ها و تهدیدهای محیطی ،در ورزش قهرمانی و حرفهای الگوی
مناسبی در جهت توسعه ورزش نیروهای مسلح کشیور ارائیه میی شیود و باعیر ایجیاد بسیتری
مناسب برای برنامهریزی و تعیین راهبردهای آتیی ورزش بیرای آنهیا در کشیور مییگیردد .لیذا
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پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به سواالت کلی ذیل است:
نقاط قوت ،ضع  ،فرصت و تهدید ( )swotدر مورد وضعیت ورزش قهرمانی نیروهای مسیلح
کشور چگونه است؟
نقاط قوت ،ضع  ،فرصت و تهدید ( )swotدر مورد وضعیت ورزش حرفهای نیروهای مسیلح
کشور چگونه است؟

روش اجرای پژوهش
روش پژوهش این تحقی توصیفی -تحلیلی می باشد که از نظیر هیدس از نیوع کیاربردی اسیت.
جمع آوری اطالعات به صورت مقطعی و در سال  7508انجام شیده اسیت .ایین مطالعیه از نیوع
تحلیل محیطی(تحلیل ) swotاست که در آن به تحلیل محیط درونی و بیرونی شامل شناسیایی
نقاط قوت ،ضع  ،فرصت و تهدیدهای ورزش قهرمانی و ورزش حرفهای نیروهای مسیلح کشیور
پرداخته شده است .روش جمعآوری دادهها شامل مطالعات کتابخانیهای و پرسیشنامیه محقی
ساخته میباشد .بدین ترتیب ابتدا به روش کتابخانهای اطالعات در این حوزهها گیردآوری شید.
سپس با تدوین پرسشنامه پنج بعدی لیکرت دادهها جمعآوری گردید .بدین منظور برای شیروع
فرآیند از  75تین از اسیتادان میدیریت ورزش و متخصصیان در زمینیه ورزش نیروهیای مسیلح
نظرخواهی گردید (از طری رایانامه) .متخصصان تعداد ااهار نظر کننده خبره در روش دلفیی را
بین  2تا  59نفرگزارش کردهاند (احمدی .)7544 ،در این روش ابتدا با نظرسینجی از تیک تیک
متخصصان نقاط ضع  ،قوت ،فرصت و تهدیدهای ورزش قهرمیانی و حرفیهای نیروهیای مسیلح
مشخص گردید که از طری مطالعات کتابخانهای تدوین شده بودند .در دور بعیدی (دوم) میوارد
انتخابی به وسیلۀ این متخصصان به بحر گذاشته شد و مواردی از آن از سوی سایر متخصصیان
تثبیت و تعدیل شد .در دور آخر بحر (سوم) ،مواردی را کیه متخصصیان روی آنهیا اتفیاق نظیر
داشتند ،مبنای کار قرار گرفت و پرسشنامه نهایی تدوین شد .روایی محتیوایی پرسیشنامیه بیه
وسیلۀ متخصصان بررسی و پس از بازنگری و اصالحات الزم در بخش کوچکی از جامعیه پاییایی
آن به روش آلفای کرونباخ  9/09در سطح  9/92محاسبه گردید که نشیان دهنیده پاییایی قابیل
قبول ابزار پژوهش (پرسشنامه) است.
جامعه آماری این پژوهش را مدیران ،مربیان و ورزشیکاران فعیال در حیوزه ورزش نیروهیای
مسلح تشکیل میدادند .روش نمونهگیری در این پژوهش بیه صیورت در دسیترس بیود کیه بیا

 / 611فصلنامۀ مدیریت نظامی ،سال هفدهم ،شمارۀ  ،5تابستان 7505

شناسایی آنان در المپیادهای ورزشی نیروهای مسلح  709پرسش نامیه توزییع شید کیه از ایین
تعداد  717پرسشنامه بازگشت داده شد و این تعداد مورد تحلییل قیرار گرفیت .روش تجزییه و
تحلیل دادهها شامل آمار توصیفی و آزمونهای استنباطی شامل آزمیون کلمیوگروس اسیمیرن
برای سنجش طبیعی بودن دادهها ،آزمون مقایسه میانگین یک جامعه (تیی تیک نمونیه) بیرای
معناداری متغیرها و آزمون فریدمن جهت رتبه بنیدی متغیرهیا و سیؤاالت میورد اسیتفاده قیرار
گرفت .تمامی تجزیه و تحلیل دادهها از طری نرمافزار اس.پی.اس.اس 7نسخه  74انجام گردید.

نتایج
جدول  :6نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف در مورد متغیرهای پژوهش

Z

سطح معنیداری

نتیجه

نقاط قوت ورزش قهرمانی نیروهای مسلح

9/082

9/558

طبیعی

نقاط ضع ورزش قهرمانی نیروهای مسلح

9/195

9/194

طبیعی

فرصت های ورزش قهرمانی نیروهای مسلح

9/151

9/529

طبیعی

تهدیدهای ورزش قهرمانی نیروهای مسلح

9/225

9/057

طبیعی

نقاط قوت ورزش حرفهای نیروهای مسلح

9/445

9/870

طبیعی

نقاط ضع ورزش حرفهای نیروهای مسلح

9/889

9/009

طبیعی

فرصت های ورزش حرفهای نیروهای مسلح

9/499

9/285

طبیعی

تهدیدهای ورزش حرفهای نیروهای مسلح

7/998

9/558

طبیعی

عوامل

جدول  7نشان میدهد متغیرهای ورزش قهرمانی و حرفهای به دلیل اینکه سطح معنیاداری
آنها بزرگتر از  9/92است ،دارای توزیع طبیعی میباشند.
با توجه به طبیعی بودن دادهها که در آزمون کلمیوگرس اسیمیرن مشیاهده گردیید ،بیرای
تعیین معنادار بودن متغیرهای پژوهش ،آزمون تی تک نمونه با سطح  5که میانه امتیاز سؤاالت
بود ،در نظر گرفته شد.
1.spss
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جدول  :2نتایج آزمون تی تک نمونه ،جهت مقایسه میانگین مربوط به متغیرهای پژوهش(با سطح متوسط )9

میانگین

متغیرهای پژوهش

انحراف

آماره t

میانگین

سطح
معنیداری

نقاط قوت ورزش قهرمانی نیروهای مسلح

3/51

0/561

5/303

0/56

نقاط ضعف ورزش قهرمانی نیروهای مسلح

3/51

0/353.

5/510

0/03

فرصت های ورزش قهرمانی نیروهای مسلح

3/34

0/636

1/355

0/005

تهدیدهای ورزش قهرمانی نیروهای مسلح

3/36

0/553

3/355

0/005

نقاط قوت ورزش حرفه ای نیروهای مسلح

3/15

0/431

3/535

0/005

نقاط ضعف ورزش حرفه ای نیروهای مسلح

3/33

0/551

3/434

0/005

فرصت های ورزش حرفه ای نیروهای مسلح

3/45

0/633

4/335

0/005

تهدید های ورزش حرفه ای نیروهای مسلح

3/33

0/136

50/350

0/005

در جدول  5مالحظه میگردد با توجه معنیداری آزمون تی تیکنمونیه ،فیرض حکیم همیه
متغیرهای پژوهش در زمینه ورزش قهرمانی و حرفهای نیروهای مسلح تأیید شده به جیز نقیاط
قوت ورزش قهرمانی در نیروهای مسلح که سطح معناداری آن تأیید نگردیده است.
جدول  :9نتایج آزمون رتبهای فریدمن در تحلیل  swotورزش قهرمانی نیروهای مسلح کشور

ساختار ورزش

ورزش قهرمانی

تحلیل swot

میانگین

میانگین
رتبهها(وزندهی)

نقاط قوت

5/72

5/75

نقاط ضع

5/52

5/85

فرصتها

5/80

5/10

تهدیدها

5/55

5/51

توزیع
خی دو

589
4/

سطح
معنیداری

9/987

جدول  5نشان میدهد چهار عامیل نقیاط قیوت ،ضیع  ،فرصیت و تهدیید ورزش قهرمیانی
نیروهای مسلح کشور رتبههای یکسانی ندارند که بر اساس تجزیه و تحلییل  ،swotدر موقعییت
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5

راهبرد محافظهکارانه (ثبات) قرار میگیرند.
جدول  :4رتبهبندی عوامل درونی ورزش قهرمانی نیروهای مسلح کشور

عوامل
درونی

کد

نقاط قوت و ضع ورزش قهرمانی نیروهای مسلح کشور

S1

وجود استعدادهای بالقوه در برخی از رشتههای ورزشی
نیروهای مسلح

S2

جایگاه مناسب کشور در رتبهبندی بازیهای نظامیان
جهان

5/57

S3

توانمندی تخصصی و فنی برخی از مربیان ورزشی در این
زمینه

5/85

S4

توسعه کمی و کیفی هیأتهای ورزشی در سطح کشور

5/25

W1

ضع امکانات و تجهیزات برای اجرای استعدادیابی در
کشور

79/49

W2

توسعه نیافتگی باشگاه های ورزشی نیروهای مسلح

79/95

W3

ضع آموزش و پرورش در امر استعدادیابی گسترده و
نبودن مراکز استعدادیابی در کشور

79/95

W4

توجه ناکافی به استفاده از قهرمانان ورزشی کشور پس از
پایان دوره ورزشی آنان

0/45

W5

کمبود کمی و کیفی مربیان ورزش قهرمانی نیروهای
مسلح

0/28

W6

ضع برنامههای حمایت از ورزشکاران نظامی

0/80

W7

فقدان شیوه و برنامه برای شناسایی رشتههای مستعد
ورزشی برای نظامیان

4/52

W8

ضع فرهنگی ورزش قهرمانی در کشور

4/80

W9

عدم توفی در کسب مدال در رشتههای تیمی در بازیهای

4/50

قوتها

ضع ها

میانگین
رتبهها
(وزندهی)
8/17

1. WO
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نظامیان جهان
W10

کمبود منابع مالی در نهادهای ورزش قهرمانی نیروهای
مسلح

4/95

W11

مشارکت کم جامعه در ورزش قهرمانی (اندک بودن
جمعیت ورزش قهرمانی)

1/15

W12

فقدان برنامه کالن برای ساماندهی مسابقات داخلی
نظامیان

1/55

در جدول  8مالحظه میگردد وجود اسیتعدادهای بیالقوه در برخیی از رشیتههیای ورزشیی
نیروهای مسلح از مهمترین نقیاط قیوت و از طرفیی ضیع امکانیات و تجهییزات بیرای اجیرای
اسیتعدادیابی در کشییور از مهمتییرین نقیاط ضییع در زمینییه ورزش قهرمیانی نیروهییای مسییلح
میباشد.
جدول  :5رتبهبندی عوامل بیرونی ورزش قهرمانی نیروهای مسلح کشور

عوامل
بیرونی

فرصتها

کد

فرصتها و تهدیدهای ورزش قهرمانی
نیروهای مسلح کشور

میانگین رتبهها (وزن دهی)

 O1جمعیت جوان کشور جهت توسعه ورزش
قهرمانی

2/71

 O2توجه مسئوالن کشور به ورزش قهرمانی
نیروهای مسلح

8/11

 O3توسعه رسانههای ورزشی در زمینه ورزش
قهرمانی نیروهای مسلح

8/17

 O4افزایش دانش مردم نسبت به ورزش
قهرمانی

8/51

 O5چهار فصل بودن کشور جهت توسعه
رشتههای مختل نیروهای مسلح

8/82

 Oرغبت زیاد مردم برای تماشای مسابقات
 6ورزشی

8/88
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 O7رشد و توسعه فناوریهای نو به خصوص
فناوری اطالعات و ارتباطات

تهدیدها

5/40

T1

ضع بازاریابی در ورزش قهرمانی نیروهای
مسلح کشور

2/95

T2

عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری
در ورزش قهرمانی نیروهای مسلح

8/40

T3

تعداد زیاد نهادهای سیاستگذار در ورزش
کشور

8/50

T4

کمبود تجهیزات و امکانات برای میزبانی
مسابقات نیروهای مسلح

8/81

T5

رشد و توسعه ورزش قهرمانی در کشورهای
منطقه و جهان

8/89

T6

رشد کند صنعت ورزش در کشور

8/75

در جدول  2نشان داده شده است وجود جمعیت جوان کشور جهت توسعه ورزش قهرمیانی،
توجه مسئوالن کشور به ورزش قهرمانی نیروهای مسلح و توسعه رسانههیای ورزشیی در زمینیه
ورزش قهرمانی از مهمترین فرصتها و عدم تمایل بخش خصوصی به سیرمایهگیذاری در ورزش
قهرمانی نیروهای مسلح از مهمترین تهدیدها در این زمینه میباشد.
جدول  :1نتایج آزمون رتبهای فریدمن در تحلیل ( )swotورزش حرفهای نیروهای مسلح کشور

ساختار
ورزش
ورزش
حرفهای

تحلیل()swot

میانگین
میانگین
رتبهها(وزندهی)

نقاط قوت

5/21

5/87

نقاط ضع

5/88

7/00

فرصت ها

5/05

5/95

تهدید ها

5/48

5/24

توزیع
خی دو
75/185

سطح
معنیداری
9/997

جدول  5نشان میدهد با توجه به سیطح معنییداری بیه دسیت آمیده ( )9/997در آزمیون
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فریدمن چهار عامل نقاط قوت ،ضع  ،فرصت و تهدید ورزش حرفهای نیروهیای مسیلح کشیور،
رتبههای یکسانی ندارند .در نتیجه این راهبردها ،بیر اسیاس تجزییه و تحلییل میدل  ، swotدر
5

موقعیت راهبرد تهاجمی (توسعه) قرار میگیرند.
جدول  :7رتبهبندی عوامل درونی ورزش حرفهای نیروهای مسلح کشور

عوامل
درونی

قوتها

ضع ها

میانگین رتبهها (وزندهی)

کد

نقاط قوت و ضع ورزش حرفهای نیروهای
مسلح کشور

S1

حرفهای شدن برخی از لیگهای حرفهای در
کشور و تعمیم آن به ورزش نیروهای مسلح

5/55

S2

حضور تماشاگران و حامیان معنوی ورزش
حرفهای کشور

5/20

S3

بسترسازی مناسب برای حرفهای شدن بعضی
از رشتههای ورزشی در نیروهای مسلح کشور

5/87

S4

وجود نیروهای متخصص در حیطه ورزش
حرفهای نیروهای مسلح کشور

5/54

W1

مشکالت وضعیت حقوقی باشگاههای نیروهای
مسلح کشور

4/84

W2

وجود مشکالت مالی در اکثر باشگاهها نیروهای
مسلح کشور

4/55

W3

فقدان تیمهای پایهای در باشگاههای نیروهای
مسلح کشور

4/75

W4

وجود ابهام در قراردادهای ورزشی نیروهای
مسلح کشور

4/90

W5

فقدان زمینه مناسب برای حرفهای شدن

1/40

1. SO
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رشتههای ورزشی نیروهای مسلح کشور
W6

ضع قانون مدون در مورد روابط باشگاه با
ورزشکاران حرفهای در نیروهای مسلح کشور

1/29

W7

نامناسب بودن اماکن ورزشی برای برگزاری
مسابقات لیگ حرفهای در نیروهای مسلح
کشور

1/85

W8

نبود سیستمهای اطالعاتی برای دستیابی به
اطالعات ورزشکاران ،باشگاهها ،مربیان

1/74

W9

کمبود و ضع در مورد پرورش مربیان و
ورزشکاران حرفهای در نیروهای مسلح کشور

1/95

W1
0

کمبود قوانین حمایتی از ورزشکاران و
باشگاههای حرفهای در نیروهای مسلح کشور

2/05

در جدول  1نشان داده شده است حرفهای شدن برخیی از لییگهیای حرفیهای در کشیور و
تعمیم آن به ورزش نیروهای مسلح کشور و حضور تماشاگران و حامیان معنوی ورزش حرفیهای
کشور از مهمترین نقاط قوت و از طرفی مشکالت وضعیت حقوقی باشگاههیا و وجیود مشیکالت
مالی در اغلب باشگاهها نیروهای مسلح از مهمترین ضیع هیای ورزش حرفیهای در ایین بخیش
میباشد.
جدول  :8رتبهبندی عوامل بیرونی ورزش حرفهای نیروهای مسلح کشور

عوامل
بیرونی
فرصتها

تهدیدها

کد

فرصتها و تهدیدهای ورزش حرفهای نیروهای
مسلح کشور

میانگین رتبهها
(وزندهی)

O1

وجود ورزشکاران عالقهمند به ورزش حرفهای در
ورزش کشور

5/75

O2

وجود پتانسیل الزم برای سرمایهگذاری در ورزش
نیروهای مسلح کشور

T1

وجود مشکالت اقتصادی در جامعه و انعکاس آن به

7/15
5/55
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ورزش نیروهای مسلح کشور
T2

استفاده سیاسی از ورزش حرفهای در کشور

5/92

T3

پیشرفت روزافزون ورزش حرفهای نظامیان در
کشورهای دیگر

5/55

T4

ریسک باالی سرمایهگذاری در بخش ورزش
حرفهای نیروهای مسلح در شرایط کنونی

5/28

در جدول  4مالحظه میگردد وجیود ورزشیکاران عالقیهمنید بیه ورزش حرفیهای در ورزش
کشور از مهمترین فرصتهای ورزش حرفهای نیروهای مسیلح و وجیود مشیکالت اقتصیادی در
جامعه و انعکاس آن به ورزش نیروهای مسلح از مهمترین تهدیدها در این زمینه میباشد.
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S

اراهبرد رقابتی

راهبرد تهاجمی

(تنوع)

(توسعه)
ورزش حرفهای

T

راهبرد محافظهکارانه

راهبرد تدافعی

(ثبات)

(کاهش)

ورزش قهرمانی

W
نمودار  :6موقعیت راهبردی(عوامل داخلی و خارجی) ورزش قهرمانی و حرفهای نیروهای مسلح
کشور

در نمودار  7مالحظه میگردد در بین راهبردهای تحلیل محیطی ،وضیعیت ورزش قهرمیانی
نیروهای مسلح در موقعیت راهبرد محافظهکارانه (ثبیات) و وضیعیت ورزش حرفیهای نیروهیای
مسلح در راهبرد تهاجمی (توسعه) قرار گرفته است.
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بحث و نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش نشان داد در زمینه عوامل درونی ،رتبۀ مربیوط بیه نقیاط ضیع بیاالتر از
نقاط قوت ورزش قهرمانی نیروهای مسلح کشور میباشد .همچنین در عوامیل بیرونیی مشیاهده
میشود که فرصتهای ورزش قهرمانی نیروهای مسیلح کشیور دارای رتبیه و مییانگین بیاالتری
نسبت تهدیدهای ورزش قهرمانی نیروهای مسیلح کشیور مییباشیند .در نتیجیه راهبیرد ورزش
قهرمانی نیروهای مسلح ،در موقعیت راهبرد محافظهکارانه (ثبات) قرار میگیرند که بیه راهبیرد
شناخت محدودیتها و تغییر جهت معروس است .این راهبیرد مییتوانید از مزییتهیایی کیه در
فرصتها نهفته است ،در جهت جبران نقاط ضع استفاده نماید و خود را از سمت نقاط ضیع
به سوی نقاط قوت هدایت نماید (اعرابی و همکاران .)7542 ،همسو بیا نتیایج ایین پیژوهش در
نهادی دیگر پژوهشگران به نتایج مشابهی در زمینیه ورزش قهرمیانی دسیت یافتنید .حسیینی و
همکاران ( )7540در تحقی خود با عنوان «تدوین برنامۀ راهبردی ورزش قهرمیانی دانشیجویی
دانشگاه آزاد اسالمی» به این نتیجه رسیدند که جایگاه راهبردی ورزش دانشجویی دانشیگاه آزاد
اسالمی در منطقۀ محافظهکارانه قرار دارد و از طرفی نتایج دیگر نشان میداد همسو بیا پیژوهش
حاضر ورزش قهرمانی دارای نقاط ضع و خالس پژوهش حاضر دارای عوامل تهدیید مییباشید؛
مانند نتایج پژوهش غفرانی ( )7541و سی پناهی ( )7544که ورزش قهرمیانی را در وضیعیت
تدافعی نشان دادند.
نتایج در زمینۀ ورزش قهرمانی نیروهای مسلح نشان مییداد وجیود اسیتعدادهای بیالقوه در
برخی از رشتههای ورزشی نیروهای مسلح و جایگیاه مناسیب کشیور در رتبیهبنیدی بیازیهیای
نظامیان جهان از مهمترین نقاط قوت ورزش قهرمانی نیروهای مسلح کشور میباشد و از طرفیی
ضع امکانات و تجهیزات برای اجیرای اسیتعدادیابی در کشیور ،توسیعه نییافتگی باشیگاههیای
ورزشی نیروهای مسلح ،ضع آموزش و پرورش در امیر اسیتعدادیابی و گسیترده نبیودن مراکیز
استعدادیابی در کشیور از مهمتیرین نقیاط ضیع ورزش قهرمیانی نیروهیای مسیلح مییباشید.
تحقیقات متفاوت در کشور نشان از وجود استعدادهای بالقوه در ورزش کشیور دارد کیه در ایین
زمینه به ورزش نیروهای مسلح نیز تعمیم پیدا کرده اسیت .در ایین راسیتا شیعبانی ( )7509در
پژوهشی در مورد ورزش انفرادی دو و میدانی ،کمبود استعداد و پتانسیل در دو و میدانی کشیور
را از کمترین عامل چالشزا در این رشته دانسته است و در پیژوهش بییان کیرده بودنید کیه در
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کشور با کمبود استعدادهای بالقوه مواجه نیستیم .از مهمترین ضع ها در این زمینه نیز ضیع
در استعدادیابی بوده است .حسینپور ( )7507در این مورد بیان داشته است که اجرای مطلیوب
طرح های آموزش و پرورش و استعدادیابی به منظور تشخیص نخبگان بیرای ورزش قهرمیانی در
سنین بعدی مفید است .نتایج پژوهش حسیینی و همکیاران ( )7505و غفرانیی ( )7544نشیان
می دهد کشور در زمینههای استعدادیابی ورزش قهرمانی از ضیع دارد کیه بیا نتیایج پیژوهش
حاضر همسو است .همچنین وجود جمعیت جوان کشور جهیت توسیعه ورزش قهرمیانی ،توجیه
مسئوالن کشور به ورزش قهرمانی و توسیعه رسیانههیای ورزشیی در زمینیه ورزش قهرمیانی از
مهمترین فرصتها ورزش نیروهای مسلح و ضع بازاریابی در ورزش قهرمیانی نیروهیای مسیلح
کشور و عدم تمایل بخش خصوصی بیه سیرمایهگیذاری در ورزش قهرمیانی نیروهیای مسیلح از
مهمترین تهدیدهای در این زمینه اسیت .در ایین زمینیه جمعییت جیوان در هیر کشیور و هیر
زمینهای به عنوان یک برتری رقابتی محسوب میگردد.
در رابطۀ فرصیت رسیانههیا بیرای ورزش نیروهیای مسیلح ،غفیوری و همکیاران ( )7545در
پژوهشی به بررسی اثرات رسانههیا بیر گیرایش جامعیه بیه ورزش قهرمیانی پرداختنید و نقیش
تلویزیون را از همه بارزتر دانستند .از دیگر فرصتهیای شیناخته شیده ورزش قهرمیانی در ایین
پژوهش رشد و توسعه فناوریهای نو به خصوص فناوری اطالعات و ارتباطات میباشد .امروزه از
لباسهای ورزشی گرفته تا توپهایی که در مسابقات رشتههای مختل ورزشی از آنهیا اسیتفاده
می شود و حتی ورزشگاههای محل برگزاری رقابتهیای مختلی ورزشیی ،رد پیای فنیاوری بیه
وضوح قابل مشاهده است؛ بدین ترتیب پیشرفت ها در زمینه شیمی ،الکترونیک ،رایانه و ژنتییک
در سالهای اخیر تأثیر شگرفی بر ورزش قهرمانی گذاشته است .همسو بیا نتیایج ایین تحقیی ،
پژوهش کریمی و همکاران ( )7508با عنوان «بررسی نقش فناوریهای نوین در ورزش قهرمانی»
نشان داد که با استفاده از فناوریهای نوین ورزشی ،آمادهسازی ورزشیکاران ،قضیاوت ورزشیی و
نتیجهگیری قهرمانان ارتقا مییابد ،همچنین استفاده از فناوری نوین در افزایش انگییزه ،اعتمیاد
به نفس ،آماده سازی برای تمرین و در مجموع بر نتیجهگییری و قضیاوت بهتیر داوران اثرگیذار
بوده است .از طرفی بازاریابی ورزشی را نمونههای پیژوهش از تهدییدهیای مهیم در ایین زمینیه
برشمردند که اغلب در کشور ما به خوبی صورت نگرفتیه اسیت .گیرگینیو ( )5997در پیژوهش
خود عنوان داشته است بازاریابی و جذب منابع مالی موجب توسعه ورزش قهرمیانی و همچنیین
باعر مورد توجه قرار گرفتن بیشتر سازمانها وارگان ها میگردد.
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در ارتباط با ورزش حرفهای نقاط قوت باالتر از نقاط ضع قیرار گرفتیه اسیت .همچنیین در
زمینه عوامل بیرونی مشاهده میگردد که فرصتهیای ورزش حرفیهای نیروهیای مسیلح کشیور
دارای رتبه و مییانگین بیاالتری نسیبت تهدییدهای ورزش حرفیهای اسیت کیه در نتیجیه ایین
راهبردها ،بر اساس تجزیه و تحلیل میدل  ، swotدر موقعییت راهبیرد تهیاجمی (توسیعه) قیرار
میگیرند که به راهبرد شناخت اهرمهای نفوذ شناخته میشیود .نمونیههیای پیژوهش وضیعیت
ورزش حرفهای نیروهای مسلح را از هر دو جنبه درونی و بیرونی مناسب عنوان نمودهاند .شیاید
این به دالیلی مانند کم حاشیه بیودن ،حیطیه کیوچکتر ورزش حرفیهای نیروهیای مسیلح و در
اولویت نبودن ورزش حرفهای نسبت به اهداس دیگر ،در این سازمان باشد؛ برای مثیال پیژوهش
نادری نسب و همکاران ( )7509که موقعیت راهبرد تدافعی را برای فوتبال ایران نشان داده بود.
در ارتباط با عوامل درونی ورزش حرفهای نیروهای مسلح ،حرفهای شدن برخی از لیگهیای
ورزشی در کشور و تعمیم آن به ورزش نیروهای مسیلح کشیور و حضیور تماشیاگران و حامییان
معنوی ورزش حرفهای کشور از مهمترین نقاط قیوت ورزش حرفیهای کشیور اسیت و از طرفیی
مشکالت وضعیت حقوقی باشگاههای نیروهای مسیلح کشیور ،وجیود مشیکالت میالی در اغلیب
باشگاهها و فقدان تیمهای پایهای در باشگاههای نیروهای مسلح کشور از مهمتیرین ضیع هیای
ورزش حرفهای میباشد .در رابطه با نقطه قوت حمایت تماشاگران از ورزش حرفیهای در کشیور
که در این پژوهش به آن اذعان گردید ،هانس و گوتیر ( )7005عنوان نمودهانید کیه مهمتیرین
عامل در رون ورزش حرفهای ،افزایش تعداد تماشاگران است و از طرفیی دیگیر از نقیاط ضیع
ورزش حرفهای کشور که در این پژوهش به آنها پرداخته شده ،وجود مشیکالت میالی در اغلیب
باشگاهها است .در ارتباط با محیط بیرونی ورزش نیروهای مسلح ،وجود ورزشکاران عالقهمند به
ورزش حرفهای از مهمترین فرصتهیا مییباشید .عالقیه نسیل جیوان بیه ورزش در کشیور کیه
نمونههای آن را در استقبال جوانان کشور از مسابقات ورزشی به میزبانی کشور میبینیم و بعضیاً
حضور و عالقه آنان به تماشای ورزش ،رکوردهایی را در تعداد تماشاچی در آسیا و جهیان ثبیت
نموده (مانند تماشاگران رشتههای فوتبال،والیبال ،کشتی و ،)...شیاهد ایین مدعاسیت .از طیرس
دیگر ،وجود مشکالت اقتصیادی در جامعیه و انعکیاس آن بیه ورزش نیروهیای مسیلح کشیور و
استفاده سیاسی از ورزش حرفهای در کشور از مهمترین تهدیدها در این زمینه است که با نتایج
پژوهش لیو ( )5990و مک کری ( )5975همخوانی داشته است.

 / 662فصلنامۀ مدیریت نظامی ،سال هفدهم ،شمارۀ  ،5تابستان 7505

در نهایت با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد میگردد در جهت توسعه ورزش قهرمیانی و
حرفهای نیروهای مسلح کشور و با بهره گیری از استعدادهای بالقوه ،استاندارد کردن باشگاهها و
استفاده از حامیان ورزشی ،این بخش توسعه یابد و با استفاده از فرصتهایی مانند ترکیب جوان
کشییور و عالقییه وافییر مییردم بییه ورزش قهرمییانی و بییا اسییتفاده از ابزارهییایی ماننیید بازاری یابی و
خصوصیسازی ،ورزش قهرمانی و حرفهای در این بخیش توسیعه بیشیتری یابید .در نهاییت بیه
مدیران ورزشی نیروهای مسلح کشور پیشنهاد میگیردد بیا توجیه بیه موقعییت محافظیهکارانیه
ورزش قهرمانی نیروهیای مسیلح ،متولییان ایین بخیش از راهبردهیایی اسیتفاده نماینید کیه از
مزیتهای بالقوهای که در فرصتهای محیطی نهفته است ،بیرای جبیران نقیاط ضیع موجیود
استفاده کنند .همچنین پیشنهاد میگردد بیا توجیه بیه نتیایج ایین پیژوهش و وضیعیت ورزش
قهرمانی و حرفهای و مشخص شدن نقاط قوت ،ضع  ،فرصتها و تهدییدها در ورزش نیروهیای
مسلح ،مدیران ورزشی نیروهای مسلح بیا تعییین راهبردهیا و هیدسهیای مشیخص بیه تیدوین
برنامههای کوتاه مدت و بلندمدت در ورزش نیروهای مسلح پرداختیه و بیه توسیعه ایین بخیش
بپردازند.
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