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چکیده
سازمانها در قرن بیست و یکم با عوامل محیطی نامطمئن ،تغییر و تحوالت فناوری ،مشتریگرایی و رقابت سرسامآور
روبرو هستند .از مهمترین راهکارها برای مقابله با این محیط پویا ،افزایش توانمندیها ،رشد و بقای بلندمدت ،بهرهگیری
از فرصتها و رویارویی با تهدیدها ،بهکارگیری مدیریت استراتژیک میباشد .هدف کلی این تحقیق ،تدوین برنامه
استراتژیک (راهبردی) باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی ارتش است .این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و در حوزه
مطالعات استراتژیک قرار میگیرد .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران ،کارشناسان و کارکنان باشگاه فرهنگی
ورزشی نیروی زمینی به تعداد  45نفر است که به دلیل محدود بودن از سرشماری استفاده گردید .با استفاده از روش
دلفی ،جلسات و چندین مرحله تحلیل راهبردی ابتدا ذینفعان درونی و بیرونی ،بیانیه مأموریت ،ارزشهای کلیدی و
چشمانداز باشگاه تدوین گردید؛ سپس عوامل داخلی و خارجی تعیین و ماتریس  SWOTتشکیل و موقعیت
استراتژیک باشگاه مشخص گردید .استراتژیهای مناسب برای باشگاه نیروی زمینی ارتش تدوین و با استفاده از روش
ماتریس برنامهریزی استراتژی کمی ( )QSPMاولویتبندی شدند .بر اساس نتایج تحقیق ،مهمترین استراتژیهایی که
باشگاه میتواند اجرا کند عبارتند از :توانمندسازی منابع انسانی باشگاه ،افزایش منابع مالی باشگاه ،توسعه ساختار
باشگاه ،توسعه زیرساختها ،تجهیزات ،اماکن و تأسیسات ورزشی باشگاه.
واژههای کلیدی :باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی ،تجزیهوتحلیل  ،SWOTماتریس برنامهریزی استراتژی
کمی (.)QSPM
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مقدمه
مطالعات مختلف نشان میدهد که تدوین استراتژی (راهبرد) مناسب در موفقیت بسیاری از
سازمانها و پروژهها تأثیرات قابلتوجهی داشته است (نگویان وهادی کوزمو .)2017 1،امروزه
جایگاه برنامهریزی استراتژیک (راهبردی) ،نه تنها به لحاظ نقش آنها در پیادهسازی
استراتژیهای سازمانی ،بلکه به این دلیل که میتوانند به یک منبع پایدار مزیت رقابتی تبدیل
شوند ،اهمیت زیادی دارد (وانگ و شیو .)2018 2،مطالعه مادرا و همکاران )2017( 3نشان
میدهد که چگونه مدیریت استراتژیک میتواند بر عملکرد سازمان تاثیر داشته باشد .این
محققان نقش مدیریت استراتژیک را در موفقیت ضروری میدانند و آن را عاملی برای افزایش
بهرهوری سازمان تلقی میکنند (مادرا و همکاران.)2017 ،
در سالهای اخیر تغییرات سریع و گستردهای در زمینههای مختلف علوم و تکنولوژی به
وقوع پیوسته که اغلب سازمانهای سنتی و بوروکراسی دولتی و تشکیالت قدیمی بخش
خصوصی را با مشکالت بیشماری مواجه کرده است .در این شرایط متغیر و نامطمئن ،تحوالت
محیطی و لزوم همگامی با این تحوالت ،یکی از مهمترین عوامل بقا و پیشرفت سازمانها،
استراتژی محوری و حرکت به سمت شیوههای نوین مدیریت ،از جمله مدیریت استراتژیک4
است .برنامهریزی استراتژیک ،از یک طرف آینده نگر بوده و از طریق پیشبینی تحوالت آتی
اقدامات مناسب را تنظیم میکند .از طرف دیگر ،گرایش و ارتباط تنگاتنگی با محیط دارد و از
این لحاظ میتواند به سرعت از تغییرات محیط با خبر شده و با بسط تفکر استراتژیک ،واکنش
مناسب و سریع نشان دهد (الوانی.)1387 ،
در هزاره سوم ،سازمانهای ورزشی مانند بیشتر سازمانها و نهادهای سایر حوزهها برای بقا
و دوام در عرصه رقابت جهانی به سازمان استراتژیک محور تبدیل شدهاند .به طوری که اغلب
سازمانهای ورزشی بر حسب مأموریت خود ،استراتژی مورد نیاز را تهیه و با اجرای آن به
موفقیتهای خوبی دست یافتهاند .با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع ،برنامه استراتژیک
سازمانهای ورزشی متعددی از جمله فدراسیون کشتی ،فدراسیون تکواندو و سایر
1
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فدراسیونهای ورزشی تهیه شده است (سجادی .)1390 ،باشگاههای ورزشی نیز همانند سایر
سازمانهای ورزشی و بهعنوان یکی از مهمترین اجزای صنعت ورزش ،نیازمند برنامهریزی
استراتژیک و پیادهسازی درست آن هستند (اکبریان و همکاران.)2016،
جانسون و همکاران ( )2016معتقدند ،یک برنامه استراتژیک در باشگاههای ورزشی به
مدیران کمک میکند تا موقعیت رقابتی خود ،اولویتهای اعضاء و وضعیت مالی باشگاه به
خوبی شناخته شود .در یک اقتصاد ضعیف و شکننده ،برنامه استراتژیک ،بهترین گزینهها را
برای رشد و دستیابی باشگاه به بهترین وضعیت ارائه میکند .به زعم رابینسون ( )1396الزم
است مدیران باشگاه محدوده ارائه خدمات باشگاه را درک کرده و معین کنند که چگونه برای
تحقق اهداف در هر یک از زیر واحدهای باشگاه برنامهریزی میکنند .این اهداف ،مسیر حرکت
را برای کارکنان تعیین و سنجههای عملکردی باشگاه را مشخص میکند .به نظر میرسد
برنامهریزی استراتژیک در سازمانهای ورزشی منجر به انجام اثربخشتر و کارآمدتر
مسئولیتهای باشگاه ،رشد اصولی ورزش قهرمانی و همگانی ،توسعه اصول و آرمانها و
همچنین کسب جایگاه بهتر در عرصههای ملی و بینالمللی میگردد (کریمادیس.)2008 1،
ازاینرو باشگاهی که بتواند چشمانداز ،مأموریت ،اهداف و وضعیت موجود خود را به درستی
شناسایی کند ،مقصد مناسب خویش را تشخیص دهد و نحوه رسیدن به آنجا را معیّن نماید،
میتواند با استفاده از فرایند برنامهریزی استراتژیک ،با چالشهای آینده ورزش در حیطه کاری
خود چاره انداشی و مقابه نماید( .تربتی و همکاران.)2015 ،
لذا در این تحقیق تالش میشود تا با بهرهگیری از شیوههای علمی ،به تدوین برنامه
استراتژیک باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران بپردازیم و به
این سواالت پاسخ دهیم :تعریف و تشخیص ذینفعان درونی و بیرونی باشگاه ،تدوین بیانیه
چشمانداز باشگاه ،بیانیه مأموریت باشگاه ،ارزشهای کلیدی باشگاه ،قوتها ،ضعفها ،فرصتها
و تهدیدهای باشگاه و در نهایت تدوین استراتژیهای باشگاه فرهنگی ورزشی نزاجا و رتبهبندی
ب برنامهریزی استراتژیک .با این امید که نتایج حاصل از انجام این پژوهش بتواند به
آنها در قال ِ
بهرهوری بیشتر ،ارتقای جایگاه ملی و بینالمللی و در مجموع به رشد و توسعه ورزش ،آرمانها
و اهداف باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران کمک کند.
.Kriemadis
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ادبیات تحقیق
تحلیل SWOT

تحلیل  SWOTبرای اولین بار در سال  1950توسط دو دانشآموختهی مدرسه بازرگانیهاروارد
به نامهای جورج آلبرت اسمیت و رولند کریستنسن مطرح شد .برای تعیین موقعیتهایی که
باید در آنها انطباق و اصالحات الزم انجام پذیرد ،تکنیکهای مختلفی را میتوان در نظر گرفت.
یکی از این تکنیکها شامل بحث در مورد نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها است که
معموال از آن بهعنوان تجزیه و تحلیل  SWOTیاد میشود .تجزیه و تحلیل  SWOTبه طور
گسترده در صنایع دیگر مورد استفاده قرار گرفته است (کاوچی و مدیز.)2008 ،
تجزیه و تحلیل نقاط قوّت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدهای یک سازمان برای بسیاری از
محققان ،مترادف با «تجزیه و تحلیل استراتژیک» است (تقی بیگلو و همکارانSWOT .)2011 1،
سر واژۀ عبارتهای قوتها 2،ضعفها 3،فرصتها4و تهدیدها5به شرح زیر است:
● قوتها :عبارتند از فعالیتهایی که سازمان در آنها به خوبی عمل میکند یا منابعی که
تحت کنترل سازمان هستند؛ مانند مهارتها ،شایستگیهای متمایز ،قابلیتها ،مزایای رقابتی یا
منابعی که سازمان از آنها برای انتخاب یک استراتژی استفاده میکند.
● ضعفها :عبارتند از فعالیت هایی که سازمان در آنها عملکرد خوبی ندارد یا منابعی که
میبایست در اختیار داشته باشد ،اما ندارد؛ مانند نبودن مهارتها ،نبودن شایستگیهای متمایز،
نبودن مزایای رقابتی یا وجود نداشتن منابع
● فرصتها :عبارتند از موقعیتهایی که مزایای آنها کامالً روشن است و احتماالً اگر
فعالیتهای معیّنی انجام شود ،میتوانند تحقق پیدا کنند.
● تهدیدها :عبارتند از موقعیتهایی که به طور بالقوه دارای وقایع و نتایج مضر هستند که
ل پویا مقابله شود.
باید برای جلوگیری از بروز مشکل ،با این موقعیتها به شک ِ
1
. Taghibigloo et al
2.Strenghths
3
. Weaknesses
4
. Opportunities
5. hreats
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مدیریت استراتژیک
بلوم استروم )2006( 1مدیریت استراتژیک را برخورد نظام یافته با یک وظیفه بزرگ و یک
مسئولیت روز افزون در قلمرو مدیریت عمومی میداند؛ به گونهای که موفقیت سازمان را
تضمین و از پیشامدهای ناگهانی پیشگیری کند و سازمان را با بستر حرکت خود ،یعنی محیط،
ارتباط دهد .مدیریت استراتژیک را میتوان بهعنوان فرایند تفکر استراتژیک ،برنامهریزی،
سازماندهی ،اجرا ،هماهنگی و کنترل فعالیتهایی تعریف کرد که برای تنظیم روابط سازمان با
محیط بیرونی و تعیین مسیر حرکت سازمان برای رسیدن به چشمانداز ،صورت میگیرد
(آمبزی و مالودوونی .)2009 ،برنامهریزی و مدیریت راهبردی ،راهی برای کمک سازمانها و
جوامع ،برای روبرو شدن با تغییرات سریع محیطی است .در واقع ،برنامهریزی جامع ،اقدامی
است موثر در برابر جهان پررقابت و در حال تغییر؛ زیرا امکانات و محدودیتهای درونی و
بیرونی سازمان را مد نظر دارد و پیشبینیهای خود را با توجه به آنها انجام میدهد.

پیشینه تحقیق
سجادی و همکاران ( )2019به تجزیه و تحلیل بازاریابی لیگ برتر بدمینتون ایران بر اساس
مدل  SWOTپرداختند .نتایج نشان داد که بازاریابی لیگ برتر دارای  10نقطه قوت 10 ،نقطه
ضعف و  10تهدید است که برای داشتن یک لیگ پویا باید تهدیدها را به فرصت و ضعفها را به
قوّت تبدیل کرد .تاکانو و همکاران ( )2019از مدل ترکیبی  SWOTو  AHPبرای برنامهریزی
استراتژیک بازاریابی احیاء گردشگری :مطالعه موردی سریالنکا استفاده کردند .آنها با استفاده از
تکنیک  SWOTعوامل درون و برون صنعت را بررسی کردند و جهت اولویتبندی و وزن دهی از
فرایند سلسله مراتبی استفاده کردند .نتایج نشان داد که استراتژی ارتباطی و تفکیکی
محافظهکارانه با استراتژی ترغیبی بازاریابی بهترین استراتژیها بودند .دیمیتریوس ()2018
مقالهای تحت عنوان " توریسم در یونان :تحلیل استراتژیک و چالشها" انجام داد .نتایج این مقاله
پیشنهاد کرد که صنعت گردشگری کشور یونان به استراتژی جامع و همچنین جهتگیریهای
متعدد استراتژیک ،اهداف و وظایفی که هدفشان پیشبرد گردشگری یونان باشد نیاز دارد.

1. Blomstrom
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لی و لیو ( )2017پژوهشی تحت عنوان تدوین استراتژی برای نواحی مرکزی تایوان انجام دادند.
در این مدل آنها مدل  AHPرا با  SWOTجهت ایجاد یک مدل قابلسنجش ترکیب کردند و
سپس با استفاده از این مدل به تدوین استراتژی  9ناحیه در تایوان پرداختند .برای تعیین
معیارها از روش دلفی فازی استفاده کردند و وزن را با ماتریس مقایسات زوجی تعیین کرده و از
طریق پرسشنامه توزیعشده بین  45متخصص عملکرد نواحی را با هم مقایسه کردند.
استریگا و همکاران ( )2016از رویکرد  ANP-SWOTجهت حداقلسازی آثار محیطی در
نتیجهی فعالیت معادن کاری انجام دادند .آنها توسعه پایدار را در بافت صنعت معدن بررسی و
با استفاده از رویکرد  ANP-SWOTاستراتژیهایی برای صنعت و دولت ارائه کردند که اگر
بهکار گرفته شوند ،موجب بهبود عملکرد محیطی و ایجاد یک چارچوب برای توسعه پایدار در
صنعت معدن کاری میشود.
کاراداکیس1و همکاران ( )2010در پژوهش خود با عنوان "رویکرد استراتژیک با تأکید بر
 "SWOTبرای نفوذ در رویدادهای ورزشی بزرگ (مطالعه مورد المپیک آتن) به این نتیجه
رسیدند که عمدهترین نقاط قوت ،داشتن زیرساختهای ویژه ،داوطلبان ،اقتصاد قوی و حمایت
سیاسی قوی ،عمدهترین فرصتها شامل :رشد صنعت توریسم ،توسعه تجارت ،افزایش کیفیت
زندگی ،رشد و توسعه زیرساختها و عمدهترین تهدیدها شامل :هزینه رویدادها ،آلودگی ،اعتماد
به رویداد و بازسازی اقتصاد و جابهجایی ساکنین محل برگزاری است.
دزفولی و همکاران ( )1397به تدوین برنامه راهبردی ورزش همگانی در شرکت ملی نفت
ایران پرداختند .نتایج نشان داد که ورزش همگانی شرکت ملی نفت ایران در موقعیت
راهبردی WTقرار دارد؛ بنابراین شرکت ملی نفت ایران برای به حداقل رساندن ضعفها و دوری
از تهدیدها باید از راهبرد تدافعی (تغییر یا رها کردن) استفاده کند .برقی و شاهی ( )1397در
تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی در استان اردبیل نشان دادند که ورزش همگانی استان
اردبیل در ناحیه  WOقرار گرفته است .لذا بایستی از استراتژیهای محافظه کارانه بهره برد.
مهمترین اسراتژیهای توسعه ورزش همگانی اردبیل ،شامل ارتقای فرهنگ ورزش همگانی،
توسعهی کمی و کیفی دسترسی به فضا و امکانات ورزش همگانی ،تشویق و ترغیب مردم به

1
. Karadakys
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مشارکت در ورزش میباشد .آقایی و فتحی ( )1397به بررسی قوتها ،ضعفها ،فرصتها و
تهدیدهای هیات ف وتبال شهرستان پارس آباد پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد ،وجود
استعدادهای فراوان ،مشارکت جوانان در فوتبال و مراکز استعدادیابی از مهمترین نقاط قوت ،عدم
توزیع امکانات ورزشی ،ناهماهنگی در برگزاری مسابقات و مشکالت مالی از مهمترین نقاط ضعف،
گرایش جوانان به فوتبال و وجود افراد تحصیل کرده در این رشته از مهمترین فرصتها و همچنین
ضعف مالی خانوادهها ،کمبود چمن و افزایش هزینههای ساخت اماکن ورزشی از مهمترین
تهدیدهای هیات فوتبال شهرستان است .شعبانی بهار و همکاران ( )1396در تحقیقی تحت عنوان
تدوین برنامه راهبردی بازاریابی باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران به روش  SWOTنشان دادند که
جایگاه بازیاریابی در فوتبال در موقعیت تهاجمی قرار دارد و مهمترین اهداف با توجه به آزمون
فریدمن ،تدوین قوانین حمایتی ،تسهیلی و تشویقی برای مشارکت کنندگان است .حسینی ()1392
به شناسایی قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری
اسالمی ایران و تنگناها و چالشهای فراروی آن پرداخت .شعبانی و همکاران ( )1390کمبود بودجه
و امکانات مالی ،عدم توجه رسانهها ،کمبود تجهیزات و امکانات ،ضعف مدیریتی ،کمبود برگزاری
مسابقات ،کمبود مربیان مجرب ،نبود لیگ منظم و کمبود استعداد را از مهمترین چالشهای ورزش
دو و میدانی در ایران میداند.
در برنامه استراتژیک وزارت ورزش آفریقای جنوبی ( ،)2016-2012چشمانداز آن شامل
فعال بودن و برنده شدن مردم و مأموریت آن شامل ترویج و توسعه ورزش و آمادهسازی
اقتصادی -اجتماعی میباشد .در این برنامه ارزشهای کلیدی شامل پاسخگویی و تعهد
مسئولین ،مردم محوری ،فداکاری ،شفافیت و همکاری گروهی بود ( .)www.srsa.govواحدی
( )1388در تحقیقی تحت عنوان "تبیین ورزش همگانی استان اصفهان بر اساس مدل
 ،"SWOTبه این نتیجه رسید که ورزش همگانی استان اصفهان در بعد درونی ،دارای  12ضعف
و  10قوت است .نبودن استراتژی مناسب ،استفاده نکردن از متخصصان ،توجه ناکافی به
گروههای خاص ،تبلیغات ضعیف و کیفیت پایین امکانات ورزشی را به ترتیب مهمترین عوامل
ضعف ورزش همگانی استان اصفهان و همچنین مشارکت مردم ،کمیت اماکن ورزشی ،کارآیی
ورزش در جذب مردم به فعالیت هدفدار و فرهنگ موجود را به ترتیب از مهمترین عوامل قوت
ورزش همگانی استان اصفهان شمردند .باشگاه قایقرانی رویال یاخت ویکتوریا برنامه استراتژیک
خود را برای یک دورهی  5ساله تدوین نمود .چشمانداز باشگاه :این باشگاه یک باشگاه برجسته
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در استرالیا خواهد بود .مأموریت باشگاه :توسعه ورزشهای موجسواری .اهداف :توسعه تسهیالت
این رشته ،بهبود وضعیت مالی و تجاری ،افزایش میزان عضویت و خدماترسانی و توسعه
بازاریابی و ارتباطات خواهد بود ( .)www.rycv.yachting.orgسیف پناهی ( )1388در پژوهشی
که با عنوان "طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان" صورت گرفت،
به این نتیجه رسید که جایگاه استراتژیک ورزش قهرمانی استان کردستان در منطقهی تدافعی
قرار دارد و مسئوالن ورزش استان -بهخصوص ادارهی کل تربیتبدنی -باید برنامههای خود را
برای برطرف کردن ضعفها و تهدیدهای ورزش قهرمانی متمرکز کنند.
همتی نژاد ( )1387در تحقیقی به برنامهریزی راهبردی فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب
جمهوری اسالمی ایران پرداخت و به این نتیجه رسید که نقاط قوت درونی ،باعث تقویت راهبردها
شده و در صورت عملی کردن راهبردهای مرتبط ،هر یک از تهدیدها به فرصت تبدیل خواهد شد.
متاسفانه به حوزهی باشگاههای فرهنگی ورزشی ،توجّه کمتری شده است .باشگاههای
فرهنگی ورزشی نیروی زمینی ارتش از این قاعده مستثنی نیست و علیرغم موفقیتهایی که
کسب نموده ،نتوانسته خود را در جایگاه مطلوبی قرار دهد .لذا محقق بر این باور است که
باشگاههای فرهنگی ورزشی نیروی زمینی ارتش ،باید با شناخت دقیقِ قوتها ،ضعفها،
فرصتها و تهدیدهای باشگاه اقدام به برنامهریزی استراتژیک کند تا مدیران این باشگاه را در
دست یافتن به اولویتها و استراتژیهای اثر بخش یاری نماید.

روش تحقیق
بهطورکلی پژوهش را بر اساس نتیجه ،هدف و نوع دادهها ،میتوان در یک الگوی سهشاخهای در
کنار یکدیگر نشان داد .چون هدف این پژوهش ،تدوین و توسعه استراتژیها میباشد ،از نظر
هدف ،کاربردی و توسعهای و از نظر گردآوری دادهها ،پیمایشی است .جامعه آماری تحقیق 45
نفر است که شامل کلیه ذینفعان و مخاطبان اصلی باشگاه فرهنگی ورزشی فرهنگی ورزشی
نیروی زمینی میباشد .به دلیل محدود بودن جامعه آماری از سرشماری استفاده گردید .در این
تحقیق برای گردآوری اطالعات مورد نیاز از روشهای زیر استفاده شد:
 بررسی اسناد و مدارک موجود مربوط به سوابق و فعالیتهای گذشته و جاری باشگاه فرهنگی
ورزشی نیروی زمینی ،قوانین و مصوبات باالدستی و سایر اطالعات مورد نیاز
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بررسی مطالعات و برنامههای تدوینشده قبلی باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی.

نظرسنجی از ذینفعان باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی و نخبگان با استفاده از

ابزار پرسشنامه؛ لذا برای انجام این تحقیق اقدامات و فعالیتهایی طی مراحل زیر انجام گرفت:
 -1برگزاری جلسات هماهنگی با مسئوالن باشگاه و مطرح کردن کلیات موضوع و برنامه؛
 -2انجام مطالعات تطبیقی با برنامه استراتژیک برخی باشگاههای معتبر ورزشی؛
 -3گردآوری اطالعات بر اساس نتایج آماری مربوط در جلسات شورای راهبردی تدوین برنامه؛
 -4بحث و بررسی و تبادلنظر بین اعضا ،در مورد هر کدام از نتایج بحث.
یافتههای پژوهش
ذینفعان درونی
بر اساس نتایج دادههای حاصل از پرسشنامه باز ،مصاحبه و جلسات شورای راهبری؛ عوامل زیر
بهعنوان ذینفعان درونی باشگاه محسوب گردیدند:
 .1مدیریت باشگاه
 .2کارکنان باشگاه
 .3سربازان ورزشکار قهرمان
 .4سایر ورزشکاران رشتههای ورزشی
 .5مربیان و سرپرستان کلیه رشتهها و گروههای ورزشی
ذینفعان بیرونی
بر اساس نتایج دادههای حاصل از پرسشنامه باز ،مصاحبه و جلسات شورای راهبری؛ عوامل زیر
بهعنوان ذینفعان بیرونی باشگاه محسوب گردیدند:
 .1سازمان تربیتبدنی ارتش جمهوری اسالمی ایران
 .2سازمان تربیتبدنی نیروهای مسلح
 .3بانوان ورزشکار کارکنان نیروی زمینی ارتش
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 .4فرزندان ورزشکار کارکنان نزاجا
 .5فدراسیونهای ورزشی
 .6وزارت ورزش و جوانان
 .7شهروندان
 .8رسانهها
مأموریت و بیانیه مأموریت باشگاه
بر اساس نتایج دادههای حاصل از پرسشنامه باز ،مصاحبه و جلسات شورای راهبری؛ عوامل زیر
بهعنوان مأموریت و بیانیه ماموریت باشگاه محسوب گردیدند:


ارتقای سطح سالمت و باال بردن توان جسمی کارکنان



بهبود کیفیت زندگی کارکنان نزاجا

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

ارتشهای جهان


توجه به ارزشهای اخالقی و منش پهلوانی از طریق ورزش



ترویج و توسعه ورزش همگانی در بین کارکنان نزاجا و خانوادههای آنها

بیانیه مأموریت باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی
ی است که ضمن توجه به
« باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی یک باشگاه فرهنگی ورزش ِ
ارزشهای اخالقی ،فرهنگسازمانی و منش پهلوانی تمام تالش خود را وقف خدمت به جامعه
ورزش کارکنان نزاجا و خانواده کارکنان نزاجا و کارکنان وظیفه جهت شرکت در رویدادهای
ورزشی نموده است و برای کسب جایگاه برتر در رویدادهای ورزش قهرمانی نیروهای مسلح،
ملی و بینالمللی از هیچ تالشی فروگذار نخواهد بود .این باشگاه با تاکید بر ورزش همگانی
زمینه مشارکت کارکنان نزاجا در فعالیتهای ورزشی و باال بردن توان جسمانی و روحی و روانی
آنهارا فراهم آورده است».
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ارزشهای کلیدی باشگاه
بر اساس نتایج دادههای حاصل از پرسشنامه باز ،مصاحبه و جلسات شورای راهبری؛ عوامل زیر
بهعنوان ارزشهای کلیدی باشگاه محسوب گردیدند:
 .1نظم و انضباط در مجموعه باشگاه
 .2توجه به ارزشهای اخالقی
 .3رعایت شان و احترام برای افراد
 .4توانمندسازی کارکنان نزاجا
 .5بهبود مستمر
 .6رعایت استانداردها در زمینه مسائل کاری
 .7تفکر برنامه محوری
چشمانداز باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی
بر اساس نتایج دادههای حاصل از پرسشنامه باز ،مصاحبه و جلسات شورای راهبری؛ چشمانداز
و بیانیه چشمانداز باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی بدینصورت تدوین گردید:
«مشارکت حداکثری کارکنان نزاجا در فعالیتهای ورزشی کسب جایگاه نخست در بین
سازمانهای ورزشی نیروهای مسلح ،حضور موثر و قدرتمند در مسابقات ارتشهای جهان».
نقاط قوت باشگاه فرهنگی ورزشی نزاجا
بر اساس نتایج دادههای حاصل از پرسشنامه باز ،مصاحبه و جلسات شورای راهبری؛ نقاط قوت
درونی باشگاه فرهنگی ورزشی نزاجا پس از ویرایش نهایی بهصورت زیر مشخص گردید:
تمرکز بر رشتههای کاربردی نظامی مانند پنجگانه نظامی ،تیراندازی ،شنا و  ...؛

وجود منابع انسانی کیفی اعم از کارکنان ،کادر فنی ،مربیان و ورزشکاران مطرح و

موفق در سطح نزاجا؛
دارا بودن فضاهای ورزشی مناسب؛

وجود افراد تحصیلکرده تربیتبدنی در گرایشهای مختلف در سطح نزاجا؛

توجه به ارزشهای اخالقی و منش پهلوانی؛

دارا بودن شرایط درآمدزایی با توجه به موقعیت فضاهای ورزشی موجود.
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نقاط ضعف باشگاه
بر اساس نتایج دادههای حاصل از پرسشنامه باز ،مصاحبه و جلسات شورای راهبری؛ نقاط ضعف
درونی باشگاه فرهنگی ورزشی نزاجا پس از ویرایش نهایی بهصورت زیر مشخص گردید:
 .1تخصیص اعتبار محدود ،علیرغم تعدّد رشتههای ورزشی و گستردگی حوزه فعالیت؛
 .2توجه ناکافی به ورزش بانوان و نداشتن اماکن و تأسیسات ورزشی اختصاصی جهت آنها؛
 .3انتصاب افراد غیر مرتبط و غیرمتخصص در ساختار تربیتبدنی؛
 .4ضعف در ارتباط با رسانههای مختلف ورزشی نسبت به پوشش فعالیتهای باشگاه؛
 .5محدودیت ساختار تربیتبدنی و نبودن بخشهای مانند بخشهای سیستمهای اطالعات
مدیریت ،حقوقی ورزشی و پزشکی ورزشی
فرصتهای بیرونی باشگاه
بر اساس نتایج دادههای حاصل از پرسشنامه باز ،مصاحبه و جلسات شورای راهبری؛ فرصتهای
بیرونی باشگاه فرهنگی ورزشی نزاجا پس از ویرایش نهایی بهصورت زیر مشخص گردید:
 .1وجود فضاهای ورزشی در سایر یگانهای نزاجا؛
 .2امکان بهرهمندی از سربازان قهرمان رشتههای مختلف ورزشی؛
 .3حمایتهای سازمان تربیتبدنی ارتش و نیروهای مسلح از باشگاه؛
 .4وجود استعدادهای نخبه ورزشی و مربی در بین کارکنان نزاجا؛
 .5وجود استعدادهای نخبه ورزشی در بین خانوادههای کارکنان نزاجا؛
 .6برگزاری مسابقات ارتشهای جهان در رشتههای مختلف ورزشی در سال.
تهدیدهای باشگاه
بر اساس نتایج داده های حاصل از پرسشنامه باز ،مصاحبه و جلسات شورای راهبری؛ تهدیدهای
بیرونی باشگاه فرهنگی ورزشی نزاجا پس از ویرایش نهایی بهصورت زیر مشخص گردید:
 .1کاهش اعتبار واگذاری به ورزش کشور و باشگاههای ورزشی ناشی از مشکالت اقتصادی؛
 .2افزایش هزینههای باشگاه بهویژه سقف قراردادهای ورزشکاران و کادر فنی؛
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 .3کاهش سهمیه واگذاری سرباز قهرمان به علت کثرت سازمانهای ورزشی در نیروهای مسلح؛
 .4توجه ناکافی به ورزش بانوان در سطح نیروهای مسلح؛
 .5تغییر کاربری اماکن ورزشی موجود توسط سایر سازمانها؛
 .6محدود بودن هواداران باشگاه.
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ( )EFEباشگاه فرهنگی ورزشی نزاجا
ط جامعه آماری و
پس از تکمیل پرسشنامه با ِز شناسایی فرصتها و تهدیدهای باشگاه توس ِ
اجرای تکنیک دلفی؛ عوامل خارجی اثرگذار بر باشگاه شناساییشده و سپس در قالب فرصتها
و تهدیدهای باشگاه به لحاظ اهمیت در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ( )EFEمورد ارزیابی و
سنجش قرار گرفت که نتایج آن در جدول زیر مشاهده میشود.
جدول  :1ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ( )EFEباشگاه فرهنگی ورزشی نزاجا

ردیف

عوامل داخلی باشگاه (فرصتها ( ،)Oتهدیدات ())T

وزن

امتیاز

امتیاز
وزندار

فرصتها ()O
O1

وجود فضاهای ورزشی در سایر یگانهای نزاجا

0/07

3

0/21

O2

امکان بهرهمندی از سربازان قهرمان رشتههای مختلف
ورزشی

0/09

3

0/27

O3

حمایتهای سازمان تربیتبدنی ارتش و نیروهای مسلح از
باشگاه

0/09

4

0/36

O4

وجود استعدادهای نخبه ورزشی و مربی در بین کارکنان
نزاجا

0/08

3

0/24

O5

وجود استعدادهای نخبه ورزشی در بین خانوادههای کارکنان
نزاجا

0/08

4

0/32

O6

برگزاری مسابقات ارتشهای جهان در رشتههای مختلف
ورزشی در سال

0/07

3

0/21

تهدیدات ()T

طراحی و تدوین برنامه استراتژیک باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی69 / ...
T1

کاهش اعتبار واگذاری به ورزش کشور و باشگاههای ورزشی
ناشی از مشکالت اقتصادی

0/10

1

0/10

T2

افزایش هزینههای باشگاه از جمله هزینههای مربوط به
حملونقل و اعزام تیمهای ورزشی

0/07

2

0/14

T3

کاهش سهمیه واگذاری سرباز قهرمان به علت کثرت
سازمانهای ورزشی در نیروهای مسلح

0/08

1

0/08

T4

توجه نا کافی به ورزش بانوان در سطح نیروهای مسلح

0/09

2

0/18

T5

تغییر کاربری اماکن ورزشی موجود توسط سایر سازمانها

0/08

1

0/08

T6

محدود بودن هواداران باشگاه

0/09

1

0/09

1

-

2/28

جمع کل

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( )IFEباشگاه فرهنگی ورزشی نزاجا:
ط جامعه آماری و
پس از تکمیل پرسشنامه با ِز شناسایی فرصتها و تهدیدهای باشگاه توس ِ
اجرای تکنیک دلفی؛ عوامل داخلی تأثیرگذار بر باشگاه شناساییشده و سپس در قالب قوتها و
ضعفها به لحاظ اهمیت در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( )IFEمورد ارزیابی و سنجش قرار
گرفت.
جدول  :2ماتریس ارزیابی عوامل داخلی باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی در قالب قوتها و
ضعفهای باشگاه

ردیف

عوامل داخلی باشگاه (قوتها ( )Sضعفها ())W

وزن

امتیاز

امتیاز
وزندار

قوتها ()S
S1

وجود فضاهای خالی جهت احداث اماکن ورزشی

0/10

3

0/30

S2

تمرکز بر رشتههای کاربردی نظامی

0/9

3

0/27

S3

موقعیت مکانی مناسب اماکن ورزشی جهت درآمدزایی

0/11

4

0/44

S4

وجود افراد تحصیلکرده تربیتبدنی در بین کارکنان نزاجا

0/11

3

0/33

S5

توجه به ارزشهای اخالقی و پهلوانی

0/10

4

0/40
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ضعفها ()W
W1

توجه ناکافی به ورزش بانوان

0/10

1

0/10

W2

انتصاب افراد غیرمتخصص در ساختار باشگاه

0/10

2

0/20

1 0/010

0/10

0/09

2

0/18

0/10

1

0/10

1

-

2/42

W3

محدودیت در ساختار تربیتبدنی جهت بهکارگیری افراد
متخصص
فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات و تاسیات باشگاه

W4
W5

نبودن بخشهایی مانند بازاریابی ورزشی ،حقوق ورزشی،
پزشکی ورزشی و  ....در ساختار باشگاه

جمع کل

ماتریس ارزیابی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای باشگاه
با عنایت به ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی که به ترتیب در جداول  1و  2آمدهاند،
ماتریس سوات را به شرح زیر تشکیل میدهیم.
جدول  :3ماتریس ارزیابی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها وتهدیدهای باشگاه ()SWOT
نقاط ضعف باشگاه ()W

نقاط قوت باشگاه ()S

 .1وجود فضاهای خالی جهت
 .1توجه ناکافی به ورزش بانوان
 .2انتصاب افراد غیرمتخصص در احداث اماکن ورزشی
 .2تمرکز بر رشتههای کاربردی
ساختار باشگاه
 .3محدودیت در ساختار تربیتبدنی نظامی
 .3موقعیت مکانی مناسب
جهت بهکارگیری افراد متخصص
 .4فرسودگی و قدیمی بودن اماکن ورزشی جهت درآمدزایی
 .4وجود افراد تحصیلکرده
تجهیزات و تاسیسات باشگاه
 .5نبودن بخشهایی مانند بازاریابی تربیتبدنی در بین کارکنان
ورزشی ،حقوق ورزشی ،پزشکی نزاجا
ورزشی و  ....در ساختار باشگاه

 .5توجه به ارزشهای اخالقی و
پهلوانی

طراحی و تدوین برنامه استراتژیک باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی71 / ...
فرصتهای باشگاه ()O

استراتژیهای

ضعف

فرصت استراتژیهای فوت فرصت
()SO

 .1وجود فضاهای ورزشی در ()WO
سایر یگانهای نزاجا
 .1ارتقاء و توسعه ورزش بانوان ( .1 ،w1توسعه ورزشهای کاربردی
()S2،O3،O4،O6
 .2امکان بهرهمندی از سربازان )O1،O3،O5
در
کرسی
کسب
قهرمان رشتههای مختلف  .2توسعه ساختار باشگاه (.2 ،W3،W5
ورزشی
فدراسیونهای ورزشی ملی و
)O3،O2
 .3حمایتهای سازمان  .3توسعه زیرساختها ،تجهیزات ،بینالمللی ()O6،O3،S4،S1
تربیتبدنی ارتش و نیروهای اماکن و تأسیسات ورزشی باشگاه
مسلح از باشگاه
()O3,O1,W4
 .4وجود استعدادهای نخبه
ورزشی و مربی در بین کارکنان
نزاجا
 .5وجود استعدادهای نخبه
ورزشی در بین خانوادههای
کارکنان نزاجا
 .6برگزاری مسابقات ارتشهای
جهان در رشتههای مختلف
ورزشی در سال
تهدیدهای باشگاه ()T

استراتژیهای ضعف و تهدید استراتژیهای قوت و تهدید
()ST

 .1کاهش اعتبار واگذاری به ()WT
افزایش منابع مالی باشگاه  .1توجه به ارزشهای اخالقی و
ورزش کشور و باشگاههای .1
منش پهلوانی باشگاه به منظور
ورزشی ناشی از مشکالت ()T2,T1,W5
اقتصادی
تعامل با رسانهها بهمنظور جلب توجه هواداران
.2
 .2افزایش هزینههای باشگاه از
جمله هزینههای مربوط به
حملونقل و اعزام تیمهای
ورزشی
 .3کاهش سهمیه واگذاری
سرباز قهرمان به علت کثرت

پوشش فعالیتها و افزایش منابع ()T4,T6,S5,S4,S3
درآمدی از اسپانسرها و صداوسیما  .2توانمندسازی منابع انسانی
()T1 ،T2،T6،W5
باشگاه ()S1 ،S4 ،T3
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سازمانهای
نیروهای مسلح

ورزشی

در

 .4توجه ناکافی به ورزش بانوان
در سطح نیروهای مسلح
 .5تغییر کاربری اماکن ورزشی
موجود توسط سایر سازمانها
 .6محدود بودن هواداران
باشگاه

ماتریس عوامل داخلی خارجی ( )IEباشگاه
با توجه به اعداد بهدستآمده از ماتریسهای ارزیابی عوامل خارجی و داخلی که به ترتیب در
جداول  1و  2آمدهاند ،ماتریس داخلی و خارجی به شرح ذیل است.
فرصتها

2/5

قوتها
4

استراتژیهای تهاجمی

2/5

تهدیدها

ضعفها

استراتژی های محافظه کارانه

IEF=2/28
EFE=2/42
استراتژی های رقابتی

استراتژیهای تدافعی

1
شکل  :1ماتریس عوامل داخلی خارجی ( )IEباشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی

1

طراحی و تدوین برنامه استراتژیک باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی73 / ...

همانگونه که مشاهده میشود جمع نمرههای نهایی ماتریس ارزیابی عوامیل داخلیی و خیارجی
نشاندهنده این است که باشگاه در مجموع در وضعیت تدافعی قرار گرفته است؛ بر ایین اسیاس
باشگاه میبایست بیشتر از استراتژیهای تدافعی -که هدف آنهیا تجدیید سیاختار و مشیارکت
سایر سازمانها است -استفاده نماید.

ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی برنامه استراتژیک ()QSPM
این ماتریس تکنیکی تحلیلی برای تشخیص اسیتراتژی بیا مطلوبییت بیاالتر اسیت و مبنیای تشیخیص
مطلوبیت آن در میزان پاسخگویی به عوامل مهم داخلی و خارجی است .با استفاده از این روش میتیوان
بهصورت عینی استراتژیهای گوناگونی که در زمره بهترین استراتژیها هستند را مشخص نمود.
استراتژیهای منتخب ناحیهای بر اساس ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی
در این بخش استراتژیهای هر ناحیه در میاتریس برنامیهریزی کمیی بیا اسیتراتژیهای همیان
منطقه مقایسه و رتبهبندی گردیده است .نتایج در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول  :4استراتژیهای منتخب ناحیهای بر اساس ماتریس برنامهریزی استراتژی کمی ()QSPM
SO

اول

 2/89توسعه ورزشهای کاربردی

دوم

 2/95کسب کرسی در فدراسیونهای ورزشی ملی و بینالمللی

اول

 3/18توسعه زیرساختها ،تجهیزات ،اماکن و تأسیسات ورزشی باشگاه

 WOدوم

ST

WT

 3/21توسعه ساختار باشگاه
ارتقاء و توسعه ورزش بانوان در باشگاه

سوم

2/86

اول

 2/83توجه به ارزشهای اخالقی و منش پهلوانی باشگاه بهمنظور جلبتوجه هواداران

دوم

 3/28توانمندسازی منابع انسانی باشگاه

اول

 3/25افزایش منابع مالی باشگاه

دوم

تعامل با رسانهها بهمنظور پوشش فعالیتها و افزایش منابع درآمدی از اسپانسرها
2/45
و صداوسیما

 / 74فصلنامۀ مدیریت نظامی ،سال نوزدهم ،شمارۀ  ،1بهار 1398

اولویت استراتژیهای کلی باشگاه بر اساس ماتریس برنامههریزی اسهتراتژیک کمهی
()QSPM
در این بخش استراتژیهای تمام نیواحی در میاتریس برنامیهریزی کمیی بیا یکیدیگر مقایسیه و
رتبهبندی گردیدهاند .نتایج در جدول زیر نشان دادهشده است.
جدول  :5اولویت استراتژیهای کلی باشگاه بر اساس ماتریس برنامهریزی استراتژی کمی ()QSPM
اول

3/28

توانمندسازی منابع انسانی باشگاه

دوم

3/25

افزایش منابع مالی باشگاه

سوم

3/21

توسعه ساختار باشگاه

چهارم

2/18

توسعه زیرساختها ،تجهیزات ،اماکن و تأسیسات ورزشی باشگاه

پنجم

2/95

کسب کرسی در فدراسیونهای ورزشی ملی و بینالمللی

ششم

2/89

توسعه ورزشهای کاربردی

هفتم

2/86

ارتقاء و توسعه ورزش بانوان در باشگاه

هشتم

2/83

توجه به ارزشهای اخالقی و منش پهلوانی باشگاه بهمنظور جلبتوجه هواداران

نهم

2/45

تعامل با رسانهها بهمنظور پوشش فعالیتها و افزایش منیابع درآمیدی از اسپانسیرها و
صداوسیما

بحث و نتیجهگیری
امروزه بیشتر باشگاهها و سازمانهای ورزشی حرفهای در کشیورهای توسیعهیافته ییا کشیورهای
دارای ساختارهای ورزشی توسعهیافته ،ضرورت نیاز به برنامه استراتژیک و اجرای آن را در خیود
احساس کرده و اقدام به این عمل نیز کردهاند .بر اساس نتایج همیین تحقیقیات هیم بیه حجیم
باالیی از اهداف خود نیز دستیافتهاند .پژوهش حاضر به تدوین برنامه راهبردی باشگاه فرهنگی
ورزشی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران پرداخت .یافتههای حاصل از پژوهش نشیان
داد که راهبردهای اسیتراتژیکی در باشیگاه فرهنگیی ورزشیی نییروی زمینیی ارتیش جمهیوری
اسالمی ایران عبارتند از:


تخصیص بودجه کافی جهت ارائه خدمات به تمام گروههای سنی در باشگاه فرهنگی
ورزشی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران؛

طراحی و تدوین برنامه استراتژیک باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی زمینی75 / ...









تخصیص امکانات و زیرساختهای فیزیکی مناسب و مختلف و فضای کافی برای ارائه
خدمات فرهنگی؛
اعمال سیاست جلوگیری از کمرنگ شدن بعضی از رشتههای ورزشی به علت عدم
کسب مقام در مسابقات؛
جلوگیری از تغییر کاربری اراضی؛
اتخاذ سیاستهای مناسب جهت بهبود بخش بازاریابی حرفهای در باشگاه فرهنگی
ورزشی جمهوری اسالمی ایران؛
مدیریت مناسب جهت جلوگیری از استفاده از شیوههای قدیمی و سنتی در مدیریت
باشگاه فرهنگی ورزشی جمهوری اسالمی ایران؛
نگرش علمی به مدیریت باشگاهداری و برنامهریزی در امور باشگاهها؛
تخصیص بودجه از سوی دولت بهمنظور تجهیز نمودن باشگاه فرهنگی ورزشی نیروی
زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران؛
جذب و استخدام کادر مجرب و متخصص در باشگاه فرهنگی ورزشی بهمنظور باال
بردن عملکرد و کارایی در باشگاه فرهنگی ورزشی جمهوری اسالمی ایران.
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