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چکیده
هدف از این پژوهش ،طراحی برنامه راهبردی اداره تربیتبدنی دانشگاه شاهرود بود .روش
پِوهش توصیفی  -تحلیلی است .جامعة آماری پژوهش افراد آگاه به وضعیت اداره تربیت بدنی و
ورزش دانشجویی دانشگاه شاهرود بودند .نمونه آماری این تحقیق  11نفر ،شامل معاون دانشجویی
دانشگاه ،کارکنان اداره تربیتبدنی دانشگاه ،اساتید تربیتبدنی و مربیان با سابقه بودند که به طور
هدفمند و کل شمار انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از ادبیات پیشینه ،اسناد و مدارک،
مصاحبه ،پرسشنامه ،نظرسنجی ،جلسات راهبردی و فرمهای تعیین موضوعات استراتژیک استفاده
شد .روایی صوری پرسشنامه نهایی  SWOTتوسط چند تن از اساتید مدیریت ورزش و کارشناسان
خبره تأیید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ ( )α=4/33محاسبه و تأیید شد .برای تجزیه و
تحلیل دادهها ،عالوه بر شاخص های توصیفی و آزمون فریدمن ،از ماتریس ارزیابی عوامل درونی و
بیرونی (برای تعیین موقعیت استراتژیک) ،تحلیل  SWOTو طوفان فکری (برای تعیین استراتژی ها)
استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد این اداره در وضعیت کنونی دارای  8قوت 3 ،ضعف7 ،
فرصت و  8تهدید اساسی است .بر این اساس ،به تدوین برنامه استراتژیک اداره تربیتبدنی دانشگاه
و موضوعات استراتژیک آن شامل بیانیه رسالت ،بیانیه چشمانداز ،ارزشهای محوری ،اهداف
بلندمدت ،موقعیت استراتژیک ،استراتژیها و برنامههای عملیاتی پرداخته شد .همچنین ،تحلیل
ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی نشان داد این اداره در جایگاه راهبردی تدافعی ( )WTقرار
دارد.
واژگان کلیدی :دانشگاه شاهرود ،تحلیل  ،SWOTاداره تربیت بدنی ،برنامه راهبردی
*نویسنده مسئول :

Email: ali.aghaei@ymail.com
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مقدمه
برنامهریزی فرآیند دستیابی به اهداف سازمان است .در یک ککم برنامکهریکزی یعنکی تعیکی
فعالیتهای اثربخش در جهت تحقق اهداف به بهتری شکل ممکک  .در واقک  ،برنامکه محوکول
برنامهریزی است .بنابرای برای تحقق اهداف ،قبل از اقدا به استفاده از تکوان فیزیککی و انجکا
کار باید با اقدا به برنامهریزی ،به حد کافی از تواناییهای ذهنکی اسکتفاده شکود .امکا هکدف از
برنامهریزی افزایش احتمال رسیدن به اهکداف از طریکق تنظکیم فعالیکتهکا و افکزایش منفعکت
اقتوادی از طریق مقرون به صرفه ساخت عملیات و همچنی متمرکز شدن بر طکر دسکتیابی
به مقاصد و اهداف و احتراز از انحراف از مسیر و مهیا ساخت ابزاری بکرای کنتکرل اسکت .قابکل
ذکر است برنامهریزی بر سایر وظایف مدیران اولویت دارد بهطوریکه اگر بخواهیم وظایف مکدیر
را در رئوس ی هر در نظر بگیریم بهتر است برنامهریزی را در راس هکر مکوکور قکرار دهکیم
(.)1
به طور کلی ،سازمانها بکا تغییکر و تحکوتت مختلکف محکی بیرونکی ماننکد عوامکل سیاسکی،
اقتوادی ،اجتماعی ،تکنولوژیکی ،رقبا ،ذی نفعان ،نهادهای دولتی ،واسطههای مالی ،اتحادیهها،
عرضه کنندگان ،همچنی عوامل درونی مانند عوامل مدیریتی ،مالی ،بازاریابی ،خدمات ،تحقیق
و توسعه و سیستم اطمعات رایانهای ( )2و متغیرهای سازمانی ،فنی و فردی ( )3مواجه اند.
امروزه ساختار سازمانها به گونهای پیچیده شده که آنها بدون برنامهریزىهاى دقیق به هیچ-
وجه نمیتوانند به حیات و توسعه خود تداو بخشند .در دنیای کنونی که با سرعتی سرسا آور
در حال تغییر است دیگر نمیتوان از تومیمهای یکباره و مبتنی بر قضاوتهای شهودی
1
استفاده کرد .بنابرای  ،سازمانهایی موفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت استراتژی
(راهبردی) نهایت استفاده را ببرند (به نقل از .)4
برنامههایی که برای کل سازمان طراحی میشوند و اهداف کلی سازمان را ترسیم میکنند و به
دنبال تعیی وضعیت سازمان در محی میباشند ،برنامههای استراتژی  2نامیده میشوند.
برنامههای استراتژی تمش سازمان را برای دستیابی به اهدافش هدایت میکنند .اجرای ای
برنامهها در سازمان ،پایه ای برای برنامههای عملیاتی 3است .در مقابل ،برنامههای عملیاتی
جزئیات دستیابی به اهداف کلی را بیان میکنند (.)5

1. Strategic Management
2. Strategic Plans
3. Tactical Plans
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دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان سازمانهای خکدماتی در تربیکت نیکروی انسکانی
متخوص در توسعه و پیشرفت کشور ،نقش مهمی بر عهده دارند .همچنی  ،هدایت و رهبکری
آیندة جامعه به دست دانشجویانی که امروز در دانشگاه تحویل میکنند ،رقم خواهد خورد .از
ای رو ،برای کارآمد بودن نیروی انسکانی بایکد در کنکار فعالیکتهکای آموزشکی و پژوهشکی از
فعالیتهای جسمانی و تفریحی کم گرفت تا دانشجویان بتوانند از کیفیت زندگی سالم بهره-
مند شوند ( .)6همچنی فو برنامۀ ورزشی در دانشگاهها با مفاهیمی چکون سکممت عمکومی،
تفریحات سالم ،غنیسازی اوقات فراغت ،تأمی سممت جسمی و روانی ،ایجاد روحیۀ نشکا و
شادابی و حتّی با امور مدیریتی و اقتوادی رابطۀ تنگاتنگی دارد .گستردگی و تنوع برنامکههکای
فو برنامه دانشگاهها در زمینههای آموزشکی ،همگکانی و تفریحکی و ورزش قهرمکانی اهمیکت
برنامهریزی را آشکار میسازند (.)7
فو برنامه ورزشی در تامی سممت جسکمی و روانکی افکراد بسکیار مکوثر اسکت ( )8و یککی از
مهمتری فعالیتهای است که در میان دانشجویان اهمیت ویژهای دارد و توجکه خاصکی بکه آن
می شود .دستیابی به اهداف عالی مورد نظر از طریق برنامهریزی صکحی و در اختیکار داشکت
مناب انسانی آگاه و متخوص و در سایه ایجاد ساختار سازمانی منظم و متناسب و بهرهگیکری از
نیروهای متخوص و مجرب امکانپویر است (.)9
از طرف دیگر ادارات تربیتبدنی با مقولههای مهمی همچون بودجه و بازاریابی ورزشی ،نیروی
انسانی رسمی و داوطلبان ،ورزش قهرمانی و همگانی ،امکانات و تجهیزات ،اصول و مهارتهای
مدیریتی ،اوقات فراغت دانشجویان ،برنامهریزی و … روبرو هستند که ای موارد گستردگی
حیطه کار ورزش دانشجویی را نشان میدهد.
در ای بی  ،اداره تربیتبدنی دانشگاه شاهرود نیز ناگزیر است با بهرهگیری از فرآیند برنامهریزی
استراتژی شامل سنجش محی درونی و بیرونی یا همان شناخت تواناییها ،ضعفها ،فرصتها
و تهدیدهای سازمان ،تعیی رسالت یا مأموریت ،تعیی چشمانداز ،تعیی اهداف بلندمدت و
طرحریزی دورهای برای حرکت سازمان از وضعیت جاری به وضعیت مطلوب یا همان تدوی
استراتژیها و برنامههای عملیاتی ،سعی بر فائق آمدن بر مشکمت و توسعه جایگاه خود نماید
(.)11
1
تجزیه و تحلیل SWOTدانشکدة تربیت بدنی مونتکالر ( )2119نشان داد قدمت زیاد دانشکده
و وجود استادان مجرب از مهمتری نقا قوت و کمبود اعتبارات و امکانات ،ضعف مالی بعضی
1. Montclair State University
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از دانشجویان و ضعف در همکاری بی دانشکدههای دانشگاه از مهمتری نقا ضعف دانشکده-
اند .از فرصتهای موجود میتوان به آموزش دورههای باتتر و افزایش بازاریابی ورزشی و از
تهدیدهای مهم به پویا نبودن دانشکده و رقابت تنگاتنگ دانشکدههای مختلف با دانشکدة
موکور اشاره کرد.
1
در برنامهریزی راهبردی بخش ورزشی ،آموزشی و تفریحی دانشکده مونتری دانشگاه کالیفرنیا،
توانایی حمایت از رشتههای ورزشی بسکتبال ،والیبال ،بدمینتون و برنامههای ورزشکی هکوازی،
داشت ورزشگاه و زمی بیسبال خوب که میتواند بسیاری از ورزشها را حمایت کند از نقکا
قوت و نبود استخر و فضای کافی برای احداث مکانها ی ورزشی از نقا ضعف عمده آن بودند.
عد تعمیر و نگهداری ورزشگاه و زمی های ورزشی از مهمتکری تهدیکدات خکارجی و وجکود
اماک ورزشی فراوان در نزدیکی دانشگاه از مهمتری فرصتهای موجودند (.)11
همچنی در برنامه راهبردی ورزش دانشکگاهی کشکور رومکانی )2113(2بکا اسکتفاده از تحلیکل
 SWOTقوتهایی مانند :کیفیت مناسب ارائه خدمات ورزشی ،کیفیکت مطلکوب عملککرد منکاب
انسانی موجود ،کیفیت باتی خدمات ورزشی در دانشگاههای سط بات و وجکود اسکتراتژیهکای
سازمانی مناسب مدیریت مرکزی و ضعفهایی همچون سازماندهی نامناسب فعالیتها بکه علکت
نداشت استراتژی های میانمدت و بلندمدت در دانشگاهها ،عد کاربرد و بهره گیری مناسب از
مدیریت استراتژی  ،کیفیت نامناسب عملکرد و ارائه خکدمات ورزشکی در دانشکگاههکای سکط
پایی و عد رابطه مناسب بکا مکدیریت مرککزی ورزش و رابطکه بکا نهادهکای پکیشدانشکگاهی
شناسایی شد .همچنی در قسمت تهدیدها عواملی همچون عد شناخت ککافی کارشناسکان از
ورزش دانشجویی به عنوان یکی از مؤلفههای اساسی نظا ملی تربیتبکدنی و ورزش ،تخوکیص
بودجه ورزش دانشگاهها از بودجههای اضافی و فو العاده ،میزان سرمایهگواری اندک دانشگاهها
برای مدیریت پایگاههای ورزشی شناسایی شد .در ای زمینه ورزش دانشگاهی رومانی بکا توجکه
به تجزیه و تحلیل  SWOTراهبردهایی مانند :پیاده سکازی رونکد اصکمحات در ورزش دانشکگاه
رومانیایی با بکارگیری اصول سازمانهای دموکراتی  ،بهبکود کیفیکت خکدمات ورزشکی جهکت
کسب افتخارات ورزشی دانشجویان در سط ملی و بی المللکی ،توسکعه فعالیکتهکای ورزشکی
دانشگاهها با توجه به تقویم رقابت های داخلی و بی المللی ،اسکتفاده بهینکه از منکاب انسکانی،
توسعه فعالیتهای بازاریابی ،توسعه مدیریت استراتژی در دانشگاهها ،توسعه برنامهها به منظور
1 . Monterey Bay
2. Romanian University Sports
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آنها برای مشارکت در فعالیتهای ورزشی را مد نظر خود

ایجاد انگیزه در دانشجویان و تحری
قرار داده است (.)11
1
مأموریت دانشگاه پورتس موس فراهم کردن امکانات مدرن ورزشی برای دانشجویان و پرسنل،
ترویج مشارکت و تعالی در ورزش ،مربیگری ،ورزش و داوطلبی ،بات بردن سط آگاهی از ورزش
به عنوان بخشی از سممت ،تندرستی و رفاه برای افراد و توسعه امکانات است .همچنی دانشگاه
پورتس موس استخدا  ،حمایت و ارتقاء کیفیت کاری کارکنان ،توسعه و بهبود وضعیت مالی
برای سرمایهگواری های ضروری ،بهبود امکانات و خدمات حمایتی مناسب برای رسیدن به
اهداف ،نظارت عالی و مدیریت استراتژی را به عنوان راهبردهای خود مشخص کرده است
(.)12
دانشگاه آزاد اسممی ( )1391ارتقای سط سممت جسمی ،روحی ،ارتقای شخویت ،روحیۀ
شادی ،وفا و همکاری اجتماعی دانشجویان و غنیسازی اوقات فراغت آنان از طریق شرکت در
فعالیت های ورزشی و اعتبار بخشیدن به نا دانشگاه آزاد اسممی به عنوان حامی ورزش
همگانی و قهرمانی کشور را بیانیه رسالت خود قرار داده است (.)13
چشمانداز انجم ورزشهای دانشگاهی استرالیا ( )2117قرار دادن ورزش دانشجویی به عنوان
بخش اساسی زندگی دانشجویی و زیربنای اصلی ورزش استرالیا میباشد .همچنی چشمانداز
ورزش دانشجویی ای کشور بهطور کلی ایجاد فرصتهای برابر و گسترش محیطی سالم برای
مشارکت دانشجویان در فعالیت های ورزشی است (.)14
با وجود اهمیت برنامهریزی استراتژی هنکوز در بسکیاری از سکازمان هکا تکأثیر حیکاتی آن در
رسیدن به اهداف سازمان به خوبی درک نشده و حتی در بعضی از مواق مدیران آن را ی امر
تجملی و پرهزینه می دانند.
مهمتری چالش های ورزش دانشجویی در دانشکگاههکای ایکران عبارتنکد از :ضکعف در برنامکه-
ریزی،کم توجهی مسئوتن دانشگاه ها به برنامه های فو برنامکه ورزشکی و کمبکود بودجکه و
اعتبارات (.)7
رشد و بالندگی ورزش دانشجویی هر کشور به وجود ادارات تربیتبدنی اثربخش در هر دانشگاه
وابسته است .رویدادها و فعالیتهای ورزشی بی دانشگاهی از کیفیت فعالیتهای ورزشی در
درون دانشگاهها نشأت می گیرد ( )15که ای امر در ادارات تربیتبدنی دانشگاهها صورت می
پویرد و محقق نمودن ای مهم بدون شناسایی عوامل درونی و بیرونی و استفاده از برنامهریزی
1. Portsmouth
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راهبردی ،غیراصولی و ناکارآمد خواهد بود (.)16
در ای میان ،دانشگاه شاهرود بکا داشکت بکیش از  13هکزار دانشکجو در مقکاط و رشکته هکای
تحویلی متفاوت و با وجود امکاناتی همچون استخر ،سال های سرپوشیده چند منظکوره ،زمکی
چم طبیعی ،پیست دو و میدانی ،زورخانه ،سال تنکیس ،سکال بدنسکازی ،سکال تیرانکدازی،
چم مونوعی در خوابگاه پسران و سال سرپوشیده در خوابگکاه خکواهران و فضکاهای روبکاز و
وجود دانشککده تربیکتبکدنی دارای پتانسکیل مناسکبی بکرای رشکد و توسکعه در حیطکه ورزش
دانشجویی است؛ اما در محی خود با چالشها و مشکمت مختلفی بکرای رسکیدن بکه اهکدافش
روبرو است .حال ای نیاز احساس میشود که ای اداره با شناخت دقیق وضکعیت موجکود خکود
یعنی نقا قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدهای اساسی و استفاده از ای نقا برای تکدوی برنامکه-
ریزی راهبردی خود به جایگاه بهتری در امور ورزشی دانشگاه و همچنی در بی دیگر دانشگاه-
ها از لحاظ تمامیجوانب ورزش دست پیدا کند .بنکابرای هکدف اصکلی ایک پکژوهش شکناخت
محی درونی (قوتها و ضعف ها) و محی بیرونکی (فرصکتهکا و تهدیکدها) اداره تربیکتبکدنی
دانشگاه شاهرود با استفاده از تحلیل  SWOTو شناخت جایگاه استراتژی ای اداره برای تدوی
راهبردهای توسعه ،چارهاندیشی برای مقابله با چالشها و تکدوی برنامکه اسکتراتژی ایک اداره
است.
روش پژوهش
هدف از انجا ای پژوهش ،طراحی برنامه راهبردی اداره تربیتبدنی دانشگاه شاهرود برای یک
دوره  5ساله ( )1392-1397بود .ای پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به روش توصیفی -
تحلیلی انجا شده است .برای گرد آوری دادهها از شیوه کمّی و کیفی شامل مواحبه و بررسی
مدارک و مستندات ،نظرسنجی از خبرگان و کارشناسان ،تحلیل مطالعات انجا شده و برگزاری
جلسات راهبردی استفاده شد .بنابرای  ،نمونه آماری مطابق بکا جامعکه (تمکامی افکراد آگکاه بکه
مسائل تربیتبدنی دانشگاه) در نظر گرفته شد که در مجموع  35ت شکامل معکاون دانشکجویی
کنونی و سابق ،مدیر کنونی و سابق تربیت بدنی ،کارشناسان بخش خواهران و برادران (فعلکی و
سابق) ،اساتید تربیتبدنی دانشگاه و مربیان با سابقه دانشگاه به صکورت هدفمنکد بکرای پاسک -
گویی به پرسشنامه انتخاب شدند .در بخش نظرسنجی مربو به تحلیل  ،SWOTاز پرسشنامه-
های محقق ساختۀ (دو پرسشنامه که در دو مرحله توزی شد) حاوی سؤاتت بکاز و همچنکی
سؤاتت بسته استفاده شد.
برای بررسی وضعیت موجود اداره تربیت بدنی دانشگاه شاهرود ،پرسشنامه ای محقق ساخته ،بر
پایه اسناد و مدارک موجود در اداره تربیت بدنی دانشگاه ،مواحبههای نیمه ساختاریافته با افراد
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مطل در دا نشگاه و مطالعات انجا گرفته در زمینه ورزش دانشگاهی ،مشتمل بر  141سؤال در
زمینههای مختلف از جمله وضعیت امکانات فیزیکی ،زیرساخت ها و تجهیزات ،مدیریت و
نیروی انسانی ،امور مالی ،توسعه فرهنگ ،ورزشهای همگانی و قهرمانی ،آموزش ،پویرش
میزبانی ،بازاریابی ،فناوری اطمعات و غیره طراحی شد و ای پرسشنامه توس مدیریت و
کارشناسان اداره تکمیل گردید .پس از بررسی پرسشنامه وضعیت موجود ،با استفاده از اطمعات
جم آوری شده از آن و مطالعات محقق و راهنماییهای شورای راهبردی (شامل 7ت از افراد
صاحب نظر و با تجربه) پرسشنامه دو که شامل 34عامل درونی (شامل  14قوت 21 ،ضعف) و
 31عامل بیرونی (شامل  15فرصت و  15تهدید) بود تدوی شد( .پرسشنامه  SWOTدر
مقیاس  5گزینهای لیکرت بود که برای شناسایی نقا کلیدی به تمامی اعضای نمونه داده
شد) .عموه بر نظرات شورای راهبردی ،روایی صوری و محتوایی پرسشنامه اصلی (دو ) ،توس
چند ت از اساتید مدیریت ورزش و کارشناسان خبره تأیید شد .همچنی پایایی آن با استفاده
از روش آلفای کرونباخ ( )α= 1/92مورد تأیید قرار گرفت.
روش تحلیل آماری در قسمت مربو به پرسشنامهها از آمار توصیفی (فراوانی ،میانگی  ،درصد)
استفاده شد و در بخش آمار استنباطی از آزمون فریدم  1بکرای رتبکهبنکدی و تعیکی اولویکت
قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها استفاده شده است .همچنی برای تجزیه و تحلیل داده ها
برای شناخت جایگاه استراتژی از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی( ،2)IFEماتریس ارزیابی عوامل
خارجی ( 3)EFEو ماتریس داخلی خارجی ( 4)IEاستفاده شد.
نتایج و یافته ها:
با استفاده از دادههای به دست آمده از طریق پرسشنامهها و مطالعات تطبیقی و جلسات شورای
راهبردی بیانیه چشم انداز ،مأموریت و ارزش های محوری اداره تربیتبدنی دانشگاه شاهرود
تدوی شد.
بیانیه چشم انداز
بیانیه چشم انداز" :مشارکت حداکثری جامعه دانشگاهی در فعالیت های ورزشی ،افزایش سط
رضایتمندی ذینفعان ،پیشتازی و کسب جایگاه ممتاز در ورزش همگانی و قهرمانی در سط
1. Friedman
)2. External factor evaluation matrix (EFE
3. Internal factor evaluation(IFE) matrix
4. Internal – external matrix
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منطقه و کشور".
بیانیه رسالت
بیانیه رسالت " :جهت دهی و غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان و دانشگاهیان از طریق
فعالیت های ورزشی ،گسترش ورزش همگانی در بی دانشجویان و دانشگاهیان و توجه به
فرهنگ ورزش ،ارتقاء کیفیت ورزش های رقابتی و قهرمانی دانشجویان ،برنامهریزی با هدف
جوب حداکثری جامعه دانشگاهی به ورزش برای مقابله با بیتحرکی ،افزایش کیفیت زندگی،
ارتقای شخویت و افزایش قابلیت های اجتماعی ،توانمندی مالی جهت توسعه و بهبود خدمات،
امکانات و تجهیزات ورزشی ،ساماندهی امور ورزشی با توانمند سازی و بکارگیری موثر مناب
انسانی ،اعتبار بخشیدن به نا و جایگاه دانشگاه شاهرود از طریق مشارکت و موفقیت در رقابت-
های منطقهای و سراسری".
ارزشهای محوری
" ورزش برای همه ،عد تبعیض در ارایه خدمات ،شایسته ساتری ،روحیه ورزشکاری ،اخم
مداری با تکیه بر اخم اسممی ،احترا متقابل ،وجدان ،تعهدکاری و پاسخگویی در قبال
عملکرد ،سممتی و تندرستی ،مدیریت و رهبری مبتنی بر دانش و اخم  ،شفافیت عملکرد"
قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای کلیدی اداره تربیت بدنی:
جداول  1تا  4نتایج کلی قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای اداره تربیتبدنی بر اساس
تحلیل  SWOTرا نشان میدهند .آزمون فریدم برای رتبه بندی  34گویه شناسایی شده در
فهرست های مختلف(ضعف ،قوت ،فرصت و تهدید) انجا شد و مواردی که دارای اولویت
بیشتری بودند در جداول ذیل ارائه شده اند .هر ی از عوامل مندرج در جداول که شامل 8
قوت اساسی 9 ،ضعف اساسی 7 ،فرصت کلیدی و  8تهدید کلیدی است ،عموه بر میانگی و
انحراف معیار ،بر اساس نتایج آزمون فریدم به ترتیب رتبه مشخص شده اند (.)P≤ 0.05
طبق داده های جدول  ،1رتبه بندی قوت های ورزش دانشجویی دانشگاه شاهرود چنی است:
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جدول  -1نتایج رتبه بندی قوت های اداره تربیت بدنی دانشگاه شاهرود

وضعیت مناسب امکانات فیزیکی از لحاظ کمی و کیفی (فضای اداری و
فضاهای ورزشی)
پتانسیل تز جهت میزبانی رویدادهای مختلف ورزشی

4/46

1/611

11/26

4/43

1/655

11/16

3

وضعیت مناسب فضاها و تجهیزات ورزشی خوابگاه ها

4/23

1/818

9/41

4

وجود دیدگاه مثبت نسبت به ورزش بانوان
تعدد برگکزاری مسکابقات و جشکنواره هکای ورزشکی در مناسکبت هکای
گوناگون
تمرکز زدایی در اجرای فعالیت های ورزشی از طریق واگواری برخکی از
فعالیت ها به انجم های ورزشی
درآمد زا بودن اماک ورزشی
ارتبا مناسب با نهادها و ارگان های ورزشی

4/16

1/998

8/76

3/81

1/797

7/63

3/81

1/123

7/44

3/71
3/71

1/212
1/111

7/11
7/11

ردیف

M

SD

MEAN
RANK

1
2

5
6
7
8

عوامل

طبق داده های جدول  ،2رتبهبندی ضعفهای ورزش دانشجویی دانشگاه شاهرود چنی است:
جدول  -2نتایج رتبه بندی ضعف های اداره تربیت بدنی دانشگاه شاهرود
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

عوامل
نبود برنامه جام مناسب در اداره تربیت بدنی دانشگاه ،جهت انجا امور
ورزشی
فقدان ساختار سازمانی مناسب و عد تناسب نیروی انسانی اداره تربیت
بدنی به لحاظ کمی¬و کیفی با گستردگی وظایف
وابستگی شدید به مناب مالی دانشگاه و وزارت علو  ،تحقیقات و
فناوری در طول سال
عد توسعۀ فناوری ارتباطات و اطمعات در ورزش دانشگاه
فقدان نظا مدیریت مناب انسانی داوطلب جهت توسعه نهضت داوطلبی
محدودیت تحقیقات و پژوهش های کاربردی در زمینه رشد وتوسعه
ورزش دانشگاه
روزمرگی در مدیریت ورزش همگانی
کم توجهی به نیازها و عمیق ورزشی دانشجویان در تدوی برنامه های
ورزشی
عد بهره گیری مناسب از نیروهای متخوص و کارشناس در ورزش
(همگانی ،قهرمانی ،آموزشی)

M

SD

MEAN
RANK

4/21

1/132

13/66

4/19

1/167

12/84

4/19

1/818

12/21

3/91
3/94

1/981
1/156

11/91
11/81

3/89

1/963

11/26

3/89

1/963

11/19

3/86

1/114

11/19

3/83

1/198

11/13
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طبق داده های جدول  ،3رتبهبندی فرصتهای ورزش دانشجویی دانشگاه شاهرود چنی است:
جدول  -3نتایج رتبه بندی فرصت های اداره تربیتبدنی دانشگاه شاهرود
ردیف
1
2
3

4
5
6
7

عوامل
وجود دانشکده تربیت بدنی در دانشگاه و حضور اساتید برجسته در ای
دانشکده
کم هزینه بودن ورزش های همگانی و تفریحی
وجود نهادهای مختلف مرتب با ورزش دانشجویی( اداره کل تربیتبدنی
وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری ،شورای عالی ورزش و تربیت بدنی،
پژوهشگاه تربیتبدنی و علو ورزشی و فدراسیون ورزشهای ملی
دانشگاهی)
تمرکز زدایی و واگواری اختیارات به دانشگاه ها در برگزاری رویدادهای
ورزش دانشجویی
انتخاب مدیریت اداره تربیت بدنی دانشگاه از بی اساتید دانشکده تربیت
بدنی
دید مثبت مسئولی بلند پایه کشور و روسای مراکز دانشگاهی نسبت به
ورزش دانشجویی
توجه ویژه اداره کل تربیت بدنی وزارت علو به مباحث مربو به
داوطلبی  ،ورزش همگانی و ورزش کارکنان

M

SD

MEAN
RANK

4/11

1/758

9/47

4/13

1/954

9/19

3/97

1/923

8/99

4/16

1/968

8/97

3/91

1/111

8/61

3/91

1/173

8/54

3/86

1/944

8/16

طبق داده های جدول  ،4رتبه بندی تهدیدهای ورزش دانشجویی دانشگاه شاهرود چنی است:
جدول  -4نتایج رتبه بندی تهدید های اداره تربیتبدنی دانشگاه شاهرود
ردیف

عوامل

M

SD

MEAN
RANK

4/54

1/711

11/71

4/51

1/887

11/64

1/825

9/13
8/93

1

ضعف ورزش دانش آموزی به عنوان سنگ بنای ورزش دانشجویی
تغییر الگوهای فیزیکی ،اجتماعی و رفتاری دانشجویان(رواج زندگی
غیرفعال)

3

عد تخویص مناب مالی کافی جهت توسعه و رشد ورزش دانشگاهی

4/29

4

پر رنگ بودن جنبه های ورزش قهرمانی در مقابل ورزش همگانی
افزایش جمعیت دانشجویان و بیرغبتی ای قشر عظیم برای شرکت در
فعالیتهای ورزشی

4/21

1/964

4/23

1/771

8/89

6

نبود نگرش بنیادی توسعه ای به ورزش نزد مدیران ورزشی کشور

4/21

1/797

8/77

4/14

1/944

8/71

4/11

1/867

8/11

2

5

7
8

مشغله بیش از حد دانشجویان از جمله مشکمت درسی ،معیشتی و
آینده شغلی آنان
فقدان مدیریت واحد و برنامۀ مدون و مشخص در خووص ورزش
همگانی
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موقعیت استراتژی اداره تربیتبدنی دانشگاه شاهرود:
برای تعیی موقعیت استراتژی ورزش دانشجویی دانشگاه از ماتریس ارزیابی عوامکل خکارجی،
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس چهارخانهای داخلی  -خارجی استفاده شد .بکر اسکاس
نتایج جدول  ،5با تخویص ضریب اهمیت (وزن) و رتبه به هر ی از عوامل کلیدی چهارگانه و
به دست آوردن نمرة نهایی ،نمرة هر ی از ماتریسها به دست آمد .نتایج نشکان داد مجمکوع
نمرات ماتریس عوامل داخلی کمتر از  ، 2/5یعنی  2/35است و بیانگر آن است که ایک اداره از
لحاظ عوامل داخلی دارای ضعف است.
عوامل
درونی

جدول -5ماتریس ارزیابی عوامل داخلی اداره تربیت بدنی دانشگاه شاهرود
ضریب
قوتهای کلیدی اداره تربیتبدنی دانشگاه شاهرود
اهمیت
وضعیت مناسب امکانات فیزیکی از لحاظ کمی و کیفی (فضای
1/18
اداری و فضاهای ورزشی)
1/17
پتانسیل تز جهت میزبانی رویدادهای مختلف ورزشی

شدت
عامل

نمره

4

1/32

3

1/21

S3

وضعیت مناسب فضاها و تجهیزات ورزشی خوابگاه ها

1/17

4

1/28

S4

وجود دیدگاه مثبت نسبت به ورزش بانوان
تعدد برگزاری مسابقات و جشنواره های ورزشی در مناسبت
های گوناگون
تمرکز زدایی در اجرای فعالیت های ورزشی از طریق واگواری
برخی از فعالیت ها به انجمنهای ورزشی
درآمد زا بودن اماک ورزشی
ارتبا مناسب با نهادها و ارگانهای ورزشی

1/14

3

1/12

1/16

3

1/18

1/16

3

1/18

1/17
1/16

3
3

1/21
1/18

کد
S1

قوت های کلیدی

S2

S5
S6
S7
S8

ضعفها ی کلیدی اداره تربیتبدنی دانشگاه شاهرود
W1

ضعف های کلیدی

W2
W3
W4
W5
W6

نبود برنامه جام مناسب در اداره تربیت بدنی دانشگاه ،جهت
انجا امور ورزشی
عد تناسب ساختار تشکیمتی و نیروی انسانی اداره تربیت
بدنی به لحاظ کمی با گستردگی وظایف
وابستگی شدید به مناب مالی دانشگاه و وزارت علو  ،تحقیقات و
فناوری در طول سال
عد توسعۀ فناوری ارتباطات و اطمعات در ورزش دانشگاه
شاهرود
فقدان نظا مدیریت مناب انسانی داوطلبان (برنامه ریزی،
گزینش ،جوب،آموزش و)...
محدودیت تحقیقات و پژوهش های کاربردی در زمینه توسعه
ورزش دانشگاه شاهرود

1/18

1

1/18

1/16

1

1/16

1/15

1

1/15

1/15

1

1/15

1/17

1

1/17

1/14

2

1/18
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W7
W8
W9

روزمرگی در مدیریت ورزش همگانی دانشگاه
کم توجهی به نیازها و عمیق ورزشی دانشجویان در تدوی
برنامه های ورزشی
عد بهره گیری مناسب از نیروهای متخوص و کارشناس در
ورزش (همگانی ،قهرمانی ،آموزشی)
جمع کل

1/14

2

1/18

1/15

2

1/11

1/15

2

1/11
3/11

3

همچنی طبق دادههای جدول  6مشخص شد مجموع نمرات ماتریس عوامل بیرونی کمتر از
 ،2/5یعنی  2/29است که نشان میدهد تهدیدهای پیشِ روی اداره تربیتبدنی نیز بر فرصت-
های پیش رو غلبه دارند؛ به عبارت دیگر اداره تربیتبدنی از لحاظ عوامل خارجی دچار تهدید
است.
عوامل
درونی

کد
O1

فرصت های کلیدی

O2

O3

O4
O5
O6
O7

جدول -6ماتریس ارزیابی عوامل خارجی اداره تربیتبدنی دانشگاه شاهرود
ضریب
فرصت ها ی کلیدی اداره تربیت بدنی دانشگاه شاهرود
اهمیت
وجود دانشکده تربیت بدنی در دانشگاه و حضور اساتید
1/18
برجسته در ای دانشکده
1/17
کم هزینه بودن ورزش های همگانی و تفریحی
وجود نهادهای مختلف مرتب با ورزش دانشجویی( اداره
کل تربیت بدنی وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری ،شورای
1/16
عالی ورزش و تربیت بدنی ،پژوهشگاه تربیت بدنی و علو
ورزشی و فدراسیون ورزش های ملی دانشگاهی)
تمرکز زدایی و واگواری اختیارات به دانشگاه ها در
1/17
برگزاری رویدادهای ورزش دانشجویی
انتخاب مدیر اداره تربیت بدنی دانشگاه از بی اساتید
1/15
دانشکده تربیت بدنی
دید مثبت مسئولی بلند پایه کشور و روسای مراکز
1/16
دانشگاهی نسبت به ورزش دانشجویی
توجه ویژه اداره کل تربیت بدنی وزارت علو به مباحث
1/16
مربو به داوطلبی  ،ورزش همگانی و ورزش کارکنان

شدت
عامل

نمره

4

1/32

3

1/21

3

1/18

3

1/21

3

1/15

4

1/24

4

1/24

تهدید های کلیدی

تهدید ها ی کلیدی اداره تربیت بدنی دانشگاه شاهرود
T1
T2
T3

ضعف ورزش دانش آموزی به عنوان سنگ بنای ورزش
دانشجویی
تغییر الگوهای فیزیکی ،اجتماعی و رفتاری
دانشجویان(رواج زندگی غیرفعال)
عد تخویص مناب مالی کافی جهت توسعه و رشد ورزش
دانشگاهی

1/18

1

1/18

1/16

1

1/16

1/18

1

1/18

طراحی برنامه راهبردی اداره تربیتبدنی دانشگاه شاهرود

T4
T5
T6
T7
T8

پر رنگ بودن جنبه های ورزش قهرمانی در مقابل ورزش
همگانی
افزایش جمعیت دانشجویان و بی رغبتی ای قشر عظیم
برای شرکت در فعالیت های ورزشی
نبود نگرش بنیادی توسعه ای به ورزش نزد مدیران
ورزشی کشور
مشغله زیاد دانشجویان از جمله مشکمت درسی ،معیشتی،
ادامه تحویل و آینده شغلی آنان
فقدان مدیریت واحد و برنامۀ مدون و مشخص در خووص
ورزش همگانی
جم کل
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1/18

1

1/18

1/16

2

1/12

1/17

2

1/14

1/16

2

1/12

1/16

1

1/16
2/29

1

برای تجزیه و تحلیل همزمان عوامکل داخلکی و خکارجی ،از مکاتریس چهکارخانکهای داخلکی و
خارجی( )IEاستفاده شد (شکل .)3با توجه به نمرة ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (2/35 )IFE
و نمرة ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ( 2/29 )EFEو تشکیل ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی
( )IEمشخص شد وضعیت موجود ورزش دانشکجویی دانشکگاه شکاهرود در خانکه  ،4یعنکی در
وضعیت نامطلوب قرار گرفته و در هر دو مورد باید استراتژیهای تدافعی را برگزیند.
امتياز نهايي ماتريس ارزيابي عوامل داخلي()IFE

0

3

3/1

3

امتياز نهايي ماتريس ارزيابي عوامل خارجي()EFE

0

رقابتی
خانه ی 3

تدافعی
خانه ی4

3.1

تهاجمی
خانه ی 1

محافظه کارانه
خانه ی 2

شکل -1ماتریس چهار خانه ای داخلی و خارجی()IE
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اهداف بلند مدت تربیت بدنی دانشگاه شاهرود:
برای تدوی اهداف بلند مدت تربیت بدنی از بیانیه رسالت ،چشم انداز ،ارزشهای محوری،
ادبیات پیشینه و نظرسنجی از اعضای شورای راهبردی استفاده شد.
جدول :7نتایج شناسایی اهداف بلند مدت تربیتبدنی دانشگاه شاهرود
حوزه کلیدی
توسعه ورزش
مدیریت
مناب انسانی
مناب مالی

اهداف بلند مدت
افزایش مشارکت جامعه دانشگاهی در ورزش از طریق ساز وکارهای انگیزشی ،ایجاد فرصت
های برابر و تبلیغات گسترده
بهبود ساختار تشکیمتی و توجه به برنامهریزی راهبردی به منظور توسعه هدفمنکد ورزش
دانشگاه
ارتقاء کمی(جوب حداقل  2عضو جدید در قسمت رسمی تربیت بکدنی) و کیفکی نیکروی
انسانی
افزایش مناب مالی از طریق جوب اعتبارات بیشتر و کسب مناب درآمدی جدید

ورزش همگانی

نهادینه ساخت ورزش همگانی در بی جامعه دانشگاهی

ورزش قهرمانی

گزینش ،آموزش و حمایت مناسب از ورزشکاران و مربیان برای کسب موفقیت در سکطوح
منطقه ای و کشوری (قرار گرفت دانشگاه شاهرود در بی  11دانشگاه برتر کشور و کسب
جایگاه اول در مسابقات سط منطقه )

ورزش بانوان
رویدادها

تقویت نقش بانوان در ورزش و بهره گیری از فرصت ها و گسترش سطوح مشارکت آنان
افزایش کمی و کیفی پویرش میزبانی رویدادهای ورزشی

استراتژی های اداره تربیتبدنی دانشکگاه شکاهرود :براسکاس تحلیکل  SWOTو نظکرات شکورای
راهبردی ،در نهایت  9استراتژی ،شامل  2استراتژی  ،SOی اسکتراتژی  2 ،STاسکتراتژی
 WOو  4استراتژی  WTبرای اداره تربیتبدنی دانشگاه شاهرود تدوی شکد (جکدول .)7
چککون موقعیککت اسککتراتژی دانشککگاه شککاهرود در ناحیککه  WTقککرار دارد ،بهتککر اسککت
راهبردهای انتخابی از جدول  WTباشد .با وجود ای مکیتکوان از اسکتراتژی هکای سکایر
نواحی نیز بهرمند شود.

33

طراحی برنامه راهبردی اداره تربیتبدنی دانشگاه شاهرود

جدول  -8ماتریس  SWOTاداره تربیت بدنی دانشگاه شاهرود

فهرست فرصت ها O

فهرست قوتها S
استراتژیها SO
 .1تککمش بککرای پککویرش میزبککانی
فعالیککت هککای ورزشککی در سککطوح
مختلف دانشگاهی و غیر دانشگاهی
S1,S2,S3,S8,O1,O3,O4
 .2حفظ و ارتقاء تعاممت درون و
برون سازمانی برای توسعه ورزش
دانشگاه
S8,O1,O3,O6,O7

فهرست تهدیدها T

استراتژی های ST
 .1بهبککود کمککی و کیفککی خککدمات و
برنامککههککای ورزش کی درون و بککرون
دانشگاهی
S1,S2,S3,S5,S8,T1,T2,T4,
T5

فهرست ضعفها W
استراتژیهای WO
 .1توسعه ورزش دانشگاهی در سایه اقتدار
علمی
W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7,W8,W9,O1,O3
,O5,O7
 .2بهره گیری از مدیریت استراتژی و محوریت قرار دادن
برنامه مداری در ساختار ورزش دانشگاه W1,O1,O3

استراتژیهای WT
 .1مدیریت صحی مناب مکالی و افکزایش جکوب منکاب مکالی
بخووص با استفاده از پتانسیل های موجود W3,T3
 .2حفظ و بهبود نظا مدیریتی
W1,W2,W3,W4,W5,W6,W9,T3,T6,T8
 .3مدیریت مناب انسانی(رسمی -داوطلب)
W2,W5,W9,T5
 .4رویکرد علمی،کیفی و برنامه ایی درتوسعه ورزش قهرمانی و
همگانی W7,W8,W9,T4,T5,T8

برنامههای عملیاتی اداره تربیتبدنی دانشگاه شاهرود :با توجه به بیانیه مأموریکت ،چشکم انکداز،
اهداف بلند مدت و استراتژیهای تدوی شده ،در نهایت برنامههای عملیاتی برای رشد و توسعۀ
ورزش دانشجویی دانشگاه شاهرود پیشنهاد شد .در ذیل ،برنامههکای تکدوی شکده بکه تفکیک
استراتژی های مربوطه ارائه گردیده است.
استراتژی " تمش برای پویرش میزبانی فعالیت های ورزشی در سطوح مختلف دانشگاهی و
غیردانشگاهی"
 شناسایی سازمانها و شرکتهای عمقهمنکد بکه مشکارکت در فعالیکتهکای ورزشکی
دانشگاه


توسککعه ارتباطککات بککا اداره کککل تربیککتبککدنی وزارت متبککوع ،فدراسککیونهککای ورزش
دانشگاهی و . . .



ایجاد کمیته میزبانی و ایجاد تیم داوطلبی به منظور آمادگی اولیه
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استراتژی "حفظ و ارتقاء تعاممت درون و برون سازمانی برای توسعه ورزش دانشگاه"
 انعقاد تفاهمنامه همکاری (در زمینه های آموزشکی ،علمکی ،امکانکات ،مسکابقات) فکی




مابی اداره کل امور ورزش و جوانان شهرستان و هیاتهای ورزشکی بکا تربیکت بکدنی
دانشگاه
توسعه ارتباطکات بکا اداره ککل تربیکتبکدنی وزارت متبکوع و فدراسکیون هکای ورزش
دانشگاهی
دعوت برای حضور افکراد متخوکص و سرشکناس ورزش اسکتان و شهرسکتان در امکور
ورزشی دانشگاه

 بهبود ارتباطات با مسولی استان و شهرسکتان (اسکتاندار ،فرمانکدار ،شکهردار ،شکورای
شهر و …)
استراتژی "بهبود کمی و کیفی خدمات و برنامههای ورزشی درون و برون دانشگاهی"



توجه بیشتر به فعالیتهای همگانی ،تفریحی و بومی محلی
افزایش فعالیت انجم های ورزشی خوابگاهها برای گسکترش ورزش در خوابگکاههکای
دانشجویی
دسترسی به خدمات تغویه و مشاوره ورزشی



افزایش تعداد ایستگاههای ورزش همگانی در سط دانشگاه و خوابگاهها و ایجکاد یک



ایستگاه تندرستی مدرن در اطراف محی تربیت بدنی
 اطمعرسانی گسترده در مورد برنامههای ورزشی تربیت بدنی
استراتژی "توسعه ورزش دانشگاهی در سایه اقتدار علمی"
 نیازسنجی و تعیی اولویت های پژوهشی ورزش دانشگاه


تهیه بروشور و کتابچه های آموزشی و توزی در میان دانشجویان و دانشگاهیان جهت
ارتقاء فرهنگ ورزش
راهاندازی کتابخانه تخووی ورزشی با همکاری دانشکده تربیت بدنی



مشارکت دادن دانشجویان و دانشگاهیان و متخووان در تومیم گیریهکا و برنامکه
ریزی ها





بهرهگیری از حضور اساتید تربیتبدنی دانشگاه با توجه به حوزه تخوص

 ایجاد نشریه ورزش دانشجویی دانشگاه با همکاری دانشکده تربیت بدنی
استراتژی " بهره گیری از مدیریت استراتژی و محوریت قرار دادن برنامه مداری در ساختار
ورزش دانشگاه"

طراحی برنامه راهبردی اداره تربیتبدنی دانشگاه شاهرود



تدوی برنامههای استراتژی



تطابق تقویم ورزشی ساتنه تربیتبدنی دانشگاه با اهداف بلند مدت تربیتبدنی
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و بلند مدت در حوزه های مختلف

اولویتبندی برنامهها براساس بودجه تخویوی

 بررسی و به روز نمودن خ مشیها و رویههای عملیاتی موجود
استراتژی "مدیریت صحی مناب مالی و افزایش جوب مناب مالی بخووص با استفاده از
پتانسیل های موجود"
 ایجاد کمیته بازاریابی ورزشی


توسعه طرحهای درآمدزایی با محوریت اماک موجود



ارائه خدمات ورزشی ،آموزشی و مشاورهای به مشتریان



تقویت ارتبا با دانشکده تربیتبدنی و برنامهریکزی مناسکب بکرای زمکان اسکتفاده از
اماک موجود



تدوی بان جام اطمعات ورزش دانشجویی (تهیه اطمعکات ورزشککاران ،کارکنکان،
مربیان ،داوران ،اماک و تجهیزات)



توانمندسازی کارکنان در راستای بهبود امور تربیت بدنی



بهرهگیری از روشهای اصولی و علمی جوب وگزینش ،در فرایند استخدا

 بهسازی و ساماندهی اماک ورزشی موجود و ارتقاء کیفیت مکانهای ورزشی
استراتژی "حفظ و بهبود نظا مدیریتی"
 ایجاد نظا نظارت و ارزیابی در اداره تربیت بدنی دانشگاه

 متقاعد ساخت مسئوتن ذیرب در دانشگاه برای جوب اعضای جدید در اداره تربیکت
بدنی دانشگاه
 طراحی سایت اطمع رسانی ورزشی و راه اندازی خبرنامه الکترونی
 رایزنی و ارائه طرح های پیشنهادی به مسئولی زیرب برای توسکعه امکانکات ورزشکی
پردیس
استراتژی "مدیریت مناب انسانی (رسمی -داوطلب)"
 ایجاد ی سیستم ساده عضویت ورزشی برای جامعه دانشگاهی

 فراهم ساخت حمایتهای مالی و معنوی مناسب برای مربیان،کارکنان و داوطلبان بکا
هدف تقویت انگیزه
 استفاده حداکثری از نیروهای داوطلب در رویدادهای ورزش دانشگاه
استراتژی "رویکرد علمی،کیفی و برنامه ایی درتوسعه ورزش قهرمانی و همگانی"
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ایجاد کمیته ورزشهای همگانی و قهرمانی



جوب و عقد قرارداد با مربیکان شایسکته و دارای مکدرک مربیگکری در رشکته¬هکای
مختلف ورزشی
سرمایهگواری و توجه ویژه به رشتههای مستعد و مدال آور در ورزش قهرمانی



مشارکت و حضور تیم های دانشگاه در رویدادهای ورزشی مختلف



بحث و نتیجهگیری
ادارات تربیت بدنی دانشگاهها یکی از ارکان ورزش کشور هستند که در سممت روحی ،روانی و
توسعه فرهنگ حرکت و پویایی در اقشار جامعه خووصاً جوانان نقش به سزایی دارند .در
حقیقت مخاطبی ورزش دانشگاه¬ها مدیران آیندهساز کشورند که سممت آنان ،پویایی جامعه
را تضمی میکند .بدیهی است که پوششدهی قشر عظیم دانشجو در فعالیت های تربیتبدنی
و ورزش به منظور تحقق اهداف مستلز برنامهریزی اصولی در دانشگاهها است.
تعیی راهبرد مناسب و به تب آن تجزیه و تحلیل صادقانۀ عوامل داخلی و پیش بینی عوامل
خارجی تضمی کنندة موفقیت و بهرهوری بیشتر ی سازمان است .بنابرای رمز موفقیت
بسیاری از سازمانها و پروژههای مدیریتی ،تجزیه وتحلیل صحی مناب موجود داخلی
(قوت¬ها و ضعف ها) و بررسی موقعیتهای خارجی (فرصتها و تهدیدها) است .مقایسۀ عوامل
اصلی داخلی و خارجی از مشکلتری بخشهای تهیۀ ماتریس نقا قوت ،ضعف ،فرصت و
تهدید است که به قضاوتها و اطمعات خوبی نیاز دارد.
نتایج در بخش تعیی موقعیت استراتژی نشان داد اداره تربیتبدنی دانشگاه شاهرود بر اساس
ماتریس ارزیابی عوامل درونی دارای نمره  2/35است (کمتر از ) 2/5؛ لوا از لحاظ عوامل درونی
دارای ضعف است .همچنی ای اداره براساس نتایج ماتریس عوامل بیرونی دارای نمره 2/29
است (کمتر از  )2/5یعنی از لحاظ عوامل بیرونی با تهدید مواجه است .در مجموع بر اساس
ماتریس چهار خانهای ارزیابی درونی و بیرونی ( )IEمشخص شد که اداره تربیتبدنی دانشگاه
شاهرود در خانه شماره  ،4یعنی در وضعیت نامطلوب قرار گرفته است .بنابرای با توجه به
قرارگیری در ای ناحیه ،استراتژیهای تدافعی یا کاهشی (کاهش نقا ضعف همراه با کاهش
تهدیدها) برای ای اداره پیشنهاد میشود .با توجه به ای موقعیت و در نظر داشت ای نکته که
اداره تربیتبدنی دانشگاه به عنوان ی سازمانی خدماتی همواره باید به فعالیت خود ادامه دهد،
در حال حاضر میتواند با استفاده از فرصتها و قوتهایی که دارد ضم تثبیت موقعیت خود
به رشد و توسعه نیز وارد شود از سوی دیگر ،بسیاری از مشکمت موجود از حیطه اختیارات
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اداره تربیتبدنی خارج است؛ بنابرای با تکیه بر فرصتها و قوتهای موجود و رف نقا ضعف،
باید سعی در پوشاندن تهدیدهای پیشروی خود نماید .نتایج ای بخش از تحقیق با نتایج
تحقیق آقایی ( ،)1392هنری ( )1391و نادری نسب ( )1391همخوانی دارد (.)18 -21
بر اساس دادههای پژوهش و تحلیل  SWOTو روش طوفان مغزی ،در مجموع  9استراتژی برای
تربیتبدنی دانشگاه شاهرود تدوی شد.
مسابقات ورزشی ،برنامههای هنری ورزشی و همایش های علمی از جمله رویدادهای ورزشی
هستند که برگزاری اثربخش آنها نیازمند مدیریت است .اغلب رویدادهای ورزشی در زمان و
مکان خاصی اتفا می افتد و پیش از شروع باید تدارکات و امکانات تز مهیا باشد تا آن رویداد
به بهتری نحو انجا پویرد .سازماندهی خوب رویدادهای ورزشی به طور اعم و مسابقات ورزشی
به طور خاص ،می تواند زمینه تبلیغ و اطمع رسانی را فراهم سازد ،استعداد افرادی را شکوفا
سازد و باعث سرگرمی و گوران اوقات فراغت افراد شود ( .)21تربیتبدنی دانشگاه شاهرود نیز
برای غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان خود و کسب اعتبار در بی دانشگاهها به لحاظ
ورزشی استراتژی " تمش برای پویرش میزبانی فعالیت های ورزشی در سطوح مختلف
دانشگاهی و غیر دانشگاهی" را تدوی کرده است.
ارتباطات موثر ،عنور کلیدی برای موفقیت مدیران است ( .)22همچنی  ،لوپ ( )2114اذعان
کرده است بسیاری از سازمان های ورزشی کوچ و بزرگ از دولت و نهادهای وابسته به دولت
کم های مالی دریافت میکنند و ارتباطات مؤثر از عوامل موفقیت سازمانی محسوب میشود
( .)2بنابرای ضروری است مسئوتن تربیتبدنی دانشگاه شاهرود نیز برای تحقق رسالت خود به
خلق ارتبا مؤثر با مقامات دولتی و تأثیرگوار در سط استان (استاندار ،فرماندارها ،نمایندگان
مجلس و ) ...و حتی کشور روی آورد .بنابرای  ،تدوی استراتژی " حفظ و ارتقاء تعاممت درون
و برون سازمانی برای توسعه ورزش دانشگاه" یکی از راهکارهای اساسی در ای زمینه است.
راهبرد تدوی شده دیگر"بهبود کمی و کیفی خکدمات و برنامکههکای ورزشکی درون و بکرون
دانشگاهی" است .به طور کلّی ،هر سازمان موفّق ،مایل است خدماتی را ارائه کند که رضکایت
مشتریان خود را فراهم سازد .ای نکته در مورد سازما نهای ورزشی نیز صد می کند .امروزه
ای اندیشه در تما سازمانهای ورزشی ،نیروی بزرگ و پیش برنده به حساب میآید و توجکه
عمیق به مشتری و مشتریگرایی ،رمکز و راز صکنعت ورزش اسکت ( .)6اعمکال سیاسکت هکای
مشتری مداری و توجه به نیازها و تمایمت ورزشی دانشجویان و دانشگاهیان در تدوی برنامکه-
های ورزشی فو برنامه و نظرسنجی و نیازسنجی ورزشی از دانشجویان و دانشگاهیان نسبت به
فعالیتهای ورزشی بسیار مهم است .درحالیکه مسئوتن بخش ستادی هیچ وقت به ایک امکر
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مهم اهمیت نداده اند .بیش اگر رشتههکای مکورد عمقکۀ دانشکجویان بیشکتر در برنامکههکای
ورزشی فو برنامه گنجانده شود و از مربیان متخوص و کاردان که دارای برنامه ریزی برای هر
جلسۀ کاری هستند ،استفاده شکود و بکه اعتراضکات دانشکجویان در زمینکۀ مککان ورزشکی بکا
تجهیزات یا رفتار مربیان و  ...ترتیب اثر داده شود ،متقاضیان و شرکت کننکدگان در فعالیکت-
های فو برنامه چند برابر خواهد شکد ( .)13تربیکتبکدنی دانشکگاه شکاهرود نیکز بکرای جکوب
رضایتمندی ،افزایش مشارکت و غنیسازی اوقات فراغت مشتریان خود استراتژی فو را تدوی
کرده است.
بدیهی است نحوة ادارة امور ورزش در دانشگاهها باید علمیتر از فعالیتهای ورزشی در
باشگاهها و فدراسیونهای ورزشی و متکی بر روند تحقیق و توسعه باشد که توق بجایی از
ورزش دانشجویی کشور است .ای توق به ای دلیل ایجاد میشود که مدیران ارشد بخش ستاد
و صف ورزش دانشجویی همواره از افراد تحویل کرده رشتۀ تربیت بدنی بودهاند ( .)15توسعه
ورزش بدون بهره گیری از علو ورزشی و جدیدتری یافته های پژوهشی و فناوری امکان پویر
نیست .از ای رو تربیتبدنی دانشگاه ای موضوع را به عنوان ی استراتژی پویرفته است و با
تدوی استراتژی" توسعه ورزش دانشگاهی در سایه اقتدارعلمی (علمی و به روز نمودن ورزش
دانشجویی)" قود دارد با به روز نمودن ورزش دانشگاه به توسعه مطلوب در ورزش دست پیدا
کند.
به عقیده هانگر و ویل  ،مدیریت استراتژی شامل"مجموعه تومیمها و اقدامات مدیریتی
است که عملکرد بلند مدت سازمان را از طریق فرآیند بررسی محیطی ،تدوی استراتژی ،اجرای
استراتژی و ارزیابی و کنترل تعیی میکند ( به نقل از  .) 6اداره تربیتبدنی دانشگاه شاهرود با
درک ای موضوع به تدوی استراتژی" بهره گیری از مدیریت استراتژی و محوریت قرار دادن
برنامه مداری در ساختار ورزش دانشگاه" پرداخته است .بررسیها نشان میدهد بسیاری از
سازمانهای ورزشی دانشجویی به اهمیت و ضرورت به کارگیری مدیریت استراتژی پی برده و
برای توسعۀ نظا من د ورزش دانشجویی خود به تدوی چشم انداز ،اهداف بلند مدت،
استراتژیها و برنامههای عملیاتی روی آورده اند ( .)11-14اداره تربیتبدنی دانشگاه شاهرود
نیز ،با الگو قرار دادن ای سازمان ها ،ضم به کارگیری مدیریت استراتژی  ،قود در بهبود
وضعیت خود دارد.
بازاریابی ورزشی یکی از با اهمیت تری استراتژی های مدیریتی است که در رشد و توسعه
ورزش تاثیر بسزایی دارد ( .)23گال ( )2111درباره فرآیندهای بازاریابی دانشگاهی در آمریکا
ابراز می دارد که بازاریابی دانشگاهی در آمریکا از اقدامات بسیار مهمی تلقی میشود که اثرات
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آن در فعالیت های اقتوادی ،سیاسی و اجتماعی به چشم میخورد (به نقل از  .)24با توجه به
وض کنونی ورزش کشور از حیث مناب مالی و کمبود شدید بودجه ورزش دانشگاهی یکی از
مهمتری عوامل در عد توسعه ورزش دانشگاهها همی عامل است .بنابرای تربیتبدنی
دانشگاه تومیم گرفته است با تدوی استراتژی" افزایش جوب مناب مالی و استفاده از پتانسیل
های موجود برای کسب درآمد" و مدیریت مناسب مناب مالی ،اعتبارات مورد نیاز خود را تأمی
کند تا به توسعه در ورزش دانشگاه دست پیدا کند.
امروزه یکی از مزیتهای نسبی ،مهم و اساسی سازمانها در محی رقابتی و نامطمئ  ،عامل
مدیریت آنهاست .باتوجه به اینکه در دنیای کنونی در پشت هر ماشی بزرگ اقتوادی نا ی
مدیر به چشم می خورد ،بدون ش اعمال مدیریت اثربخش و کارآ ضام موفقیت سازمان در
رسیدن به اهداف و راهبردهای خود است .توسعه مدیریت را میتوان هسته مرکزی نظا
مدیریتی هر سازمانی تلقی کرد ( .)25بنابرای تربیتبدنی دانشگاه با اتخاذ استراتژی"حفظ و
بهبود نظا مدیریتی"سعی در بهبود فضای مدیریتی خود در تما حیطهها ی مربوطه دارد.
نیروی انسانی با انگیزه از مهمتری عوامل بهره وری سازمان است ،تحقیقات حاکی از آن
است که عوامل فردی ،اجتماعی ،سازمانی و محیطی میتوانند در رضایت مستقیم افراد نقش
موثری داشته باشند .در ای خووص سب مدیریت ،ماهیت کار ،ترفی و ارتقاء ،حقو و مزایا
سهم بیشتری در رضایت مناب انسانی ایفا میکنند ( .)26بدیهی است بخشی از مناب انسانی را
داوطلبان تشکیل میدهند .وجود نیروهای داوطلب باعث می شود کمبود نیروهای حرفه ای و
کارمندان رسمی در نظا ورزش دانشگاهی تا اندازه ای جبران شود .همچنی داوطلبان با
انگیزه به صورت حلقۀ ارتبا بی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه و اقشار دانشجویان عمل کرده،
نیازها و نظرات دانشجویان را به مدیریت ورزش دانشگاه انتقال می دهند .از ای رو تربیتبدنی
دانشگاه با اتخاذ استراتژی "مدیریت مناب انسانی" سعی در بهبود مدیریت مناب انسانی با بهره
گیری از فرصت های موجود دارد.
جوادى پور ( )1392بیان میدارد وضعیت ورزش همگانی در کشورهای استرالیا ،آلمان ،ژاپ ،
مالزی ،فنمند و دانمارک نشان می دهد که برنامه ى منظم برای رشد و توسعه ى ورزش
همگانی در ای کشورها بیش از  51سال سابقه دارد .عوامل متعددی در ای موفقیت نقش دارد
که قبل از هر چیز میتوان به رشد برنامۀ ورزش همگانی در چارچوب برنامههای ملی ای
کشورها و حمایت مؤثر دولتها از ای برنامهها اشاره کرد ( .)27از ای رو تربیتبدنی دانشگاه با
اتخاذ استراتژی"رویکرد علمی،کیفی و برنامه ایی در توسعه ورزش قهرمانی و همگانی" در
جهت توسعه ورزش های همگانی و قهرمانی ای دانشگاه گا بر میدارد.
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در پایان براساس استراتژی های تربیتبدنی دانشگاه ،به تدوی رئوس برنامههای آن نیز مبادرت
گردید .برای اینکه برنامه استراتژی بهطور موثری اجرا شود ،باید به فعالیتهای قابل درک در
سط عملیاتی تبدیل گردد .با ای حال ،در مراحل بعد ای برنامهها باید با انتخاب الگویی
مناسب ،چگونگی ،زمان ،مسئول و مناب مورد نیاز آنها مشخص و در برنامههای سالیانه لحاظ
شوند .با توجه به نتایج پژوهش ،پیشنهاد می شود تربیتبدنی دانشگاه شاهرود با حفظ شورای
راهبردی ،طی جلساتی کلیه استراتژیها و برنامههای تدوی شده را دقیقتر بررسی و زمینۀ
اجرای آنها را فراهم کند ،بیانیه رسالت خود را مبنای کار قرار دهد و به منظور تحقق آن از
اهداف بلندمدت برای جهت دادن فعالیتهای تمامی بخشهای ذی رب استفاده کند.
همچنی دانشگاه شاهرود حتی اتمکان حمایتها و مناب مورد نیاز برای شروع و اجرایی شدن
برنامه تدوی شده را فراهم آورد .ضروری است ارزشهای محوری ،مبنایی برای جهت دادن
رفتار مسئوتن و ورزشکاران دانشگاه قرار گیرد و با اعمال مدیریت بهینه مناب انسانی و ارتقای
بهره وری ،زمینه ایجاد تمش گروهی به منظور اجرای برنامه استراتژی فراهم گردد و در
خووص ارزیابی برنامه استراتژی تربیتبدنی دانشگاه در حی اجرا اقدا شود تا در صورت نیاز
به اصمح و منعطف نمودن آن در طول زمان اجرا ،پیشبینی و اقدامات تز صورت گیرد.
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Abstract
The purpose of this study was designing Strategic plan of Physical Education
Office of Shahrood University. The research method is analytical – descriptive.
The statistical sample of this research was (n=35) including, student associate
principal of university, physical education staff, Physical Education professors
and experienced coaches who selected by purposive sampling. For collecting the
data were used of review literature and documents, interviews, questionnaire,
surveys, forms for determining strategic issues and strategic meetings. The
validity of SWOT questionnaire approved by several professors of sport
management and experts and reliability confirmed according to Cronbach's
alpha (α=0.92). For analyzing the data, descriptive statistics, Friedman test,
Internal and External factor matrixes, SWOT analyzing based on intuition and
brainstorming were used to strategies developing. Results this research showed
Physical Education Office of Shahrood University has 8 strengths, 9
weaknesses, 7 opportunities, and 8 threats. Accordingly, subjects such as
mission statements, vision statements, and long - terms objectives, core values,
strategic situation, strategies and plans were determined. Also, the analysis of
internal and external matrix showed this office located in defensive (WT)
strategic position. Seems the most important reasons for this undesirable
situation to be lack of strategic plan for University sports development in
Physical Education Office of Shahrood University.
Keywords: University of Shahrood, SWOT Analysis, Strategic position,
Strategic plan.
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