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 چکیده  

هدف از انجام این پژوهش تدوین برنامه . است ند برنامه ریزی استراتژیک خلق آینده مطلوب برای سازمان  مد نظرآیدر فر

استراتژیک معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی در راستای برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران بوده است.جامعه آماری 

 کلیه راسالمی،مسولین تربیت بدنی این دانشگاه دستادی معاونت ورزش دانشگاه آزاد  تحقیق شامل مدیران و کارشناسان حوزه

به صورت  محدود بودن جامعه آماری همگی با توجه بهکه .نفر( 46)کشور  بودندورزش اساتیدمدیریت استانهای کشور و تعدادی از

،پیشینه تحقیق مدارکواسناد از برای جمع آوری داده ها انتخاب شدند.پژوهش آماری به عنوان نمونه  هدفمند و کل شمار

توسط    SWOT نهایی رسشنامهپ روایی صوری همچنین و استفاده شدشورای راهبردی نظر سنجی وجلسات  ،،پرسشنامه

و چندین  مرحله  متعددسپس در قالب جلسات ./( مورد تایید قرار گرفت19نباخ )و پایایی آن از طریق آلفای کرو تایید خبرگان

 واین عوامل  از تجزیه و تحلیلپس  کهگردیدندتهدید تایید و رتبه بندی  91وفرصت 91ضعف ، 96قوت ، 91راهبردی تحلیل 

  STراهبردیمحرز گردید که معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی در موقعیت ( ، IE)ارزیابی عوامل داخلی و خارجیتشکیل ماتریس 

همچنین  در ادامه جهت تعیین عوامل کلیدی موفقیت و مقایسه با نزدیکترین  قرار دارد که باید از راهبرد رقابتی استفاده کند.

 جهتو  SPACEاز ماتریس  ،جهت انتخاب رویکرد استراتژیهاTOWS،جهت اتخاذ استراتژیها از ماتریس  CPMرقبا از ماتریس 

نهایت بر اساس تحلیل های راهبردی به تدوین برنامه استراتژیک  و دراستفاده گردید  QSPMمیزان جذابیت استراتژیها  از تعیین

 ارزشهای محوری ،شعارموضوعات آن شامل بیانیه ماموریت ،بیانیه چشم انداز، کهمعاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی اقدام گردید 

 .و راهبردها بود

 راهبرد، SWOTتحلیل  ،چشم انداز، برنامه استراتژیک: واژگان کلیدی
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 مقدمه

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  به عنوان سازمانهای خدماتی  نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی متخصص و توسعه و پیشرفت 

که امروز در دانشگاهها تحصیل رقم خواهد خورد  آینده جامعه به دست دانشجویانی همچنین ، هدایت و رهبری کشور بر عهده دارند. 

یحی ی جسمانی و تفرابرای کارآمد نمودن نیروی انسانی باید در کنار فعالیتهای آموزشی و پژوهشی  از فعالیتهاینرو از .  کنند می

فعالیتهای ورزش دانشجویی به عنوان  (9111،)حیدری نژادکمک گرفت تا دانشجویان بتوانند از کیفیت زندگی سالم بهره مند شوند. 

ت که با فراهم آوردن زمینه های الزم و ایجاد محیط و فرصت مناسب، کلیه دانشجویان بخشی از فرآیند تعلیم و تربیت در پی آن اس

را در موقعیت های تفریحی و رقابتی سالم قرار دهد و با پاسخگویی به نیازهای اساسی آنان، برنامه هایی برای تقویت جسم ، همگام 

بهبود وضعیت فرهنگی و اخالقی کشور و بهبود وضعیت  ,دستیابی به جامعه سالم. ( (9111وح تامین کند )حمیدی،با پرورش ر

نیروی کار جهت افزایش بهره وری و تولید از رویکردهای کالن ورزش دانشجویی است که اصلی ترین رویکرد آن افزایش سطح 

تمام حوزه های زندگی  امروزه نقش موثر و بی بدیل مدیریت در ،از طرفی  به اعتقاد صاحبنظران (9119سالمتی میباشد)جوادی پور، 

اقتصاد دان شهیر  9در همین راستا آلفرد مارشال ضروری توسعه جوامع بشمار میرود. بوده واز الزاماتوآشکار  بدیهیامری  یبشر

در  ایستهشنابودی شوند اما مدیرانی  تغییر و انگلیسی معتقد است که اگر بر اثر یک واقعه  تمامی ثروتها و امکانات جهان دستخوش 

رهای یکی از برجسته ترین ویژگیهای کشو به دیگر سخن، .پدیدار گرددمجددا  شکوفاییتا رونق و  اس امور باشند دیری نخواهد پاییدر

دادهای اجتماعی است. رخ ،رشد اقتصادی و توسعه یافته، توجه به دانش مدیریت به عنوان یکی از ضروریات بالمنازع پیشرفت، توسعه

چند دهه گذشته همراه با نیازهای جدید حادث در این سالها از چنان خصوصیتی برخوردارند که با تکیه صرف بر برنامه های متداول 

 و غیر منعطف، نمی توان با این رخدادها و نیازها مقابله و همگامی کرد. از این رو از سه دهه قبل توجه مدیران اجرایی و صاحب

نظران به مدیریت و برنامه ریزی راهبردی جلب شده است. مدیریت راهبردی، فرایندی است که از طریق آن سازمانها محیط داخلی 

و خارجی خود را تحلیل کرده و از آن شناخت کسب می کنند. عالوه بر آن، مسیر راهبردی خود را پایه گذاری و راهبردهایی را خلق 

  (9111پناهی، سیفدن به اهداف تعیین شده کمک می کند)می کنند که آنها را در رسی

ا و ههای موفق و صاحب نام دنیا از آن برای هدایت و پیشبرد برنامهریزی استراتژیک فرایندی است که اکثر شرکتبرنامه از طرفی،

(. با 9114گیرند)آقازاده، ه میاهداف و تحقق مأموریت سازمانی بهر  های خود با افق دید بلندمدت و در جهت دستیابی بهفعالیت

های اند. لذاسازمانهای خود برآمدهک برای سازمانیریزی استراتژها، کشورهای مختلف درصدد طراحی برنامهتوجه به این ویژگی

ه میدهد کودر این راستا حرکت نموده اند.بررسی عملکرد برخی از سازمان های ورزشی نشان ورزشی نیز از این امر مستثنی نبوده

آن سازمان هایی که برای انجام ماموریت و دستیابی به اهداف خود از مدیریتی قوی و مبتنی بر برنامه ریزی راهبردی استفاده کرده 

و تامین منابع مورد نیاز به موفقیت های چشم گیری دست  قهرمانی، اند توانستند در فعالیت های مختلف مانند ورزش همگانی

آتن به رتبه هفتم در المیک  1114کره جنوبی از رتبه نهم المپیک  جهشدر همین راستا میتوان به  ( 9111، خسروی زاده).یابند

رشد وبالندگی ورزش دانشجویی هر کشور به وجود ادارات تربیت بدنی اثر بخش  لندن اشاره نمود.  1191پکن و رتبه پنجم  1111

ت های ورزشی بین دانشگاهی از کیفیت فعالیت های ورزشی در درون دانشگاه ها در هر یک از دانشگاه ها است . رویداد ها و فعالی

نشات میگیرد. که این امر توسط ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها صورت میپذیرد و محقق نمودن این مهم و نیز انجام اثر بخش 

 . (9111،)حمیدی اصولی و ناکارآمد میباشد. هدفمند،غیرمسئولیت ها و وظایف محوله این ادارات بدون داشتن برنامه راهبردی و 
1-Alfered marshal 

 

برتوسعه تربیت بدنی اجرایی خواهد گردید  9111که از سال برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسالمی   44در بند 

کنار  در ورزش همگانی توسعه به  در حوزه ورزش دانشجوییدر این برنامه   ردیده است . همچنینگو ورزش در تمام سطوح تاکید 
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، توجه ویژه به ورزش دختران دانشجو و به امکانات ورزشی دانشگاهها ،تجهیز خوابگاههای دانشجویی ورزش قهرمانی و حرفه ای در 

 نظر می رسد قرار گرفتن معاونت ورزش در ساختار به  .شده است تاکید رسیدن به یک متر سرانه ورزش همگانی  در دانشگاهها

میلیون و  دانشگاه آزاد اسالمی نشان از اهمیت ورزش در بزرگترین دانشگاه حضوری جهان دارد که خدمات رسانی به بیش از یک

ا ه استراتژیک منطبق بهفتصد هزار دانشجو و صدها هزار نفر اعضای هیات علمی و کارکنان خانواده بزرگ دانشگاه آزاد نیاز به برنام

منابع و ظرفیتهای این معاونت را بیش از پیش الزام آور می نماید. چرا که داشتن برنامه راهبردی در معاونت ورزش دانشگاه آزاد 

 تیوضع ای؟ چشم انداز استچگونه معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی موجود  تیهمچون: وضع یبا جواب دادن به سواالت اسالمی 

است؟ نقشه  یچه موارد معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی شاملکالن  اف؟ اهدمعاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی چیستب مطلو

 تیاز وضع دتوان یم ییبا چه راهبردها ی معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی چگونه است؟و معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمیراهبرد

ف برطراین معاونت را منطبق بر برنامه ششم توسعه  رانیمد یدغدغه هامی تواند ؟ ایندنم مطلوب حرکت تیموجود به سمت وضع

 پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی وضع موجود،وضع مطلوب،مطالعه برنامه ششم توسعه ،لذا با عنایت به اهمیت موضوع. نماید

ی معاونت ورزش دانشگاه تهدیدهاو  ،اسناد باالدستی دانشگاه آزاد اسالمی وشناسایی قوتها ،ضعفها،فرصت ها جمهوری اسالمی ایران

 معاونت را تدوین نماید. این راهبردهای ،ارزشهای محوری ،شعارو ، رسالتشم اندازچ، آزاد اسالمی

 روش شناسی پژوهش

از نظر موضوع در حوزه مطالعات  استراتژیک قرار دارد. همچنین روش این پژوهش بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی و 

جامعه آماری تحقیق شامل تحلیلی است.  ،تحقیقات توصیفیآمیخته )کمی و کیفی ( و ها از نوع های گردآوری دادهبرحسب روش

ور شگاه در کلیه استانهای کشمدیران و کارشناسان حوزه ستادی معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی،مسولین تربیت بدنی این دان

نفر(. با توجه به محدود بودن جامعه آماری همگی به عنوان نمونه آماری  46اساتیدمدیریت ورزشی کشور  بودند) تعدادی از و

 و صاحبنظر داناتاس چند تن از  که روایی آن توسطبود رسشنامه محقق ساخته پ پژوهش انتخاب شدند.ابزار جمع آوری داده ها

سوال رتبه بندی شده در زمینه بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و  11تایید شد.پرسشنامه شامل  /(19)پایایی آن با الفای کرونباخ

استراتژیک از ماتریس ارزیابی عوامل یگاه اتعیین جوبه منظور شناسایی  تهدید معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی بود.

مچنین  در ادامه هاستفاده گردید. 1(IE)ماتریس عوامل داخلی و خارجی ،1 (EFE)عوامل خارجیریس ارزیابی ،مات9(EIFداخلی)

ماتریس ،جهت اتخاذ استراتژیها از CPM) 4(مقایسه با نزدیکترین رقبا از ماتریس  جهت تعیین عوامل کلیدی موفقیت و

)TOWS(1 جهت انتخاب رویکرد استراتژیها از ماتریس،)SPACE ) 6 ماتریساز ت استراتژیهامیزان جذابیوجهت تعیین )QSPM )
 .ستفاده گردیدا1

 
1-Internal factor evaluation matrix 

2- External factor evaluation matrix  

3-Internal- External matrix 

4-Competitive profile matrix    

5-Threats ,Weaknesses,Opportunities,Strengths  

6- Sterategic position and action evaluation matrix 

7-Quantitative Sterategic planning matrix  

     

 

 

 نتایج و یافته های پژوهش

شم چجلسات شورای راهبردی و دیدگاههای تیم تحقیق ماموریت ،بدست آمده از طریق پرسشنامه ها ، هایبا استفاده ازداده 

 تعیین گردید.به شرح زیر انداز،شعار و ارزشهای محوری معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی 
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 «توسعه و تعمیم تربیت بدنی و ورزش همگانی ، قهرمانی و حرفه ای با تاکید بر تعمیق ارزش های فرهنگی دانشگاه  » :ماموریت 

پایدار، پیشرو در راستای تعالی دانشگاه و دارای سهمی قابل توجه از معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی، معاونتی »: چشم انداز

 «9111اقتدار و افتخارات دانشگاه در سال 

 «دانایی توانایی با ورزش دانشگاهی» :شعار

صداقت و درستکاری  ،محبت و احترام ،رعایت ارزشهای ایرانی اسالمی ،توجه به روحیه پهلوانی، نوع دوستی» ارزشهای محوری:

 «عهد و فداکاری، عدالت محوری ،تاکید بر تفکر راهبردی ،برنامه محوری مبتنی بر آینده پژوهی و تاکید بر سالمت جسمانی،ت

و استراتژیهای نهایی  مراحل زیر انجاموهش به منظور تدوین راهبردهای توسعه ورزش دانشگاه آزاد اسالمی ژدر فرایند اجرای پ 

 .گردیدند تدوین و اولویت بندی

 ت ورزش دانشگاه آزاد اسالمیمعاون (EFE)و خارجی (IFE)بررسی عوامل داخلی

اولویت  هادوتهدی ها،فرصت ها،ضعف هافهرست قوت، در جلسات شورای راهبردی  با بهره گیری از روشهای تعیین میانگین و تعیین رتبه 

فهرست سپس  . اضافه گردید SWOT.در این جلسات بعضی از گویه ها حذف یا تعدیل و بعضی گویه ها به فهرست ندبندی گردید

ازبین  شانزده ضعف،گویه 14هجده قوت ازبین قالب نهایی عوامل داخلی و خارجی تاثیرگزار بر معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی در 

 .تعیین گردیدندگویه مقدماتی به عنوان فهرست نهایی 11ازبین تهدید هفدهوگویه 16ازبین سیزده فرصت ،گویه  19

 به منظور تعیین استراتژیهای معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی   SWOTتجزیه و تحلیل 

 با توجه به اولویت بندی فهرست  نهایی عوامل داخلی شدت عامل و ضریب اهمیت هریک از گویه ها در جلسه شورای راهبردی

این امر بیانگر آن  تعیین گردید.11/1که در نهایت مجموع امتیاز وزن دار عوامل داخلیامتیاز نهایی هر عامل تعیین گردید مشخص و

( IFE( ارزیابی عوامل داخلی )9جدول) قوتهای درونی  معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی بر ضعفهای آن برتری دارند. است که

 را نشان می دهد. معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی
 

 ( معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمیIFE( ارزیابی عوامل داخلی )1جدول)

 امتیاز وزن دار امتیاز وزن عنوان فاکتور ردیف

 .02. 4 0.5. آزاد اسالمیدانشگاه ایجاد معاونت ورزش در ساختار  9

توانمند وسرشناس کشور در حوزه ستادی معاونت ورزش دانشگاه آزاد  وجود مدیران ورزشی 1

 اسالمی

.0.5 4 .02. 

 .02. 4 0.5. میلیون دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمی 7/1حضور بیش از  1

 .02. 4 0.5. وجود سرانه ورزش دانشجویی در دانشگاه آزاد اسالمی 4

 .02. 4 0.5. دانشگاهیوجود منابع انسانی متخصص در واحدهای  1

 015. 3 0.5. وجود منابع سخت افزاری در واحدهای دانشگاهی 6

 015. 3 0.5. وجود واحدهای متعدد درس تربیت بدنی عمومی برای دانشجویان 1

 015. 3 0.5. برگزاری رویدادهای ورزشی منسجم در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی در  بین دانشجویان 1

 0.0. 3 0.3. هیات امنای دانشگاه آزاد از حوزه ورزشحمایت جدی  1

 0.0. 3 0.3. نگاه متوازن  و عدالت محور در ارائه خدمات به ورزش آقایان و خانمها در حوزه ورزش دانشگاه 91

 0.3. 3 0.1. وجود متعدد گروه ها و دانشکده های تربیت بدنی در دانشگاه آزاد  99

 0.3. 3 0.1. ورزشی در لیگهای برتر حرفه ای در دانشگاه آزاددر اختیار داشتن تیم  91

 0.3. 3 0.1. وجود آیین نامه و دستور العمل های مدون در ورزش دانشجویی 91

 0.3. 3 0.1. تاثیر گذاری ورزش دانشگاه آزاد اسالمی بر ورزش کشور 94
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جهانی توسط دانشجویان موفقیتهای کسب شده در یونیورسیادها و تورنمنت های اسیایی و  91

 دانشگاه آزاد اسالمی

.0.1 3 .0.3 

 0.3. 3 0.1. وجود تسهیالت ویژه قهرمانان ورزشی در ورزش دانشگاه 96

 0.3. 3 0.1. انمندی دانشگاه آزاد اسالمی در برگزاری رویدادهای ورزشی در ابعاد داخلی و بین المللیتو 91

 0.3. 3 0.1. وجود ورزشکاران نخبه در تیمهای دانشگاه  91

 .01. 2 0.5. نبود برنامه استراتژیک در معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی 91

 .01. 2 0.5. در معاونت ورزش ) پورتال ورزش دانشگاه آزاد( نداشتن بانک جامع اطالعات 11

 .01. 2 0.5. آزاد مقاومت در برابر تغییر در ساختار جدید دانشگاه 19

 امتیاز وزن دار امتیاز وزن عنوان فاکتور ردیف

 .01. 2 0.5. نداشتن جایگاه مناسب  و پست مسولین تربیت بدنی در استانها 11

 .01. 2 0.5. درآمد زائی نامناسب از فضاهای ورزشی واحدهای دانشگاهی  11

 0.3. 1 0.3. علمی دانشگاهنبود بودجه مشخص جهت ورزش کارکنان و اعضای هیات  14

 0.3. 1 0.3. استفاده نامطلوب و نامناسب از فضاها و تجهیزات ورزشی دانشگاه 11

 0.3. 1 0.3. متخصص استفاده ناکافی از اعضای هیات علمی 16

 0.3. 1 0.3. کمبود نیروی انسانی تربیت بدنی در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی 11

تعامالت مدیران  تربیت بدنی دانشگاه ها با مدیران گروه آموزشی تربیت بدنی نامناسب بودن  11

 و علوم ورزشی

.0.3 1 .0.3 

ناتوانایی استانهای با دانشجوی کمتر جهت برگزاری مسابقات و اعزامها با توجه به بخشنامه  11

 سرانه ورزشی 

.0.1 1 .0.1 

 0.1. 1 0.1. تربیت بدنی دانشگاه آزادبی انگیزگی منابع انسانی متخصص در  واحد های  11

 0.1. 1 0.1. پایین بودن سرانه اماکن و فضاهای ورزشی در دانشگاه آزاد   19

 0.1. 1 0.1. کم توجهی به نهضت داوطلبی در ورزش دانشگاه آزاد  11

 0.1. 1 0.1. نداشتن حامی مالی پایدار در حوزه ورزش معاونت ورزش 11

 0.1. 1 0.1. تبلیغات در حوزه ورزش در دانشگاه آزاد اسالمیکم توجهی به  14

 2052 - 1 جمع کل

شدت عامل و ضریب اهمیت هریک از گویه ها در جلسه شورای  ،همچنین با توجه به اولویت بندی فهرست  نهایی عوامل خارجی 

که  تعیین گردید41/1راهبردی مشخص و امتیاز نهایی هر عامل تعیین گردیدکه در نهایت مجموع امتیاز وزن دار عوامل خارجی

ر این معاونت از لحاظ نشان می دهد تهدیدهای خارجی معاونت ورزش دانشگاه بر فرصتهای پیش رو غلبه دارند یا به بیان ساده ت

( معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی را نشان می EFE( ارزیابی عوامل خارجی )1جدول) .ای خارجی با تهدید روبرو می باشدفاکتوره

 دهد.
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 ( معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمیEFE( ارزیابی عوامل خارجی )2جدول)

 امتیاز وزن دار امتیاز وزن عنوان فاکتور ردیف

 .02. 4 0.5. جمعیت جوان کشور 9

 .02. 4 0.5. جذابیت ورزش برای عموم مردم 1

 .02. 4 0.5. تصور مثبت ورزش کشور از ورزش دانشگاه آزاد 1

 .02. 4 0.5. سیاستهای کلی برنامه ششم 44تاکید بر توسعه و ارتقاء ورزش دانشجویی در بند  4

متولی ورزش و نهادهای دولتی و  زیر ساخت های ورزشی گسترده سایر دستگاهی 1

 عمومی

.0.5 4 .02. 

برگزاری منظم یونیورسیادهای جهانی و برنامه های ورزش دانشجویی در سطح قاره  6

 (AUSFآسیا )

.0.3 3 .0.0 

 0.0. 3 0.3. وجود استعدادهای ورزشی سرشار در جامعه 1

 0.0. 3 0.3. برگزاری المپیادهای ورزشی در ورزش دانشجویی کشور 1

وجود  نگرش مثبت وزارت ورزش وجوانان، کمیته ملی المپیک ، فدراسیون ها از  1

 حمایت ورزش دانشجویی

.0.3 3 .0.0 

 0.0. 3 0.3. وجود فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی جمهوری اسالمی ایران 91

 0.0. 3 0.2. وجود اساتید، مربیان ، داوران ، مدیران و متخصصان در ورزش استانها 99

 0.0. 3 0.2. وجود خیران ورزشیار در استانها 91

 0.0. 3 0.2. دید مثبت مسئولین بلند پایه کشور به ورزش 91

 .01. 2 0.5. نبود یک نهاد مقتدر سیاست گذار در حوزه ورزش دانشجویی 94

 .01. 2 0.5. افزایش میزان گرایش به تفریحات ناسالم و مواد مخدر در میان جوانان 91

مشغله بیش از حد دانشجویان از جمله مشکالت درسی، معیشتی، ادامه تحصیل و  96

 آینده شغلی

.0.5 2 .01. 

 .01. 2 0.5. پررنگ بودن جنبه های ورزش قهرمانی در برابر ورزش همگانی در جامعه و رسانه ها 91

 .01. 2 0.5. نهادینه نبودن ورزش در بین دانشجویان 91

 0.3. 1 0.3. آموزش عالی در کشورتعدد مراکز  91

 0.3. 1 0.3. افزایش قیمت محصوالت و خدمات ورزشی 11

 0.3. 1 0.3. موانع فرهنگی و اجتماعی  مشارکت در ورزش 19

 0.3. 1 0.3. نبود تعامالت مناسب بین سازمانهای ورزش دانشجویی 11

 0.3. 1 0.3. وجود شبکه های اجتماعی متعدد 11

نداشتن شرکت های دولتی و خصوصی به حمایت مالی  از ورزش دانشگاهی و تمایل   14

 دانشجویی

.0.2 1 .0.2 

 0.2. 1 0.2. پوشش نامناسب اخبار ورزش دانشجویی از طرف رسانه ها 11

 0.2. 1 0.2. تغییر سبک زندگی و تحرک کم افراد 16

 0.2. 1 0.2. کاهش نرخ رشد جمعیت 11

بی حوصلگی و دلزدگی دانشجویان برای شرکت در فعالیتهای  کمبود انگیزه الزم ، 11

 ورزشی

.0.2 1 .0.2 
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 0.2. 1 0.2. تعامل و همکاری نامناسب سازمانهای ورزش کشور با ورزش دانشگاه آزاد 11

 0.2. 1 0.2. وجود موانع مختلف در جذب حمایت حامیان مالی و حق بخش تلویزیونی  11

 2042 - 1 جمع کل

به  (EFEخارجی ) عوامل ارزیابی جمع امتیاز و 1.11 میزان( به IFEداخلی ) عوامل ارزیابی جمع امتیاز ی تحقیق،یافته هابر اساس 

ان نشرقابتی   جایگاهمحاسبه گردید. نتیجه یافته ها موقعیت وضعیت موجود معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی را در 1.41 میزان

هدف گذاری بخش ورزش می بایست هدف گذاری توسعه ای و استراتژی ها بیشتر از نوع استراتژی می دهد. این بدان معنی است که 

  های رقابتی باشند، تا این بخش بتواند هر چه بهتر  به اهداف از پیش تعیین شده دسترسی پیدا نماید.

 ( ورزش دانشگاه آزاد اسالمیCPMماتریس نیمرخ رقابت برنامه استراژیک )
ورزش دانشگاه آزاد، پیام نور و سراسری که به نوعی همگرایی از نظر محیط  (CPM)تحلیل محیط رقابتی  ،ز پژوهشدر این بخش ا 

 ای کههای صورت گرفته در کارگروه راهبردی دانشگاه بر اساس وزن و رتبهاند. بر اساس تحلیلرقابتی دارند مورد بررسی قرار گرفته

، نمره  ورزش فعالیتهای دانشگاه های 41/1داده شد نمره کل فعالیتهای ورزش دانشگاه آزاد به هر یک از عوامل ذکر شده اختصاص 

بدست آمد. آنچه مشخص است در شرایط رقابتی با تحلیل  11/9و نهایتاً نمره ورزش فعالیتهای دانشگاه پیام نور   41/1سراسری 

لیل با تح .تری قرار گرفته استدو رقیب ورزش در شرایط مناسبفعالیتهای ورزشی دانشگاه آزاد از  ،عوامل ذکر شده وضعیت موجود

رسد ورزش دانشگاه آزاد در صورتی که استراتژی های رقابتی در حوزه فعالیتها، فرایندها و زیر ساخت نمرات بدست آمده به نظر می

 .اف از پیش تعیین شده دست یابددر محیط نزدیک و یا محیط دور را در دستور کار قرار دهدبهتر میتواند به اهدهای ورزشی 

 .( ورزش دانشگاه آزاد اسالمی را نشان می دهدCPMماتریس نیمرخ رقابت برنامه استراژیک )  (1)جدول

 ( ورزش دانشگاه آزاد اسالمیCPMماتریس نیمرخ رقابت برنامه استراژیک )  (3)جدول

  ردیف

 عوامل کلیدی موفقیت

 

 وزن

 ورزش

 دانشگاه آزاد

 ورزش

 پیام نور دانشگاه

 ورزش

 دانشگاه های سراسری

 نمره نهایی رتبه نمره نهایی رتبه نمره نهایی رتبه

 ./12 2 ./27 3 ./30 4 ./0. تعدد دانشجوی در اختیار 9

 ./24 3 ./10 2 ./32 4 ./2. زیرساخت سخت افزاری 1

 ./22 4 ./14 2 ./21 3 ./7. منابع انسانی 1

 ./.2 4 ./.1 2 ./.1 2 ./5. شرایط مالی پایدار 4

 ./12 3 ./12 3 ./15 3 ./4. شرایط فرهنگی 1

 ./12 2 ./12 3 ./24 4 ./0. پراگندگی قلمرو جغرافیایی 6

 ./.2 4 ./15 3 ./.1 2 ./5. شرایط سیاسی 1

 ./12 2 ./0. 1 ./12 3 ./0. فعالیتهای ورزش همگانی 1

 ./21 3 ./14 2 ./22 4 ./7. فعالیتهای ورزش قهرمانی 1

 ./2. 1 ./2. 1 ./32 4 ./2. فعالیتهای ورزش حرفه ای 91

 ./12 3 ./12 2 ./24 4 ./0. تنوع خدمات ورزشی 99

 ./.1 2 ./.1 2 ./.2 4 ./5. کیفیت خدمات ورزشی 91

 ./.1 2 ./5. 1 ./15 3 ./5. توجه رسانه ها 91

 ./14 2 ./7. 1 ./22 4 ./7. مقبولیت برند 94

 ./0. 1 ./0. 1 ./0. 1 ./0. مالیتوجه حامیان  91

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

 ./12 2 ./12 2 ./24 4 ./0. استقالل مالی 96

 45/2 - 02/1 - 43/3 - 1 جمع -

استراتژی برای معاونت ورزش دانشگاه آزاد  11،وجلسات شورای راهبردی در مجموع SWOTبر اساس داده های پژوهش،تحلیل 

 .استخراج گردیدWTاستراتژی 1و STاستراتژی WO،1استراتژیSO ،1استراتژی  1اسالمی تدوین ،که از این تعداد 

   معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی استراتژی های: اولویت بندی (QSPMماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی ) 

ت دیگر یا به عبار تکنیکی تحلیلی برای تشخیص استراتژی با مطلوبیت باالتر است. QSPM جدول برنامه ریزی استراتژیک کمی یا

مبنای تشخیص مطلوبیت استراتژی، میزان پاسخگویی آن به عوامل مهم  نشان می دهد.برای سازمان  میزان جذابیت استراتژی ها را 

 میزان جذابیت واولویت بندی استراتژیهای معاونت ورزش دانشگاه آزد اسالمی را نشان میدهد. (4) جدول داخلی و خارجی است.
 QSPMبر اساس استراتژی های جامع  ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی( 4جدول )

برچسب  ردیف

 استراتژی

 عنوان استراتژی رتبه نمره

     

9 SO3 70/2 تاکید بر توسعه و تعمیم فعالیت ها و رویداد های ورزش همگانی و قهرمانی با توجه به  اول

 سرانه ورزشی مصوب دانشجویی 

1 ST1 01/2 بر مشارکت فعال و اثرگذار  در سیاست گذاری ، تصمیم سازی و تصمیم گیری  تاکید دوم

 ورزش دانشجویی کشور

1 SO2 01/2 برجسته سازی جایگاه واهمیت ورزش برای دانشگاه در راستای تثبیت و پایداری معاونت  سوم

 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 44با توجه  به بند 

4 WO1 55/2 تاکید بر برنامه محوری و بازنگری در راهبردها و رویکردها با تاکید  بر تدوین توجه و  چهارم

 سند آمایشی ورزش دانشگاه

1 ST2 55/2 برجسته سازی فعالیت ها و عملکرد ورزش همگانی و قهرمانی دانشگاه جهت ایجاد  پنجم

 انگیزه  وکاهش بی رغبتی دانشجویان به فعالیت های ورزشی

6 SO1 55/2 تاکید بر تعامل حداکثری معاونت با سایر سازمان ها و ارگان های اثر گذار بر ورزش  ششم

 افزایی ورزش دانشجویی دانشگاه در راستای همگرایی و هم

1 SO4 51/2 تسهیل و ایجاد بستر مناسب به منظور  حضور جوانان عالقه مند به ورزش جهت تحصیل  هفتم

 و مشارکت در ورزش دانشگاه

1 SO7 47/2 تاکید بر رویکرد متوازن و عدالت محور ورزش دانشگاه از منظر جنسیتی هشتم 

1 ST5 4./2 تاکید بر ارائه خدمات ورزشی مناسب در جهت جذب حداکثری دانشجو نسبت به سایر  نهم

 موسسات آموزش عالی

91 WO5 3./2 سیاست های انقباض مالی تاکید بر درآمدزایی حداکثری از منابع حوزه ورزش با توجه به  دهم

 دانشگاه

99 ST3 3./2 جهت حمایت از حوزه های استفاده از تبلیغات و صحه گذاری در ورزش حرفه ای  یازدهم

 فرهنگی ،اجتماعی در راستای ارتقا برند دانشگاه

91 WT2 23/2 تاکید بر رعایت سیاست های انقباضی مالی در فعالیت های غیر ضروری دوازدهم 

91 SO5 21/2 ترغیب و کسب حمایت حداکثری هیاًت امنا و هیاٌت رئیسه  دانشگاه در راستای ارتقای  سیزدهم

 برند دانشگاه از طریق ورزش حرفه ای و قهرمانی
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94 WT1 2./2 تاکید بر انعکاس ضعف ها و شفافیت سازی کاستی های راهبردی ورزش به مسئولین  چهاردهم

 دانشگاه

91 SO8 .7/2 تسهیل شرایط حضور حداکثری خیران ورزش یار در دانشگاه  پانزدهم 

96 WO7 .0/2 ارتقای سطح تعامل با رسانه ها در راستای انعکاس گسترده فعالیتهای ورزشی دانشگاه شانزدهم 

91 SO6 05/1 مشارکت فعال در سیاست گذاری واحدهای تربیت بدنی عمومی با توجه به ظرفیت باالی  هفدهم

 بهینه سازی برنامه ها و ارتقای ورزش همگانی و قهرمانیدانشجو جهت 

91 ST4 05/1 تاکید بر ارائه خدمات به سایر بخش های جامعه با توجه به ظرفیت های سخت افزاری و  هیجدهم

 منابع انسانی ورزشی دانشگاه  در راستای درآمد زایی و محبوبیت بخشی دانشگاه

91 WO6 05/1 نهادینه سازی و استفاده حداکثری از نهضت داوطلبی در رویدادها و رخدادهای تاکید بر  همدوزن

 ورزش دانشجویی در دانشگاه

11 WO4 04/1 تاکید بر مدیریت بهره ورانه  با توجه به محیط درون زای در حوزه های سخت افزاری و  بیستم

 نرم افزاری جهت مدیریت هزینه در ورزش دانشگاه

19 WO3 02/1 بیستم 

 ویکم

تاکید بر تعامل حداکثری با سایر دستگاه ها و ارگان های متولی ورزش در شهرهایی که 

 دانشگاه، از امکانات ورزشی مناسبی برخوردار نیست.

11 WO2 30/1  بیست و

 دوم

توجه به استفاده از ظرفیت های درون زای دانشگاه جهت راه اندازی و مدیریت پورتال 

 جامع ورزش دانشگاه

 و نتیجه گیریبحث 

دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان با در اختیار داشتن بیش از یک میلیون و هفتصد هزار دانشجو و 

توسعه همه جانبه کشور بر عهده دارد.مخاطبان  رشد و نقش ممتاز و بی بدیلی در ،کارمندصدها هزار نفر اعضای هیات علمی و 

بنابراین قرار گرفتن در این  خورد. دخواه به دست آنان رقمهستند که آینده کشور  افرادینخبگان جامعه و ورزش دانشگاه آزاد 

هبردی متخصصان به در تدوین برنامه ریزی را می باشد.اساسی  وبرنامه ریزیکارآمد ساختار سازمانی  مستلزم ایجاد ،جایگاه مهم

دنبال آن هستند تا وضعیت موجود سازمان را تبیین نموده و وضعیت مطلوبی که سازمان در صدد رسیدن به آن است را تعیین 

نمایند. به منظور تدوین برنامه راهبردی مدل های متعددی تاکنون ارایه گردیده است که همگی به  سه مرحله تدوین ،اجرا و ارزیابی 

اس بر همین اس.لذا به منظور تدوین برنامه استراتژیک معاونت ورزش ترکیبی از روشهای  موجود استفاده گردیده است.د اشاره دارن

داز ماموریت ،چشم ان ودر نهایتگرفته مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار  معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمیمحیط درونی و بیرونی 

  گردیدند. و اولویت بندی تدوینراهبردهای الزم  ،ارزشهای محوری و شعار و

در بخش تدوین ماموریت معاونت ورزش دانشگاه  .سندی است که یک سازمان را از سایر سازمانهای مشابه متمایز می سازد ،ماموریت

توسعه و تعمیم تربیت بدنی و ورزش همگانی ، قهرمانی و حرفه ای با » معاونت تحت عنوان این  از آنجاکه ماموریت ،آزاد اسالمی

میتوان چنین استدالل کرد که ضرورت حوزه های سه گانه ورزش  .ه استدیگرد بیان«تاکید بر تعمیق ارزش های فرهنگی دانشگاه  

فرهنگی تاکید شده جاری سازی ارزشهای همچنین طرف و  از یک در تحول و پویایی  محیط دانشگاه همگانی ،قهرمانی و حرفه ای

ه چرایی ک می باشنداز نکات مهم تدوین بیانیه ماموریت معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی  اسالمی دراسناد باال دستی دانشگاه آزاد

می ایران  بر توسعه تربیت بدنی و برنامه ششم  جمهوری اسال 44لذا  از آنجا که  بند  و علت وجودی این معاونت را آشکار میسازد.

  .تدوین گردیده است با آن زاد اسالمی همسوآورزش  در تمام سطوح تاکیددارد ماموریت معاونت ورزش دانشگاه 

از آنجا که چشم انداز  معاونت ورزش دانشگاه آرزوهای سازمان یا وعده ای که سازمان برای آینده میدهد را در بر میگیرد. ،چشم انداز

معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی، معاونتی پایدار، پیشرو در راستای تعالی دانشگاه و دارای »است گردیدهتدوین  این گونه آزاد

.میتوان استدالل نمود که با توجه به پتانسیل باالی دانشگاه آزاد «9111سهمی قابل توجه از اقتدار و افتخارات دانشگاه در سال 
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سهم ممتازی در تعالی دانشگاه وارتقا کمی و  می بایست در عرصه علمی کشور ،معاونت ورزش دانشگاه آن و جایگاه رفیع اسالمی

.به گونه ای که در پایان برنامه پنج ساله مایه مباهات احراز نمایدکیفی آن ایفا نموده وجایگاه ارزشمندی دربین معاونتهای دانشگاه 

 . گرددتلقی کلیدی  کی از نقاط قوت یده و یگردو سربلندی دانشگاه آزاد اسالمی 

القا  شعار جمالت شعرگونه ای یا شعاری است که سازمان ها بر می گزینندتا به مخاطبین خود ماموریتها و تعهداتشان را

بیان  «دانایی توانایی با ورزش دانشگاهی»تحت عنوان آنجا که  شعار  معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی از .(9111کنند)دیوید،

 با ورزش ژهاین دو وا بیان که عصاره این شعار برگرفته از دو ویژگی منحصر به فرد انسانی یعنی دانایی و توانایی است . گردیده است

 مرات ممتازی را برای آن متصور بود.ثمیتوان متبلور ساخته و ماموریت معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی را به زیبایی  ، یدانشگاه

باورهای مشترک کارکنان هر سازمان را تشکیل می دهد که نشات گرفته از ارزشها و باورهای حاکم در جامعه بر  ،محوری ارزشهای

  ارزشهای محوریبا عنایت به این که (9111،اساس شرایط بوم شناسی و ارزشها و باورهای حاکم در سازمان مربوطه است.)دیوید

رعایت ارزشهای ایرانی اسالمی ،توجه به روحیه پهلوانی، نوع ): ین عبارت بیان گردیده استبا امعاونت ورزش دانشگاه آزاد  اسالمی 

دوستی، احترام ومحبت ، صداقت و درستکاری ،تعهد و فداکاری، عدالت محوری ،تاکید بر تفکر راهبردی ،برنامه محوری مبتنی بر 

مند آموزه های ارزش ، الهام گرفتن از فرهنگ غنی ایرانی می توان چنین استدالل نمود که .(آینده پژوهی و تاکید بر سالمت جسمانی

، تاکید بر اصول علمی مدیریت ، تفکر راهبردی حاکم بر حوزه مدیریت و تاکید ویژه بر سالمتی بزرگترین سرمایه اعطایی اسالمی 

ویژگیهای  نلذا همگی ای د.نرزش دانشگاه آزاد اسالمی به شمار میرواز ویژگیهای بارز ارزشهای محوری معاونت و،خداوند به انسانها 

معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی باشد تا بهتر بتواند به مجموعه  دستمایه ارزشمندی برای  باورهای مشترک و می تواند  ارزشمند

هوشمندانه و ایجاد بستر مناسب به منظور جهت دستیابی به این مهم مدیریت صحیح ، .اهداف تعیین شده در چشم انداز دست یابد

 .به نظر می رسد.ضروری الزم و تالش گروهی

تهدید کلیدی می  91فرصت و  91ضعف، 96قوت، 91یافته های پژوهش نشان داد که در وضعیت کنونی ورزش دانشگاه آزاد دارای 

آزاد دانشگاه ایجاد معاونت ورزش در ساختار  ،معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی از قوتهایی چون  بر اساس این یافته ها،باشد.

میلیون دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمی،  1/9حضور بیش از  ، وجود مدیران ورزشی  توانمند وسرشناس کشور در حوزه ستادی،اسالمی

بنابراین  بر خوردار است . ود منابع سخت افزاری در واحدهای دانشگاهی وجود منابع انسانی متخصص در واحدهای دانشگاهی و وج

فاده می بایست با استآزاد از پتانسیلهای ارزشمندی است که معاونت ورزش دانشگاه موجود نقاط قوتبا عنایت به یافته های پژوهش 

 .بهینه از آنها در جهت دستیابی به چشم انداز و ماموریت خود استفاده نماید

چون نبود برنامه استراتژیک،کم توجهی به تبلیغات،نداشتن بانک جامع  عواملینتایج یافته ها حاکی از آن است که  ،بخش ضعفها در

ایسته بنابراین ش اطالعات ،نداشتن حامی مالی و استفاده ناکافی از منابع انسانی و سخت افزاری از مهمترین ضعفها به شمار میروند.

 و به حداقل رساندهانشگاه آزاد اسالمی با مدیریت مناسب و استفاده از راهبردهای ارایه شده این ضعف ها را است تا معاونت ورزش د

 براساس فرصتها و تهدیدهای بیرونی آنها را به قوت تبدیل نماید.

ای تهدیدات را بر ازیموقعیتهایی در محیط کالن و خرد می باشند که امکان کسب مزیت از نقاط قوت و غلبه یا خنثی س ،فرصتها

 یافته های پژوهش نشان می دهد که معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی از(.9111،م می آوردند)هریسون و کارن سازمان فراه

فدراسیون ها از ورزش  ووجود فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی، حمایت وزارت ورزش وجوانان، کمیته ملی المپیک  چون ییفرصتها

وجود استعدادهای ورزشی سرشار در جامعه،دید مثبت مسئولین بلند پایه کشور به  ان ورزش یار در استانها،وجود خیر دانشجویی،

معاونت ورزش دانشگاه  تاشایسته است  لذا .برخوردار می باشدجمعیت جوان کشور  ورزش، برگزاری منظم یونیورسیادهای جهانی و

 فرصتها برای از بین بردن یا به حداقل رساندن تهدیدها و ضعفها  بهره جوید.از این ،قوتهای خود  با اتکا به آزاد اسالمی 

عوامل منفی خارج از کنترل سازمان یا موقعیتهایی هستند که به طور بالقوه وقایع و نتایج مضر را بروز می دهند.)خسروی تهدیدها، 

نبود یک نهاد مقتدر سیاست  ،نشان داد که آزاد اسالمیی پیش روی معاونت ورزش دانشگاه در بخش تهدیدهایافته ها (9111،زاده 
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گذار در حوزه ورزش دانشجویی، افزایش میزان گرایش به تفریحات ناسالم و مواد مخدر در میان جوانان، مشغله بیش از حد دانشجویان، 

دن ورزش در بین دانشجویان، موانع پررنگ بودن جنبه های ورزش قهرمانی در برابر ورزش همگانی در جامعه و رسانه ها، نهادینه نبو

بنابراین  معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی  فرهنگی و اجتماعی در مشارکت بانوان در ورزش از مهمترین تهدیدها بشمار میروند.

 .باید بااستفاده  بهینه از قوتها و فرصتهای موجود در صدد از بین بردن یا به حداقل رساندن این تهدیدات  برآید

 حاکی از آن است که معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی بر اساس ماتریسنتایج بدست آمده  ،بخش تحلیل موقعیت استراتژیک  در

.همچنین این معاونت بر قوتها بر ضعفها برتری دارندبنابر این از لحاظ درونی  .می باشد 11/1دارای نمره (IFEداخلی ) عوامل ارزیابی

بیرونی  برتری تهدیدها بر فرصتها را نشان می بنابر این از لحاظ  ،بوده 41/1دارای نمره(EFEخارجی ) عواملارزیابی  اساس ماتریس 

که وضعیت موجود معاونت ورزش مشخص گردید IE)خانه ای ارزیابی عوامل درونی و بیرونی) 1دهد.در مجموع بر اساس ماتریس 

مسووالن ورزش دانشگاه  این بدان معنی است که هدف گذاری.رار دارد ق حفظ و توسعه خدمات دانشگاه آزاد اسالمی در موقعیت

به اهداف  اندبتو می بایست توسعه ای بوده  و استراتژی ها بیشتر از نوع استراتژی های رقابتی باشند، تا این بخش بهتراسالمی  آزاد

 .یابداز پیش تعیین شده دست 

شورای استفاده گردید. در این ماتریس (TOWS)به منظور تدوین استراتژیهای معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی از ماتریس  

را تدوین  ST،SO،WO،WT،چهارگانه استراتژیهای، با یکدیگرقوتها،ضعفها،فرصتها و تهدیدها  مقایسه زوجیبا راهبردی تحقیق 

نشان میدهد که چگونه می توان بین عوامل خارجی و داخلی توازن ایجاد و گزینه های راهبردی چهارگانه   TOWSماتریسنمودند.

،که از این تعداد استراتژی برای معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی تدوین  11در مجموع  بر اساس داده های پژوهش را تدوین نمود.

که از نواحی چهارگانه تدوین  برتردر این بخش استراتژیهای .دبوWTاستراتژی 1و STاستراتژی WO،1استراتژیSO ،1استراتژی  1

 .گردیده اند مورد بررسی قرار میگیرد

تاکید بر توسعه و تعمیم فعالیت ها و رویداد های ورزش همگانی و قهرمانی با توجه به سرانه ورزشی استراتژی اول :

 مصوب دانشجویی

این  امرامروزه یکی از اصول اساسی بازاریابی و  .بر این نکته تاکید دارد که مشتری پادشاه است قانون طالیی مشتری مدارییک 

ده و برخوردار بو واالیی مدیریت به شما میرود.لذا دانشجویان به عنوان مشتریان اصلی معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی از جایگاه

به اینکه درصد باالیی از دانشجویان را  توجهبا  بنابراینعنایت ویژه قرار گیرد. توجه به خواسته ها و رضایت آنان می بایست مورد 

بایست به منظور دستیابی به اهداف خود، با لذا معاونت ورزش می ،های ورزش همگانی و قهرمانی درگیر نمودتوان در حوزهمی

(به منظور تهیه تجهیزات ریالی 111111)سرانه بینی شده در اختیار ریزی صحیح و استفاده از ظرفیتهای مالی پیشبرنامه

ورزشی،برگزاری جشنواره ها ،همایشها ،مسابقات درون واحدی ،استانی و کشوری استفاده نموده و نسبت به توسعه ورزش همگانی و 

نشاط  ی و افزایش نرخنهادینه کردن ورزش در بین دانشجویان  میتواند به ارتقا سالمتتوسعه و بدیهی است که قهرمانی اقدام نماید. 

 نماید.یاری و آنان را در رشد و تعالی هرچه بیشتر دانشجویان کمک نموده 

 

تصمیم سازی و تصمیم گیری ورزش دانشجویی ،تاکید بر مشارکت فعال و اثرگذار  در سیاست گذاری استراتژی دوم :

 کشور

بایست از ظرفیتهای باالی مدیریتی و علمی آزاد اسالمی میبه منظور حضور مؤثر در ورزش دانشجویی کشور، معاونت ورزش دانشگاه 

ردد تا این گالمللی ورزشی استفاده نماید. در اختیار گرفتن این پستها سبب میهای کلیدی داخلی و بینجهت احراز پست ،در اختیار

، شمند در راستای توسعه ورزش همگانیمعاونت در تصمیم گیریها و تصمیم سازیهای ورزش مشارکت فعال داشته و از این پتانسیل ارز

 ه نماید.دای استفاقهرمانی و حرفه
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برجسته سازی جایگاه واهمیت ورزش برای دانشگاه در راستای تثبیت و پایداری معاونت با توجه  به استراتژی سوم: 

 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 44بند 

ده است. گردی داسالمی ایران بر توسعه تربیت بدنی و ورزش در تمام سطوح تأکیدر برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی جمهوری 

بایست با افزایش تعامالت با سایر معاونتها، برگزاری جلسات هم اندیشی با در همین راستا معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی می

ای به هیأت رئیسه دانشگاه نسبت به تثبیت و پایداری مسئولین تربیت بدنی استانها و واحدهای دانشگاهی و ارائه گزارشهای دوره

  خود در پایان برنامه اقدام نماید.

توجه و تاکید بر برنامه محوری و بازنگری در راهبردها و رویکردها با تاکید  بر تدوین سند آمایشی استراتژی چهارم: 

 ورزش دانشگاه

د مهای فرهنگی ای و حوزهتوزیع منابع در ورزش همگانی، قهرمانی، حرفه افزایش ،در سند آمایش ورزش دانشگاهبا توجه به اینکه  

یری میزان بکارگاتخاذ تدابیر الزم تاکید بر برنامه محوری و با   ،از این رهگذر می بایست . لذا معاونت ورزش دانشگاهنظر می باشد

 .افزایش دهدارتقا و  های فرهنگی خود را ن برنامهنیروی انسانی متخصص در اختیار، سرانه ورزشی، سرانه فضاهای ورزشی و میزا

برجسته سازی فعالیت ها و عملکرد ورزش همگانی و قهرمانی دانشگاه جهت ایجاد انگیزه  وکاهش بی استراتژی پنجم: 

 رغبتی دانشجویان به فعالیت های ورزشی

( 9111رسانه های گروهی از ابزارهای مهم توسعه ورزش هستند که در بسیاری از اهداف توسعه ورزش اثرگذارند.)خالدیان وهمکاران، 

تواند باعث ایجاد انگیزه در دانشجویان گردیده و های مختلف میتبلیغات و انعکاس رویدادهای ورزشی دانشگاه در مطبوعات و رسانه

ی افعالیتهای رسانه می بایستنت ورزش به منظور دستیابی هر چه بهتر به اهداف ووق دهد. بنابراین معاآنها را به سمت ورزش س

 .ای  و فرهنگی افزایش دهدهای ورزش همگانی، قهرمانی، حرفهخود را در حوزه

ای دانشگاه در راستتاکید بر تعامل حداکثری معاونت با سایر سازمان ها و ارگان های اثر گذار بر ورزش استراتژی ششم: 

 افزایی ورزش دانشجویی همگرایی و هم

لذا معاونت ورزش به منظور دستیابی به چشم انداز الزم است ( 1191،)میهاال پوپاعنصر کلیدی برای موفقیت مدیران است اتارتباط

 وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و فدراسیونهای ورزشی ،های تأثیرگذار مانند فدراسیون ورزش دانشجویی تا با حوزه

 اید.استفاده نمقهرمانی و حرفه ای   توسعه ورزشدر راستای فرصت ارزشمند این  ای داشته باشد تا از تعامل سازندهارتباط مناسب و

زش جهت تحصیل و مشارکت تسهیل و ایجاد بستر مناسب به منظور  حضور جوانان عالقه مند به وراستراتژی هفتم: 

 در ورزش دانشگاه

و همچنین حضور تیمهای دانشجویی و دانشجویان قهرمان در لیگهای  NCAAوBUSAبرگزاری لیگهای ورزش دانشجویی توسط  

های مختلف ورزش حوزه (9111)حمیدی و همکاران  منطقه ای و ملی بیانگر توجه به ورزش دانشجویی در کشورهای پیشرفته است.

ست بایروند. لذا معاونت ورزش میبستر مناسبی برای حضور جوانان به منظور تحصیل و ورزش در دانشگاه آزاد اسالمی به شمار می

با افزایش کیفیت و جذاب نمودن رویدادهای ورزشی و بهبود عملکرد ورزشکاران، سهم دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی را در تیمهای 

 های بین المللی را ارتقاء بخشد.ب شده در عرصهسو میزان افتخارات کملی مختلف افزایش داده 

 تاکید بر رویکرد متوازن و عدالت محور ورزش دانشگاه از منظر جنسیتیاستراتژی هشتم: 

ه بدر سیاستهای کلی دانشگاه آزاد اسالمی بر رویکرد متوازن و عدالت محور از منظر جنسیتی تأکید گردیده است. لذا با عنایت 

ریزی صحیح و بسترسازی مناسب و معاونت ورزش با برنامه شایسته است تاجمعیت باالی دانشجویان دختر در دانشگاه آزاد اسالمی،

را در حوزه های مختلف ورزش فراهم نماید.  این جمعیت عظیم دانشجوییموجبات حضور حداکثری ،توجه به موانع فرهنگی موجود 
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بدیهی است که این امر در نشاط، سالمتی و پویایی محیط دانشگاه تأثیرگذار بوده و معاونت ورزش دانشگاه را در راستای رسیدن به 

بنابراین از این رهگذر میتوان موجبات توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای دانشجویان دختر را فراهم یاری خواهد نمود.خود  اهداف 

 حضور آنان در عرصه های بین المللی را فراهم نمود. ه و بستر مناسب جهتنمود

 

تاکید بر ارائه خدمات ورزشی مناسب در جهت جذب حداکثری دانشجو نسبت به سایر موسسات آموزش استراتژی نهم: 

 عالی

سازمان در کند تا محصول  یک عاملی است که کمک می (Competitive Advantageبتی)مزیت رقا،  (Porterتر)وربر اساس مدل پ

با توجه به جذابیت باالی فعالیتهای ورزشی، معاونت ورزش دانشگاه آزاد بنابر این  .برگزیده شود  انسایر رقبا توسط مشتری میان

ی اهای متنوع در حوزه ورزش همگانی، قهرمانی و حرفهبایست با استفاده حداکثری از توانمندیهای موجود و ایجاد برنامهاسالمی می

تواند بستر مناسبی به منظور جذب عالقمندان به تحصیل در دانشگاه عنوان یک مزیت رقابتی استفاده نماید. لذا این امر می از آن به

  آزاد اسالمی فراهم نماید.

 تاکید بر درآمدزایی حداکثری از منابع حوزه ورزش با توجه به سیاست های انقباض مالی دانشگاهاستراتژی دهم: 

 ایسته ش تأکید گردیده است. در همین راستا  حوزه های مختلف  بر انقباض مالی و درآمدزائی اسالمی دانشگاه آزاددر سیاستهای کلی 

 و نیروی ، امکانات سخت افزاری ظرفیتهای موجود مانند فضاها و اماکن ورزشی و غیرورزشیپتانسیلها و معاونت ورزش از است تا 

یح مدیریت صحاتخاذ تدابیر الزم و استفاده نماید. همچنین با  هر چه بیشتر رآمدزاییدر اختیار خود به منظور د انسانی متخصص

 هزینه ها اقدام نماید. کنترل و کاهش نسبت به 
قات در حوزه ورزش دانشجویی در اولویت قرار یتا تحق می گرددپیشنهاد در پایان 
 ،اسالمی تدوینبرنامه راهبردی  ورزش استانهای مختلف دانشگاه آزاد  گرفته و

در این همگانی ،قهرمانی و حرفه ای  تا به رشد و توسعه هر چه بیشتر ورزش 

      . مرکزمهم علمی کشورکمک نماید

 فهرست منابع 

-( طراحی وتدوین راهبردهای توسعه ورزش دانشجویی دانشگاه های دولتی91 11علیشاهی، مریم).،سواری، سعید .حیدری نژاد ،صدیقه 

 طرح پژوهشی-د چمران اهواز دانشگاه شهی

 19-11ص  4(پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی.شماره 9111جوادی پور،محمد.سمیع نیا ،مونا.)

 (.مبانی مدیریت استراتژیک.مترجمان ،اعرابی م.الماسی فرد ز.چاپ اول .انتشارات مهکامه9111)هریسون،ج.کارن،اچ

 فرهنگی های پژوهش دفتر انتشارات :تهران .یازدهم چاپ ( مبانی مدیریت.9119اعرابی ،محمد و همکاران)

 پایان نامه کارشناسی ارشد -( طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد9111حسینی ، گالله و همکاران .)

 16تا  41ص 4شماره .ورزشی  مدیریت ارتباطات در رسانه های -( نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش9111خالدیان ، محمد و همکاران)

ی وهشپژ طرح–مطالعه تطبیقی ساختار ستادی ورزش دانشجویی کشور با کشورهای منتخب و ارایه الگو  .( 9111حمیدی ،مهرزاد و همکاران

 ،پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 91پزوهشهای فرهنگی ،تهران.جلد اول ص ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی،دفتر ، (.مدیریت استراتژیک9111)آردیوید فرد ،
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 91.ورزش دانشجویی جمهوری اسالمی ایران: چشم انداز و راهبردهای توسعه. .مطالعات مدیریت ورزشی .شماره (9111حمیدی ،مهرزاد )

 91-16ص 9111:زمستان 

 1شماره  1ستان. نشریه مدیریت ورزشی دوره (. طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی استان کرد9111سیف پناهی شعبانی ،جبار. )  

 . پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت استراتژیک در سازمانهای ورزشی-(9111حمیدی ،مهرزاد .) .خسروی زاده ، اسفندیار 

، صفحات 14، تابستان 11ماره ریزی استراتژیک برای مؤسسات کوچک و متوسط. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ش(. برنامه9114آقازاده، هاشم.)

911-61.  

 Mihaela Popa. . Strategies of optimizing the elements of Romanian university sport. Palestrica of the third   

millennium- Civilization and Sport.2013 April-jun.(14) 2:100-106 

Gyurcsik NC, Spink KS, Bray SR, Chad K, Kwan M. An ecologically based examination of barriers to physical 

activity in students from grade seven through first-year University. Journal of Adolescent Health. 2007; 38: 704–
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Abstract 

Creating an optimal future for the organization is the purpose of strategic plan process. This study 

aims at investigating the codification of a strategic plan for the sport chancellor in Islamic Azad 

University according to the sixth developmental program of Islamic Republic of Iran. Statistical 

society for the study includes managers and executives of sport chancellor campaign in Azad 

University, physical education officials of the university in all provinces, and a number (46 people) 

of masters in sport management of the country. Since the statistical society of the study is limited, 

all the participants were purposefully chosen as the statistical sample of the study. Data collection 

was through documents, literature review, questionnaire, survey, and council meeting guidelines. 

Face validity was confirmed by experts for the final questionnaire SWOT, and reliability was 

calculated by Cronbach α and highly reliable as %91. Then, there are guidelines of 18 strengths, 

16 weaknesses, 13 opportunities, and 17 threats through several meetings and a couple of analysis 

stages for ranking and confirmation. Finally, after analyzing these factors and creating evaluation 

matrix for internal and external factors, it was clarified that sport chancellor of Islamic Azad 

University who should use competitive guidelines is in , Strategy situation ST. Also, it is continued 

to use Matrix CPM for determining key factors in success and comparison to closest competitors, 

Matrix TOWS for adopting strategies, Matrix SPACE for selecting strategic approach, and Matrix 

QSPM for determining the degree of strategic attractions. In conclusion, according to analyzing 

guidelines, the codification of a strategic plan for the sport chancellor in Islamic Azad University 

was proceeded with subjects including mission statement, , vision statement, pivotal values, 

slogans, and , Strategyes. 

Key words: Strategic plan, vision, SWOT analysis, Strategy 
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