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 چکیده

 اين پژوهشبود.  ورزش دانشگاه محقق اردبیلیهاي راهبرد بنديو اولويت تدوين هدف اين پژوهش،

آماري شامل مديران و کارشناسان  جامعة که به روش پیمايشی انجام شد. ازنوع توصیفی بود

 برابر با جامعةشمار و صورت تمامنمونة پژوهش به. بود بدنی دانشگاه محقق اردبیلیمديريت تربیت

به  ،اسناد و مدارك باالدستی و ادبیات پژوهش بررسی شدند ها،براي گردآوري دادهآماري بود. 

 عوامل محیط درونی و بیرونی نامةاز پرسشهمچنین، و شد خبرگان پرداخته بررسی نظرهاي 

 ی وبراي ارزيابی عوامل درون استفاده شد. بدنی دانشگاهمديريت تربیتاثرگذار بر عملكرد دفتر 

و  سوات ، براي تحلیل محیطی از ماتريسارزيابی عوامل داخلی و خارجی هايبیرونی از ماتريس

در  ايج نشان داد که موقعیت راهبردينت استفاده شد. تاوس براي تدوين راهبردها از ماتريس

براي  برنامه ريزي استراتژيك کمی نتايج تحلیل ماتريس قرار دارد. کارانهمحافظهموقعیت 

توسعة و هاي ورزش همگانی، توسعة ورزش تربیتی برنامه توسعةنشان داد که  بندي راهبردهااولويت

جه با تو. هستند بدنی دانشگاهمديريت تربیتاول  راهبرد سهترتیب به ،اي و قهرمانیورزش حرفه

 فرصت-ضعف هايبا تكیه بر راهبرد بدنیيت تربیتمديرکه  توان اذعان کردهاي پژوهش میبه يافته

 خواهد توانست به اهداف متعالی خود دست يابد.
 

 ورزش، دانشگاه محقق اردبیلی، بدنیمديريت تربیت، راهبرد :کلیدي واژگان

 

 

                                                           
  Email: mmoharramzadeh@yahoo.com                      * نویسندة مسئول                                     
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 قدمهم
راهكارهایی الزم هستند تا براي موفقیت و دستیابی به اهداف سازمانی پرتالطم و متغیر،  یدر محیط

در د. نرسانامنی ب نقطة سالمت بهد و بهنج خروشان تغییرات محیط عبور دهمیان امواسازمان را از

رو است اهمیت راهبرد ازآن .كنندیاد می 1عنوان راهبردبهها از این راهكارها و برنامهادبیات مدیریت، 

تا تصمیمات سازمان بدون پایه و اساس و كند و بر آن نظارت دارد میبررسی كه پیوسته محیط را 

آمیز سازمان طراف نباشد كه این مالحظات راهبردي الزمة حركت موفقیتگسیخته از تحوالت محیط ا

، (2015) 2گرنت به عقیدة (.53-54، 1390بیگی، )حسن الي محیط متغیر و گاه متشنج هستنداز البه

دستیابی به هدف یا اجرا است.  شده براياي از اعمال طراحیراهبرد یک برنامه، روش یا مجموعه

دهاي عملیاتی سازگاري واحگذاري، شامل تعیین اهداف بلندمدت و اهداف سرمایه راهبرد ،حقیقتدر

ه مدیریت مؤثر سازمان ب راهبرد ،نظر وياز. نیاز براي انجام این اهداف استو تخصیص منابع مورد

، هماهنگی تسهیالت و منابع و سوم ، ازطریقدوم گیري،، با تقویت كیفیت تصمیماول كند.كمک می

 .تمركز سازمان بر تعقیب اهداف بلندمدت با

 كه است بنیادي هايفعالیت انجام و تصمیمات گرفتن براي يمندنظامتالش  راهبردي ریزيبرنامه 

؛ 187 ،2010 ،3بوین و والكر) پردازدمی سازمان اقدامات چرایی و چگونگی ،ماهیت دهیشكل به

 درحقیقت، برنامة (.2 ،2014 ،6رتولو و لونگو ؛321 ،2014 ،5اگلس و گبهارد ؛19 ،2011 ،4برایسون

در آینده خواهد ی است كه سازمان در آن قرار دارد؛ جایی كه سازمان میاز راه یجامعنقشة  راهبردي

ریزي هاي زیادي براي انجام برنامههارچوبچ. انداز داردسال چشم 10 تا بین پنج الًمعموبه آنجا برود و 

 در دو بخش دولتی و ریزي راهبرديند. برنامهدر دو بخش دولتی و خصوصی وجود دار راهبردي

از روشن و توسعة اندوریت سازمانی روشن، ایجاد یک چشممخصوصی شامل سه گام اساسی است: مأ

ملتیسكی و ) انداز خود برسدند به چشمدهگیري كه به سازمان اجازه میاندازهراهبردهاي قابل

 (.847 ،2014 ،7ملوهوران

 و هافرصت با سازمانیدرون ضعف و قوت تطابقراهبردي  ابزارهاي از یكی 8سوات وتحلیلتجزیه

 یتدوین و عوامل این شناسایی براي یمنظم تحلیل سوات وتحلیلتجزیه. است سازمانیبرون تهدیدهاي

                                                           
1. Strategy 

2. Grant 

3. Boyne & Walker 

4. Brayson 

5. Gebhardt & Eagles 

6. Longo & Rotolo 

7. Melitski & Manoharan 

8. SWOT 
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 ،ضعف ، نقاطقوت نقاط ،منظوربدین. كند ایجاد هاآن بینرا  تطابق بهترین كه كنددي را ارائه میراهبر

. تهدید - ضعف تهدید، -فرصت، قوت -ضعف فرصت، -قوت كلی چهارچوب در هادتهدی و هافرصت

 .شودمی انتخاب هاآن بینراهبردي  گزینة و دنشومی داده پیوند

 :دنشومی پیشنهادبا این اهداف  راهبرد چهار همیشه ،تحلیل این در

 كوشدمی داخلی قوت نقاط از ادهاستف با سازمان ،هاراهبرد این درقالب: فرصت -قوت هايراهبرد -1

  كند؛ برداريبهره خارجی هايفرصت ازتا 

 هايفرصت از برداريبهره با انسازم كه است این هاراهبرد این از هدف: فرصت -ضعف هايراهبرد -2

  ؛بخشد بهبود را داخلی ضعف نقاطتا  بكوشد داخل محیط در موجود

 قوت نقاط از استفاده باتا  كوشندیم هاراهبرد این اجراي با هاسازمان :تهدید -قوت هايراهبرد -3

  ؛ببرند ازبین را هاآن یا دهند كاهش را موجود تهدیدهاي از ناشی اثرهاي خود

 خود به تدافعی حالت ،گیرندمی كارهب را راهبرد این كه هاییمانساز: تهدید -ضعف  هايراهبرد -4

 حیطم از ناشی تهدیدهاي از پرهیز و داخلی ضعف نقاط كردنكم راهبرد این از هدف و گیرندمی

 . است خارجی

رایند خود فاي مرحله( در مدل پنج1992) رایتد. نوجود دارالگوهاي متنوعی  ریزي راهبرديدر برنامه

 ها در سطوحها، تدوین راهبردامل تحلیل محیط، تعیین اهداف و مأموریترا ش ریزي راهبرديبرنامه

مدل خود را در  ،دیویدداند. اي، اجراي راهبرد و اعمال كنترل و نظارت میلیت و وظیفهمدیریت، فعا

بررسی عوامل -3 ؛بررسی عوامل خارجی -2 ؛ارزیابی عملكرد محاسبه و -1 تدوین كرد: مرحله هشت

تعیین اهداف ساالنه و  -6 ؛هادوین، ارزیابی و انتخاب راهبردت -5 ؛مدتتعیین اهداف بلند -4 ؛داخلی

مرحله ، مدل خود را در هشت برایسون .موریت سازمانتعیین مأ -8 ؛تخصیص منابع -7 ؛هاسیاست

هاي سازمانی، كردن مسئولیتتوافق براي انجام آن، روشن شروع فرایند واند از: عبارتمطرح است كه 

محیط داخلی، شناسایی سازمان، ارزیابی محیط خارجی، ارزیابی هاي رسالت و ارزش كردنروشن

تبیین دورنماي سازمانی مؤثر براي  مسائل و براي حل مسائل راهبردي فراروي سازمان، تدوین راهبرد

تقدند كه فرایند مدیریت ( مع2015) 1، اسمیت، نیكلسون و استوارت. هوي(1395)وحدانی، آینده 

انداز شود، با استفاده از مأموریت، چشم( آغاز میراهبردي از تحلیل راهبرد )تحلیل داخلی و خارجی

، ارزیابی نهایتشود و درسازي مییابد، پیاده، راهبرد توسعه میسپس شود واهداف هدایت می و

 شود.می

و  اهمیت به توجه با و شودمی محسوب وتربیتتعلیم نهاد از بزرگی بخش عالی آموزش نظام

 دارد زیادي اجتماعی اهمیت دانشگاهی ورزش توسعة جامعه، در ورزش فرهنگ توسعة كاركردهاي

                                                           
1. Hoye, Smith, Nichelson & Stewart 
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 دانشجویان روانی و جسمی سالمت تأمین در دانشگاهی . ورزش(1391)حسینی، حمیدي و تجاري، 

 فراگیر قشر براي مناسب هايفرصت و ماالز هايزمینه كردنفراهم آن، اصلی است. اهداف مؤثر بسیار

 از دانشجویان دربین رو،ازاین است؛ سالم رقابتی و تفریحی فضاي به دستیابی دانشجویی با هدف

دوسیوگلو، ساهان، یلدیز،  )دوسیوگلو شودمی نه آب خاصی توجه و است برخوردار ايویژه اهمیت

 ايپشتوانه تواندمی دانشگاهی ورزش توسعة گفت كه باید نیز دیگر منظري (. از2012، 1تكین و سیم

 اهداف جزو هم دانشگاهی ورزش توسعة گفت توان، میبنابراین ؛باشد كشور ورزش توسعة براي غنی

 علوم است. وزارت هم و ورزش وزارت اصلی

انجمن . اندانجام شده هاي متنوعی در داخل و خارج كشورریزي راهبردي، پژوهشبرنامهدر حوزة 

تاكی موریت خود آورده است: انجمن ورزشی مدارس ایالت كنزشی مدارس ایالت كنتاكی در بیانیة مأور

 و كید بر جوانمرديي با تأثرهاي ورزشی را به شیوة مؤها و برنامهباید باالترین كیفیت فعالیت

هاي مهم این انجمن ر برقرار سازد. برخی از راهبردآموزان ورزشكادوستی و توسعة آموزش دانشورزش

آموزان، ظ و تضمین ثبات مالی انجمن، توسعة نقش پشتیبانی براي آموزش دانشند از: حفاعبارت

نگی و رس، ترویج مردامداانجمن، توسعة نظارت و ممیزي اي منابع انسانی آموزش و توسعة حرفه

 انجمن بازبینی و اصالح ساختارهمچنین،  و آموزان، مربیان و تماشاگرانجوانمردي درمیان دانش

مأموریت فدراسیون  (.2017-2012 ،2هاي كنتاكیدبیرستان)برنامة راهبردي انجمن ورزشی 

طریق ورزش وپرورش و تقویت توسعة شخصی ازكردن آموزشهاي ورزشی مدارس اونتاریو غنیانجمن

برند  اند از: توسعةهاي این فدراسیون عبارتترین راهبرد، برخی از مهم. همچنیناست مدارس

ها با نیاز ها، خدمات و فعالیتدر بازار، انطباق برنامه 3انجمن هاي ورزشی مدارس انتاریو فدراسیون

با  ابتدایی، افزایش تعاملكنندگان در ورزش مدارس در سطح مدارس مخاطبان، تشویق مشاركت

و رویدادهاي ورزشی مدرسه، افزایش منابع فدراسیون، توسعه  هاآموز و معلم در برنامهداوطلبان دانش

جهت جاد ساختارها، فرایند و منابع درو تجهیز تجارب و منابع آموزشی در پاسخ به نیاز مشتریان، ای

هاي ورزشی ن انجمن)برنامة راهبردي فدراسیو اطمینان از تعالی ورزش مدارس داران وحفظ سهام

 ورزش موریتمأ در بیانیة 5(2014) ترینیتی انگلستاندانشگاه لید (.2017-2014، 4مدارس اونتاریو

هاي هاي مشاركت دانشجویان در فعالیتاي از فرصتكردن طیف گستردهفراهم» :خود آورده است

هاي درآمدن تواناییفعلهاي حركتی، با هدف بهواناییگرفتن سن، جنس، نژاد و تبدنی بدون درنظر

                                                           
1. Devecioglu, Sahan, Yildiz, Tekin & Sim 

2. Strategic Plan Kentucky High School Athletic Association 

3. Ontario Federation of School Athletic Associations (OFSSA) 
4. OFSAA Strategic Plan 

5. Leeds Trinity University 
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ش مشاركت افزای. «دانشجویانب تجارب آموختگان و افزایش كسستخدام دانشآنان، افزایش ا بالقوة

هاي ورزشی دانشگاه در مسابقات، ي ورزشی، افزایش فرصت مشاركت تیمهادانشجویان زن در فعالیت

ها و بدنی، تنوع در برنامه هايهاي مشاركت در فعالیترصتف بهبود دسترسی دانشجویان معلول به

رتباطات داخلی و خارجی براي توسعة ورزش و نظام داوطلبی ا هاي ورزش همگانی و توسعةفعالیت

لیدترینیتی، راهبردي ورزش دانشگاه  اند )برنامةعنوان راهبردهاي دانشگاه ذكرشده تبیین شدهبه

موریت (، مأ2017-2013هاي )لستان در برنامة راهبردي خود براي سالگان 1دانشگاه وركستر .(2014

هاي براي ایجاد فرصت امكانات و تجهیزات ورزشی عالی و فراگیر ارائة»گونه بیان كرده است: خود را این

ان براي موفقیت بیشتر، ترویج نهاي ورزشی، توسعة انگیزة مشاركت آمشاركت دانشجویان در فعالیت

عنوان یک هالمللی برزش و دستیابی به شهرت ملی و بینی سالم و مشاركت بیشتر در وزندگ شیوة

 (.2013راهبردي ورزش دانشگاه وركستر،  )برنامة «نمركز براي ورزش معلوال

كه  داد نشاندر فدراسیون ورزش دانشجویی ( 1، 1390) حمیدي داخل كشور نیز هايدر پژوهش

 از استفاده با ،همچنین. است تهدید شش و فرصت هشت ضعف، 10 قوت،نُه  این فدراسیون داراي

 راهبردي موقعیت الزم، محاسبات و بیرونی عوامل ارزیابی جدول و درونی عوامل ارزیابی جدول

 تعداد ،سوات ماتریس تحلیل از منديبهره با ،سپس. شد شناسایی كارانهمحافظه وضعیت در فدراسیون

 تهدید-ضعف راهبرد یک و تهدید-قوت راهبرد دو ،فرصت-ضعف راهبرد سه ،فرصت-قوت راهبرد چهار

راهبردي ورزش  ( در تدوین برنامة1391) حسینی و همكاران .شدند شناسایی راهبرد 10 و درمجموع،

ویی دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی به این نتیجه دست یافت كه موقعیت راهبردي ورزش دانشج

ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد  اندازچشم هاآن. كارانه قرار داردمنطقة محافظهدانشگاه آزاد اسالمی در 

 ورزش هايفعالیت ارتقاي و توسعه ازطریق فعال دانشگاهی به دستیابی»: اندگونه تبیین كردهرا این

 برنامةفوق هايفعالیت در اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان از درصد 40 برنامه پایان در كه دانشجویی

 برجسته ورزشی هايموفقیت كسب با كشور دانشگاهیهاي بینفعالیت در و كنند مشاركت ورزشی

لمی و گیري از ظرفیت ععبارت بودند از: بهره شدهترین راهبردهاي ارائهازجمله مهم .«باشند سرآمد

تقویت نقش و  ورزش دانشجویی، كردنبدنی درراستاي علمیهاي تربیتقانونی پژوهشكده و دانشكده

رد، بازنگري المللی، طراحی مدیریت عملكدانشگاه آزاد در ورزش ملی و بین جایگاه ورزش دانشجویی

ی در هاي همگانهاي ورزشها و فعالیتعمومی، توسعة برنامهاجراي واحدهاي  و ایجاد تحول در نحوة

هاي براي شركت در فعالیتب دانشجویان ها و ایجاد انگیزه و جذمراكز دانشگاهی، تعیین مشوق

هاي ورزش كشور، احداث اماكن ورزشی، ایجاد نهضت داوطلبی، توسعة تعامالت مدیریتی با سازمان

                                                           
1. Worcester University 
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ورزشی مداري و توجه به نیازها و تمایالت هاي مشتريسیاستورزشی با اولویت دختران، اعمال 

  ها.دانشجویان در تدوین برنامه

مراكز دانشگاهی و آموزش عالی، ایجاد فرصت  ن گفت در بیشترتواشده میرهاي ذكدربارة پژوهش

امكانات، تجهیزات و  كردن، ازطریق فراهمهاي بدنیانشجویان در طیف وسیعی از فعالیتمشاركت د

، توسعة ها مشترک است. همچنیناز مواردي است كه در اغلب برنامههاي الزم یكی زیرساخت

هاي بر ایجاد فرصتهاي كلیدي است كه عالوهدیگر از برنامهسازمانی یكی ارتباطات درون و برون

تقال نخبگان ورزشی به ساز سلسله فرایند ان، زمینههاي دیگرامل و همكاري با سازمانر براي تعبیشت

 .اي و قهرمانی استسطح حرفه

با  وتربیت درپی آن است كهیند ورزش تعلیماعنوان بخشی از فرهاي ورزش دانشجویی بهفعالیت

هاي دانشجویان را در موقعیت همةو ایجاد محیط و فرصت مناسب،  هاي الزمآوردن زمینهفراهم

تقویت براي  را هاییی به نیازهاي اساسی آنان، برنامهگویتفریحی و رقابتی سالم قرار دهد و با پاسخ

پركردن  برعالوهبرنامه هاي فوقورزش (.1390)حمیدي، مین كندأجسم، همگام با پرورش روح ت

هرگونه  مصونیت دانشجویان از رگزاري مسابقات وی، بدانشجوی هايفراغت، در تشكیل تیماوقات

)تجاري و  شونداجتماع  ةسالمت وارد عرصبه تا كنندمیمک كاجتماعی احتمالی  رافات اخالقی وانح

كشور و بهبود وضعیت بهبود وضعیت فرهنگی و اخالقی ، سالم ةدستیابی به جامع. (1390 همكاران،

ترین كالن ورزش دانشجویی است كه اصلی از رویكردهاي ،وري و تولیدافزایش بهره براينیروي كار 

 جامعه، سازانآینده عنوانبه دانشجویان .(1391پور، )جوادياست المتی رویكرد آن افزایش سطح س

 براي زمان كمترین شاید «دانستن»وادي  در نهادنگام و آموختن راه در خود مستمر تالش با

 به فكري نیروي این چنانچه. باشند داشته خود جسمانی و روانی ذهنی، سالمت ارتقاي ریزيبرنامه

 و روانی مشكالت دچار فعالیت نوع این از حاصل تحركیبی و درسی مسائل در شدید درگیري دلیل

 توسعة امر در گذاريسرمایه دانیممی. است فراوانی هايگذاريسرمایه نیازمند آن درمان د،شو جسمانی

 درمان از بهتر پیشگیري اندگفته همیشه و است فراوان برگشت با گذاريسرمایه یک دانشگاه در ورزش

 با مرتبط هايبیماري درمان و پیشگیري براي هادانشگاه در ورزش توسعة لزوم ،بنابراین است؛

 تواندمی نادرست استفادة درصورت خود كه دانشجویان فراغتاوقات پركردن ،همچنین و تحركیبی

 .(1395 )آصفی و اسدي، است ناپذیراجتناب كند، ایجاد را زیادي مشكالت

كارگیري ابزار نوین بر به دانشگاه مادر استان اردبیل، نیاز مبرمیعنوان بهدانشگاه محقق اردبیلی 

 هزارمدیریت ورزشی دارد؛ بنابراین، با توجه به جمعیت یازدههاي خود ازجمله بخش مدیریتی در همة

دوین بودن نیروي انسانی متخصص، تهاي فراوان این دانشگاه و دارانفري دانشجویان، زیرساخت

با این تفاسیر، ثر خواهد بود. ها بسیار مؤاین ظرفیت بهینه از با هدف استفادة راهبرديریزي برنامه
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آن  راهبرديتحلیل موقعیت  و محقق اردبیلیشناسایی وضعیت موجود ورزش دانشگاه  بررسی و

رفع هاي مناسب به ریزيو برنامه ها و با اتخاذ تدابیرریزان با آگاهی از آنتا برنامه كمک كندتواند می

شگاه فاقد ورزش داناین است كه  ،رو استهآن روب با پژوهشگراي كه مسئله ؛ بنابراین،موانع بپردازند

ریزي برنامه رسدنظر می، بهبنابراین است؛آن  بهبود درجهت توسعه و و عملیاتی راهبردي ةیک برنام

 مسئوالن و بایدترین مواردي است كه از مهم دانشگاه محقق اردبیلیورزش دانشجویی  ةبراي توسع

شده و اهمیت موضوع، رموارد ذك دیگر، با توجه بهعبارتبه آن توجه كنند. بهدانشگاه  اینریزان برنامه

هاي كاربردي، راهبردبر تدوین هاي ورزش دانشگاه است تا عالوهراهبرددنبال تدوین پژوهشگر به

 در توسعه و ارتقاي ورزش دانشگاه بردارد. يثرآن، گام مؤاز ها و اقدامات حاصل برنامه

 

 پژوهش شناسیروش
مطالعات  ربردي و با توجه به موضوع در حیطةكا ،نظر هدفاز تحلیلی، -توصیفی ،روش این پژوهش

نمونه . اند)روش پژوهش آمیخته( گردآوري شدهها به دو صورت كمی و كیفی داده .راهبردي است

مالی،  -رئیس، معاون فرهنگی دانشجویی، معاون اداري) دانشگاه ورزش شامل اعضاي شوراي راهبردي

، مدیریت امور مالی، بدنیجویی، مدیریت تربیتریت امور دانشاجتماعی، مدی -مدیریت فرهنگی

علمی و جمعی از متخصصان و اعضاي هیئت نفر()سه  بدنیكارشناسان تربیت ،مدیریت برنامه و بودجه(

ق مصاحبه، بررسی اسناد طریاطالعات موردنیاز ازدانشگاه محقق اردبیلی بودند.  نفر( 11) بدنیتربیت

 :ابزارهاي پژوهش موارد زیر بودند گردآوري شد. نامهپرسشو  هاو گزارش

ها، ها: براي تدوین مأموریتها و سیاستانداز، ارزش، چشممصاحبه براي تبیین و تدوین مأموریت -1

 ، از مصاحبه و نظرهاي خبرگان و مدیران مربوطورزش دانشگاههاي یاستها و سانداز، ارزشچشم

 استفاده شد؛

ستفاده از مطالب مندرج در پیشینة باز: این فرم با ا هايي سؤالمحتو سوات شناسایی نامةپرسش -2

ها و تهدیدهاي ها، فرصتها، ضعفته و با هدف شناسایی كلی قوتصورت پژوهشگرساخپژوهش، به

شوندگان نظرهاي خود را درمورد سازمان طراحی شد و شامل چهار سؤال باز بود كه در آن پرسش

 كردند؛ شده ارائهرعوامل ذك

صورت به ستفاده از مطالب مندرج در پیشینه،نامه با ا: این پرسشو بیرونی عوامل درونی نامةپرسش -3

 ها و تهدیدهايها، فرصتها و ضعفتبسته براي شناسایی قو هايصورت سؤالپژوهشگرساخته و به

 ثیر(تأاي: خیلی زیاد، زیاد، كم و بی. )طیف چهارگزینهشدطراحی  دفتر
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ترتیب براي ها به: این فرمعوامل بیرونیارزیابی عوامل درونی و ماتریس ارزیابی  هاي ماتریسفرم -4

ار اعضاي اختیبراي تعیین موقعیت راهبردي دركه  شوندرونی استفاده میارزیابی عوامل درونی و بی

 شوراي راهبري قرار گرفت؛

از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها ها با استفاده كه براي تدوین راهبرد سوات فرم ماتریس -5

 رود؛كار میبه

 شود.بندي راهبردها استفاده میكه براي اولویت برنامه ریزي استراتژیک كمی فرم ماتریس -6

استفاده شده است. این  هارچوب جامع تدوین راهبردارچوبی با عنوان چه، از چبراي تدوین راهبرد

ناگون مناسب هاي گوها در اندازهكند كه براي انواع سازمانهایی را ارائه میروشهارچوب ابزارها و چ

ارچوب هو گزینش كنند. چ كند تا راهبردها را شناسایی، ارزیابیها كمک میاست و به استراتژیست

یت مرحلة شروع كه در آن بیانیة مأمور -1اند از: كه عبارت تدوین راهبرد چهار مرحلة اصلی دارد جامع

 بیرونیو  درونیهاي ارزیابی عوامل مرحلة ورودي كه شامل تهیة ماتریس -2شود؛ سازمان تهیه می

با استفاده از ابزارهایی همچون  درونیو  بیرونیتطبیق و مقایسه كه عوامل اصلی  مرحلة -3است؛ 

موریت سازمان شوند تا راهبردها درراستاي مأتطبیق داده می ارزیابی درونی و ماتریس سوات ماتریس

 برنامه ریزي استراتژیک كمی گیري كه در آن با استفاده از ماتریسمرحلة تصمیم -4شناسایی شوند؛ 

ها سبی آنو جذابیت ن شوندشده در مرحلة تطبیق، ارزیابی میهاي مختلف راهبردهاي شناساییگزینه

  .شودتعیین می

 برنامه ریزي استراتژیک كمی بیلی از ماتریسهاي ورزش دانشگاه محقق اردبندي راهبردبراي اولویت

 ند از:اعبارت برنامه ریزي استراتژیک كمی تكمیل جدول گانةاستفاده شد. مراحل شش

محیطی و نیز نقاط قوت و ضعف سازمان در ستون  ها و تهدیدهايتهیة فهرست كاملی از فرصت -1

 . سمت راست ماتریس

این ضرایب اهمیت عوامل  رجی:عوامل كلیدي داخلی یا خاكدام از ریب یا وزن به هرتخصیص یک ض

 دهند؛نشان می را در ماتریس عوامل داخلی و عوامل محیطی ذكرشده

ماتریس آورده  ها را اجرا كند، در قسمت باالياي كه سازمان باید آنشدهذكر راهبردهاي تبیین -2

 شود؛می

دهندة جذابیت اي را كه نشانجذابیت: براي این كار، ارزش عددي كردن نمرات یا امتیازاتمشخص -3

، انتخاب كردیم. این امتیاز براساس شده( استهركدام از راهبردها )در مجموعة راهبردهاي فهرست

شود. ی، تعیین مشدهتبیین ها در راهبردكدام از عوامل داخلی یا خارجی و نقش آنبررسی اولیة هر

ثر و نقش مؤ ذكرشدهآیا این عامل در انتخاب راهبردهاي ال مطرح شود كه ین سؤ، باید امنظوربدین

ه تخصیص یک امتیاز براي آن نسبت ب ،ال مثبت بودداشته است یا خیر؟ اگر جواب این سؤ اساسی
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كنیم؛ ده در مقایسه با سایر راهبردها( اقدام میشانتخاب آن عامل در راهبرد ثیر)بسته به درجة تأ

اولویت راهبرد  توان با استفاده از آنشود و میمشخص می ، امتیاز جذابیت براي هر راهبردرتیبتاینبه

= 1اند از: امتیاز جذابیت عبارت هايموردنظر را دربرابر مجموعة راهبردهاي دیگر نشان داد. دامنه

  = جذابیت باال.4یت خوبی دارد؛ = جذاب3 = تاحدي جذاب است؛2جذاب نیست؛ 

شده در مرحلة مفهوم است كه ضرایب اعمالة مجموع امتیازات جذابیت: این مورد بدینمحاسب -4

)مرحلة چهارم( ضرب شود و  یافته به هركدام از عوامل درقبال راهبردهادوم باید در امتیاز تخصیص

 در ردیف مربوط ثبت شود؛

 اندو زیر هم نوشته شدهر یک ستون كه دافته براي هركدام از راهبردها یتخصیصجمع امتیازات  -5

یک از راهبردها داراي دهد كه كدامها نشان میو مقایسة مقادیر مربوط به راهبردها. مقایسة این رقم

 شمارة چهار ها است. جدولتري در مقایسه با سایر راهبردداراي جذابیت باال ،نتیجهامتیاز بیشتر و در

آورده  د. نتیجة این ماتریس در جدول شمارة پنجدهرا نشان می برنامه ریزي استراتژیک كمی ماتریس

  شده است.

 

 نتایج
سال،  35درصد از افراد كمتر از  27، . همچنینبودندزنان درصد  23و  مرد درصد 77 نمونة پژوهش،

درصد از افراد داراي  23سال سن داشتند.  45درصد بیشتر از  23سال و  36-45درصد بین  50

 ي تخصصی بودند.درصد داراي مدرک تحصیلی دكتر 77 و ارشدمدرک كارشناسی

در شوراي راهبري  ،ورزش دانشگاه محقق اردبیلی ، براي تدوین برنامة راهبرديپس از توافق مقدماتی

 . این بیانیه به شرح زیر است:اقدام شد ورزش دانشگاه محققت موریبیانیة مأنسبت به تبیین 

و اجتماعی دانشجویان دانشگاه  روانی، عاطفی، عقالنیكمک به رشد و شكوفایی ابعاد جسمانی، »

سالم و فعال در سبک زندگی  هاي ورزشی سالم درراستاي توسعةازطریق پرداختن به فعالیت

گرایانه، با رویكرد اخالق اي و قهرمانی دانشگاه محقق اردبیلیدانشجویان و توسعة ورزش حرفه

 «.مدارانهمحورانه و مشاركتعدالت

 :را به شرح زیر تصویب كردند ورزش دانشگاهانداز بیانیة چشماعضاي شوراي راهبري  ،همچنین

هاي تحصیلی خود، فعال، ماهر و بانشاط، متوجه به مسئولیت ،پرورش دانشجویانی آگاه، توانمند»

، داراي آمادگی جسمی و روحی و سبک زندگی سالم و هاي ورزش همگانیجو در فعالیتمشاركت

 «.عالف

 ترتیب ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی و ماتریس ارزیابی عواملهاي شمارة یک و شمارة دو بهجدول

تهدید، هفت فرصت، هشت داراي  ورزش دانشگاه محقق ،اساس این جداولند. بردهدرونی را نشان می
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و جمع ضرایب  88/2 برابر با . جمع ضرایب ماتریس عوامل بیرونیاستضعف  هشتقوت و هفت 

 موقعیتدر  ورزش دانشگاه ، موقعیت راهبرديبنابراین است؛ 46/2 برابر با عوامل درونی ماتریس

 .(شكل شمارة یک) قرار دارد كارانهمحافظه
 

 ماتريس ارزيابی عوامل درونی -1 جدول

 نمره شدت عامل ضريب اهمیت عبارات عوامل درونی شماره عوامل درونی

  
   

   
 

   
   

   
 

  
ت

قو
 ها

 

S1  32/0 4 08/0 ايدانشكدههاي ورزشی درونبرگزاري جشنواره 

S2  18/0 3 06/0 هاي ورزشی دانشگاهمرزي تیمهاي برونتعدد اعزام 

S3  18/0 3 06/0 آورتقدیر از دانشجویان ورزشكار مدال 

S4  
ا فدراسیون ورزش دانشگاهی و وجود تعامل خوب ب

 بدنی وزارت علومادارة كل تربیت
08/0 4 32/0 

S5  
وي انسانی متخصص در مدیریت گیري از نیربهره

 بدنی دانشگاهتربیت
08/0 4 32/0 

S6  21/0 3 07/0 سازمانین و برونتعامالت و ارتباطات درو 

S7  
علمی متخصص در امور گیري از اعضاي هیئتبهره

 بدنی و ورزش دانشگاهتربیت
08/0 3 24/0 

ف
ضغ

ها
 

W1 
علمی ورزش كاركنان و اعضاي هیئتوجهی به تكم

 دانشگاه
06/0 1 06/0 

W2 06/0 1 06/0 نبود بانک جامع اطالعات و نظام آماري مشخص 

W3 06/0 1 06/0 كمبود فضاها، تجهیزات و امكانات ورزشی 

W4 06/0 1 06/0 كمبود نیروي انسانی 

W5 
بودن متكی و و جذب حامیان مالی ابیضعف در بازاری

 بخش دولتی اعتبارات برآمدةبر 
07/0 2 14/0 

W6 
توجهی به مركز بیشتر به ورزش قهرمانی و كمت

 هاي همگانی در ورزش دانشجویانبرنامه
07/0 2 14/0 

W7 

طلبی گیري از مشاركت نیروي داوضعف در بهره
بدنی و ورزش هاي تربیتدانشجویان در پیشبرد برنامه

 دانشگاه
06/0 2 12/0 

W8 05/0 1 05/0 توجهی به نیازها و عالیق ورزشی دانشجویانكم 

 46/2 - 1 :جمع ضرایب

 
 

 

 

 



 831                                                                                              بندي راهبردهاي ورزش ...اولويتتدوين و 

 ماتريس ارزيابی عوامل بیرونی -2جدول 
عوامل 

 بیرونی
 نمره شدت عامل ضريب اهمیت عبارات عوامل بیرونی شماره

ت
رص

ف
ها

 

O1 15/0 3 05/0 هاي متولی ورزش از ورزش دانشگاهحمایت سازمان 

O2 18/0 3 06/0 ن ورزشیار در استانخیرا ن مالی دانشگاه وخیرا وجود 

O3 
بدنی و نیروهاي متخصص در هاي آموزشی تربیتوجود گروه

 دانشگاه
07/0 4 28/0 

O4 32/0 4 08/0 هاي همگانی بودن ورزشهزینهكم 

O5 28/0 4 07/0 دانشجویان به انجام ورزش و فعالیت بدنی عالقة 

O6  28/0 4 07/0 بدنی عمومی براي دانشجویانواحدهاي درس تربیتوجود 

O7  28/0 4 07/0 دانشجویان ورزشكار مستعد و نخبه در دانشگاهوجود 

O8 
ر ویان به نقش ورزش و فعالیت بدنی دنگرش مثبت دانشج

 سالمتی
08/0 4 32/0 

ید
هد

ت
ها

 

T1 
 تغییر الگوهاي فیزیكی، اجتماعی و رفتاري دانشجویان و

 گسترش سبک زندگی غیرفعال
07/0 2 14/0 

T2 
هاي دولتی و خصوصی در حمایت بی انگیزگی در سازمان

 مالی از رویدادهاي ورزشی دانشگاه
07/0 2 14/0 

T3 
ها به پوشش اخبار ورزش دانشجویی و توجهی رسانهكم

 دانشگاهی
06/0 

1 06/0 

T4 
هاي متولی بین سازمانتوجهی به ورزش همگانی دركم

 ورزش كشور 
06/0 2 12/0 

T5 
مشغلة زیاد دانشجویان ازجمله مشكالت درسی، معیشتی، 

 شغلی ادامة تحصیل و آیندة
07/0 2 14/0 

T6 05/0 1 05/0 تحوالت اقتصادي و سیاسی در كشور 

T7 
هاي ورزشی هاي آموزشی بر فعالیتبودن فعالیتارجح

 دانشگاه
07/0 2 14/0 

 88/2 - 1  جمع ضرایب:
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 یلیورزش دانشگاه محقق اردب يراهبرد تیموقع -1شكل 

 

ند، نشان و تصویب شد كه در شوراي راهبري تعیینرا هایی و راهبرد سوات ماتریس جدول شمارة سه

 -ضعف ، یک راهبردفرصت-قوت شامل سه راهبرد راهبرد ، درمجموع، نُهاساس این جدولدهد. برمی

 .ندتدوین شد تهدید-ضعف و دو راهبرد تهدید-قوت ، سه راهبرد فرصت

 
 ورزش دانشگاه محقق اردبیلیهاي راهبرد -3جدول 

 نقاط ضعف
W1 توجهی به ورزش كاركنان و كم

 علمی دانشگاهتهیئاعضاي 

W2  نبود بانک جامع اطالعات و نظام
 آماري مشخص 

W3  كمبود فضاها، تجهیزات و امكانات
 ورزشی

W4  كمبود نیروي انسانی 

W5 و جذب  ضعف در بازاریابی
اعتبارات  بهبودن متكی و حامیان مالی

 بخش دولتی برآمدة

W6  تمركز بیشتر به ورزش قهرمانی و
هاي همگانی در توجهی به برنامهكم

 ورزش دانشجویان

W7 گیري از مشاركت ضعف در بهره
نیروي داوطلبی دانشجویان در پیشبرد 

 بدنی و ورزش دانشگاهتربیتهاي برنامه

W8 وجهی به نیازها و عالیق تكم
 ورزشی دانشجویان

 نقاط قوت
S1 هاي ورزشی برگزاري جشنواره

 ايدانشكدهدرون

S2 مرزي هاي برونتعدد اعزام
 هاي ورزشی دانشگاهتیم

S3  تقدیر از دانشجویان ورزشكار
 آورمدال

S4  وجود تعامل خوب با فدراسیون
كل  ادارةورزش دانشگاهی و 

 بدنی وزارت علومتربیت

S5 گیري از نیروي انسانی بهره
بدنی متخصص در مدیریت تربیت

 دانشگاه

S6  تعامالت و ارتباطات درون و
 سازمانی برون

S7 گیري از اعضاي بهره
علمی متخصص در امور تهیئ

 بدنی و ورزش دانشگاهتربیت
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 هاي ورزش دانشگاه محقق اردبیلیراهبرد -3جدول ادامة 

 WOراهبردهاي 

بخشی و تانداردسازي، اعتباراس -
توسعة اماكن و تجهیزات ورزشی 

(WO1) 
 سازي منابع انسانیتوانمندسازي و به -

 (WO2) نهضت داوطلبیو توسعة 
در  نظام مالی و بازاریابی توسعة -

هاي ورزش دانشگاه با رعایت آموزه
هاي مالی اقتصاد مقاومتی و سیاست

 (WO3) دانشگاه

 

 SOراهبردهاي 

ورزش همگانی در  توسعة -
 (SO1)دانشجویان 

بخشی به واحدهاي كیفیت -
 (SO2) بدنی دانشجویانتربیت

ورزشی  تبلیغ و تحكیم برند -
دانشگاه ازطریق توسعة ورزش 

اي و قهرمانی دانشگاه حرفه
(SO3) 

 

 هافرصت
O1 هاي متولی سازمان حمایت

 ورزش از ورزش دانشگاه

O2  ن مالی دانشگاه و خیراوجود
 ن ورزشیار در استانخیرا

O3 هاي آموزشی وجود گروه
بدنی و نیروهاي متخصص در تربیت

 دانشگاه

O4 هاي بودن ورزشزینههكم
 همگانی 

O5 مند هوجود جمعیت جوان و عالق
 دانشگاه جامعةبه ورزش در 

O6  واحدهاي درس وجود
 بدنی عمومی براي دانشجویانتربیت

O7 دانشجویان ورزشكار  وجود
 مستعد و نخبه در دانشگاه

O8  نگرش مثبت دانشجویان به
نقش ورزش و فعالیت بدنی بر 

 سالمتی

 WTراهبردهاي 

ورزش تربیتی و پرورشی در  توسعة -
 (WT1)دانشجویان دانشگاه 

 

 STراهبردهاي 

سازي روابط توسعه و بهینه -
 ايارتباطات رسانه عمومی و

(ST1)  
و گسترش ارتباطات درون  توسعه -

 (ST2)سازمانیو برون

 

 تهدیدها
T1  تغییر الگوهاي فیزیكی، اجتماعی

و رفتاري دانشجویان و گسترش 
 سبک زندگی غیرفعال

T2 هاي انگیزگی در سازمانبی
دولتی و خصوصی در حمایت مالی از 

 دانشگاهرویدادهاي ورزشی 

T3 ها به پوشش توجهی رسانهكم
 اخبار ورزش دانشجویی و دانشگاهی

T4 توجهی به ورزش همگانی كم
هاي متولی ورزش دربین سازمان

 كشور 

T5 مله جزیاد دانشجویان از مشغلة
 ادامةمشكالت درسی، معیشتی، 

 شغلی آیندةتحصیل و 

T6  تحوالت اقتصادي و سیاسی در
 كشور

T7 هاي آموزشی فعالیت بودنارجح
 هاي ورزشی دانشگاهبر فعالیت
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شده را نشان تدوین راهبردهاي برنامه ريزي استراتژيك کمی ماتریسپنج هاي شمارة چهار و جدول 

ورزش  توسعة(، 80/5)با مجموع  ورزش همگانی در دانشجویان توسعة راهبرد، اساسند؛ برایندهمی

غ و تحكیم برند ورزشی دانشگاه تبلیو  (91/4 تربیتی و پرورشی در دانشجویان دانشگاه )با مجموع

ترتیب سه اولویت اول درمیان ، به(88/4با مجموع اي و قهرمانی دانشگاه )ازطریق توسعة ورزش حرفه

  شده هستند.راهبردهاي تدوین
 

)جدول را به صورت تصوير افقی  بندي راهبردهااي اولويتماتريس برنامه ريزي استراتژيك کمی بر -4جدول

 ذخیره و جايگزين کن(
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 بندي راهبردهاماتريس برنامه ريزي استراتژيك کمی براي اولويت -4ادامه جدول

 
 

 هاي ورزش دانشگاه محقق اردبیلیبندي راهبرداولويت -5 جدول

  الویت جمع امتیاز   عبارت راهبرد  ردیف

  1 80/5 ورزش همگانی در دانشجویان توسعة 1

  2 91/4 ورزش تربیتی و پرورشی در دانشجویان دانشگاه  توسعة 2

  3 88/4 اي و قهرمانی دانشگاه ورزشی دانشگاه ازطریق توسعة ورزش حرفهتبلیغ و تحكیم برند  3

4 
هاي اقتصاد مقاومتی و در ورزش دانشگاه با رعایت آموزه نظام مالی و بازاریابی توسعة

 هاي مالی دانشگاهسیاست
27/4 4  

  5 20/4 نهضت داوطلبیو توسعة  سازي منابع انسانیبه و سازيتوانمند 5

  6 02/4 سازمانیعه و گسترش ارتباطات درون و برونتوس 6

  7 67/3 اماكن و تجهیزات ورزشی استانداردسازي، اعتباربخشی و توسعة 7

  8 63/3 بدنی دانشجویانبخشی به واحدهاي تربیتكیفیت 8

  9 48/3 اي ارتباطات رسانهروابط عمومی و  سازيتوسعه و بهینه 9
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 گیريبحث و نتیجه
هاي راهبرد بنديو اولویت تدوینو  موجود، تعیین موقعیت راهبردي تحلیل وضعیت هدف این پژوهش،

 برابر با درونی عوامل ماتریس نتایج پژوهش نشان داد كه نمرة .بود ورزش دانشگاه محقق اردبیلی

ورزش  دهد موقعیت راهبردياست كه نشان می 88/2 برابر با آن بیرونی عوامل ماتریس نمرة و 46/2

 باشد، كارانهمحافظه سازمان راهبرد نوع كههنگامی قرار دارد. كارانهمحافظهدر موقعیت  دانشگاه محقق

 نقاط بكوشد داخل محیط در موجود هايفرصت از برداريبهره با سازمان باید كه است آن دهندةنشان

 .ببخشد بهبود را داخلی ضعف

 .شده استهاي تدوینراهبرددانشجویان اولین اولویت ورزش همگانی در  ها نشان داد كه توسعةیافته
راهبردي ورزش دانشگاه  (، برنامة1393) هاي رمضانی و همكارانها با نتایج پژوهشاین یافته

 كیفی و كمی بهبود خوانی دارد.( هم2013) هاي دانشگاه وركسترراهبرد( و 2014لیدترینیتی )

 است كه رمضانی و همكاران دانشگاهی عنوان راهبرديبرون و درون ورزشی هايبرنامه و خدمات

خوانی دارد. حاضر هم ( در تدوین راهبردهاي دانشگاه شاهرود تبیین كردند كه با راهبرد1393)

هاي بخشی به برنامههاي ورزشی و تنوعزن و دانشجویان معلول در فعالیت افزایش مشاركت دانشجویان

 در برنامة( 2014شگاه لیدترینیتی )راهبردي ورزش دان ش همگانی راهبردهایی هستند كه برنامةورز

بال دنه( كه ب2013) هاي دانشگاه وركسترها با راهبرد، این یافتهراهبردي خود آورده است. همچنین

 ورزشی هايمشاركتدارد. خوانی ، همهاي بدنی دانشجویان استایجاد فرصت مشاركت در فعالیت

 داشته است؛ رشد محسوسی گذشته هايسال به نسبت ورزشی میادین در آنان حضور و دانشجویان

 ورزشی با مشاركت مقایسه در رشد این جمعیتی، هايشاخص درنظرگرفتن با كه كرد اذعان باید اما

طلبد. می را هاي بیشتريتالش مطلوب، سطح به رسیدن ضرورت و نیست مالحظهقابل دیگر كشورهاي

 سالم زندگی سبک بر اثرگذار هايترین مؤلفهمهم از یكی منظم، بدنی فعالیت كه است درحالی این

 توجه بخشید. رواج جامعه در را سالم سبک زندگی توانمی آن كردننهادینه با كه شودمی محسوب

 هاخوابگاه ورزشی هايانجمن فعالیت افزایش ،محلی بومی و تفریحی همگانی، هايفعالیت به بیشتر

براي تحریک شركت  هاي انگیزشیهاي دانشجویی، افزایش مشوقخوابگاه در ورزش گسترش براي

رسانی مناسب در برگزاري هاي اطالعاي همگانی، طراحی و كاربرد سیستمهدانشجویان در ورزش

 تعداد افزایشورزشی و  اورةمش و تغذیه خدمات به ، دسترسیها و مسابقات ورزش همگانیفستیوال

هایی هستند كه درزمینة فعالیتازجمله  ،هاخوابگاه و دانشگاه سطح در همگانی ورزش هايایستگاه

 هايفعالیت در منظم حضور یا جسمی هايفعالیت از شكلی ورزش همگانید. نشواین راهبرد تبیین می

 منجر و دهدمی شكل را اجتماعی روابط بخشد،می بهبود را روانی بدنی و سالمت كه است جسمانی

 همگانی ورزش توسعة كلی هدف ،كشور ورزش جامع نظام سند در شود.می مثبت نتایجگیري شكل به
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 رواج و كردننهادینه كیفی هدف برگیرندةدر كه است شده ذكر جامعه روان و تن سالمت تفریحی، و

 . (1395، ، گودرزي، سجادي و خبیرينرمی)عرب است جامعه در تحرک

ورزش تربیتی و پرورشی در دانشجویان  شوراي راهبري ورزش دانشگاه، توسعة شدةییدتأ راهبرددومین 

واده و نهادهاي رسمی آموزشی، طریق آن فرد درقالب خانورزش تربیتی ورزشی است كه ازبود.  دانشگاه

ه نقش و ارزش كه بايگونهگیرد؛ بههاي ورزشی را فرا میمهارت هاي خاص،صورت آگاهانه در دورهبه

وتربیتی درپی آن ر زندگی نیز پی ببرد. ورزش تعلیمجسمی و روحی و موفقیت د یند در سالمتفرا

جویان را در آموزش و ایجاد محیط و فرصت مناسب، همة هاي الزمآوردن زمینهاست كه با فراهم

براي تقویت را هایی گویی به نیازهاي اساسی آنان، برنامههاي آموزشی سالم قرار دهد و با پاسخموقعیت

ها دانشگاه محقق نیز برنامه. گام با اصول و مراحل رشد و هماهنگ با پرورش روح تأمین كند، همجسم

یتی و پرورشی تدوین و تنظیم كند تا بدنی و ورزش خود را باید با رویكرد تربهاي تربیتو فعالیت

 د كند.هاي ورزشی ایجان ازطریق فعالیتهاي آموزشی و تربیتی را در دانشجویابتواند زمینه
 اي و قهرمانی دانشگاهغ و تحكیم برند ورزشی دانشگاه ازطریق توسعة ورزش حرفهتبلی ،سوم راهبرد

 دانشگاه لیدترینیتی راهبردهاي( و 1393) رمضانی و همكارانپژوهش ها با نتایج بود. این یافته

 توسعة دررا  ايبرنامه و كیفی علمی، ( رویكرد1393) رمضانی و همكارانخوانی دارد. هم (2014)

. بدنی دانشگاه شاهرود بیان كردندعنوان یكی از راهبردهاي تربیتهمگانی به و قهرمانی ورزش

هاي ورزشی ( خود توسعة حضور تیم2014) راهبردي ورزش برنامة دانشگاه لیدترینیتی در ،همچنین

 توصیفی، هايمدل درهاي اصلی خود تبیین كرده است. در مسابقات به عنوان یكی از راهبرد دانشگاه را

 /تكامل مرحلة تخصص، /توسعه مرحلة گیري،نمونه /شروع مرحلة مانند مراحلی از قهرمانی دوران

 این. كندمی عبور رقابتی ورزش نداشتناستمرار مرحلة و تثبیت /نهایی مرحلة گذاري،سرمایه /استادي

 كشورهاي دربین مختلف هايرشته ورزشكاران ايحرفه دوران در مشترک الگوي از یک بازتابی مراحل

 هايورزش كمیتة ایجاد. (2004)والیمن و الواله،  است زن و مرد جنس دو هر در ،همچنین و مختلف

هاي رشته در مربیگري مدرک داراي و شایسته مربیان با قرارداد عقد و قهرمانی، جذب و همگانی

قهرمانی،  ورزش در آورمدال و مستعد هايرشته به ویژه توجه و گذاريیهورزشی، سرما مختلف

هاي هاي دانشگاه به رقابتمختلف، اعزام تیم ورزشی رویدادهاي در دانشگاه هايتیم حضور و مشاركت

 .توان بیان كردهایی هستند كه براي این راهبرد میو غیره، ازجمله فعالیت مرزي منطقهبرون

، رعایت نظام مالی و بازاریابی در ورزش دانشگاه شدة شوراي راهبري توسعةییدتأچهارمین راهبرد 

انجمن ورزشی هاي راهبرد این راهبرد باهاي مالی دانشگاه بود. هاي اقتصاد مقاومتی و سیاستآموزه

ورزش ایالت  راهبرد(، 2011-2014) (، انجمن ورزش مدارس استرالیا2012-2017) مدارس ایالت كنتاكی

 سو،یکاز( همسو است. 2014-2017) هاي ورزشی مدارس اونتاریوو فدراسیون انجمن (2002) لینگتونایز
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 ،دیگرازسويو  درآمدزایی و مالی حمایت جذب در ضعف و كشور عمومی بودجة به ازحدبیش ياتكا

راهبردي باشیم تا بتوانیم با  دنبالمنجر شد تا به كشور بودجة و برنامه نظام در دولت اعتبارات ضعف

 و گسترش دهیم.كنیم استفاده از آن بنیادهاي مالی و درآمدي را تقویت 
 نهضت داوطلبیو توسعة سازي منابع انسانی به و سازيتوانمند ،ورزش دانشگاه محقق پنجمین راهبرد

ن و اولیاي مدیراكنندگان، مربیان، آموزش مشاركتاي منابع انسانی و آموزش و توسعة حرفهبود. 

( هستند كه 2012-2017) انجمن ورزشی مدارس ایالت كنتاكیمهم در  عنوان دو راهبرد، بهآموزاندانش

 كیفی يارتقا سودمند ابزارهاي از یكی عنوانبه توانمندسازي ،امروزه. همسو با این پژوهش هستند

اي متخصص در حوزة وجود نیروهسو، ازیک مسلم است كه .شودمی تلقی اثربخشی افزایش و كاركنان

عنوان یک فرصت مناسب پژوهشی به و آموزشی علمی، مراكز گستردة وجوددیگر، ازسويو بدنی تربیت

هاي سریع و پرشتاب ذكرشده باشند. با توجه به دگرگونی راهبردسازي ساز اجرا و پیادهتوانند زمینهمی

 ،وري و ایجاد تحول در سازمانبهره براي افزایش ترین راهكارها، یكی از مهمدانش و معلومات بشري

ساز توسعة ي نیروي انسانی آن سازمان است. توانمندسازي منابع انسانی زمینهتوانمندساز

 تربیت است.وهاي آنان درراستاي ایجاد تحول مثبت و سازنده در نظام تعلیمشایستگی

 راهبرداین سازمانی بود. ن و برونتوسعه و گسترش ارتباطات درو ،ششم ورزش دانشگاه محقق راهبرد

 راهبردي ورزش دانشگاه لیدترینیتی برنامة( و 1393) اندام و آقایی رمضانی،پژوهش هاي با یافته

بدنی دانشگاه هاي تربیتراهبرد( در تدوین 1393) خوانی دارد. رمضانی و همكارانهم (2014)

عنوان یكی از توسعة ورزش دانشگاه، به سازمانی را برايامالت درون و برونفظ و ارتقاي تعشاهرود، ح

عنوان بدنی دانشگاه بیان كردند. توسعة ارتباطات داخلی و خارجی نیز بههاي اصلی ادارة تربیتراهبرد

 سازمان ( آورده شده است.2014) راهبردي ورزش دانشگاه لیدترینیتی برنامةیكی از راهبردهاي 

 بیرون به سازمان درون از ارتباطات محتواي .دهدمی شكل ارتباطات برقراري ازطریق را خود تصویر

 به را آن هویت سازمان بیرونی روابط .است مؤثر سازمان بیرونی جهان تصویر ساخت در آن،

 جذب با هدف سازمان داخلی ارتباطات .كندمی مخابره مخاطبان سایر و خارجی نفعانصاحب

 كاربه اعضا بین وفاداري و اتحاد ایجاد و هافعالیت كردنهماهنگ آن، هویت در سازمان هايراهبرد

سازمانی دهد و موجب یكپارچگی هم پیوند میها ارتباط تاروپود سازمان را بهدر سازمان روند.می

از  تواند به یكییی در سازمان هستند و ارتباط مؤثر میحیاتی و پویا شوند. ارتباطات فرایندمی

 . (1384)نظري و پاكدلیان،  دها تبدیل شوترین اهداف سازمانمهم

 ایناماكن و تجهیزات ورزشی بود.  شدة استانداردسازي، اعتباربخشی و توسعةییدهفتمین راهبرد تأ

و تجهیز تجارب و منابع توسعه ورزشی مدارس اونتاریو مبنی بر  هايراهبرد با راهبرد فدراسیون انجمن

 دنباله( كه ب2013) هاي دانشگاه وركسترها با راهبردافتهاین ی ،همچنین .راستا استهمآموزشی 
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با خوانی دارد. هاي بدنی است، همهاي مشاركت دانشجویان در فعالیتكردن تجهیزات و فرصتفراهم

 خاصیاز اهمیت  ، این راهبردهاآن نشدنهیزات و اماكن ورزشی موجود و استانداردتوجه به كمبود تج

دانشجویان بیشتر هایی براي حضور كننده فرصتتوسعة اماكن و تجهیزات، فراهم. برخوردار خواهد بود

 فعالیت بدنی خواهد بود. در

 دركنار است الزمبود.  دانشگاه دربدنی دانشجویان بخشی به واحدهاي تربیتكیفیت راهبرد،هشتمین 

. شود توجه نیز هستند كشور سازانآینده كه دانشجویان جسمانی قابلیت به عالی، تحصیالت فراگیري

 قرار دانشجویان رسمی واحدهاي جزو دو و یک بدنیتربیت دروس فرهنگی، انقالب از بعد ،راستادراین

 فناوري و تحقیقات علوم، وزارت عالی آموزش ریزيبرنامه شوراي مصوبة براساس دروس این كه ندگرفت

 جایگزین) یک ورزش ،(یک بدنیتتربی درس جایگزین) بدنیتربیت دروس به 1392/6/10 تاریخ در

 مفاهیم با آشنایی مصوبه، همین در. یافتند تغییر ویژه ورزش و ویژه بدنیتربیت ،(دو بدنیتربیتدرس 

 و حفظ هايشیوه فراگرفتن اجتماعی، و فردي زندگی در هاآن نقش و ورزشی علوم و بدنیتربیت

 به مربوط هايقابلیت كسب و آشنایی بدنی، حركات اصول فراگرفتن بدن، تناسب و سالمت نگهداري

 تعیین بدنیتربیت درس كلی اهداف عنوانبه ورزشی، مناسب فرصت ایجاد و ورزشی پایة حركات

 با كشور، در متداول انفرادي یا گروهی هايورزش از یكی مقررات و فنون یادگیري و آشنایی. شدند

 و فردي تجارب كسب براي مناسب فرصت ایجاد و دانشجو منديعالقه و دانشگاه امكانات به توجه

 و ویژه بدنیتربیت دروس كلی اهداف. شدند تعریف یک ورزش درس كلی اهداف عنوانبه نیز گروهی

 مسیر به بازگشتن و جسمانی خودكفایی درجهت خاص شرایط داراي دانشجویان براي ویژه ورزش

 نیروي آموزشی، برنامة .اندشده تعریف یک ورزش و بدنیتربیت درس اهداف همان زندگی، اصلی

بخشی این دروس ترین عوامل مؤثر در كیفیت، ازجمله مهمبودجه و تجهیزات و امكانات انسانی،

مناسب  هايفرصت كردنفراهم و جامعه نیازهاي به گوییپاسخ برعالوه باید عالی آموزش . مراكزهستند

تطابق  درجة آموزش، استانداردهاي رعایت با ،باشند داشته توجه نیز آموزشی كیفیت به آموزشی،

مورد  هايهدف تحقق براي و دهند ارتقا جامعه هايخواسته با را آموزشی نظام از حاصل پیامدهاي

پور، )هادوي و مهدي بپردازند ارزشیابی به هاآن از حاصل نتایج و آموزشی هايمرحله تمام در نظرخود،

ساتید مجرب و خبره در دروس گیري از ابهرهبر بدنی باید عالوه، مدیریت تربیتبنابراین (؛1385

 بدنی، امكانات و تجهیزات الزم را نیز براي اجراي این دروس فراهم كند.تربیت

با توجه به بود.  ايارتباطات رسانه روابط عمومی و سازيتوسعه و بهینه ،ورزش دانشگاه راهبردنهمین 

شده به دانشجویان، برقراري و تعدد خدمات ارائه هبدنی دانشگاهاي مدیریت تربیتگستردگی فعالیت

د. یكی از شروط رسنظر میشجویان و توجه به دیدگاه و خواستة آنان ضروري بهثر با دانارتباط مؤ

ها و نتایج عملكردها ها، فعالیتبرنامهكردن دانشجویان از اهداف، ، میزان آگاههاموفقیت در فعالیت
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عنوان براین، نقش روابط عمومی بهت از عنصر روابط عمومی است. افزونطریق ایجاد تقویت حمایاز

 ملموس سازمانی كامالً ان رضایت دانشجویان و ارتباطات مؤثر درون و برونبر میز ،تسهیلگر روابط

هاي اثربخش ازطریق روابط معتقد است كه سازمان روابط عمومیاساس الگوهاي است. جی كرونیک بر

 هاي خارجی وابسته دربارة، از محیطكوشند اطالعاتی از درون مرزهاي خود و همچنینعمومی می

ست توسعه یابد تا سازگاري هایی از سازمان الزم اگرد آورند تا معلوم شود چه جنبه عملكرد خویش

 دست آید.آمیز بهموفقیت
كند و بر آن نظارت شده از آن رو است كه پیوسته محیط را بررسی میاي تدویناهمیت راهبرده

بدنی دانشگاه بدون پایه و اساس و گسیخته از تحوالت محیط كند تا تصمیمات مدیریت تربیتمی

با  ،بنابراین آمیز ورزش دانشگاه است؛باشد و این مالحظات راهبردي الزمة حركت موفقیتاطراف ن

 و ماهیت دهیشكل به كه بنیادي هايفعالیت انجام و تصمیمات ، گرفتنشدهوینراهبردهاي تد

بدنی پردازد، آسان خواهد شد و مدیریت تربیتمی بدنیمدیریت تربیت اقدامات چرایی و چگونگی

است، ها راهبردهمین  ترجمةاز ناشی هاي عملیاتی كه خواهد بود با استفاده از برنامه دانشگاه قادر

 .ه برداردهاي ورزش دانشگامهمی درراستاي اهداف و مأموریتگام 
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Abstract 
The porpose of this study was Development and Prioritize of sport strategies in 

Mohaghegh Ardabili University. This study was descriptive survey. Statiscal 

population consisted of staff managers and employees of the physical education 

Office in Mohaghegh Ardabili University. The sample was considered as full-

number equal to the statistical population. In order to perform data collection, we 

investigated the overhead documents, studied the history literature and the 

comments of practical and executive elites and used the questionnaire of the 

effective internal/external environmental factors on the performance of the 

physical education Office in Mohaghegh Ardabili University. We was used To 

assess the internal and external factors from EFE and IFE Matrices, for 

environmental analysis from SWOT matrix, and for developing strategies from 

TOWS matrix. The results showed that the strategic position of sport of university 

is on an Conservative basis. The results of matrix QSPM for strategies prioritize 

showed The development of programs of sport for all, development of educational 

sport, and development of professional and championships sports of university 

are Top priority of sport strategies in Mohaghegh Ardabili University. According 

to the research results and findings, it may be declared that by WO strategies, the 

physical education office would achieve its high-level goals. 

 

Keywords: Strategy, Physical Education Office, Sport, Mohaghegh Ardabili 

University 
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