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تاریخ دریافت۱۹۱۱/22/۱1 :

چکیده
هدف :هدف از این پژوهش ،طراحی الگوی مدیریت راهبردی سازمان تربیتبدنی ارتش جمهوری اسالمی ایران میباشد.
روششناسی :پژوهش حاضر از نظر استراتژی ،توصیفی؛ از نظر مسیر اجرا ،مطالعات راهبردی و از لحـاظ هـدف ،از نـوع
تحقیقات کاربردی میباشد .جامعه آماری تحقیق را مدیران تربیتبدنی ارتش جمهوری اسالمی ایران تشـکیل داده انـد کـه
شامل  ۹1نفر میباشند .پرسشنامه تهیهشده حاوی  1۱سؤال در زمینه بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدهای سازمان
تربیتبدنی ارتش جمهوری اسالمی ایران بود .جهت تعیین روایی پرسشنامه ،از ده نفر از اساتید صاحبنظر گرایش مـدیریت
ورزشی نظرخواهی شد و نهایتاً پرسشنامه مورد تأیید آنها قرار گرفت .به منظور اندازهگیری قابلیت پایـایی ،از روش آلفـای
کرونبا و نرمافزار  SPSSاستفاده شد .این مقدار بر اساس دادههای حاصل از پرسشنامه  2/1مىباشد که نشاندهنده آن است
که پرسشنامه مورد استفاده ،از قابلیت پایایی الزم برخوردار مىباشد.
یافتهها :نتایج نشان داد که در زمینه ورزش همگانی 1 ،قوت ۱۹ ،ضعف ۱ ،فرصت و  ۱۱تهدید وجود دارد که پس از تجزیه
و تحلیل آنها در ماتریس  SWOTو بحث و تبادلنظر گروهی مشخص شد که جایگاه راهبردی سازمان تربیتبدنی ارتـش
جمهوری اسالمی ایران در منطقه  WOقرار دارد.
نتیجهگیری :در نهایت ،بر اساس تحلیلهای استراتژیر ،راهبردهای الزم سازمان تربیتبدنی ارتش جمهوری اسالمی ایران
تدوین شد .مهمترین راهبردهای الزم برای توسعه این سازمان عبارتاند از :توسعه و تقویت ارتباطات بینالمللی به ویـژه بـا
سازمانهای ورزشی کشورهای اسالمی ،سیزم و پلیسهای جهان و بهرهبرداری از تجارب آنان ،ساماندهی تربیت بدنی اجا به
منظور تمرکز در رشته های کاربردی و مدال آور جهت کسب افتخار و سکوهای برتر در رقابتهای داخلی و خارجی به ویـژه
سیزم ،بهرهگیری و استفاده از پیشکسوتان ورزشی در تصمیمگیریهای ورزشی تربیت بدنی اجا ،برنامهریزی کوتاه و بلندمدت
در راستای توسعه ورزش همگانی با هماهنگی فدراسیون های مربوطه ،حضور متخصص در زمینـه ورزشهـای همگـانی در
تمامی محل های ورزش همگانی در زمانهای مشـخص ،تخصـیص بودجـه و اعتبـارات مناسـب و تقسـیم هدفمنـد آن در
رشتههای پایه و مدالآور.
واژههای کلیدی :مدیریت راهبردی ،سازمان تربیت بدنی اجا،


SWOT

نشانی الکترونیر نویسندۀ مسئولaminarab1046@gmail.com :

شربتزاده و همکاران :دوفصلنامة علوم ورزشی و توان رزم ،دوره  ،2شماره  ،1پاییز و زمستان 2911

مقدمه
سازمان های ورزشی امـروزی بـا آگـاهی از امکانـات و
محــدودیتهــای خــویش جهــت نیــل بــه اهــداف و
رسالت های بلندمدت در سایه منابع و وحدت رویههـا و
فرآیندها ،رویکرد برنامهریزی راهبردی را انتخاب نموده
و در این چارچوب برنامههای راهبردی فراوانی تنظـیم
و تدوین شده است (کوهن و همکاران.)22۱7 ،
در سنوات اخیر با تغییرات شگفتآوری که سازمانها را
احاطه کرده ،مدیران به فراست دریافتهاند که با تعیـین
و تبیین اهداف و مأموریتهای سـازمان در بلندمـدت،
بهتر میتوانند برنامههـای خـود را بـه ثمـر رسـانده و
ترتیبی فراهم آورند که سازمان بهتر کار کند و بهتر به
محیط خـود واکـنش نشـان دهـد .ازایـنرو اسـتفاده از
برنامههای راهبردی و جامع به عنوان یر ضـرورت در
سازمان ها مطرح گردیـده اسـت .بـه کمـر ایـن نـوع
برنامهریزی ،مدیریت قادر میشود جهتگیریهای خود
را در آینده معین ساخته و سازمان را در مقابل تغییـرات
و تحوالت آتی مجهـز سـازد .برنامـهریـزی جـامع بـه
مدیریت کمر میکند تا تصویر روشـنی از سـازمان و
اهداف آن به دست آورد و فعالیـتهـای سـازمان را در
راستای راهبرد واحدی هماهنگ سازد .بنابراین یکی از
مهمترین دالیل روی آوردن به برنامهریزی بلندمدت و
راهبــردی ،تحــوالت و دگرگــونیهــای محــیط امــروز
سازمانهاست .بنابراین باید از نوعی برنامهریزی بهـره
گرفته شود که آیندهنگر و محیط گرا باشد؛ بهطوریکه
ضمن شناسایی عوامل و تحوالت محیطی ،در یر افق
زمانی بلندمدت ،تأثیر آنها بر سازمان و نحـوه تعامـل
سازمان با آنها را مشـخص کنـد (یانـگ و همکـاران،
 .)22۱2از سوی دیگر ،امروزه ورزش به عنوان یکـی از
عوامل تأمین سالمت جسـمانی و روانـی افـراد جامعـه
۱
محسوب میشود .بـه طـوریکـه سـوهن و همکـاران
( )22۱7بیان نمودنـد مشـارکت افـراد در فعالیـتهـای

فیزیکی و بـدنی سـبب توسـعه اجتمـاعی ،شـناختی و
روانی و جسمانی می گردد (کوهن و همکـاران.)22۱7 ،
برنامه ریزی استراتژیر یر فعالیت مدیریتی سـازمانی
است که برای تعیین اولویتها ،تمرکز انرژی و منـابع،
توســعه عملیــات ،اطمینــان بــه کــار بــرده مــیشــود
(سوتیریادو .)22۱2 ،به عقیده گرنت  )22۱1( 2استراتژی
یر برنامه ،روش یا مجموعهای از اعمال طراحیشـده
بــرای دســتیابی بــه هــدف یــا اجراســت .در حقیقــت
اسـتراتژی شـامل تعیـین اهـداف بلندمـدت و اهـداف
سـرمایهگـذاری و سـازگاری واحـدهای عملیـاتی و
تخصیص دادن منابع مورد نیاز برای دستیابی بـه ایـن
اهداف است .از نظر وی اسـتراتژی بـه مـدیریت مـؤثر
سازمان کمر میکنـد .نخسـت از راه تقویـت کیفیـت
تصمیمگیری ،دوم از راه هماهنگی تسهیالت و منابع و
سـوم از طریـق تمرکـز سـازمان بـر پیگیـری اهـداف
بلندمدت .برنامه اسـتراتژیر نقشـهای جـامع از راهـی
است کـه سـازمان در آن قـرار دارد؛ جـایی اسـت کـه
سازمان میخواهد در آینده به آنجا برسد و معموالً  1تا
 ۱2ســال چشــمانــداز دارد (ملیتســکی و مونوهــاران،
.)22۱7
همچنین برنامهریزی استراتژیر به عنـوان یـر سـند
برای برقراری ارتباط با سازمان ،فراهم نمودن اقـدامات
مورد نیاز برای رسیدن به اهداف سازمانی و اسـتفاده از
دیگر عوامـل در جهـت توسـعه در طـی برنامـهریـزی
میباشد (سوتیریادو .)22۱2 ،با حاکمیت چنین تفکری،
برخی از سازمانهای ورزشی برای توفیق در مأموریـت
خود راهبرد سازمانی خود را تدوین کردهانـد (نظـری و
همکاران .)22۱7 ،از شواهد موجود چنین برمیآید کـه
به طورکلی ،دولتهـا خواسـته یـا ناخواسـته بـه دنبـال
گسترش توسعه ورزش هسـتند .صـرفنظـر از محـیط
درونــی یــر کشــور و نظــام آن ،جاذبــههــای ورزش،
بازاریابی و جذب تماشاچیان باعث میشـود کـه ورزش
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افزایش اثربخشی ورزش در سازمان تربیـت بـدنی اجـا
اسـت .سـازمانهـایی کــه برنامـه اسـتراتژیر را بکــار
می برنـد ،موضـوعات اسـتراتژیر سـازمانی را روشـن
ساخته و بر آن نظارت میکنند و همچنین به تقاضـاها
و فشارهای داخلی و خارجی به صورت منطقی پاسـخ و
به شیوهای کارآمد با شرایط محیطـی تغییـر مـی یابـد.
بهعبارتدیگر بـا اسـتفاده از برنامـهریـزی اسـتراتژیر
زمینــههــای مــدیریت اثــربخش در ســازمان فــراهم
میشود (المسیفرد و عربز.)22۱1 ،
سازمان ها و مؤسسات اداری امروز ،به حدی پیچیدهانـد
که بدون اقدام به برنامهریزیهای دقیق ،امکـان ادامـه
حیات ندارند .سازمانهـای ورزشـی نیـز از ایـن مقولـه
مستثنی نیستند .برنامه ریزی در این سازمانها هماننـد
هر سازمان دیگری به عنوان مهمترین وظیفه مدیریت
بـه شــمار مــیرود .در حقیقـت ،برنامــهریــزی در یــر
سازمان ورزشی باعث می شود تا اهداف همه فعالیتهـا
و تالشهای گروهی تعیین شده و نحـوه دسـتیابی بـه
آن اهــداف طــرحریــزی شــود .تعــداد قابــلتــوجهی از
سازمان های ورزشی در کشور طی یر دهه گذشته بـه
تدوین برنامه ریزی راهبردی خود مبادرت نمودهاند کـه
در این میان می توان به کمیته ملی المپیر ،فدراسیون
ملی ورزشهای دانشگاهی ،فدراسیون دوچرخهسواری،
فدراسیون دو ومیدانی ،فدراسـیون شـطرنج و ...اشـاره
نمود .در همین راستا غالباً ،سازمانهای ورزشی کشـور
برای توسعه و ارتقای مطلوب خـویش در کنـار تـدوین
تقویمهای ورزشی سالیانه ،برنامه راهبردی را سـرلوحه
عمل خویش قـرار دادهانـد .بـرای رسـیدن بـه اهـداف
واالی ورزش در سازمان تربیت بدنی اجا نیاز بـه یـر
برنامــه راهبــردی اســت کــه بــا تعیــین اهــداف و
استراتژی های مشخص گامی بـرای رسـیدن بـه ایـن
اهداف برداشته شود.
در این زمینه پژوهشهای متنـوعی در داخـل و خـارج
کشور صورت پذیرفته است .انجمـن ورزشـی مـدارس

موردتوجه بیشتر سازمانها و ارگانهای مختلف دولتـی
قرار گیرد (کریمی.)22۱7 ،
بنــابراین ،سیســتمهــای ســازمانی در راســتای کســب
موفقیت در میدان رقابت باید از نوعی برنامهریزی بهره
گیرند که آیندهنگر و محیطگرا باشد؛ بهطوریکه ضمن
شناسـایی عوامــل و تحـوالت محیطــی ،در یـر افــق
زمانی بلندمدت ،تأثیر آنها بر سازمان و نحـوه تعامـل
سازمان با آنها را مشخص کند .این نوع برنامهریـزی،
در واقع همان برنامهریزی استراتژیر یا راهبردی است
که با بررسی محیط داخلی و خارجی سازمان ،قوتها و
ضعفهای داخلی و فرصتها و تهدیدهای محیطـی را
شناسایی مـیکنـد و بـا در نظـر داشـتن چشـمانـداز و
مأموریـت سـازمان ،اهــدافی بلندمـدت بـرای ســازمان
تنظیم میکند و برای دستیابی به این اهـداف ،از بـین
گزینههای استراتژیر ،اقدام به انتخاب استراتژیهایی
میکند که مشخص میکننـد منـابع محـدود سـازمان
(منابع مالی ،منابع انسانی ،امکانات و تسهیالت) باید به
کدامیر از فعالیتهای اولویتدار اختصـاو یابنـد ،تـا
بدون اتالف منابع و زمان ،بهترین نتایج حاصل شوند و
در واقع بیشترین بهرهوری به دست آید (رشـید المیـر،
.)22۱7
بــا وجــود نقــش مهــم ورزش در ســالمت جامعــه و
سازمانهای شاخص ،بی شر ،عدم وجود یر برنامهی
مناســب بــرای ســازمانهــای ورزشــی ،لطمــههــای
جبران ناپذیری برای کل جامعه به دنبال خواهد داشت.
ورزش در ارتش جمهوری اسالمی ایران بخش مؤثری
است که نیازمند توجه میباشد .در واقع میتوان گفـت
مشکالت سازمان تربیت بدنی اجا می بایستی شناسایی
گردد .تنها در صورت شناسایی نقاط ضـعف و تهدیـد و
تمرکز بروی فرصت ها و قوت های بخـش قهرمـانی و
بخش همگانی ،منجر به بهبود عملکـرد ایـن سـازمان
خواهد شد.
منفعت مهم دیگر ،بهکارگیری برنامه ریزی استراتژیر،
29

شربتزاده و همکاران :دوفصلنامة علوم ورزشی و توان رزم ،دوره  ،2شماره  ،1پاییز و زمستان 2911

زمینه مناسـب تقویـت فرهنـگ ورزش همگـانى در
کشور ،افزایش مشارکت و همکار فعال سازمان هـا و
نهادها ،تحقق اهـداف ورزش همگـانى و بـهکـارگیری
تمامى ظرفیـتهـای ملـى در راسـتا رشـد و توسـعه
ورزش همگانى کشور ارائـه کـرده اسـت(جوادیپـور و
سامینیا.)22۱۹ ،
گـودرزی و همکــاران ( )۱۹۱2در پژوهشــی بــا عنــوان
« طراحی و تدوین راهبرد توسعۀ ورزش همگانی استان
کرمان» به این نتایج رسیدهاند که ادارهی کـل تربیـت
بدنی استان کرمان در منطقه  WTقرار دارد که بایـد از
راهبرد تدافعی (تغییر یا رهـا کـردن) اسـتفاده کنـد .در
نهایـت ،بـر اسـاس  WTزمینـهی ورزش همگـانی در
موقعیـت تحلیـلهـای راهبـردی ،برنامـهی راهبـردی
ادارهی کـل تربیـت بـدنی اسـتان کرمـان در ورزش
همگانی با موضوعات بیانیهی چشـمانـداز ،مأموریـت،
اهداف بلندمدت ،راهبرد و برنامههـای عملیـاتی ورزش
همگانی اسـتان کرمـان بـود تـدوین شـد (گـودرزی و
همکاران.)22۱۹ ،
دربــانی و همکــاران ( )۱۹۱2در پژوهشــی بــا عنــوان
«طراحی و تدوین استراتژیهای توسعه ورزش همگانی
استان زنجان» به این نتایج رسیدند که ورزش همگانی
استان زنجان در بعد درونـی دارای  2نقطـهضـعف و ۱
نقطه قوت و در بعد بیرونـی دارای  1مـورد تهدیـد و 1
مورد فرصت مىباشد که این موضـوع ،جایگـاه ورزش
همگانی استان زنجـان را در مـدل سـوات ،در منطقـه
 WTقرار داد که سازمان را مجبـور بـه گـرفتن حالـت
تدافعی به خود مىکند .در پایان با توجـه بـه موقعیـت
قرارگیری این استان در مدل سوات ،اقـدام بـه تـدوین
استراتژیهای متناسب و قابلاجرا کـردهانـد (دربـانی و
همکاران.)22۱۹ ،
جوادی پور و همکاران ( )۱۹۱2در پژوهشـی بـا عنـوان
«آسیب شناسی راهبـردی ورزش همگـانی در ایـران و

ایالـت کنتـاکی در بیانیـه مأموریـت خـود آورده اسـت:
انجمن ورزشی مدارس ایالـت کنتـاکی بایـد بـاالترین
کیفیت فعالیتها و برنامههـای ورزشـی را بـا شـیوهای
مؤثر و با تأکید بر جوانمردی و ورزش دوستی و توسعه
آموزش دانشآموزان ورزشکار برقـرار سـازد .برخـی از
استراتژیهای مهم این انجمن عبـارتانـد از :حفـظ و
تضمین ثبات مالی انجمن ،توسعه نقش پشتیبانی برای
آموزش دانشآموزان ،آموزش و توسعه حرفـهای منـابع
انسانی انجمن ،توسـعه نظـارت و ممیـزی از مـدارس،
ترویج مردانگی و جوانمردی در میـان دانـش آمـوزان،
مربیـان و تماشـاگران و بـازبینی و اصـالح سـاختار
(گادیس.)22۱۹ ،
غفرانی ( )۱۹12تحقیقی را با عنوان «طراحی و تـدوین
استراتژی توسـعه ورزش همگـانی و قهرمـانی اسـتان
سیستان و بلوچستان» انجام داده و به این نتیجه رسیده
است کـه جایگـاه اسـتراتژیر ورزش همگـانی اسـتان
سیسـتان و بلوچسـتان در منطقـه  WTقـرار دارد.
استراتژیهای مناسب تدوین شده وی شـامل :تـدوین
اســتراتژی توســعه ورزش قهرمــانی ،ایجــاد نظــام
استعدادیابی مناسب با توجه به الگوهای موفق ،افزایش
مشارکت بخش خصوصی در سرمایهگذاری روی بخش
ورزش ،رونق صنایع ورزشـی و صـنعت ورزش ،ایجـاد
فرهنگ ورزش و تقویت بنیه مالی ورزشکاران میباشد
(غفرانی.)2221 ،
جــوادیپــور ( )۱۹۱2در پژوهشــی بــا عنــوان «ورزش
همگـانى در ایـران و تـدوین چشـمانـداز ،اسـتراتژ و
برنامههای آینده» به این نتیجه رسیده اسـت کـه ایـن
ورزش بر رو محـور قـرار دارد کـه از لحـاظ عوامـل
درونى در ناحیـه قـوتهـا و از نظـر عوامـل بیرونـى
سازمان در ناحیه  SWOTمختصات فرصت ها جـا
میگیرد .بر این اساس ،استراتژیهای تهـاجمى بـرا
توسعه ورزش همگانى توصیه شده است .عالوه بر این
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مشارکت دارند و به ازای هر  77ورزشکار یر مربی در
زمینه ورزش همگانی فعالیت دارد .همچنین در زمینـه
ورزش همگــــانی خوزســــتان ۱2 ،نقطــــه قــــوت،
 ۱7نقطهضعف 1 ،نقطه فرصت و  ۱2نقطه تهدید وجود
دارد کــه پــس از تجزیــهوتحلیــل آنهــا در مــاتریس
 SWOTو بحث و تبادل نظر گروهی مشخص شد کـه
جایگاه راهبردی ورزش همگانی خوزسـتان در منطقـه
 WTقــرار دارد .درنهایــت ،بــر اســاس تحلیــلهــای
اسـتراتژیر اقـدام بـه تـدوین راهبردهـای الزم بـرای
توسعه ورزش همگانی در ایـن اسـتان شـد (سـاوری و
همکاران.)22۱1 ،
در پژوهشی دیگر حمیدی و همکاران ( )۱۹۱7با عنوان
«تدوین استراتژیهـای تربیـت بـدنی و فعالیـتهـای
ورزشی وزارت آموزشوپرورش» به این نتیجه رسـیدند
که کیفیتبخشـی و افـزایش اثربخشـی سـاعات درس
تربیت بدنی و ارتقای سطح سواد حرکتی دانشآموزان،
مدرسهمحور نمودن و عمومیت بخشیدن به فعالیتهای
فوقبرنامه به منظور تحقق بخشیدن بـه اهـداف درس
تربیت بدنی و توانمندسازی و بهسازی منابع انسانی به
ترتیـب سـه اسـتراتژی اول تربیـت بـدنی و ورزش
دانشآموزی میباشند .با توجه به نتـایج و یافتـههـای
پژوهش میتوان اذعان کرد کـه دفتـر تربیـت بـدنی و
فعالیتهای ورزشی با تکیه بر استراتژیهای تهـاجمی
خواهد توانسـت بـه اهـداف متعـالی خـود دسـت یابـد
(حمیدی و همکاران.)22۱2 ،
همچنین محمـدی و غفرانـی ( )۱۹۱7در پژوهشـی بـا
عنوان « طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزشهـای
بومی سنتی بلوچستان» به این نتایج رسیدند که پس از
تجزیه وتحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیـدها و
تشکیل ماتریس عوامل داخلی و خـارجی ،ورزشهـای
بومی سنتی بلوچستان ،محرز شد که اداره کل ورزش و
جوانان استان سیستان و بلوچستان و هیئتهای ورزش

ارائه راهکارهـای توسـعه بـر اسـاس مـدل » SWOT
 ۱2قوت ۱2 ،ضعف ۱2 ،فرصت و  2تهدید عمده برای
ورزش همگانی شناسایی کردهاند .همچنین با بررسـی
موقعیت استراتژیر ورزش همگانی ،مشخص شد کـه
این ورزش بر روی محور مختصات  SWOTاز لحـاظ
عوامـل درونـی در ناحیـه قــوتهـا و از لحـاظ عوامــل
بیرونی سازمان در ناحیه فرصتهـا قـرار دارد .بـر ایـن
اساس استراتژیهای تهاجمی و توسعهای برای توسـعه
ورزش همگانی توصیه مىشود (جوادیپور و همکاران،
.)22۱7
شــعبانی و همکــاران ( )۱۹۱۹در مطالعــهای بــا عنــوان
«مطالعه سیاستها و راهبردهای ورزش همگانی نظـام
جامع توسعه ورزش کشور» به این نتـایج رسـیدند کـه
تفاوت معناداری بین نقاط درونی هر چهار متغیر قـوت،
ضعف ،فرصت و تهدید در ورزش همگانی طرح جـامع
ورزش وجود دارد که به ترتیـب اهمیـت در هـر متغیـر
مشخص شدهاند .همچنین یافتههـا نشـان داد کـه بـر
اســـاس مـــدل ســـوات ،راهبـــرد تـــدافعی )ضـــعف
درونسازمانی و تهدید بیرونی) در ورزش همگانی طرح
جامع ورزش کشور حاکم میباشد .در چنین شـرایطی،
بر اساس مدل سوات ،استراتژی تدافعی برای برونرفت
از این وضعیت نامطلوب ،ارائه میشود .بر اسـاس ایـن
استراتژی ،که به استراتژی بقاء (اجتناب( معروف است،
سازمان حالت تدافعی به خود میگیرد و میکوشد با کم
کردن نقاط ضعف از اثرات تهدیدات بیرونی بکاهـد ،در
واقع سازمان برای بقاء خود مبارزه مىکنـد (شـعبانی و
همکاران.)22۱7 ،
ســواری و همکــاران ( )۱۹۱7در پژوهشــی بــا عنــوان
«توصیف وضعیت ورزش همگانی اسـتان خوزسـتان و
تدوین راهبردهای توسعه آن» به این نتایج رسیدند که
اســتان خوزســتان بــا  7۹22222نفــر جمعیــت ،تنهــا
 ۱21222نفر بـه عنـوان ورزشـکار در ورزش همگـانی
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 SPSSاستفاده شـد .ایـن مقـدار بـر اسـاس دادههـای
حاصل از پرسشنامه  2/1مىباشد کـه نشـاندهنـده آن
است که پرسشنامه مورد استفاده ،از قابلیت پایایی الزم
برخوردار مى باشد .جهت جمع آوری اطالعات مورد نیاز
از منــابع کتابخانــهای ،مطالعــه و تحلیــل تحقیقــات
انجـامشـده در داخـل و خـارج از کشـور اسـتفاده شــد،
همچنین انجام مصاحبه با خبرگان و مدیران و تکمیـل
پرسشنامه توسط آنها بهره گرفته شـد .نقـاط ضـعف،
قوت ،تهدید و فرصت تعیین و سـپس اسـتراتژیهـای
سازمان تربیت بدنی ارتـش جمهـوری اسـالمی ایـران
تـدوین و مـورد ارزیـابی قــرار گرفـت .بـرای توصــیف
امکانات ،ورزشکاران ،مربیان و داوران از آمار توصـیفی
استفاده شد .از آمار اسـتنباطی شـامل آزمـون مقایسـه
میانگین ها ،جهت بررسی وضعیت هر یر از آیتمهـای
پرسشنامه و آزمون فریدمن جهت اولویت و رتبهبنـدی
کــردن مهــمتــرین نقــاط ضــعف ،قــوت ،فرصــت و
تهدیــدهای ســازمان تربیــت بــدنی ارتــش جمهــوری
اسالمی ایران ،بهره گرفته شد.

روستایی عشایری بلوچستان مـى بایسـت از اسـتراتژی
( WOمحافظه کارانه) در مورد توسعه ورزشهای بومی
سنتی بلوچستان استفاده نماینـد (محمـدی و غفرانـی،
.)22۱2
وانــگ و همکــاران ( )22۱1در پژوهشــی بــا عنــوان
«عوامل مؤثر بر استراتژیهای منطقهای برای توسعه و
پیشرفت صنعت ورزش چین» به این نتایج رسیدند که
شناسایی و فهمیدن ارتباط عوامل مؤثر مزیت نسبی در
استراتژی های منطقه ای برای توسعه ورزش در چین با
سـایر کشــورهای دارای اقتصــاد درحـالتوســعه ایجــاد
میکند (گرانت.)22۱7 ،
در این راستا ،سازمان تربیت بدنی اجا ،که همیشه سهم
بسزایی در ورزش نیروهای مسلح داشته و ورزشکاران،
قهرمانان زیادی را به جامعه ورزش کشـور و مسـابقات
ملی و بین المللی عرضه کـرده ،بایـد زمینـه اسـتمرار و
توسعه ایـن موفقیـتهـا را بـیشازپـیش فـراهم کنـد.
استمرار و توسعه در این سـازمان نیازمنـد یـر برنامـه
استراتژیر است که بتـوان بـرای رسـیدن بـه اهـداف
ورزش گامهای اساسی برداشت.

یافتههای پژوهش
دادههای جدول  ۱نشاندهنده شـاخصهـای توصـیفی
آزمودنی ها است که بهصورت میانگین ±انحراف معیـار
مشـخص شــدهانــد و جـداول دو و ســه نتــایج آزمــون
استنباطی پیرسون را نشان میدهد .سـطح معنـیداری
آزمون ها ( )p<2/21در نظر گرفته شد ،تحلیل نتـایج و
معنــاداری در جــداول زیــر بــا عالئــم ** :p>2/2۱
 *:p>2/21مشخص شده است.
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ،فرصت ها و تهدیدهای
اصلی سازمان تربیت بدنی اجا را تعیین مىکنـد .مقـدار
آن برابر است با  2/177که چون بیشـتر از  2/1اسـت،
بدین معنی است که فرصت های سازمان تربیت بـدنی
اجا بر تهدیدها غلبه دارد.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر استراتژی ،توصیفی؛ از نظر مسیر
اجــرا ،مطالعــات راهبــردی و از لحــاظ هــدف از نــوع
تحقیقات کاربردی می باشد .جامعه آماری تحقیق را ۹1
نفر از مدیران تربیت بـدنی ارتـش جمهـوری اسـالمی
ایران تشکیل دادهاند.
پرسشنامه تهیه شده حاوی  1۱سؤال در زمینه بررسـی
نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدهای سازمان تربیـت
بدنی ارتش جمهوری اسالمی ایران بود .جهـت تعیـین
روایی پرسشنامه ،از ده نفر از اساتید صاحبنظر گرایش
مدیریت ورزشی نظرخـواهی شـد و نهایتـاً پرسشـنامه
مورد تأیید آنها قرار گرفـت .بـه منظـور انـدازهگیـری
قابلیــت پایــایی ،از روش آلفــای کرونبــا و نــرمافــزار
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جدول  .2ماتریس ارزیابی عوامل داخلی سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسالمی ایران
عوامل

شدت

ضریب

عامل

اهمیت

7

2/227

2/۹27

7

2/271

2/222

۹

2/227

2/221

S4

میزبانی جهت برگزاری مسابقات در سطح ارتش و نیروهای مسلح

7

2/27

2/27

S5
S6

کد
S1
S2
S3

قوت

S7
S8
W1
W2
W3
W4

ضعف

W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13

عوامل داخلی
وجود سابقه طوالنی ورزش قهرمانی در تربیت بدنی اجا
وجود مربیان مجرب و متخصص و افراد متخصص در رشـته هـای
مختلف در داخل نیرو
حضور در مسابقات قهرمانی کشور

نمره

وجود اماکن ورزشی مربوط به اجا در اکثر اسـتان هـای کشـور کـه
میزبانی در هر مکانی را تسهیل مىکند

۹

2/21

2/۱1

وجود وسایل حملونقل به میزان کافی

۹

2/271

2/۱۹1

انجام ورزش صـبحگاهی بـه صـورت برنامـه مصـوب در هفتـه و
شرکت در کلیه مناسبهای ورزش همگانی
فـراهم آوردن تسـهیالت و برنامــههـای ورزشــی در محـل کــار و
شهرکهای مسکونی
کمبود بهره گیری از نیروی انسانی متخصص در تصمیم گیری های
تربیت بدنی اجا
کمبود منابع مالی جهت شرکت در مسابقات
توجه کم به نظارت و ارزیابی فعالیت های ورزشی جهـت اصـالح و
بهبود مستمر
نهادینه نشدن شایسته ساالری در مدیریت ورزش قهرمـانی تربیـت
بدنی اجا
کمتوجهی به موضوع توسعه ورزش سطوح پایه در باشگاه
سرباز بودن اکثریـت ورزشـکاران کـه بـا اتمـام دوران خدمتشـان
سازمان را ترک میکنند
انتخاب مدیران غیرتخصصی جهت مدیریت کـالن تربیـت بـدنی
اجا
عدم وجود برنامه های کوتاه و بلندمـدت در مـورد ورزش همگـانی
در تربیت بدنی اجا
کمبود فضاهای ورزش همگانی در تربیت بدنی اجا
عدم وجـود تبلیغـات مناسـب و کـافی در مـورد آمـوزش و تـرویج
ورزش
وجود ساختار سازمانی نامناسـب ورزش همگـانی در تربیـت بـدنی
اجا و دوایر تابعه
استفاده ناکارآمد از امکانـات و تجهیـزات و امـاکن موجـود جهـت
ورزش همگانی در داخل نیرو
عدم وجود مربی در پایگاههای ورزش همگانی در داخل نیرو
مجمو ع ضرایب اهمیت عوامل داخلی
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گردد و با توجه به آن بتوان استراتژیهای مناسبی
اتخاذ نمود .همانطور که در شکل نشان داده شده
است با توجه به اینکه نمره ماتریس ارزیابی عوامل
داخلی  2/۹77و نمره ماتریس عوامل خارجی 2/177
بهدستآمده ،موقعیت سازمان تربیت بدنی اجا در
منطقه محافظهکارانه تشخیص داده شد.

جهت ارزیابی عوامل داخلی و خارجی از ابزاری به نام
ماتریس داخلی و خارجی استفاده مىشود .این ماتریس
برای تعیین موقعیت سازمان تربیت بدنی اجا بکار
مىرود .برای تشکیل این ماتریس ،بایستی نمرات
حاصل از ماتریسهای ارزیابی داخلی و خارجی را در
ابعاد افقی و عمودی این ماتریس قرار داد تا جایگاه
تربیت بدنی اجا در خانههای این ماتریس مشخص

جدول  .1ماتریس ارزیابی عوامل خارجی سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسالمی ایران
عوامل

شدت

ضریب

عامل

اهمیت

O1

جوان بودن ورزشکاران در مجموع  -اکثریت بین  ۱1تا  22سال

7

2/212

O2

امکان استفاده از ورزشکاران و پیشکسوتان ورزشـی در سـطوح مختلـف ورزش
قهرمانی

کد

عوامل خارجی

نمره
2/221

فرصتها

7

2/277

2/217

O3

روند رو به رشد برخی رشتههای ورزشی

۹

2/212

2/۱12

O4

همکاری و تعامل نزدیر با فدراسیونهای ورزشی و جذب سربازان قهرمان

7

2/212

2/222

O5

وجود فضاهای طبیعی مناسب در داخل نیرو

۹

2/27۹

2/۱21

عالقه مندی پرسنل و خـانواده شـان بـه امـر ورزش بـه عنـوان یـر ضـرورت
اجتماعی
وجود اماکن و فضاهای سرپوشیده مناسب در زمان آلـودگی زیسـت محیطـی و
شرایط آب و هوایی در داخل نیرو

7

2/27۹

2/۱2۱

7

2/212

2/222

O8

وجود امنیت در فضاهای طبیعی و روباز در داخل نیرو

۹

2/2۹1

2/۱21

O9

کمهزینه بودن ورزش همگانی نسبت به قهرمانی در داخل نیرو

۹

2/27۹

2/۱21

T1

جذب سربازان قهرمان ورزشی توسط باشگاههای رقیب

2

2/277

2/211

T2

جذب رابطهای سربازان که باعث اخالل در عملکرد تیمهای ورزشی مىشود
محــدودیت در اعــزام تیمهــای نظــامی بــه مســابقات خــارج از کشــور در
تورنومنتهای مختلف

۱

2/212

2/212

2

2/212

2/۱۱7

T4

عدم وجود حمایتکننده مالی در رشتههای مدالآور

2

2/212

2/۱22

T5

اتکای بیشازحد ورزش قهرمانی به بودجه دولتی در تربیت بدنی اجا

2

2/212

2/۱۱7

T6

نبود آگاهی کافی پرسنل و خانوادهشان نسبت به فواید ورزشهای همگانی
حضور کمرنگ بانوان در ورزش همگانی
عدم پرداختن کارکنان به ورزش همگانی به دلیل شیفتهای نامناسب کاری
نبود شناخت پرسنل و خانواده شان از جایگـاه ورزش همگـانی بـه عنـوان یـر
ضرورت فردی و اجتماعی

2
۱
2

2/212
2/212
2/212

2/۱۱7
2/212
2/۱22

۱

2/27۹

2/27۹

T10

ضعف فرهنگ ورزش همگانی در بین پرسنل

2

2/212

2/۱22

T11

عدم مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی در ورزش همگانی اجا

2

2/212

2/۱22

∑=۱

∑ =2/177

O6
O7

T3

تهدیدها

T7
T8
T9

مجموع ضرایب اهمیت عوامل خارجی
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نتیجه مىرسـیم کـه اسـتراتژیهـای محافظـهکارانـه،
تهاجمی و تدافعی و رقابتی ماتریس داخلـی و خـارجی
با استراتژی های  WO,WT,SO,STچـارچوب سـوات
تناسب دارد.

هنگامی که مختصات بردار ارزیابی سازمان در منطقه ی
محافظهکار قرار گیرد ،بدین معنـی اسـت کـه سـازمان
باید نقاط قوت و شایستگیهای کلیـدی خـود را حفـظ
نماید و خود را در معرض ریسرهای بزرگ قرار ندهد.
اغلب ،استراتژی های محافظه کارانـه شـامل تمهیـدات
الزم برای ارتقـا بهـره وری و رسـو محـدود در بـازار،
افزایش محدود ظرفیت تولید و غیره مىباشد.
با توجه به جایگاه سازمان تربیت بدنی اجا در مـاتریس
عوامل داخلی و خارجی مىتوان استراتژی ها را تـدوین
نمود .با استفاده از خروجیهای مراحل قبل کـه ورودی
این مرحله مىباشند ،ماتریس  SWOTرا از نقاط قوت،
ضعف ،فرصتها و تهدیدهای سازمان تربیت بدنی اجـا
تشــکیل داده مــیشــود .تعامــل نقــاط قــوت ،ضــعف،
فرصت ها و تهدیدها بـه صـورت یـر تحلیـل کیفـی،
استراتژیهای مناسب را پیشنهاد مىنماید .با مشـخص
شدن جداول نقاط قوت ،ضعف ،فرصت هـا و تهدیـدها
الزم است تا با استفاده از ماتریس سـوات ارتبـاط ایـن
عوامل را شناسایی نمود .از تطبیق خانههـای چـارچوب
 SWOTو ماتریس عوامل داخلـی و خـارجی بـه ایـن

بحث و نتیجهگیری
در ایــن بخــش ،بــه بحــث و نتیجــهگیــری پیرامــون
راهبردهای پیشنهادی سازمان تربیت بدنی اجا پرداخته
می شود و سعی بـر ایـن اسـت کـه اهمیـت هریـر از
راهبردها ،بیان شود.
 توسعه و تقویت ارتباطات بین المللی بـه ویـژه بـا
سازمان های ورزشی کشورهای اسالمی ،سیزم و
پلیس های جهان و بهره برداری از تجـارب آنـان:
هرچه سازمان تربیت بدنی اجا بتواند ارتباطـات و
تبادل نظر با سازمان های ورزشـی بـینالمللـی را
افزایش دهد ،می تواند بـا تجربـه بیشـتر ،سـطح
مدیریت سازمانی خود را برای برگزاری مسابقات
داخلی و خارجی ارتقا بخشد.
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تهدیدها

فرصتها

جدول  .9ماتریس مقایسۀ عوامل داخلی و خارجی و راهبردهای استخراجشده
قوتها

ضعفها

راهبردهای :SO
* توسعه و تقویت ارتباطات بینالمللی به ویژه با سازمانها ی
ورزشی کشورهای اسالمی ،سیزم و پلیسهای جهان و
بهرهبرداری از تجارب آنان
* استفاده بهینه از پتانسیلهای موجود در جهت حفظ و ارتقای
جایگاه ورزش نیرو .
* ساماندهی تربیت بدنی اجا به منظور تمرکز در رشتههای
کاربردی و مدالآور جهت کسب افتخار و سکوهای برتر در
رقابتهای داخلی و خارجی به ویژه سیزم
* افزایش اماکن ورزشی مختص ورزشهای همگانی با رویکرد
ارتقای سالمت عمومی .
* برنامه ریزی جهت اردوهای تفریحی ورزشی نظیر کـوهپیمـایی،
دوچرخهسواری ،پیادهروی و...
* برنامهریزی در جهت اخذ میزبانی و برگزاری مسابقات ورزشی
و سایر رویدادهای بینالمللی(سیزم)

راهبردهای :WO
* بهرهگیری و استفاده از پیشکسوتان ورزشی در تصمیمگیریهای
ورزشی تربیت بدنی اجا
* برنامهریزی کوتاه و بلندمدت در راستای توسعه ورزش همگانی
با هماهنگی فدراسیونهای مربوطه
* حضور متخصص در زمینه ورزشهای همگانی در تمامی
محلهای ورزش همگانی در زمانهای مشخص
* برنامهر یزی در جهت تولید و نشر کتاب ،بولتن و بروشور تبلیغاتی
به منظور ترویج ورزش همگانی
* انجام پژوهش و تحقیقات علمی در موضوعات مختلف ورزشی با
توجه به نیاز سازمانی

راهبردهای :ST
* کاهش هزینههای شرکت در مسابقات با استفاده از میزبانی
اجا جهت برگزاری مسابقات در سطح ارتش و نیروهای مسلح
* تخصیص بودجه و اعتبارات مناسب و تقسیم هدفمند آن در
رشتههای پایه و مدالآور (در رشتههای دو و میدانی،
ورزشهای رزمی ،تیراندازی ،کشتی و)..
* حضور موفق در مسابقات داخلی و خارجی با تکیه بر
متخصصین ،ورزشکاران ،امکانات موجود و حمایت مدیران به
منظور جذب حامیان مالی
* قرار دادن امکانات ،تجهیزات و اماکن ورزشی نظیر دوچرخه،
سالنهای سرپوشیده ،استخرهای شنا بهطور رایگان یا حداقل
هزینه ،برای خانوادهها ،جهت افزایش سالمت جسمانی و
روانی پرسنل و خانوادههایشان .

راهبردهای :WT
* مدیریت هزینهها و منابع مالی جهت شرکت در مسابقات
* استفاده از مشاوران علمی و نیروهای متخصص جهت برنامهریزی
و جلوگیری از مهاجرت قهرمانان به سایر تیمها
* انتخاب نیروی متخصص و شایسته جهت احراز پستهای
مدیریتی تربیت بدنی اجا
* تربیت مربیان استعداد یاب در کلیه سطوح ورزش اجا به
منظورشناسایی ورزشکاران با استعداد برای تیمهای ورزشی اجا و
جلوگیری از جذب آنها توسط باشگاههای رقیب
* تمرکز و تخصیص بودجه بیشتر به رشتههای مدالآور
* اجرای تبلیغات گسترده جهت شناساندن و آگاه کردن پرسنل و
خانوادهشان نسبت به فواید ورزش همگانی

 سازماندهی تربیت بدنی اجا به منظور تمرکـز در
رشـتههـای کــاربردی و مـدالآور جهـت کســب
افتخار و سکوهای برتر در رقابت هـای داخلـی و
خارجی به ویژه سیزم؛
 افــزایش امــاکن ورزشــی مخــتص ورزشهــای
همگـانی بـا رویکـرد ارتقـای سـالمت عمــومی:

 استفاده بهینه از پتانسیل هـای موجـود در جهـت
حفــظ و ارتقــای جایگــاه ورزش نیــرو :ســازمان
تربیت بدنی اجا مى تواند بـا برگـزاری مسـابقات
داخلی و با نظارت دقیـق کارشناسـان ورزشـی و
اســتعدادیابی ،از تمــام پتانســیلهــای موجــود در
نیروهای ارتش استفاده نماید.
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تدوین شده مرتبط با این حوزه میباشد .به نظـر
مىرسد که مسئولین ورزش اجا با هدفمند کردن
فعالیت مراکز استعدادیابی از جمله تدوین راهبرد
مناسب و تـأمین منـابع مـادی ،معنـوی ،فنـی و
نیروی انسانی مىتوانند بهره وری ایـن مراکـز را
افزایش داده و مسیر شناسایی استعدادها را فراهم
کند.
 حضور متخصص در زمینه ورزش هـای همگـانی
در تمـــامی محـــلهـــای ورزش همگـــانی در
زمان های مشخص :هرچه از نیروهای متخصص
در پایگاه هـای ورزش همگـانی سـازمان بیشـتر
استفاده شـود ،نیروهـا و خـانواده هایشـان بیشـتر
رغبت میکنند که از این فضاها استفاده کنند.
 قرار دادن امکانات ،تجهیـزات و امـاکن ورزشـی
نظیر دوچرخه ،سالن های سرپوشیده ،استخرهای
شـنا بـهطـور رایگـان یـا حـداقل هزینـه ،بــرای
خانواده ها ،جهـت افـزایش سـالمت جسـمانی و
روانی پرسنل و خانوادههایشان :مىتوان فضاهای
ورزشی سازمان که به صورت رایگان یـا حـداقل
هزینه در اختیار نیروهای ارتش و خانواده هایشان
قرار مىگیرد را افزایش داد .خیلی از این فضـاها
نیاز به هزینه زیادی ندارد و با یر برنامـه ریـزی
درست مىتوان این هدف را به سرانجام رساند.
 برنامه ریزی در جهـت اخـذ میزبـانی و برگـزاری
مسابقات ورزشی و سایر رویدادهای بـین المللـی
(سیزم) :هرچه سازمان تربیـت بـدنی اجـا بتوانـد
ارتباطات و تبادل نظـر بـا سـازمانهـای ورزشـی
بینالمللی را افزایش دهـد ،مـیتوانـد بـا تجربـه
بیشتر ،سـطح مـدیریت سـازمانی خـود را بـرای
برگزاری مسابقات داخلی و خارجی ارتقا بخشیده
و اقــدام بــه اخــذ میزبــانی مســابقات داخلــی و
بینالمللی نماید.

توســعه و بهــرهبــرداری مطلــوب از امــاکن و
تأسیسات ورزشـی و فـراهم سـاختن تسـهیالت
الزم به منظور دسترسی آسان عالقـه منـدان بـه
این فضاها یکی از موارد بسیار مهم است .کیفیت
و کمیــت فضــاهای ورزشــی کــه مــیســازیم،
منعکس کنندهی دانش و تعهد مـا بـه سـالمت و
نشاط عمومی است.
 برنامهریزی جهت اردوهای تفریحی ورزشی نظیر
کوه پیمایی ،دوچرخهسواری ،پیادهروی و :...یکـی
از راهبردهــای اثــربخش ،برگــزاری اردوهــا و
همایش های نظیر کوهپیمایی ،دوچرخـهسـواری،
پیاده روی و ...به همراه اعطای جوایز نفیس است
کــه در بحــث توســعه ورزش همگــانی ســازمان
تربیت بدنی اجا مىتواند بسیار باشد.
 انتخاب نیروی متخصص و شایسته جهت احـراز
پست های مدیریتی تربیت بدنی اجا :بدون شـر
مدیریت و اجرای مطلـوب و موفـق برنامـههـای
تربیــت بــدنی و ورزش ،مســتلزم فــراهم آوردن
مجموعه ای از شرایط و امکانـات اسـت .در رأس
همۀ این شرایط و مهم ترین آن ،بـه کـارگیری و
استفاده از نیروهای متخصص آن است .هرچه از
نیروهــای متخصــص در پایگــاههـــای ورزش
قهرمانی و همگانی سازمان بیشتر استفاده شـود،
نیروها بیشتر رغبت می کنند که جذب این فضاها
شوند.
 تربیت مربیان استعداد یاب در کلیه سطوح ورزش
اجا به منظور شناسـایی ورزشـکاران بـا اسـتعداد
برای تیمهای ورزشی اجـا و جلـوگیری از جـذب
آنها توسط باشـگاههـای رقیـب :توسـعه ورزش
قهرمانی مستلزم شناسایی استعدادهای مورد نیاز
به بیان دیگر ،شناسایی ورزشکاران مسـتعد بـرای
فعالیــت در حــوزه ورزش قهرمــانی رشــتههــای
مختلف ورزشـی اسـت کـه یکـی از راهبردهـای
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 اجرای تبلیغات گسترده جهت شناسـاندن و آگـاه
کردن پرسنل و خانوادهایشان نسـبت بـه فوایـد
ورزش همگـانی :یکـی از مـوارد بسـیار مهـم در
خصوو ورزش کـردن یـا نکـردن مـردم ،عـدم
اطالعات و آگاهی از فواید ورزش است .بسیاری
از خانواده ها با توجه به نوع و سبر زندگی زیـاد
وقــت ورزش کــردن ندارنــد و از اینکــه ورزش
نکردن چه معایبی در خصـوو رشـد تواناهـایی
فرزندان خود و همچنین قوای جسمی آنها دارد،
اطالعی ندارند .این راهبـرد بسـیار کـم هزینـه و
قابل دسترسـی اسـت و بـا یـر برنامـه اجرایـی
مناسب مىتوان به ایـن راهبـرد و هـدف بسـیار
ارزشمندش رسید.
 انجام پژوهش و تحقیقات علمـی در موضـوعات
مختلف ورزشی با توجه به نیاز سازمانی :چنانچـه
ورزش ســازمان درصــدد قرارگیــری در مســیر
پیشرفت است ،نیاز دارد که مسئولین آن به ویژه
مدیران ارشـد و همچنـین روسـای هیئـت هـای
ورزشی ،تعامل بیشتر و بهتری بـا دانشـگاه هـا و
دانشکده های تربیـت بـدنی ایجـاد کـرده و اهـم
نیازهــای علمــی ورزش و رشــتههــای مختلــف
ورزشــی را در قالــب تفــاهمنامــه و یــا در قالــب
پایان نامه و رسالههـای دکتـری بـرآورده نماینـد.
چنانچه چنین تعاملی بـین بدنـه ورزش کشـور و
همچنین دانشکدههای تربیت بدنی انجـام شـود،
به طور طبیعی ،هم مشکالت ورزش سـازمان هـا
طی فرآیندی علمـی مرتفـع خواهـد شـد و هـم
پایان نامهها و رسالههای دکتری به طور هدفمنـد
و کــاربردی ،مــدیریت و انجــام خواهنــد شــد.
همچنین با توجه به این که سازمان تربیت بـدنی
اجا اعتبارات ویژه ای برای طرح های پژوهشی مد
نظر قرار داده ،در صورت تحقق چنـین فرآینـدی
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اعتبارات مـذکور نیـز در راسـتای توسـعه علمـی
ورزش قهرمانی و همگانی هزینه خواهد شد.
بهره گیری و استفاده از پیشکسـوتان ورزشـی در
تصمیم گیـری هـای ورزشـی تربیـت بـدنی اجـا:
اســـتفاده از تجربیـــات مـــدیران و مربیـــان و
ورزشکاران پیشکسوت که در مسابقات داخلـی و
بینالمللی سابقهی حضور داشـتند ،مـیتوانـد راه
رسیدن به موفقیت را بسیار هموارتر کند.
حضور موفق در مسـابقات داخلـی و خـارجی بـا
تکیه بر متخصصین ،ورزشکاران ،امکانات موجود
و حمایت مدیران به منظور جذب حامیـان مـالی:
ورزش قهرمانی مىتواند حامیان مـالی زیـادی را
به دلیل توسـعه ورزش قهرمـانی جـذب کـرده و
کاهش اعتبارات دولتی در حوزه ورزش قهرمـانی
دور از دسترس نخواهد بود.
مدیریت هزینه ها و منابع مالی جهت شـرکت در
مسابقات :چنانچه مسئولین سازمان منابع مختلف
از جمله مـادی ،معنـوی و انسـانی را بـر اسـاس
شاخص های مناسب و کاربردی در کـل سـازمان
توزیع نمایند ،بسیاری از ورزشـکاران و مـدیران،
مربیان و داوران که در شـهرهای دور از مرکـز و
همچنین شهرستان ها فعالیت دارنـد و بـه دلیـل
عدم وجود زیرساخت ها و منابع مالی از فعالیت در
حوزه ورزش قهرمانی سرباز مـىزننـد ،تمایـل و
انگیــزه کــافی بــرای فعالیــت در حــوزه ورزش
قهرمانی پیدا خواهند کرد.
برنامهریزی کوتاه و بلندمدت در راسـتای توسـعه
ورزش همگــانی بــا همــاهنگی فدراســیونهــای
مربوطه :قطعاً تعامل بین سـازمان تربیـت بـدنی
ارتش و فدراسیون ورزش های همگانی می توانـد
زمینه ساز پیشرفت ورزش همگانی سازمان شـود.
این تعامل می تواند در زمینه ی اماکن و فضاهای
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 مربی و نیـروی، وسایل ورزش همگانی،ورزشی
. باشد...متخصص و
 بولتن و، برنامه ریزی در جهت تولید و نشر کتاب
:بروشور تبلیغاتی به منظور ترویج ورزش همگانی
یکـی از مـوارد بسـیار مهـم در خصــوو ورزش
 اطالعـات و آگـاهی از،کردن یـا نکـردن مـردم
 بسیاری از خانواده ها با توجـه.فواید ورزش است
 زیاد وقـت ورزش کـردن،به نوع و سبر زندگی
ندارند و از اینکه ورزش نکـردن چـه معـایبی در
خصــوو رشــد توانــاییهــای فرزنــدان خــود و
 بـیاطــالع،همچنـین قــوای جســمی خــود دارد
 سازمان مـىتوانـد بـا برنامـهریـزی در.می باشند
 بــولتن و بروشــور،جهــت تولیــد و نشــر کتــاب
تبلیغاتی به منظور ترویج ورزش همگانی کمـر
بســیار زیــادی بــه افــزایش اســتقبال نیروهــا و
.خانوادههایشان از ورزش همگانی کند
کاهش هزینه های شـرکت در مسـابقات بـا اسـتفاده از
میزبانی اجا جهت برگزاری مسابقات در سطح ارتـش و
 سازمان تربیت بدنی ارتش می تواند بـا:نیروهای مسلح
بهره گیری از تمـام امکانـات خـود و بـا اخـذ میزبـانی
 از هزینه های اعـزام و اسـکان کـاروان هـای،مسابقات
ورزشی خود بکاهد و این بهـره ی مـالی را در زمینـه ی
.ارتقا سطح کیفی اماکن ورزشی و تیمها هزینه کند
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