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پژوهش در ورزش تربیتی

تدوین مدل اجرایی برنامه راهبردی ادارهکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با
کارت امتیازی متوازن
2

لقمان کشاورز ،1مریم میراحمدی
 .1دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام

نور*1

 .2کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
تاريخ دريافت1395/01/28 :

تاريخ پذيرش1395/07/24 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تدوين مدل اجرايی برنامة راهبردی ادارهکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با کارت امتیازی متوازن
بود .پژوهش حاضر از نوع آمیخته و ترکیبی از تحقیقات کمّی و کیفی است .جامعة آماری پژوهش متشکل از  200نفر از
اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور ،مديران پیشین و کنونی ادارهکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور ،مسئوالن و
متخصصان ،مطلعان و خبرگان آشنا به کارت امتیازی متوازن بود که تعداد  132نفر به طور تصادفی برای نمونة آماری
انتخاب شدند .در بخش کمّی از پرسشنامة محققساخته استفاده شد که روايی صوری و محتوايی آن به تأيید  15تن از
متخصصان مديريت ورزشی رسید و پايايی آن در يک مطالعة مقدماتی با  30آزمودنی و با آلفای کرونباخ  0/82محاسبه
شد .برای تجزيهوتحلیل اطالعات بهدستآمده در بخش کمّی از روشهای آماری توصیفی و آمار استنباطی از جمله
مجذورکای و آلفای کرونباخ و در بخش کیفی تحقیق ،از روش استقرای منطقی استفاده شده است .نتايج پژوهش نشان
داد که مدل اجرای برنامة راهبردی ادارهکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور ،چهار منظر مالی ،دانشگاهی ،فرايندهای داخلی،
يادگیری و رشد دارد و از  44هدف استراتژيک 139 ،سنجه 139 ،هدف کمّی و  141اقدام و ابتکار تشکیل شده است .در
آخر میتوان نتیجه گرفت که مدل ارائهشده اين قابلیت را دارد که در ايجاد زمینة اجرايی برنامة راهبردی ادارهکل تربیت
بدنی دانشگاه پیام نور به خدمت گرفته شود.
واژگان کلیدی :برنامة راهبردی ،ادارهکل تربیت بدنی ،دانشگاه پیام نور ،کارت امتیازی متوازن

* نویسنده مسئول

Email: keshavarzlog@yahoo.com
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مقدمه
در قرن بیستویکم اکثر سازمانهای ورزشی به تبعیت از سازمانهای پیشرو ،برای بقا در عرصة رقابت
جهانی ،به دنبال تدوین برنامة راهبردی هستند (کشاورز و فراهانی .)1393 ،در این رابطه کمیسیون
ورزشی استرالیا ( )2004برنامة راهبردی را اینگونه تعریف میکند« :برنامة راهبردی برنامهای است
که روی یک جهت (آیا ما کارهای خوبی انجام میدهیم) تمرکز دارد و مسیرهای کلی سازمان را در
طی یک دورة نسبتاً طوالنی مشخص میکند» .مدیریت راهبردی به سازمان این امکان را میدهد که
به شیوهای خالق عمل کند و برای شکلدادن به آیندة خود به صورت انفعالی عمل نکند .این شیوة
مدیریت موجب میشود سازمان ابتکار عمل داشته باشد و فعالیتهایش را به گونهای تدوین کند که
بتواند بر آنها اعمال نفوذ کند .البته نه اینکه در برابر کنشها واکنش نشان دهد و بدینگونه سرنوشت
خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل درآورد (فرد آر .)1999 ،1بررسی عملکرد سازمانهای ورزشی
نشان میدهد سازمانهایی که برای دستیابی به اهداف خود از مدیریت قوی و مبتنی بر برنامهریزی
راهبردی بهره بردهاند ،توانستهاند در فعالیتهای مختلف از جمله ورزش قهرمانی به موفقیتهای
چشمگیری دست یابند .اما همیشه داشتن راهبرد مناسب به معنای اجرای صحیح آن نیست و درصد
کمی از سازمانهایی که راهبرد داشتهاند توانستهاند آن را با موفقیت اجرا کنند .از این رو ،برای اجرای
برنامة راهبردی ضروری است از مدلهای اجرای برنامههای راهبردی استفاده شود تا موفقیت
برنامههای راهبردی افزایش یابد .برای پیادهسازی برنامههای راهبردی از روشهای متعددی استفاده
میشود .یکی از روشهای نوینی که کاپالن و نورتون در سال  2002مطرح کردهاند ،بهرهمندی از
کارت امتیازی متوازن است (کاپالن و نورتون .)2006 ،کارت امتیازی متوازن ،عملکرد سازمانی را از
چهار دیدگاه تعیین میکند که شامل منظرهای مالی ،مشتری ،فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد
میشود .کارت امتیازی متوازن مدیران را برای دستیابی به ابزارهای مورد نیاز برای هدایت ،و در نتیجه،
موفقیت در رقابتهای آینده آماده میکند (کاپالن و نورتون .)1996 ،بنابراین ،کارت امتیازی متوازن
موجب حرکت رو به جلوی سازمان میشود .این رویکرد با بسیاری از ابتکارات مدیریتی سازگار است
و بسیاری از اصول مدیریتی را در یک سند ترکیب میکند (لومته و کارتر .)2000 ،
کارت امتیازی متوازن مأموریت و استراتژیهای سازمان را به اهداف و سنجههایی تبدیل میکند که
در چهار منظر مالی ،مشتری ،فرایندهای داخلی ،یادگیری و رشد ،سازماندهی شدهاند .در این رابطه،
منظر مالی در صدد پاسخگویی به این سؤال است که سازمان باید چه اهداف استراتژیکی را در
زمینههای مالی به خدمت بگیرد تا به استراتژیها و چشمانداز خود دست یابد .مفهوم منظر مشتری
این است که سازمان با اتخاذ چه رویکردی در رابطه با مشتریان خود میتواند عالوه بر حفظ تعامل
1. Freed R
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مناسب ،به رابطة برد ـ برد و موفقیت هر دو طرف نیز دست بیابد .مفهوم منظر فرایندهای داخلی نیز
این است که سازمان با چه تغییراتی در فرایندهای کنونی و در پیش گرفتنِ چه فعالیتها و فرایندهای
نوینی میتواند عالوه بر جلب رضایت مشتریان ،در صنعت و زمینة کاری خود نیز به موفقیت برسد و
در نهایت در آن صنعت پیشرو شود .منظر یادگیری و رشد نیز به این مفهوم است که سازمان باید به
چه توانمندی ،قابلیت ،دانش و اطالعات و رشدی برسد تا با دستیابی به آنها به سه منظر دیگر دست
یابد .همانطور که در شکل یک مشاهده میشود ،هر کدام از این منظرها دارای اهداف استراتژیک،
سنجهها ،اهداف کمّی و اقدامات هستند (کاپالن و نورتورن.)2005،

شکل  .1مدل کارت امتیازی متوازن ()10

در خصوص استفاده از کارت امتیازی متوازن برای اجرای برنامههای راهبردی در سازمانهای مختلف،
مطالعات زیادی صورت گرفته است؛ از جمله طالبپور و کشاورز ( )1394در مطالعهای نشان دادند
برای اجرای برنامة راهبردی ورزش دانشگاهی با کارت امتیازی متوازن ،چهار منظر مالی ،مشتری،
فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد 34 ،هدف راهبردی 106 ،سنجه 106 ،هدف ک ّمی بلندمدت و
 161ابتکار و اقدام وجود دارد .کریس و والتر )2006( 1در تحقیقی در زمینة کارت امتیازی متوازن
برای دانشگاه ماساچوست اهداف و سنجههای مناسبی طراحی کردند که شامل هشت هدف در منظر
مالی ،چهارده هدف در منظر مشتری ،نه هدف در منظر فرایندهای دخلی و شش هدف در منظر
یادگیری و رشد بود .همچنین به ترتیب  39 ،47 ،15و  7سنجه در منظرهای مالی ،مشتری،
1. Chris and Walter
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فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد تدوین کردند .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد استفاده از
نظام ارزیابی کارت امتیازی متوازن در دانشگاه ماساچوست ،برای تحصیالت تکمیلی مناسب است و
این رویکرد میتواند سنجههای مختلف را مطابق با مأموریت و استراتژیهای کسبوکار دانشگاهی
بهخوبی طبقهبندی کند .دلینی )2008( 1پژوهشی در دانشگاه کانکتیکیوت استراس 2در رابطه با
اصول حسابداری ورزشی با رویکرد کارت امتیازی متوازن انجام داد .نتایج پژوهش وی نشان داد وقتی
دانشگاه مزبور مأموریت و استراتژی دانشگاه را در بخش ورزش ـ که عبارت بود از توسعة برنامههای
درون و برون دانشگاهی و افزایش برنامههای تفریحی ورزشی ـ با کارت امتیازی متوازن اجرا کرد،
توانست قابلیت و کیفیت ورزشکاران را قبل از فراغت از تحصیل افزایش دهد و بر کیفیت مسابقات
تیمهای ورزشی این دانشگاه بیفزاید .این مسئله موجب افزایش تماشاگران مسابقات تیمهای ورزشی
دانشگاه شد .همچنین ،تدبیر مذکور موجب عقد قراداد بسیاری از بازیکنان این دانشگاه با تیمهای
ورزشی مختلف در لیگ ملی فوتبال ،3انجمن ملی بسکتبال 4و انجمن ملی بسکتبال زنان 5ایاالت
متحده شد که در نهایت برای دانشگاه و بخش ورزش سودآوری داشت .به عالوه ،این اقدام موجب
گرایش دانشجویان بیشتری به فعالیتهای ورزشی ،بهویژه ورزش قهرمانی گردید .همچنین یافتههای
بایی و هوانگ )2011( 6مؤید این است که باید برای اجرای برنامههای رشتههای ورزشی و اماکن
ورزشی دانشگاههای چین ،با رویکرد کارت امتیازی متوازن ،از چهار منظر مالی ،اهداف خدماتی،
فرایندهای دخلی و یادگیری و رشد ـ که هر کدام به سنجهها ،اهداف کمّی و برنامههای عملیاتی
مناسب ترجمه شده باشد ـ استفاده شود .پاین هاوسن و والتر )2006( 7در تحقیقی شیوة کاربرد
رویکرد کارت امتیازی متوازن را بهعنوان سیستم مدیریت عملکرد در دانشگاهها بررسی کردند .آنها با
بهرهگیری از رویکرد کارت امتیازی متوازن ،اهداف و سنجههای مناسب را برای کسبوکار دانشگاه
ماسوچوست تدوین کردند .همچنین بر مبنای اهداف و سنجههای تدوینشده ،نقشة استراتژی متناسب
با کسبوکار دانشگاه ماساچوست را ترسیم کردند .نتایج تحقیق آنها نیز بیانگر این است که کاربرد
رویکرد کارت امتیازی متوازن در دانشگاه ماسوچوست برای تحصیالت تکمیلی مناسب است و این
رویکرد میتواند طبقهبندی سنجههای گوناگون را مطابق با مأموریت و استراتژیهای کسبوکار
دانشگاهی بهخوبی در طبقات مختلف قرار دهد .نتایج پژوهش کشاورز و همکاران ( )1392در
1. Delaney
2. Connecticut – Storss
3. National Football League
4. National Basketball Association
5. Women National Basketball Association
6. Bai & Huang
7. Papenhausen & Walter
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مطالعهای نشان داد کمیتة ملی المپیک برای اجرای برنامة راهبردی خود با کارت امتیازی متوازن،
چهار منظر مالی ،مشتری ،فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد 41 ،هدف راهبردی 127 ،سنجه127 ،
هدف کمّی بلندمدت و  221ابتکار و اقدام دارد .نژادسجادی ( )1390در پژوهشی به تدوین الگوی
اجرای راهبردی و طراحی نقشة راهبردی سازمان ورزش شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی
متوازن پرداخته است و دریافته که سازمان ورزش شهراداری ،حمایت مالی ،شهروندی ،فرایندهای
داخلی و یادگیری و رشد 44 ،هدف راهبردی168 ،سنجه168 ،هدف کمّی و  205برنامه و اقدام دارد.
یافتههای دانشمندی ( )1395در پژوهشی نشان داد برای اجرای برنامة راهبردی فدراسیون
ژیمناستیک با کارت امتیازی متوازن ،چهار منظر مالی ،مشتری ،فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد،
 34هدف راهبردی 106 ،سنجه 106 ،هدف کمّی بلندمدت و  161ابتکار و اقدام وجود دارد.
رسولیمنش و همکاران ( )2015در پژوهشی با عنوان «بررسی یک چارچوب به منظور تسهیل در
اجرای استراتژی توسعه شهری با استفاده از کارت امتیازی متوازن» دریافتند که مدیریت مالی،
نهادینهسازی ،ظرفیتسازی ،ذینفعان و رهبری ،اثر قابلتوجهی در اجرای استراتژی شهری دارند.
همچنین ،یک رابطة علّی معنیدار بین شاخصهای موجود در مدل کارت امتیازی متوازن وجود
داشت .باشگاه ورزشی گلف ریگالهیلز )2007( 1تصمیم بر اجرای استراتژی باشگاه با بهرهگیری از
روش ارزیابی متوازن گرفت .در این راستا مدیران باشگاه با بهرهمندی از مشاوران ،بر مبنای چهار
جنبة مالی ،مشتریان ،یادگیری و رشد و فرایندهای داخلی کسبوکار ،و نیز بر اساس شاخصهای
اندازهگیری مناسب ،برای هر کدام از بخشهای باشگاه ،کارت امتیازی متوازن تدوین کردند و پس از
اجرای آن به مدت یک سال ،رضایت کارکنان افزایش یافت ،قطع همکاری کارکنان کاهش پیدا کرد،
خدمات به ورزشکاران با کیفیت بهتری نسبت به گذشته ارائه شد ،کارایی باشگاه بهبود یافت و در
نهایت درآمد باشگاه افزایش پیدا کرد .آذر و همکاران ( )1391در پژوهشی با عنوان «ارزیابی عملکرد
متوازن با تأکید بر شاخصهای کارت امتیازی متوازن» یک مدل ترکیبی از کارت امتیازی متوازن و
تحلیل پوششی دادهها ارائه کردند که این مدل میتواند به فراهمآوردن بینش جامع از کسبوکار برای
مدیران ،ارزیابی متوازن بر اساس تمام جنبههای مطرحشده برای کارت امتیازی متوازن و حفظ تعادل
بین آنها ،خطیبودن و انعطافپذیری مدل و قدرت تفکیک بپردازد .وو )2012( 2در پژوهشی بر اساس
بررسیهای متخصصان به این نتیجه رسید که ضروریترین عوامل برای عملکرد ،شامل رضایت
مشتری ،عملکرد فروش و نرخ حفظ مشتری میشود .همچنین ،نتایج نشاندهنده یک نقشة
استراتژیک برای کمک به مدیریت در اولویتبندی شاخصهای عملکردی و تمرکز بر روی فعالیتهای
1. Regal Hills Golf Club
2. Wu
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مربوط به استراتژیهای مهم است .از نظر این پژوهشگران ،این تنایج میتواند برای صنایع دیگر نیز
مفید باشد .آنجل و پاترریکو )2009( 1در تحقیقی با عنوان «سرمایهگذاری در ورزش با روش کارت
امتیازی متوازن :پیشنهاد برای تغییر» به این نتیجه رسیدند که در ترجمة استراتژی و چشمانداز یک
سازمان ورزشی با رویکرد کارت امتیازی متوازن ،از چهار منظر مالی ،مشتری ،فرایندهای داخلی و
یادگیری و رشد کارت امتیازی متوازن ،باید منظر مالی به منظر سهامداران پرداختکننده مالیات ،و
نیز منظر مشتریان به منظر مصرفکنندگان و شهروندان تغییر یابد .مانوئل و آنتونیو )2006( 2سفارشی
از یک شرکت خصوصی وابسته به شهرداری گرانیدای اسپانیا برای تدوین یک برنامة استراتژیک به
منظور افزایش تقاضا برای شرکت در فعالیتهای ورزشی دریافت کرد .این محقق پس از تدوین
استراتژی مزبور که بر مبنای تجزیهوتحلیل نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتها انجام شد ،برای
اجرای استراتژی تدوینشده تصمیم بر استفاده از کارت امتیازی متوازن گرفت که در چهار منظر کارت
امتیازی متوازن ،اهداف استراتژیک را بر مبنای افزایش کیفیت ارائة خدمات ورزشی ،همگانیکردن
ورزش ،افزایش فرهنگ انجام فعالیتهای ورزشی در بین شهروندان و در نهایت ،رشد وضعیت مالی و
سودآوری را تهیه کرد.
همانطور که مطالعة ادبیاتِ پیشینه نشان میدهد استفاده از کارت امتیازی متوازن به منظور اجرای
برنامههای راهبردی مورد توجه بسیاری از سازمانهای ورزشی و غیرورزشی ،از جمله ورزش دانشگاهی
قرار گرفته است و هر نهادی نیز با توجه به ساختار سازمان خود از منظرها ،اهداف راهبردی ،سنجهها،
اهداف ک ّمی و اقدامات و ابتکارات متفاوتی بهرهمند شده و نتایج مختلفی نیز که توأم با موفقیت بوده
بهدست آورده است .از این رو ،به نظر میرسد استفاده از کارت امتیازی متوازن برای تمام سازمانها
و نهادهایی که به دنبال کسب موفقیت در عرصة رقابت جهانی هستند ،روشی مناسبی باشد .در
اینراستا ،اهمیت پیروزی در این عرصة رقابتی ،برای سازمانها و نهادهای ورزشی امری انکارناپذیر
است .از سویی دیگر ،با اینکه دانشگاه پیامنور بهعنوان بزرگترین دانشگاه دولتی کشور که بیش از
هفتصدهزار دانشجو و حدود پانصد مرکز آموزشی در سراسر کشور دارد و فعالیتهای ورزشی در
گذشته و حال بهعنوان یک اصل مورد توجه مسئوالن این دانشگاه بوده و فعالیتهای گستردة ورزشی
در این دانشگاه در سطوح ملی و بینالمللی در جریان است ،و نیز علیرغم ظهور نگرش علمی در حوزة
ورزش این دانشگاه و برنامة راهبردی تدوینشده ،هنوز اجرای آن عملیاتی نشده است و بیم آن میرود
که اجرای برنامة راهبردی ورزش دانشگاه پیام نور که حاوی  13راهبرد در حوزههای مختلف ورزش
دانشجویی با تأکید بر توسعة ورزش همگانی و قهرمانی و بهبود وضعیت نیروی انسانی در حوزة ورزش
1. Angle & Patrico
2. Manuel & Antonio
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دانشگاه است ،با چالش و تأخیر مواجه شود .ازا ین رو ،پژوهش حاضر در صدد است به این سؤال پاسخ
دهد که مدل اجرای برنامة راهبردی ادارهکل تربیت بدنی دانشگاه پیامنور با کارت امتیازی متوازن
چگونه است؟ 
روش پژوهش
پژوهش حا ضر نوع آمیخته و ترکیبی از تحقیقات کمّی و کیفی ا ست .جامعة آماری پژوهش مت شکل
از اعضــای هیئت علمی دانشــگاه پیامنور ،مدیران پیشــین و کنونی ادارهکل تربیت بدنی دانشــگاه
پیامنور ،م سئوالن تربیت بدنی ا ستانی دان شگاه ،م سئوالن تربیت بدنی مراکز و واحدها و کار شنا سان
تربیت بدنی و متخ ص صان ،مطلعان و خبرگان آ شنا به کارت امتیازی متوازن بودند که مجموعاً 200
نفر را شــامل شــدند .بدین منظور ،در بخش کمّی بر اســاس جدول مورگان تعداد  132نفر به طور
تصــادفی برای نمونة تحقیق انتخاب شــدند .در بخش کیفی نیز پس از مصــاحبه با  22نفر از نمونة
آماریِ  132نفره ،اطالعات مورد نیاز به اشـــباع نظری رســـید .برای جمعآوری دادههای پژوهش از
روشهای مختلفی اســتفاده شـد .در بخش کمّی از پرســشنامة  14سـؤالی محققســاخته به منظور
تعیین منظرهای ادارهکل تربیت بدنی دان شگاه پیامنور ا ستفاده شد .روایی صوری و محتوایی تحقیق
به تأیید  15تن از متخصــص ـان مدیریت ورزشــی رســید و پایایی آن در یک مطالعة مقدماتی با 30
آزمودنی و با آلفای کرونباخ  0/82محا سبه شد .بخش دیگری از فرایند جمعآوری دادهها با ا ستفاده
از مصـــاحبه های کیفی با صـــاحب نظران آگاه و آشـــنا به مفهوم کارت امتیازی متوازن ،مدیریت
اســتراتژیک و برنامههای ادارهکل تربیت بدنی دانشــگاه پیامنور انجام شــد .به منظور ثبت اطالعات
حا صل از م صاحبهها ،عالوه بر یاددا شتبرداری همزمان رئوس مطالب ،از د ستگاه ویژة ضبط صدا و
تصــویر نیز اســتفاده ش ـد .به دلیل رعایت مســائل اخالقی در پژوهش ،پژوهشــگر قبل از شــروع هر
مصاحبه ،فرد مصاحبه شونده را از روش ثبت و ضبط جلسه مطلع کرده و اجازة ضبط جلسة مصاحبه
را از وی گرفته است .همچنین ،مصاحبهها تا زمان اشباع نظری ادامه پیدا کردند .برای تجزیهوتحلیل
اطالعات بهدستآمده در بخش کمّی از روشهای آماری توصیفی مانند میانگین ،انحراف استاندارد و
درصد فراوانی و آمار استنباطی از جمله مجذور کای ،کلموگروف اسمیرنف و آلفای کرونباخ استفاده
شد و اطالعات مزبور با بهرهگیری از نرمافزار اسپیاساس نسخة  20تجزیهوتحلیل شدند .در بخش
کیفی تحقیق ،برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش اســتقرای منطقی به منظور مفهومســازی اســتفاده
شد .در این رابطه فرایند تحلیل دادهها به صورت زیر بود .1 :اجرا و ویرایش مصاحبهها .2 ،کدگذاری
نظرات .3 ،طبقهبندی نظرات در گروههای مفهومی یک سان .4 ،تف سیر مفاهیم برآمده از تحقیق و .5
ترکیب مفاهیم و نتیجهگیری .تمام یافتههای پژوهش در شـــورای راهبری که حاوی ســـه نفر گروه
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تحقیق ،مدیرکل ،ســـه رئ یس ادراه و یک نفر از مدیران تربیت بدنی اســـتانی و دو نفر از رؤســـای
انجمنهای ورز شی که جمعاً  10نفر بودند ،مطرح و یافتهها پس از بحث و برر سی از زوایای مختلف
نهایی شدند.
نتایج
در بخش آمار توصیفی نتایج تحقیق نشان داد  85درصد از آزمودنیها را آقایان و  15درصد آنان را
بانوان تشکیل میدادند .همچنین ،هفت درصد نمونهها تحصیالتی کمتر از کارشناسی داشتند،
تحصیالت  45درصد کارشناسی 39 ،درصد کارشناسی ارشد بود و نه درصد مدرك دکتری داشتند.
جدول  .1نتايج آزمون مجذورکای برای تعیین منظرهای اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور
منظر

دانشگاهی

مالی

فرایندهای
داخلی

یادگیری و
رشد

مجذورکای

درجه
آزادی

سطح
معناداری

افزایش تعداد کرسیهای ملی و بینالمللی مؤثر توسط
نمایندگان دانشگاه

17/48

4

0/001

بهبود سطح کیفی و کمّی مسابقات ورزشی دانشگاه

11/29

3

0/001

15/18

3

0/001

16/13
10/26
12/32

4
3
1

0/001
0/001
0/001

9/19

3

0/001

8/82
16/94
10/72
12/28
15/47
10/54

3
3
3
2
2
3

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

استراتژی

توسعة مشارکت دانشجویان ،اعضای هیئت علمی و
کارکنان در فعالیت ورزشی
بهبود وضعیت ورزش همگانی
بهبود وضعیت ورزش قهرمانی و حرفهای
بهبود اعتبارات ورزشی دانشگاه
بهبود وضعیت اماکن ،تأسیسات و تجهیزات ورزشی
دانشگاه
توسعة نهضت داوطلبی در ورزش دانشگاه
بهبود نگرش علمی در فعالیتهای ورزشی دانشگاه
توسعة محبوبیت دانشگاه در جامعه از طریق ورزش
ارتقای ساختار تشکیالتی تربیت بدنی در دانشگاه
بهبود کیفیت و کمیت منابع انسانی ورزش دانشگاه
بهبود نظام فناوری در ورزش دانشگاه

جدول یک نشان میدهد بر اساس آزمون استنباطی مجذورکای ،درجة آزادی و سطح معناداری بین
گزینههای سؤال هر کدام از استراتژیهای اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور در کدام منظر قرار
دارند ،در سطح معناداری  0/05تفاوت آماری معناداری بین گزینههای مختلف وجود دارد .بنابراین،
با اطمینان 95درصدی میتوان نتیجه گرفت یک استراتژی در منظر مالی ،پنج استراتژی در منظر
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دانشگاهی ،چهار استراتژی در منظر فرایندهای داخلی و سه استراتژی در منظر یادگیری و رشد قرار
دارند .در نتیجه ،اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور ،چهار منظرِ مالی ،دانشگاهی ،فرایندهای
داخلی و یادگیری و رشد دارد.
منظر مالی داره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

1
استراتژی

 3هدف

 1 2سنجه

 1 2هدف
کمی

 1 5برنامه
عملیاتی و
اقدام

منظر فرآيندهای داخلی کاره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام
نور

منظر دانشگاهی ره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور
چش انداز و استراتژی های اداره
کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور
 5استراتژی  1 8هدف

 54سنجه

 42برنامه
 54هدف
عملیاتی و
کمی
اقدام

 4استراتژی  1 4هدف

 41سنجه

 54برنامه
 41هدف
عملیاتی و
کمی
اقدام

منظر يادگیری و رشد اره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

 3استراتژی

 9هدف

 32سنجه

 31برنامه
32
عملیاتی و
هدف کمی
اقدام

شکل  .2مدل اجرای برنامة راهبردی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با کارت امتیازی متوازن

شکل دو نشان میدهد اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور 13 ،راهبرد 44 ،هدف استراتژیک139 ،
ی بلندمدت و  141ابتکار و اقدام دارد که به منظور تشریح آنها جزئیات بیشتر
سنجه 128 ،هدف کمّ ِ
در جداول دو ارائه میگردد.
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جدول  .2اهداف استراتژيک ،سنجهها ،اهداف کمّی و برنامههای منظر دانشگاهی اداره کل تربیت بدنی
دانشگاه پیام نور
استراتژی

اهداف
استراتژيک

اهداف کمّی
سنجه

سال

سال

شروع

پایان

افزایش تعداد کرسیهای ملی و بینالمللی مؤثر توسط نمایندگان دانشگاه

افزایش تعداد نمایندگان در انجمنهای ورزشی اداره کل تربیت بدنی و فدراسیون ملی دانشجویی و هیئتهای ورزشی استانها

تعداد نمایندگان
دانشگاه در
پستهای مختلف
هیئتهای ورزشی
استانی و شهر

پنج
نماینده

تعداد نمایندگان
دانشگاه در
پستهای مختلف
انجمنهای ورزشی
در اداره کل تربیت
بدنی وزارت علوم

0

تعداد نمایندگان
دانشگاه در
پستهای مختلف
انجمنهای ورزشی
فدراسیون ملی
ورزش دانشجویی

0

سه
نماینده

سه
نماینده

شش
نماینده

تعداد نمایندگان
دانشگاه در
پستهای مختلف
هیئتهای ورزشی
استانی و دانشگاهی

15
نماینده

سه
نماینده

برنامهها و ابتکارات

تشکیل کمیتة احراز پستهای
ورزشی در سطح ملی ،بینالمللی و
دانشگاهی
شناسایی افراد واجد شرایط برای
احراز پست ورزشی در سطوح
بینالمللی ،ملی ،استانی و
دانشگاهی
تدوین طرح جامع احراز پستهای
ورزشی در سطوح مختلف
تدوین قوانین حمایتی از اعضای
دانشگا ِه دارای پستهای مختلف
در ورزش
آموزش زبان انگلیسی و دیگر
زبانهای رایج به مدیریان ،مربیان،
ورزشکاران و داوران دانشگاه
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ادامة جدول  .2اهداف استراتژيک ،سنجهها ،اهداف کمّی و برنامههای منظر دانشگاهی اداره کل تربیت بدنی
دانشگاه پیام نور
استراتژی

اهداف
استراتژی

اهداف کمّی
سنجه

سال
شروع

افزایش تعداد کرسیهای ملی و بینالمللی مؤثر توسط نمایندگان دانشگاه

افزایش تعداد نمایندگان دانشگاه در انجمنهای
ورزشی دانشگاههای آسیا و فیزو
افزایش تعداد نمایندگان دانشگاه در فدراسیونها ،هیئتها و انجمنهای
ورزشی

تعداد نمایندگان
دانشگاه در
پستهای مختلف
ورزش دانشجویی
آسیا
تعداد نمایندگان
دانشگاه در
پستهای مختلف
فیزو
تعداد نمایندگان
دانشگاه در
پستهای مختلف
فدراسیونهای
ورزشی

0

یک
نماینده

یک

پنج
نماینده

تشکیل کمیتة احراز پستهای ورزشی در
سطح ملی ،بینالمللی و دانشگاهی
شناسایی افراد واجد شرایط برای احراز
پست ورزشی در سطوح بینالمللی ،ملی،
استانی و دانشگاهی
تدوین طرح جامع احراز پستهای ورزشی
در سطوح مختلف
تدوین قوانین حمایتی از اعضای دانشگا ِه
دارای پستهای مختلف در ورزش
پنج

10
نماینده

0

پنج
نماینده

بهبود سطح کیفی و کمی مسابقات
ورزشی دانشگاه

ارتقای سطح کیفی مسابقات ورزشی

پنج نماینده

تعداد قهرمانان
کشور شرکتکننده
در مسابقات دانشگاه

0

یک
نماینده

45

 15نماینده

تعداد نمایندگان
دانشگاه در
پستهای مختلف
هیئتهای ورزشی
تعداد نمایندگان
دانشگاه در
پستهای مختلف
انجمنهای ورزشی
تعداد اعضای
تیمهای ملی
شرکتکننده در
مسابقات دانشگاه

سال
پایان

برنامهها و ابتکارات

150

آموزش زبان انگلیسی و دیگر زبانهای رایج
به مدیریان ،مربیان ،ورزشکاران و داوران
دانشگاه

ایجاد تمهیدات تشویقی برای مشارکت قهرمانان
ورزشی دانشجو در مسابقات ورزشی دانشگاه
برگزاری مسابقات ورزشی با حضور داوران درجه
یک به باال
بهرهمندی از امکانان ،تجهیزات و اماکن ورزشی
استاندارد برای برگزاری مسابقات مختلف ورزشی
بهرهمندی از کادر اجرایی قوی برای مدیریت
رویدادهای ورزشی
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ادامة جدول  .2اهداف استراتژيک ،سنجهها ،اهداف کمّی و برنامههای منظر دانشگاهی اداره کل تربیت بدنی
دانشگاه پیام نور
استراتژی

اهداف
استراتژيک

اهداف کمّی
سنجه

ارتقای سطح کیفی مسابقات ورزشی

بهبود سطح کیفی و کمی مسابقات ورزشی دانشگاه

ارتقای سطح کمی مسابقات ورزشی

تعداد قهرمان
استانی شرکتکننده
در مسابقات دانشگاه
تعداد قهرمانان
المپیک ،بازیهای
آسیایی ،جهانی و
بینالمللیِ
شرکتکننده در
مسابقات دانشگاه
تعداد مربیان درجه
یک و بینالمللی
شرکتکننده در
مسابقات دانشگاه
تعداد داوران درجه
یک و بینالمللی
قضاوتکننده در
مسابقات دانشگاه
تعداد المپیادهای
ورزش در سال

تعداد مسابقات
قهرمانی تکرشتهای
در مراکز واحدها

سال
شروع

سال
پایان

100

300

20

60

15

100

150

250

2
مرتبه
یکسال
در
میان

سالی
یک
المپیاد

300
مسابقه

1000
مسابقه

برنامهها و ابتکارات

ایجاد تمهیدات تشویقی برای
مشارکت قهرمانان ورزشی دانشجو
در مسابقات ورزشی دانشگاه
برگزاری مسابقات ورزشی با حضور
داوران درجه یک به باال
بهرهمندی از امکانان ،تجهیزات و
اماکن ورزشی استاندارد برای
برگزاری مسابقات مختلف ورزشی
بهرهمندی از کادر اجرایی قوی برای
مدیریت رویدادهای ورزشی

افزایش مسابقات تکرشتهای در سطح
مختلف دانشگاه
برگزاری مسابقات قهرمانی رشتههای
مختلف در سطح استانها
برگزاری مسابقات قهرمانی رشتههای
مختلف در سطح مراکز و واحدها
برگزاری مسابقات دوستانة ملی و
بینالمللی
حضور تیمهای منتخب دانشگاه در
لیگهای مختلف
برگزاری لیگ در رشتههای مختلف
ورزشی در سطح دانشگاه
برگزاری مسابقات مستمر در رشتههای
مختلف ورزشی به مناسبتهای مختلف
و اعیاد

127

تدوين مدل اجرايی برنامه راهبردی ادارهکل تربیت بدنی ...

ادامة جدول  .2اهداف استراتژيک ،سنجهها ،اهداف کمّی و برنامههای منظر دانشگاهی اداره کل تربیت بدنی
دانشگاه پیام نور
استراتژی

اهداف
استراتژيک

اهداف کمّی
سنجه

بهبود سطح کیفی و کمی مسابقات ورزشی دانشگاه

ارتقای سطح کمی مسابقات ورزشی

تعداد مسابقات
قهرمانی تکرشتهای
دانشگاه
تعداد مسابقات
قهرمانی تکرشتهای
در استان
تعداد تیمهای
شرکتکننده در
مسابقات قهرمانی
دانشجویان سراسر
کشور
تعداد ورزشکاران
شرکتکننده در
مسابقات قهرمانی
دانشجویان سراسر
کشور
تعداد تیمهای
شرکتکننده در
لیگهای مختلف
تعداد ورزشکاران
شرکتکننده در
لیگهای مختلف
تعداد تیمهای
شرکتکننده در
رویدادهای
بینالمللی
تعداد ورزشکاران
شرکتکننده در
رویدادهای
بینالمللی

سال
شروع

سال
پایان

26
مسابقه

50
مسابقه

100
مسابقه

300
مسابقه

15
تیم

 30تیم

180
ورزش
کار

300
ورزشک
ار

21
تیم

100
تیم

40
ورزش
کار

150
ورزشک
ار

0

10

20
ورزش
کار

40
ورزشک
ار

برنامهها و ابتکارات

افزایش مسابقات تکرشتهای در
سطح مختلف دانشگاه
قهرمانی
مسابقات
برگزاری
رشتههای مختلف در سطح استانها
قهرمانی
مسابقات
برگزاری
رشتههای مختلف در سطح مراکز و
واحدها
برگزاری مسابقات دوستانة ملی و
بینالمللی
حضور تیمهای منتخب دانشگاه در
لیگهای مختلف
برگزاری لیگ در رشتههای مختلف
ورزشی در سطح دانشگاه
برگزاری مسابقات مستمر در
رشتههای مختلف ورزشی به
مناسبتهای مختلف و اعیاد
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ادامة جدول  .2اهداف استراتژيک ،سنجهها ،اهداف کمّی و برنامههای منظر دانشگاهی اداره کل تربیت بدنی
دانشگاه پیام نور
استراتژی

اهداف
استراتژيک

توسعه مشارکت دانشجویان ،اعضای هیئت علمی و کارکنان در فعالیت ورزشی

افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی

افزایش
مشارکت
اعضای هیئت
علمی در
فعالیتهای
ورزشی

افزایش
مشارکت
کارکنان در
فعالیتهای
ورزشی

اهداف کمّی
سنجه

تعداد دانشجویان
شرکتکننده در
کالسهای آموزشی
استانها و مراکز
واحدها

سال

سال

شروع

پایان

500
ورزشکار

3000
ورزشک
ار

تعداد دانشجیان
شرکتکننده در
فعالیتهای ورزشی

5000
ورزشکار

20000
ورزشک
ار

تعداد اعضای هیئت
علمی شرکتکننده
در کالسهای
آموزشی

0

تعداد اعضای هیئت
علمی شرکتکننده
در فعالیتهای
ورزشی

100

300
هیات
علمی

تعداد کارکنان
شرکتکننده در
کالسهای آموزشی

300
کارمند

700
کارمند

تعداد کارکنان
شرکتکننده در
فعالیتهای ورزشی

1300
کارمند

2000
کارمند

100
عضو
هیات
علمی

برنامهها و ابتکارات

افزایش مسابقات تکرشتهای در
سطح مختلف دانشگاه
برگزاری مسابقات قهرمانی
رشتههای مختلف در سطح
استانها
برگزاری مسابقات قهرمانی
رشتههای مختلف در سطح مراکز
و واحدها
برگزاری مسابقات دوستانة ملی و
بینالمللی
حضور تیمهای منتخب دانشگاه
در لیگهای مختلف
برگزاری لیگ در رشتههای
مختلف ورزشی در سطح دانشگاه
برگزاری مسابقات مستمر در
رشتههای مختلف ورزشی به
مناسبتهای مختلف و اعیاد
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تدوين مدل اجرايی برنامه راهبردی ادارهکل تربیت بدنی ...

ادامة جدول  .2اهداف استراتژيک ،سنجهها ،اهداف کمّی و برنامههای منظر دانشگاهی اداره کل تربیت بدنی
دانشگاه پیام نور
استراتژی

اهداف
استراتژيک

اهداف کمّی
سنجه

سال
شروع

بهبود وضعیت ورزش همگانی

توسعة کالسهای ورزشی فوق برنامه در دانشگاه

 2رشته
ورزشی
صفر
 10رشته
ورزشی
 7رشته ورزشی

توسعة ورزشهای بومی ـ محلی در استانها

 3رشته
ورزشی
 5رشته
ورزشی
 30رشته
ورزشی
 40رشته
ورزشی

تعداد ورزشهای
بومی ـ محلی و
روستایی و عشایری
فعال در دانشگاه

0

 30رشته ورزشی

تعداد کالسهای
ورزشی در رشتههای
انفرادی سازمان
مرکزی
تعداد کالسهای
ورزشی در رشتههای
گروهی سازمان
مرکزی
تعداد کالسهای
ورزشی در رشتههای
انفرادی استانها،
مراکز و واحدها
تعداد کالسهای
ورزشی در رشتههای
گروهی استانها
مراکز و واحدها

سال
پایان

برنامهها و ابتکارات

تقویت ساختار تشکیالتی ورزش
همگانی در دانشگاه
تدوین آییننامههای حمایتی از
ورزش همگانی
برگزاری دورههای آموزشی
مرتبط با ورزش همگانی
برگزاری کالسهای آموزشی در
رشتههای ورزشی انفرادی و
گروهی در سازمان مرکزی ،مراکز
و واحدها
تهیة بانک اطالعاتی ورزش
همگانی دانشگاه

شناسایی رشتههای ورزشی بومی
ـ محلی فعال
طراحی فرایند برگزاری جشنوارة
ورزشهای بومی ـ محلی دانشگاه
تدوین آییننامههای حمایتی از
شرکتکنندگان در جشنوارههای
ورزشی بومی ـ محلی
برگزاری مسابقات و جشنوارههای
ورزش روستایی در مناطق
مختلف
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ادامة جدول  .2اهداف استراتژيک ،سنجهها ،اهداف کمّی و برنامههای منظر دانشگاهی اداره کل تربیت بدنی
دانشگاه پیام نور
اهداف کمّی
استراتژی

اهداف

سنجه

استراتژيک

سال

سال

شروع

پایان

 30رویداد

مرتبط با ورزش همگانی

بهبود دستورالعملهای حمایتی

0

 3آیین نامه

تعداد آییننامهها و
دستورالعملهای
حمایتی مرتبط با
ورزش همگانی در
دانشگاه

برگزاری جشنوارة ورزش همگانی
در سطح مراکز و واحدها

 200رویداد

بهبود وضعیت ورزش همگانی

0

تعداد رویدادها و
جشنوارههای ورزشی
همگانی در سطح
مراکز و واحدها

برگزاری مسابقات و جشنوارههای
ورزش همگانی در سطح دانشگاه

 31رویداد

افزایش رویدادها و جشنوارههای ورزش همگانی

0

تعداد رویدادها و
جشنوارههای ورزش
همگانی در سطح
استانها

 20رویداد

تعداد رویدادها و
جشنوارههای ورزش
همگانی در سطح
سازمان مرکزی
دانشگاه

برنامهها و ابتکارات

تهیة دستورالعمل حمایت از
ورزش همگانی استانی
تهیه دستورالعمل حمایت از
ورزش همگانی مراکز و واحدها
تدوین آییننامههای حمایتی
ورزش همگانی در سطح دانشگاه
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تدوين مدل اجرايی برنامه راهبردی ادارهکل تربیت بدنی ...

ادامة جدول  .2اهداف استراتژيک ،سنجهها ،اهداف کمّی و برنامههای منظر دانشگاهی اداره کل تربیت بدنی
دانشگاه پیام نور
اهداف کمّی
استراتژيک

دانشگاه

افزایش تعداد

باشگاههای ورزشی

بهبود وضعیت ورزش قهرمانی و حرفهای

افزایش حضور در لیگهای کشوری ،استانی و شهرهای مختلف

 1باشگاه
 1تیم
 10تیم
0

تعداد مسابقات
دوستانه با تیمهای
کشوری و دانشگاهی

دانشجویی و غیردانشجویی

افزایش حضور در رویدادهای بینالمللیِ

تعداد حضور در
رویدادهای
بینالمللی
دانشجویی

0

 5تیم

تعداد تیمهای
شرکتکننده در
لیگهای شهری

 30تیم

تعداد تیمهای
شرکتکننده در
لیگهای استانی

 40تیم

تعداد تیمهای
شرکتکننده در
لیگهای کشوری

 40مسابقه

تعداد باشگاههای
موجود در دانشگاه

 10مسابقه

شروع

پایان

 5باشگاه

استراتژی

اهداف

سنجه

سال

سال

5
مسابقه

برنامهها و ابتکارات

تدوین فرایند حضور تیمهای
ورزشی دانشگاه در لیگهای
کشوری ،استانی و شهری
حمایت مادی و معنوی برای
حضور تیمهای ورزشی دانشگاه
در لیگهای مختلف
پیشبینی مسابقات دوستانه با
تیمهای منتخب دانشگاهی و
غیردانشگاهی
پیشبینی اعتبار الزم برای حضور
تیمهای ورزشی دانشگاه در
لیگهای مختلف

تدوین دستورالعمل فرایند
شرکت تیمهای ورزشی دانشگاه
در رویدادهای بینالمللی
پیشبینی فرایند جذب اعتبار
موردنیاز برای اعزام تیمهای
دانشگاه به رویدادهای بینالمللی
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ادامة جدول  .2اهداف استراتژيک ،سنجهها ،اهداف کمّی و برنامههای منظر دانشگاهی اداره کل تربیت بدنی
دانشگاه پیام نور
اهداف کمّی
استراتژی

اهداف

سنجه

استراتژيک

تعداد حضور در
رویدادهای
بینالمللی
غیردانشجویی

سال

سال

شروع

پایان

0

% 10

سطح نگرش
مسئوالن به ورزش
حرفهای

%5

0

افزایش تعداد آییننامههای حمایتی از ورزش قهرمانی حرفهای

 3آیین نامه

تعداد آییننامههای
حمایتی موجود در
حوزة ورزش
حرفهای

50%

30%

 3آیین نامه

تعداد آییننامههای
حمایتی موجود در
حوزة ورزش
قهرمانی

5
مسابقه

 6آیین نامه

بهبود وضعیت ورزش قهرمانی و حرفهای

قهرمانی و حرفهای در دانشگاه

ارتقای نگرش مسئوالن به ورزش

سطح نگرش
مسئوالن به ورزش
قهرمانی

برنامهها و ابتکارات

شناساندن دستاوردهای بالقوة
ورزش قهرمانیِ دانشگاه به
مسئوالن دانشگاه
شناساندن دستاورهای بالقوة
ی دانشگاه به
ورزش حرفها ِ
مسئوالن دانشگاه
تدوین قوانین و دستورالعملهای
موردنیاز برای تقویت ورزش
حرفهای در دانشگاه
ق
تدوین و ارتقای آییننامة تشوی ِ
ورزش قهرمانی و حرفهای
دانشگاه
مطالعة تطبیقی نحوة فعالیت و
حمایت از قهرمانان ورزشی در
دانشگاههای غیرمتمرکز
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تدوين مدل اجرايی برنامه راهبردی ادارهکل تربیت بدنی ...

جدول  .3اهداف استراتژيک ،سنجهها ،اهداف کمی و برنامههای منظر مالی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه
پیام نور
استراتژی

اهداف
استراتژيک

اهداف کمی
سنجه

سال
شروع

سال پايان

میزان اعتبار دولتی
(سرانة ورزشی)
دانشجویان

 78000ریال

چهاردرصد اعتبار کل دانشگاه به
احیای اعتبار اعزام تیمهای ورزشی
دانشگاه به رویدادهای بینالمللی
ورزشی
افزایش اعتبار ورزشی استانی
نظارت بر هزینهکرد اعتبارات
ورزشی استانها ،مراکز و واحدها

ریال

1250000000

افزایش درآمدزایی از حوزة ورزش دانشگاه

0
 50000000ریال

ریال

50000000

میزان درآمدزایی از
اماکن ورزشی
روبسته دانشگاه

دو میلیارد ریال

میزان درآمدزایی از
اماکن ورزشی روباز
دانشگاه

ریال

میزان سرانة ورزشی
(اعتبار دولتی)
ورزش کارکنان و
اعضای هیئت علمی

تالش برای احیای تخصیص
مسابقات دانشگاه

2500000000

بهبود اعتبارات ورزشی دانشگاه

میزان اعتبار دولتی
بخش تربیت بدنی
استانها

22508
6158
ریال

511972316
ریال

 250000ریال

افزایش اعتبارات دولتی ورزشی دانشگاه

میزان اعتبار دولتی
بخش تربیت بدنی
اداره کل

17715
2360
ریال

25000000000
ریال

اقدامات و ابتکارات

تالش برای تخصیص ردیف
اعتباری ورزش اعضای هیئت
علمی و کارکنان
تهیة آییننامههای مربوط به
درآمدزایی از حوزة ورزش
انعقاد قرارداد با سازمانهای دولتی
و غیردولتی برای اجارهدادن
سالنهای ورزشی دانشگاه به آنها
جذب حامیان مالی برای تبلیغات
در مسابقات و رویدادهای ورزشی
دانشگاه
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ادامة جدول  .3اهداف استراتژيک ،سنجهها ،اهداف کمّی و برنامههای منظر دانشگاهی اداره کل تربیت بدنی
دانشگاه پیام نور
اهداف کمی
استراتژی

اهداف
استراتژيک

سنجه

سال

سال

شروع

پايان

بهبود اعتبارات ورزشی دانشگاه

افزایش جذب منابع مالی از خیرین و بخش خصوصی برای ورزش دانشگاه

میزان جذب منابع از
بخش خصوصی برای
مسابقات ورزشی
دانشگاه

0

میزان جذب منابع
بخش خصوصی برای
حضور در مسابقات
قهرمانی دانشگاههای
سراسر کشور

0

میزان جذب منابع از
بخش خصوصی برای
حضور در مسابقات
بینالمللی ورزشی

0

ریال

0

ریال

میزان جذب منابع
بخش خصوصی برای
فعالیتهای آموزشی
ورزشی

 100میلیون

0

 100میلیون

میزان جذب منابع
مالی از خیرین برای
مسابقات ورزشی
دانشگاه

 100میلیون ریال

0

 500میلیون ریال

میزان جذب منابع
مالی از خیرین برای
فعالیتهای آموزشی
در ورزش

اقدامات و ابتکارات

 500میلیون
ریال

 500میلیون
ریال

شناسایی خیرین عالقهمند برای
کمک به ورزش دانشگاه
تشکیل کمیتة خیرین ورزش
دانشگاه
تشکیل کمیتة بازاریابی ورزشی
دانشگاه
خصوصی
بخش
شناسایی
عالقهمند به سرمایهگذاری در
ورزش دانشگاه
تفویض برگزاری مسابقات ورزشی
دانشگاه به بخش خصوصی با
رویکرد برد  -برد
جذب حامیان مالی برای مشارکت
در اعزام تیمهای ورزشی دانشگاه
به رویدادهای بینالمللی
همکاری با بخش خصوصی برای
سرمایهگذاری در اعزام تیمهای
دانشگاه به مسابقات ملی
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جدول  .4اهداف استراتژيک ،سنجهها ،اهداف کمی و برنامههای منظر فرايندهای داخلی اداره کل تربیت
بدنی دانشگاه پیام نور
استراتژی

اهداف
استراتژيک

اهداف کمی
سنجه

سال
شروع

سال پايان

بهبود وضعیت اماکن ،تأسیسات و تجهیزات ورزشی دانشگاه

افزایش مساحت اماکن ورزشی روباز دانشگاه
افزایش مساحت اماکن ورزشی روبستة دانشگاه

مساحت اماکن
ورزشی روباز
سازمان مرکزی

 1000متر
مربع

مساحت اماکن
ورزشی روباز موجود
در سطح مراکز و
واحدها

20000
متر مربع

40000
متر مربع

مساحت اماکن
ورزشی روبستة
سازمان مرکزی

0

 2000متر
مربع

مساحت اماکن
ورزشی روبستة
مراکز و واحدها

 100سالن

 130سالن

 1000متر
مربع

اقدامات و ابتکارات
تعیین و شناسایی دقیق اماکن
ورزشی روبازو
تهیة بانک اطالعاتی از اماکن ورزشی
مراکز و واحدها
تدوین شناسنامة اماکن ورزشی
روباز
شناسایی فضاهای روباز دانشگاه با
هدف تغییر کاربری به فضای
ورزشی
تالش برای ساخت مجموعة ورزشی
سازمان مرکزی
تهیة شناسنامة سالنهای ورزشی
روبسته
تهیة بانک اطالعاتی سالنهای
ورزشی
تهیة برنامة جامع ساخت سالنهای
ورزشی
شناسایی فضاهای روبستة دانشگاه
به منظور تغییر کاربری آنها به سالن
ورزشی
تعیین سرانة فضای ورزشی روبستة
دانشگاه
تالش برای افزایش سرانة فضای
ورزشی رو بسته
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ادامة جدول  .4اهداف استراتژيک ،سنجهها ،اهداف کمّی و برنامههای منظر دانشگاهی اداره کل تربیت بدنی
دانشگاه پیام نور
استراتژی

اهداف
استراتژيک

اهداف کمی
سنجه

بهبود وضعیت اماکن ،تأسیسات و تجهیزات ورزشی دانشگاه
توسعة نهضت داوطلبی در ورزش دانشگاه

74

 30سالن

 60درصد

 85درصد

تعداد آییننامهها و
دستورالمعلهای
موجود در حوزة
نهضت داوطلبی

یک دستورالعمل

تعداد آییننامهها و
دستورالمعلهای
انجمنهای ورزشی
دانشگاه

یک دستورالعمل

پنج دستورالعمل

افزایش تأسیسات و تجهیزات ورزشی

کیفیت تأسیسات و
تجهیزات ورزشی
موجود

 100سالن

 130سالن

پنج دستورالعمل

بهبود وضعیت حقوقی نهضت داوطلبی در ورزش دانشگاه

تعداد اماکن
ورزشی دارای
تأسیسات و
تجهیزات ورزشی
مناسب و کامل
تعداد اماکن
ورزشی دارای
تأسیسات و
تجهیزات ورزشی
ناقص

سال شروع

سال
پايان

اقدامات و ابتکارات
شناسایی اماکن ورزشی دارای
تأسیسات و تجهیزات ناقص
تدوین برنامة جامع تکمیل اماکن
دارای تأسیسات و تجهیزات ناقص
شناسایی اماکن ورزشی دارای
تأسیسات و تجهیزات کامل
تهیة الگوی نظارت و ارزیابی اماکن
ورزشی
آموزش منابع انسانی در راستای
نگهداری بهینة تأسیسات و تجهیزات
اماکن ورزشی
مطالعة تطبیقی فرایند حفظ و
نگهداری از اماکن ورزشی
دانشگاههای کشورهای منتخب
تهیة الگوی بهبود کیفیت اماکن،
تأسیسات و تجهیزات ورزشی دانشگاه
تدوین دستورالعمل تشویقی برای
حراست از اموال و اماکن ورزشی
برگزاری کارگاههای آموزشی نهضت
داوطلبی
ایجاد انگیزه برای فعالیت در نهضت
داوطلبی ورزشی دانشگاه
تدوین دستورالعملهای موردنیاز
برای تشکیل کمیتة داوطلبان ورزشی
جذب دانشجویان ،کارکنان و اعضای
هیئت علمی عالقهمند برای همکاری
در کمیتة داوطلبان ورزشی
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ادامة جدول  .4اهداف استراتژيک ،سنجهها ،اهداف کمّی و برنامههای منظر دانشگاهی اداره کل تربیت بدنی
دانشگاه پیام نور
استراتژی

اهداف
استراتژيک

اهداف کمی
سنجه

سال شروع

سال

اقدامات و ابتکارات

پايان

توسعة نهضت داوطلبی در ورزش دانشگاه

 26انجمن

ورزش دانشگاه
مرکزی)

افزایش انجمنهای
ورزشی دانشگاه (سازمان

تعداد انجمنهای
ورزشی در سازمان
مرکزی

سطوح مختلف دانشگاه
دانشگاه

افزایش انجمنهای
ورزشی استانی

تعداد انجمنهای
ورزشی در سطح
استانی

 10انجمن

 90انجمن

بهبود وضعیت حقوقی
نهضت داوطلبی در

 10انجمن

افزایش انجمنهای
ورزشی دانشجویی در

یک دستورالمعل

تعداد انجمنهای
ورزشی دانشجویی
در مراکز و واحدها

150
انجمن

پنج دستورالمعل

تعداد آییننامهها و
دستورالمعلهای
انجمنهای ورزشی
دانشجویی دانشگاه

تشکیل
دستورالعمل
تدوین
اتجمن های ورزشی دانشجویان مراکز
و واحدها
تهیه شرح شغل انجمنهای ورزشی
دانشجویی در مراکز و واحدها
تشکیل

دستورالعمل
تدوین
انجمنهای ورزشی استانی
تهیة شرح شغل انجمنهای ورزشی
استانی
تشکیل

 50انجمن

افزایش آییننامههای
انجمنهای ورزشی
تدوین شرح شغل انجمنهای ورزشی
شناسایی واجدان شرایط برای انتصاب
در انجمنهای ورزشی
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ادامة جدول  .4اهداف استراتژيک ،سنجهها ،اهداف کمّی و برنامههای منظر دانشگاهی اداره کل تربیت بدنی
دانشگاه پیام نور
اهداف کمی
استراتژی

اهداف

سنجه
سال شروع

استراتژيک

سال

اقدامات و ابتکارات

پايان

بهبود نگرش علمی در فعالیتهای ورزشی دانشگاه

افزایش نگرش راهبردی به ورزش دانشگاه

تعداد جلسات
شورای ورزش در
دانشگاه

0

تعداد جلسات
شورای ورزش در
استانها

20

155
جلسه

تعداد برنامههای
راهبردی در ورزش
سازمان مرکزی

یک برنامه

 32برنامه

تعداد برنامههای
راهبردی در ورزش
سازمان و استانها

یک برنامه

تعداد برنامههای
میانمدت در ورزش
سازمان مرکزی

صفر

تعداد برنامههای
میانمدت در
استانها ،مراکز و
واحدها

صفر

تعداد برنامههای
عملیاتی در سازمان
مرکزی

یک برنامه

پنج جلسه

برگزاری مستمر شورای ورزش
دانشگاه
برگزاری مستمر شورای ورزش
استانها
تدوین برنامة راهبردی
استانها ،مراکز و واحدها

ورزش

تدوین مدل اجرایی برنامة راهبردی
ورزش دانشگاه
 32برنامه

 32برنامه

300
برنامه

یک برنامه

تهیة برنامة میانمدت
استانها ،مراکز و واحدها

ورزش

تهیة برنامة عملیات و تقویم ورزشی
در سطوح مختلف ورزش دانشگاه
تدوین مدل ارزیابی عملکرد اداره کل
تربیت بدنی و تربیت بدنی استانها،
مراکز و واحدها
تدوین مدل مدیریت عملکرد اداره کل
تربیت بدنی و تربیت بدنی استانها،
مراکز و واحدها
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ادامة جدول  .4اهداف استراتژيک ،سنجهها ،اهداف کمّی و برنامههای منظر دانشگاهی اداره کل تربیت بدنی
دانشگاه پیام نور
اهداف کمی
استراتژی

اهداف
استراتژيک

بهبود نگرش علمی در فعالیتهای ورزشی دانشگاه

افزایش نگرش راهبردی به ورزش دانشگاه
قوانین و
مقررات
بهرهمندی از
علوم ورزشی
در
فعالیتهای
ورزشی
دانشگاه

سنجه

تعداد برنامههای
عملیاتی در
استانها ،مراکز و
واحدها
تعداد مدلهای
اجرایی برنامة
راهبردی ورزش در
دانشگاه

سال شروع

 31برنامه

0

تعداد مدلهای
ارزیابی عملکرد و
مدیریت عملکرد در
ورزش دانشگاه

0

تعداد آییننامه و
دستورالعملهای
مرتبط با تأکید بر
بهرهگیری از علوم
ورزشی در ورزش
سازمان مرکزی

0

تعداد آییننامهها و
دستورالعملهای
مرتبط با تأکید بر
بهرهگیری از علوم
ورزشی در ورزش
استانها

سال

اقدامات و ابتکارات

پايان
331
برنامه

 32مدل

پنج مدل

پنج
آییننامه
تدوین نظام بهرهمندی از علوم روز در
اجرای امور تربیت بدنی در سطح
دانشگاه

0

31
آییننامه
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ادامة جدول  .4اهداف استراتژيک ،سنجهها ،اهداف کمّی و برنامههای منظر دانشگاهی اداره کل تربیت بدنی
دانشگاه پیام نور
استراتژی

اهداف
استراتژيک

افزایش دورههای آموزشی مدیریت راهبردی در فعالیتهای ورزشی

بهبود نگرش علمی در فعالیتهای ورزشی دانشگاه

قوانین و
مقررات
بهرهمندی از
علوم ورزشی
در
فعالیتهای
ورزشی
دانشگاه

اهداف کمی
سنجه

سال شروع

سال

اقدامات و ابتکارات

پايان

تعداد آییننامهها و
دستورالعملهای
مرتبط با تأکید بر
بهرهگیری از علوم
ورزشی در ورزش
مراکز و واحدها

0

تعداد دورههای
آموزشی تدوین
برنامة راهبردی

0

تعداد دورههای
آموزشی اجرایی
برنامهها راهبردی

0

تعداد دورههای
آموزشی مدیریت
کیفیت ورزش

0

تعداد دورههای
آموزشی ارزیابی
عملکرد در ورزش

0

پنج دوره

تعداد دورههای
آموزشی مدیریت
عملکرد در ورزش

0

پنج دوره

تعداد دورههای
آموزشی رفتار
سازمانی در ورزش

0

300
آییننامه

پنج دوره

پنج دوره

پنج دوره

پنج دوره

برگزاری دورههای مدیریت راهبردی
در ورزش
برگزاری دورههای مدل اجرای
برنامههای راهبردی در ورزش
برگزاری دورههای آموزشی مدیریت
کیفیت در ورزش
برگزاری دورههای ارزیابی عملکرد در
ورزش
برگزاری دورههای مدیریت عملکرد
در ورزش
برگزاری دورههای مدیریت رفتار
سازمانی در ورزش
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ادامة جدول  .4اهداف استراتژيک ،سنجهها ،اهداف کمّی و برنامههای منظر دانشگاهی اداره کل تربیت بدنی
دانشگاه پیام نور
استراتژی

اهداف
استراتژيک

سنجه

بهبود نگرش علمی در فعالیتهای ورزشی دانشگاه

توسعه نظام شایستهساالری در ورزش دانشگاه

توسعة محبوبیت دانشگاه در جامعه از طریق ورزش

ارتقای ورزش پاك در دانشگاه
افرایش حضور در مراسم عامالمنفعه و
اجتماعی

تعداد
دستورالعملهای
موجود در بخش
ارتقای شغلی
تعداد
دستورالعملهای
موجود در بخش
شرایط احراز
شغل
میزان بهکارگیری
دستورالعملها
برای ارتقای
شغلی
میزان ارزیابی
عملکرد و منابع
انسانی
تعداد دوپینگ در
بین دانشجویان
ورزشکار
تعداد درگیریها
در رقابتهای
ورزشی دانشگاه
تعداد بستههای
فرهنگی موجود
در ورزش دانشگاه
تعداد حضور
مسئوالن تربیت
بدنی در مراسم
عامالمنفعه
تعداد حضور
مسئوالن تربیت
بدنی در مراسم
اجتماعی

اهداف کمی
سال
سال
پايان
شروع
0

پنج
بخشنامه

0

پنج
بخشنامه

0

 30درصد

0

 40درصد

0

پنج جلسه

0

0

پنج مورد

صفر

30

 70بسته

0

 20مورد

اقدامات و ابتکارات

برگزاری دورههای آموزشی دوپینگ برای
ورزشکاران و مربیان تیمهای ورزشی
برگزاری دورههای اخالق در ورزش
تهیة بستههای فرهنگی در ورزش

حضور مسئوالن و ورزشکاران دانشگاه در
مراسم اجتماعیای مانند روز المپیک و
جشنهای نیکوکاری
حضور مسئوالن و ورزشکاران در مراسم
امور خیریه مانند جشنهای ماه مبارك
رمضان
حضور مسئوالن و ورزشکاران در نماز
جمعه و دیگر مراسم معنوی و فرهنگی
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جدول  .5اهداف استراتژيک ،سنجهها ،اهداف کمی و برنامههای منظر يادگیری و رشد اداره کل تربیت بدنی
دانشگاه پیام نور
استراتژی

اهداف
استراتژيک

اهداف کمی
سنجه

ارتقای ساختار تشکیالتی تربیت بدنی در دانشگاه

ارتقای ساختار تشکیالتی اداره کل تربیت بدنی به معاونت تربیت بدنی در سازمان مرکزی

تعداد معاونت
تربیت بدنی

سال

سال

شروع

پايان

0

یک
معاونت

اقدامات و ابتکارات
ارتقای ساختار تشکیالتی اداره کل
تربیت بدنی به معاونت تربیت بدنی
مطالعة تطبیقی ساختار تشکیالتی
تربیت بدنی دانشگاههای باز با
ساختار تشکیالتی دانشگاه به
منظور بهروزرسانی ساختار
تشکیالتی دانشگاه
مطالعة تطبیقی ساختار تشکیالتی
دانشگاههای
بدنی
تربیت
غیرمتمرکز (مانند دانشگاه آزاد و
جامع علمی کاربردی) با دانشگاه به
منظور ایجاد تغییرات موردنیاز در
ساختار تشکیالتی تربیت بدنی
دانشگاه
تهیة طرح ارتقای ساختار
تشکیالتی تربیت بدنی دانشگاه و
ارائه به واحدهای مرتبطِ دانشگاه،
به منظور اصالح ساختار تشکیالتی
تربیت بدنی دانشگاه
بررسی و تصویب ضرورت ارتقای
ساختار تشکیالتی در شورای
ورزشی دانشگاه و ارائة مصوبات به
واحدها و شوراهای ذیصالح
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ادامة جدول  .5اهداف استراتژيک ،سنجهها ،اهداف کمّی و برنامههای منظر دانشگاهی اداره کل تربیت بدنی
دانشگاه پیام نور
استراتژی

اهداف
استراتژيک

اهداف کمی
سنجه

ارتقای ساختار تشکیالتی تربیت بدنی در دانشگاه

ارتقای ساختار تشکیالتی تربیت بدنی به
مدیریت در استانها
ارتقای ساختار
تشکیالتی تربیت
بدنی به اداره در
مراکز و واحدها

سال
شروع

سال
پايان

تعداد مدیریت
تربیت بدنی

0

31
مدیریت

تعداد ادارة تربیت
بدنی

0

 300اداره

بهبود کیفیت و کمیت منابع انسانی ورزش دانشگاه

افزایش کیفیت منابع انسانی ورزش دانشگاه

تعداد کارشناسان
دارای مدرك
دکتری رشتههای
تربیت بدنی
تعداد کارشناسان
دارای مدرك
کارشناسی ارشد
رشتههای تربیت
بدنی
تعداد کارشناسان
دارای مدرك
کارشناسی
رشتههای تربیت
بدنی
تعداد کارشناسان
دارای مدرك
کاردانی
رشتههای تربیت
بدنی

0

دو
کارشناس

30
کارشناس

100
کارشناس

50
کارشناس

140
کارشناس

10
کارشناس

صفر

اقدامات و ابتکارات
جذب کارشناسان تربیت بدنی
موردنیاز برای تصدی پست
مدیریت تربیت بدنی استانی
تصویب و ایجاد پستهای مدیریت
تربیت بدنی در استانها در شورای
ورزش دانشگاه و ارائة مصوبات برای
تصویب در واحدها و شوراهای
ذیصالح
تصویب و ایجاد پست ادارة تربیت
بدنی در مراکز و واحدها و ارائة
مصوبات برای تصویب در واحدها و
شورای ذیصالح

ایجاد تسهیالت ادامه تحصیل
کارشناسان تربیت بدنی
اعطای تخفیف شهریه به
کارشناسان دانشجو
برگزاری دورهها و کارگاههای
آموزشی بالندگی منابع انسانی
حوزه ورزش
ارزیابی عملکرد منابع انسانی حوزة
ورزش
بهرهمندی از استادان و اعضای
هیئت علمی مجرب برای تدریس
در دورهها و کارگاههای آموزشی
تهیة فهرست کالسهای آموزشی
موردنیاز برای بالندگی منابع انسانی
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ادامة جدول  .5اهداف استراتژيک ،سنجهها ،اهداف کمّی و برنامههای منظر دانشگاهی اداره کل تربیت بدنی
دانشگاه پیام نور
استراتژی

اهداف
استراتژيک

اهداف کمی
سنجه
تعداد کارشناسان
دارای مدرك
دیپلم رشتههای
تربیت بدنی

سال

سال

شروع

پايان

پنج
کارشناس

اقدامات و ابتکارات

صفر

بهبود کیفیت و کمیت منابع انسانی ورزش دانشگاه

افزایش کیفیت منابع انسانی ورزش دانشگاه
ورزش دانشگاه

افزایش کمیت منابع انسانی

تعداد دورههای
آموزشی مدیریت
ورزشی

0

کیفیت منابع
انسانی تربیت
بدنی سازمان
مرکزی

 40درصد

کیفیت منابع
انسانی تربیت
بدنی استانها

 40درصد

کیفیت منابع
انسانی تربیت
بدنی مراکز و
واحدها

 30درصد

کیفیت دورههای
آموزشی مدیریت
تربیت بدنی

0

 68درصد

کیفیت دورههای
آموزشی

 50درصد

 90درصد

تعداد معاونان
تربیت بدنی

0

یک معاون

پنج دوره

 75درصد

 75درصد

 70درصد

جذب حداقل یک کارشناس تربیت بدنی برای مراکز و
واحدها
شناسایی کارکنان دارای تحصیالت رشتههای مختلف
تربیت بدنی در سطوح مختلف دانشگاه و انتقال آنها به
بخش تربیت بدنی در استانها ،مراکز و واحدها
ایجاد فرایند همکاری بیشتر اعضای هیئت علمی با
تربیت بدنی دنشگاه در سطوح مختلف

145

تدوين مدل اجرايی برنامه راهبردی ادارهکل تربیت بدنی ...

ادامة جدول  .5اهداف استراتژيک ،سنجهها ،اهداف کمّی و برنامههای منظر دانشگاهی اداره کل تربیت بدنی
دانشگاه پیام نور
استراتژی

اهداف
استراتژيک

اهداف کمی
سنجه

بهبود کیفیت و کمیت منابع انسانی ورزش دانشگاه

افزایش کمیت منابع انسانی ورزش دانشگاه

بهبود نظام فناوری در ورزش دانشگاه

افزایش میزان بهرهمندی از نرمافزارها و سختافزارها در ورزش دانشگاه

سال

سال

شروع

پايان

تعداد مدیرکلهای
تربیت بدنی
دانشگاه
تعداد مدیران
تربیت بدنی در
استانها
تعداد کارشناسان
مسئول تربیت
بدنی
تعداد کارشناسان
تربیت بدنی

یک
مدیرکل

سه
مدیرکل

0

 31مدیر

دو
کارشناس
مسئول
20
کارشناس

تعداد رؤسای اداره
تربیت بدنی

دو رئیس
اداره

70
کارشناسان
مسئول
80
کارشناسان
300
رئیس
اداره

50
کارشناس

300
کارشناس

 40درصد

 70درصد

100
سختافزار

300
سختافزار

سه
نرمافزار

10
نرمافزار

تعداد کارشناسان
تربیت بدنی در
واحدها
میزان بهرهمندی
از نرمافزارهای
مختلف در ورزش
دانشگاه
تعداد
سختافزارهای
موجود در ورزش
دانشگاه
تعداد نرمافزارهای
موجود در ورزش
دانشگاه

اقدامات و ابتکارات

برگزاری دورههای آموزشی نرمافزار
و سختافزار
ارتقای سطح کیفی سختافزارها و
نرمافزارهای مورداستفاده
تجهیز همة بخشهای تربیت بدنی
به سختافزار و نرمافزارهای
موردنیاز
نظاممندکردن انجام فعالیتهای
دانشگاه با اتوماسیون ادارای و
نرمافزارهای موجود
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ادامة جدول  .5اهداف استراتژيک ،سنجهها ،اهداف کمّی و برنامههای منظر دانشگاهی اداره کل تربیت بدنی
دانشگاه پیام نور
اهداف کمی
استراتژی

اهداف
استراتژيک

سنجه

سال
شروع

افزایش میزان
بهرهمندی از
نرمافزارها و
سختافزارها در
ورزش دانشگاه
افزایش تولید
بستههای دیداری
ـ شنیداری
آموزشی در
رشتههای مختلف
بهبودورزشی
نظام فناوری

تعداد فیلمهای
آموزشی تولیدشده در
رشتههای مختلف

افزایش دانش منابع انسانی نسبت به
استفاده از فناوری

میزان انجام
فعالیتهای ورزشی
دانشگاه بدون نرمافزار
میزان آشنایی منابع
انسانی با نرمافزارها
تربیت بدنی
میزان آشنایی منابع
انسانی با نرمافرارهای
آماری مرتبط با تربیت
بدنی

در ورزش دانشگاه

توسعة کارگاههای آموزشی مجازی در حوزة ورزش

تعداد کارگاههای
آموزشی مجازی
مدیریت ورزشی
تعدا د کارگاههای
آموزشی مجازی در
حوزة تربیت بدنی
(کالسهای آموزشی
در حوزههای مختلف)
تعداد کارگاههای
آموزشی مجازی دورة
مربیگری
تعداد کارگاههای
آموزشی مجازی دورة
داوری

اقدامات و ابتکارات
سال پايان

20
درصد

 50درصد

80
درصد

 95درصد

20
درصد

 60درصد

برگزاری دورههای آموزشی ،lisrel
AMOS ،spss

0

پنج فیلم
آموزشی

تهیة فیلمهای آموزشی رشتههای
مختلف ورزشی
برگزاری دورههای داوری به صورت
مجازی

0

 10کارگاه

0

 10کارگاه

0

پنج دوره

0

پنج دوره

برگزاری دورههای آشنایی با
نرمافزارهای تربیت بدنی و نرمافزارها
و سختافزارها

برگزاری کالسهای آموزشی موردنیاز
به صورت مجازی
برگزاری دورههای تئوری مربیگری به
صورت مجازی
برگزاری دورههای تئوری داوری به
صورت مجازی
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژهش حاضر تدوین مدل اجرایی برنامة راهبردی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با
کارت امتیازی متوازن بود .نتایج پژوهش نشان داد پنج استراتژی افزایش تعداد کرسیهای ملی و
بینالمللی مؤثر توسط نمایندگان دانشگاه ،بهبود سطح کیفی و کمی مسابقات ورزشی دانشگاه ،توسعه
مشارکت دانشجویان ،اعضای هیئت علمی و کارکنان در فعالیت ورزشی ،بهبود وضعیت ورزش همگانی،
بهبود وضعیت ورزش قهرمانی و حرفهای در منظر دانشگاهی ،استراتژی بهبود اعتبارات ورزشی دانشگاه
در منظر مالی ،چهار استراتژی بهبود وضعیت اماکن ،تأسیسات و تجهیزات ورزشی دانشگاه ،توسعة
نهضت داوطلبی در ورزش دانشگاه ،بهبود نگرش علمی در فعالیتهای ورزشی دانشگاه ،توسعة
محبوبیت دانشگاه در جامعه از طریق ورزش در منظر فرایندهای داخلی و سه استراتژی ارتقای ساختار
تشکیالتی تربیت بدنی در دانشگاه ،بهبود کیفیت و کمیت منابع انسانی ورزش دانشگاه ،بهبود نظام
فناوری در ورزش دانشگاه در منظر یادگیری و رشد قرار دارند .نتایج پژوهش با یافتههای طالبپور و
همکاران ( ،)1394کریس و همکاران ( ،)2006دلینی ( )2008و یابی و همکاران ( )2011که در
پژوهشهای اجراشده در ورزش دانشگاه های دیگر به چهار منظر فوق دست یافته بودند ،همخوانی
دارد؛ اما با بخشی از یافتههای کشاورز و همکاران ( ،)1392نژادسجادی و همکاران ( ،)1390کاپالن
و نورتون ( )2004که در پژوهش خود به منظر مشتری دست یافته بودند و تحقیق آلونسو و همکاران
( )2009با عنوان «سرمایهگذاری در ورزش با روش کارت امتیازی متوازن» همخوانی ندارد .زیرا در
تحقیق ایشان ،منظر مالی به منظر سهامداران و پرداختکنندة مالیات و منظر مشتریان به منظر
مصرفکنندگان و شهروندان تغییر یافته است که به نظر میرسد دلیل آن رویکرد درآمدزایی موجود
در آن پژوهش باشد که در ورزش دانشگاهی کشور فعالً چنین رویکردی وجود ندارد .ضمن اینکه در
پژوهش حاضر منظر مشتری به منظر دانشگاهی تغییر نام یافته است و از آنجا که در ورزش دانشگاهی
مشتریان همان دانشجویان هستند و تمام فعالیتها در راستای اجرای استراتژیهای مربوط به ورزش
دانشجویی است ،این تغییر نام منطقی به نظر میرسد .ازاینرو ،نظر به اینکه در پژوهش حاضر
راهبردهای تدوینشدة اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور در قالب چهار منظر تفکیک شده است،
به نظر میرسد با مشخصشدن ماهیت آنها امکان تعیین اهداف راهبردی و در ادامه ،تعیین سنجههای
منطقی برای اندازهگیری میزان اجرای برنامة راهبردی این اداره کل فراهم آید .بنابراین ،برای اجرای
برنامة راهبردی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور چهار منظر مالی ،دانشگاهی ،فرایندهای داخلی
و یادگیری و رشد وجود دارد؛ اما ضروری است که برای اجراییشدن استراتژیهای ورزش دانشگاه
پیام نور ،نخست در هر منظر استراتژیهای مربوط شناسایی و سپس اهداف استراتژیک ،اهداف کمی،
سنجهها و اقدامات متناسب با آن مشخص تدوین شود.
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بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،سنجههای مربوط به اجرای راهبردهای اداره کل تربیت بدنی دانشگاه
پیام نور برای کنترل دستیابی به استراتژیها و اهداف استراتژیک این اداره  139مورد به دست آمد
که نتایج پژوهش با بسیاری از یافتههای تحقیقات طالبپور و همکاران ( ،)1394کریس و همکاران
( ،)2006دلینی ( )2008و یابی و همکاران ( )2011که در پژوهشهای اجرا شده در ورزش
دانشگاههای دیگر به سنجههای مختلف و متناسب با سنجههای پژوهش حاضر دست یافته بودند،
همسو است .با مقایسة سنجههای پژوهش حاضر با سنجههای یادشده در ادبیات پیشینه میتوان به
این نتیجه دست یافت که عالوه بر اینکه سنجههای پژوهش حاضر با موارد گفتهشده در مدل اجرایی
راهبردهای اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور همخوانی دارد ،از هر دو نوع سنجة تابع و هادی
استفاده شده است .بنابراین ،میتوان دریافت که تحقیق حاضر توجه کافی به تعداد و تناسب سنجهها
با اهداف راهبردی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور داشته است .بنابراین ،با توجه به موارد
بیانشده ،هم اکنون مدیران ورزشی در اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور در اجرای راهبردهای
سازمان خود از ابزار الزم و متناسبی برخوردار گردیدهاند .چنین رویکردی اطمینان از میزان تحقق
برنامهها را برای مدیران فراهم میآورد و در صورت وجود هر گونه ضعف و کاستی در اجرای برنامه،
بازخوردهای کافی ،در دسترسِ اجراکنندگان برنامه خواهد بود تا تصمیمات الزم را برای اصالح و یا
سرعتبخشی اجرای برنامه بگیرند.
همچنین یافتههای پژوهش نشان داد در مدل اجرای برنامة راهبردی اداره کل تربیت بدنی  139هدف
کمی وجود دارد که نتایج پژوهش با یافتههای تحقیقات طالبپور و همکاران ( ،)1394کریس و
همکاران ( ،)2006دلینی ( )2008و یابی و همکاران ( )2011که در پژوهشهای اجراشده در ورزش
دانشگاههای دیگر به اهداف کمی مختلف دست یافته بودند ،همسو است .به طور کلی با استناد به
مبانی نظری کارت امتیازی متوازن میتوان گفت اهداف کمّی معموالً به سه روش اهداف ک ّمیِ
ی کوتاهمدت (اهداف کمی
بلندمدت (اهداف بیباکانه و بزرگ) ،اهداف کمّیِ میانمدت و اهداف کمّ ِ
فزاینده) طراحی میشوند (نیول .)2006 ،در اهداف کمّی بلندمدت ،اهداف بزرگ و زیبایی که
سازمانها به عنوان یک مکانیزم قدرتمند برای برانگیختن سازمان در جهت پیشرفت تعیین میکنند،
تشریح میشود .ایدة نهفته در این نوع اهدافِ کمّیِ بی باکانه و بزرگ این است که سازمان را در یک
چالش بزرگ و ماندگار بیندازد که با اقدامات معمول کسبوکار قابل دستیابی نباشد و در عوض
نیازمند تالشی عظیم باشد .در اهداف کمّی بیباکانه و بزرگ ،باید اهداف استراتژیکی وجود داشته
باشند و کل انرژی سازمان باید به آنها متمرکز شود؛ و الزم است با یک شیب مالیم به آن اهداف در
یک دورة زمانی بلندمدت دست یافت .با توجه به اینکه چنین اهدافی در مدلِ بهدستآمده برای اجرای
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برنامة راهبردی اداره کل تربیت بدنی وجود دارد ،به نظر میرسد امکان اجرای برنامة راهبردی اداره
کل با رویکرد کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت وجود داشته باشد.
در بخش آخر تحقیق یافتههای پژوهش نشان داد در مدل اجرای برنامة راهبردی اداره کل تربیت
بدنی دانشگاه پیام نور  141برنامة عملیاتی و ابتکار وجود دارد که نتایج پژوهش با یافتههای تحقیق
طالبپور و همکاران ( ،)1394کریس و همکاران ( ،)2006دلینی ( )2008و یابی و همکاران ()2011
که در پژوهشهای اجراشده در ورزش دانشگاههای دیگر به اقدامات و ابتکارات مختلف دست یافته
بودند ،همسو است .در واقع روش کارت امتیازی متوازن این زمینه را برای اداره کل تربیت بدنی
دانشگاه پیام نور به وجود میآورد که اقدامات ،ابتکارات و برنامههای عملیاتی متناسب و متوازن با هر
منظر ،هر استراتژی و هر هدف استراتژیک را تعیین کند و پاسخگوی سؤاالتی مانند چه کاری باید
انجام گیرد؟ چگونه باید انجام گیرد؟ چه موقع باید انجام شود؟ و چه کسی آن را انجام دهد؟ باشد .به
عبارت دیگر ،با تدوین این اقدامات ،هر بخش از اداره کل دانشگاه پیام نور به طور کامل از مسئولیتها
و وظایف خود و زمان و نحوة اجرای آن برای موفقیت در عرصههای ملی و بینالمللی آگاه میگردند.
به نظر میرسد تا کنون به دلیل نبودِ مدل اجرایی برنامة راهبردی در اداره کل تربیت بدنی دانشگاه
پیام نور ،ترجمة راهبردها به برنامههای بلندمدت انجام نشده است که چنین ترجمهای که حاوی
سنجههای مناسب و اهداف کمّی تعیینشده است ،میتواند اجرای اقدامات بهدستآمده را تسهیل
کند و منجر به دستیابی به چشمانداز تدوینشده در برنامة راهبردی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه
پیام نور در بخش کمّی و کیفی گردد.
به بیان دیگر ،تدوین برنامة راهبردی در اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور برای اجراییشدن نیاز
به یک مدل اجرایی کارآمد داشته است که برای این منظور مدل کارت امتیازی متوازنِ تدوینشده
برای اجرای برنامة راهبردی این اداره کل ،به دلیل وجود اهداف راهبردی ،سنجهها ،اهداف کمی و
اقدامات و ابتکارات مناسب ،این امکان را به مدیران ورزش دانشگاه پیام نور میدهد که با یک دید
علمی اجرای راهبردهای تدوینشدن را تسهیل کنند و به رونق ورزش در این دانشگاه ادامه دهند .در
آخر ،بنا بر موارد بیانشده ،مدیران تربیت بدنی در اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با بهرهمندی
از مدل ارائهشده ،دیگر بیم اجرانشدن راهبردهای سازمان خود را نخواهند داشت و مدل ارائهشده
میتواند موانع مربوط به اجرانشدن استراتژی را در ورزش این دانشگاه بزرگ کشور برطرف سازد.
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Abstract
The purpose of this study was to developing application strategic model of physical
education general administration of Payame Noor University through balanced
scorecard. The present study is a mixed method of qualitative and quantitative research.
The statistical population consists 200 of the previous and present managers and human
resources of the general administration of physical education, and experts who were
familiar with BSC. On the basis of Morgan table, 132 persons were randomly selected of
research samples. The qualitative interview and self-made questionnaire were used as
investigation tools. Validity of the questionnaire was confirmed by 15 experts and their
reliability were studied in a pilot study with 30 subjects and calculated as 0.82
respectively. For quantitative analysis, description statistical methods and inferential
statistics such as chi-square, and K-S, Chronbach’s alpha were used and for qualitative
analysis logical inductive reasoning method was used. The results showed that the
general administration of physical education of Payame Noor University has four
perspectives, such as the financial perspective, the collegiate perspective, the internal
process perspective, and the learning & growth perspective, 44 strategic objectives, 139
measurements, 139 qualitative objectives, and as well as 141 initiatives and actions.
Ultimately it can be concluded that, suggested model has potentiality of being applied in
practicing strategies of physical education general administration of Payame Noor
University.

Keywords: strategic Plan, Physical Education General Administration, Payame Noor
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