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 چکیده 

 جامعة .رزش دانشگاه آزاد اسالمی بودمعاونت و موقعیت راهبرديهدف از انجام این پژوهش تعیین 

و  هااستان همة در آزاد اسالمی بدنی دانشگاهن تربیتئوالمس ،آماري شامل مدیران، کارشناسان

ها ، نمونهآماري نفر(. با توجه به محدودبودن جامعة 46تعداد = ) مدیریت ورزشی بودند اساتید

سنجی نامه، نظرپرسش ،پیشینه ،از اسناد ،هاآوري دادهبراي جمع هدفمند انتخاب شدند. صورتبه

توسط خبرگان  سوات نامهرسشروایی صوري پ ،استفاده شد و همچنینجلسات شوراي راهبردي  و

مرحله در قالب جلسات متعدد و چندین  ،سپس .( تأیید شد91/0ونباخ )و پایایی آن ازطریق آلفاي کر

 شناسایی براي .شدند بنديرتبه و ییدتهدید تأ 17فرصت و  13ضعف،  16 ،قوت 18، راهبرديتحلیل 

استفاده  ماتریس ارزیابی عوامل خارجی از ماتریس ارزیابی عوامل داخل و ،راهبرديو تعیین جایگاه 

که  مشخص شد ،خارجی و یل ماتریس ارزیابی عوامل داخلیو تشک تحلیلواز تجزیه که پس شد

. این امر بیانگر آن است قرار دارد ي رقابتیراهبردمعاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی در موقعیت 

خارجی با تهدید  عوامللحاظ هاي آن برتري دارند و ازدرونی این معاونت بر ضعفهاي که قوت

تا  رقابتی باشندباشد و راهبردها بیشتر از نوع اي گذاري باید توسعه؛ بنابراین، هدفهستندرو هوبر

 دست یابد. شدة خودتعیین بهتر بتواند به اهداف ازپیش هرچه معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی

  

تحلیل  ،معاونت ورزش ،دانشگاه آزاد اسالمی مدیریت ورزشی، ،راهبردي برنامة :واژگان کلیدی
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 مقدمه
بدنی هستند که در چهارچوب هاي جسمی و تربیتمختلفی از فعالیت هايي صورتهاي امروزورزش

ري و پرورش فک ، موجبهاي فردي و اجتماعی آنتربیت هر جامعه و همراه با ارزشونظام تعلیم

بدنی تربیت شامل ،پرورشی (. ورزش1393سلحشور،زاده و شوند )نمازيجسمی کودکان و جوانان می

 ها و مؤسسات آموزش عالی کشور است؛و ورزش در واحدهاي آموزش رسمی اعم از مدارس، دانشگاه

ه در واحدهاي شامل تمام افرادي است کآل، جامعة هدف ورزش پرورشی ، در وضعیت ایدهبنابراین

(. ورزش 1382ورزش،  هستند )سند راهبردي نظام جامع توسعة آموزش رسمی مشغول تحصیل

زش هاي ورفعالیتشود. فرایند ورزش پرورشی محسوب میهاي اصلی دانشجویی یکی از بخش

 آوردنکه با فراهمهستند آن  دنبالبه ،یتربیتویند ورزش تعلیماعنوان بخشی از فردانشجویی به

هاي تفریحی و رقابتی دانشجویان را در موقعیت همةو ایجاد محیط و فرصت مناسب،  هاي الزمزمینه

هایی براي تقویت جسم، همگام با ، برنامههاگویی به نیازهاي اساسی آند و با پاسخنسالم قرار ده

 ،سالم ةعیابی به جامتدس. (1391الهی، اکبري یزدي و حمیدي،  پرورش روح تأمین کند )حمیدي،

از  ،و تولیدي ورافزایش بهره برايکشور و بهبود وضعیت نیروي کار بهبود وضعیت فرهنگی و اخالقی 

 پور)جوادي استرویکرد آن افزایش سالمتی  نیتریرویکردهاي کالن ورزش دانشجویی است که اصل

 اول جایگاه کسب به، 1404 در افق ایران اسالمی جمهوري اندازچشمسند  در (.1391 و سعیدنیا،

 مؤسساتو  هادانشگاهاست. بدیهی است که  شده دیتأک غرب آسیا در جنوب فناوري و علمی اقتصادي،

ی، بدنتیترب ،. همچنیننقش ممتاز و کلیدي ایفا کنند اندازچشمدر تحقق این  توانندیمآموزش عالی 

 دستیابی براي و کارآمد مؤثر يابزارهااز  یکی عنوانبه تواندیمسالمتی دانشجویان  يورزش و ارتقا

 راهبردهاي تدوین بتوانند با بایدمدیران این حوزه  با این توضیح، قرار گیرد. مدنظرهدف آرمانی  این به

ریزي دقیق و اصولی این هدف، برنامهتحقق راستاي باشند. در سهیم اندازچشم این تحقق در اثربخش،

آورد که کنترل را آسان وجود میزي، اهداف و استانداردهایی را بهریکننده باشد. برنامهتواند کمکمی

به (. 1384وند و اعرابی، مؤثر ممکن نیست )آقازاده، نظامی ریزي، کنترلبدون برنامه کند. درواقع،می

است.  آشکاري زندگی بشر هاحوزهمدیریت در تمام  لیبدیبو  مؤثرامروزه نقش  ،نظراناعتقاد صاحب

تمامی  معتقد است که اگر بر اثر یک واقعه ،اقتصادان شهیر انگلیسی ،1آلفرد مارشال ،راستادرهمین

دیري  ،امور باشند رأساما مدیرانی شایسته در  ،و امکانات جهان دستخوش نابودي شوند هاثروت

، یکی ردیگعبارت(. به1386ي، نصرآباد)رحمانی و  پدیدار شود دوبارهنخواهد پایید تا رونق و توسعه 

عنوان یکی از ضروریات یافته، توجه به دانش مدیریت بهویژگی کشورهاي توسعه نیتربرجستهاز 

اجتماعی است. رخدادهاي چند دهة گذشته همراه با  -اقتصادي و رشدبالمنازع پیشرفت، توسعه 

                                                 
1. Alfered Marshal 
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ي متداول هابرنامهصرف بر  ، به این صورت هستند که با تکیةهاسالدر این  ایجادشدهنیازهاي جدید 

توجه  ،قبل ، از سه دهةرونیازا ها و نیازها مقابله و همگامی کرد؛با این رخداد توانینمو غیرمنعطف، 

پناهی، جلب شده است )سیف ي راهبرديزیربرنامهنظران به مدیریت و مدیران اجرایی و صاحب

ها د که سازماننوجود دار ديریزي راهبرهاي زیادي براي برنامه(. مدل1390گودرزي و حمیدي، 

ریزي کنند. در اینجا به چندین مدل مهم برنامهها استفاده میاساس شرایط و مقتضیات خود از آنبر

که داراي هشت مرحله است. از دیدگاه برایسون، این هشت  ،1مدل برایسون شود.اشاره می راهبردي

(. مدل 1384گیري و ارزیابی عملکرد برنامه منتهی شوند )طیبی و ملکی، مرحله باید به اجرا، نتیجه

(. 1393است )دیوید،  م به الگوي جامع مدیریت راهبردياین مدل موسو است که 2دیگر، مدل دیوید

خاص مدل  ی شده است. ویژگیمعرف ریزي راهبرديعنوان یک مدل دیگر برنامهبه 3مدل فلیپس

(. 1390پور، شوند )سلطانبر اهداف استخراج میمستقیماً مبتنی راهبردها ،که در آن فیلیپس این است

و شامل هفت مرحله است هاي بزرگ طراحی شده که براي سازمان ، مدلی است4مدل تایلور

هاي مختلفی ارائه مدل ،ریزي راهبرديدر رابطه با فرایند برنامه ،طورکلی(. به1387زاده، )خسروي

 بررسی هستند. با مقایسةها قابلبودن آنها و دولتی و غیرانتفاعیسازمان که با توجه به اندازۀ اندشده

توان ادعا کرد ها میهاي ظاهري و جزئی آننظر از تفاوتصرف ،ریزي راهبرديهاي مختلف برنامهمدل

وتحلیل محیط تعیین مأموریت سازمان، تجزیه گانةشامل مراحل سهوعی نها بهاین مدل که همة

مانند بررسی وضعیت  هاییسازمان هستند و همگی موضوع نیز تعیین راهبردهايداخلی و خارجی و 

را وتحلیل شرایط بیرونی و درونی سازمان تجزیه هاي کنونی ود سازمان، بررسی اهداف و راهبردموجو

در  ي راهبرديزیربرنامهیند اند. در فرامدنظر قرار دادهاست را  (SWOT) 5که همان تحلیل سوات

با  و شوندي بیرونی سازمان شناسایی میدهایو تهد هافرصتنیز ي داخلی و هاضعفو  هاقوتها، مدل

براي دستیابی به این  د. همچنین،نشویمبراي آن تدوین  بلندمدتسازمان، اهداف  تیمأمورتوجه به 

ي از ریگو بهره هاقوتکه با تکیه بر  دنشویمانتخاب یی هاراهبرد، ي راهبرديهانهیگزاهداف، از بین 

باعث موفقیت  را از بین ببرند و از تهدیدها پرهیز شود تا درصورت اجراي درست هاضعف، هافرصت

 داخلی و خارجی سازمان دارنداي به محیط ها توجه ویژهاین مدل .(10، 1393دیوید، ) شوندسازمان 

ابی به اهداف یریزي براي دستها و تهدیدها سعی در برنامهفرصتضعف، نقاطقوت و نقاط و با شناسایی

داخلی  محیط هاسازمان ،طریق آنفرایندي است که از ، مدیریت راهبردياساسبلندمدت دارند؛ براین

                                                 
1. Bryson 

2. David 

3. Philips 

4. Taylor 

5. Strong, Weaknesses, Opportunity, Threats 



 1396، آذر و دي 45مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                                96
 

خود را  ، مسیر راهبردياینبر. عالوهکنندیمو از آن شناخت کسب  کنندو خارجی خود را تحلیل می

شده کمک در رسیدن به اهداف تعیین هاآنبه که  کنندیمیی را خلق هاراهبردو  کنندمیي گذارهیپا

که سرعت،  کندمی( بیان 2014) 1ننیو براین،(. افزون1390، پناهی و همکارانسیف) ندنکیم

 شماربه هاسازمان موفقیت جدید قواعد ازجمله ،يریپذانطباق و مستمر ي، یادگیريریپذانعطاف

 خاطربه باید ،اما؛ شودمحسوب می ضروري امري متمایزراهبرد  تدوین یک ،شرایط این در .ندیآیم

 سازمان درآید. اجرابه یدرستبه که آوردیم ارمغانبه رقابتی مزیت راهبرد تدوین که هنگامی داشت

 برخوردار آن اجراي و راهبرد طراحی براي الزم سرعت و درست بینش از که شد خواهد موفق هنگامی

 از استفاده با و خود بیرونی و درونی محیط شرایط برحسب ورزشی يهاسازمان ،راستادرهمین. باشد

 ،تقویتی و مکتشف ي،اتوسعه نوآورانه، راهبردهاي از مختلف میزان به ،ي راهبرديزیربرنامه یندفرا

خود  اهداف به دستیابی و تحوالت این با رویارویی براي رقابتی وضعیت و هابرنامه تیبا جذاب مطابق

درصدد طراحی  ها، کشورهاي مختلفبا توجه به این ویژگی(. 1994 ،2لت و اسلکتیبا (اندکرده استفاده

 موضوعورزشی نیز از این  يهاسازمان بنابراین، ؛اندهاي خود برآمدهبراي سازمان راهبرديریزي برنامه

ورزشی نشان  يهابررسی عملکرد برخی از سازمان اند.کردهراستا حرکت دراین و یستندمستثنا ن

هداف خود از مدیریتی قوي و و دستیابی به ا تیکه براي انجام مأمور ییهاکه آن سازمان دهدیم

مختلف مانند ورزش قهرمانی  يهاتیدر فعال نداهتوانست ،انداستفاده کرده راهبردي يزیربر برنامهمبتنی

(. 1390،زادهخسرويدست یابند ) يریگچشم يهاتینیاز به موفقمنابع مورد نیو همگانی و تأم

ورزشی  يهامیت عنوان یک الگوي موفق اشاره کرد؛ زیرا،به جنوبیبه ورزش کرۀ توانیم ،راستادرهمین

 پکن و رتبة 2008هفتم در المپیک  ، به رتبةآتن 2004نهم در المپیک  این کشور توانستند از رتبة

هاي عنوان یکی از بخشزۀ ورزش دانشجویی بهحو بررسی لندن دست یابند. 2012 کیالمپپنجم در 

. ، به ورزش دانشجویی توجه بیشتري شده استهاي اخیرکه در دهه دهدیمورزش پرورشی نشان 

ي دانشجویی و دانشجویان قهرمان هامیتحضور  و منظم ورزش دانشجویی يهاگیلبرگزاري همچنین، 

کالج )بیانگر توجه به ورزش دانشجویی در کشورهاي پیشرفته است ،ي و ملیانطقهمي هاگیلجهان در 

، چندین پژوهش در داخل و خارج کشور انجام راستا. درهمین(NCAA ،2010 3ملی انجمن ورزشی

هاي جامع و راهبردي و شناسایی عوامل درونی و بیرونی ضرورت و فواید کاربرد برنامهکه مبین  اندشده

 اشاره کرد.این موارد توان به میاز این مطالعات، که  هاي متولی ورزش دانشجویی هستندسازمانبراي 

هاي ( دریافتند که مدیریت توسعه و زیرساخت1394کیانی )رنژاد، گوهررستمی و پومنافی، رمضانی

                                                 
1. Niven 

2. Thibault and Slak 

3. National Collegiate Athletic Association  
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نی، رمضادر پژوهشی، مشارکت ورزشی دانشجویان هستند.  ترین عوامل مؤثر بر توسعةمهمتوسعه، 

هشت قوت، دانشگاه شاهرود،  بدنیتربیت مة راهبردي ادارۀبا هدف طراحی برنا( 1393اندام و آقایی )

تهدید اساسی را شناسایی کردند. براساس تحلیل ماتریس ارزیابی نه ضعف، هفت فرصت و هشت 

راهبردي تدافعی بدنی دانشگاه شاهرود در جایگاه تربیت ، مشخص شد که ادارۀعوامل درونی و بیرونی

(WT( قرار دارد. گودرزي، فراهانی و گودرزي )پژوهشی1392 ) ا هدف طراحی و تدوین راهبرد ب

نشان  هاآنمطالعة نور انجام دادند. نتایج بدنی دانشگاه پیامکل تربیتتوسعة ورزش دانشجویی ادارۀ

. قرار دارد (SO)1تهاجمی  عیتنور در موقبدنی دانشگاه پیامکل تربیتداد که ورزش دانشجویی ادارۀ

بدنی تربیتکه  شگاه علوم پزشکی جهرم بیان کردبدنی دانتربیت ( در تبیین راهبرد1390افروزه )

ها از فرصت ،بدنی عمومیواحدهاي تربیتاست و  جة زیاد و فقدان برنامة راهبرديداراي بود ،دانشگاه

با استفاده از ماتریس وي  ،. همچنینحوزه هستند، از تهدیدهاي این هاي مرتبط با ورزشرشتهو نبود 

بدنی دانشگاه توصیه کرد و تشکیل تهاجمی را براي تربیت راهبرد (IE)2ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

هاي ورزشی را ازجمله راهبردهاي برنامه شهرستان و استان و نیز تمرکز بر ورزش دانشگاهی کمیتة

ورزش دانشگاهی شهرستان را فرصتی براي ارتقاي  تشکیل کمیتة ، وينهایتشده اعالم کرد. درتعیین

هاي مفرح را گام مهمی در توسعة ورزش همگانی در ترویج ورزش راهبرد و ،بدنی دانشگاهتربیت

 اسالمی ورزش دانشجویی جمهوري»( با عنوان 1390) حمیدي و همکاران دانشگاه دانست. در پژوهش

سالم براي مشارکت  هاي برابر و گسترش محیطایجاد فرصت، «توسعه انداز و راهبردهايایران: چشم

شده است.  ایران مطرح اسالمی انداز ورزش دانشجویی جمهوريچشم رزشی،دانشجویان در فعالیت و

ي اختیارات اجرایی، حاکمیت برنامة محوري در نهادهاي سازي و واگذار، توسعة خصوصیهمچنین

و ایجاد واحدهاي استانی ورزش دانشگاهی ایران، تقویت فدراسیون ملی ورزش دانشجویی  زیرمجموعة

اماکن ورزشی با اولویت دختران دانشجو و تقویت نظام کارآفرینی و نهضت داوطلبی ورزش  آن، توسعة

. حسینی، حمیدي و ترین راهبردها درراستاي توسعة ورزش دانشجویی کشور هستندمهم، دانشجویی

یک از عوامل داخلی و خارجی، تحلیل و تشکیل ماتریس ارزیابی هرو( پس از تجزیه1391) تجاري

 3کارانهاسالمی در منطقة محافظهآزاد  ه راهبردي ورزش دانشجویی دانشگاهکه جایگا کردندبیان 

(WO) .تدوین برنامة»در پژوهشی دیگر با عنوان ( 1393) حسینی، حمیدي و تجاري قرار دارد 

هاي عملیاتی دانشگاه آزاد اسالمی ترین برنامهمهم ،«ش دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمیعملیاتی ورز

لزوم تقویت نقش و جایگاه ورزش را درراستاي توسعة ورزش دانشجویی، این موارد معرفی کردند: 

                                                 
1. Aggressive  

2. Internal, External  

3. Conservative  
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بدنی شگاه تربیتجایگاه دان يطریق ارتقاالمللی ازدانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی در ورزش ملی و بین

ویر این دانشگاه در سطح عمومی بهبود تص اعتماد در سطح ملی،اي و قابلعنوان یک سازمان حرفهبه

شگاه. افزایش کیفیت برگزاري مسابقات در سطح دانهاي ورزشی و ارتباط با فدراسیون يطریق ارتقااز

قدمت زیاد دانشکده و که ( نشان داد 2009) 1بدنی مونتکالرتربیت دانشکدۀ SWOTوتحلیل تجزیه

قوت و کمبود اعتبارات و امکانات، ضعف مالی بعضی از ترین نقاطاز مهم ،وجود استادان مجرب

. هستند ضعف دانشکدهترین نقاطاز مهم ،هاي دانشگاهدانشجویان و ضعف در همکاري بین دانشکده

ورزشی و از تهدیدهاي ر و افزایش بازاریابی هاي باالتتوان به آموزش دورههاي موجود میاز فرصت

در  اشاره کرد. شدهکدۀ یادهاي مختلف با دانشنبودن دانشکده و رقابت تنگاتنگ دانشکدهمهم به پویا

هایی ، قوتSWOT( با استفاده از تحلیل 2013) 3پوپا، 2ورزش دانشگاهی کشور رومانی راهبردي برنامة

خدمات ورزشی، کیفیت مطلوب  یی مانند کیفیت مناسب ارائةها؛ قوتهایی را شناسایی کردو ضعف

ال و وجود هاي سطح باعملکرد منابع انسانی موجود، کیفیت باالي خدمات ورزشی در دانشگاه

ها دهی نامناسب فعالیتهاي همچون سازمانسازمانی مناسب مدیریت مرکزي و ضعف راهبردهاي

گیري نامناسب از ها، عدم کاربرد و بهرهبلندمدت دانشگاهمدت و میان نداشتن راهبردهاي دلیلبه

نیز هاي سطح پایین و خدمات ورزشی در دانشگاه ، کیفیت نامناسب عملکرد و ارائةمدیریت راهبردي

براین، دانشگاهی. افزونکزي ورزش و رابطه با نهادهاي پیشمناسب با مدیریت مرعدم رابطة 

هاي عنوان یکی از مؤلفهکارشناسان از ورزش دانشجویی بهی همچون عدم شناخت کاف تهدیدهایی

-هاي اضافی و فوقها از بودجهورزش دانشگاه بدنی و ورزش، تخصیص بودجةاساسی نظام ملی تربیت

. ندهاي ورزشی شناسایی شدها براي مدیریت پایگاهگذاري اندک دانشگاهمیزان سرمایهنیز  العاده و

، ورزش دانشگاهی رومانی این راهبردها را مدنظر قرار SWOTوتحلیل جزیهبا توجه به ت ،زمینهدراین

هاي کارگیري اصول سازمانات ورزش دانشگاه رومانی با بهسازي روند اصالحداده است: پیاده

کسب افتخارات ورزشی دانشجویان در سطح ملی و  تیک، بهبود کیفیت خدمات ورزشی برايدموکرا

المللی، استفادۀ و بین هاي ملیها با توجه به تقویم رقابتهاي ورزشی دانشگاهفعالیت المللی، توسعةبین

 ها، توسعةدر دانشگاه مدیریت راهبردي هاي بازاریابی، توسعةفعالیت بهینه از منابع انسانی، توسعة

)پوپا،  رزشیهاي وها براي مشارکت در فعالیتآن یجاد انگیزه در دانشجویان و ترغیباها با هدف برنامه

ربیت نیروي انسانی هاي خدماتی در تعنوان سازمانها و مؤسسات آموزش عالی بهدانشگاه (.2013

 رند. همچنین، هدایت و رهبري آیندۀعهده دانقش مهمی بر و پیشرفت کشور، متخصص در توسعة

                                                 
1. Montclair State University 

2. Romanian University Sports 

3. Popa 
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رو، براي ازاین کنند؛که امروز در دانشگاه تحصیل میرقم خواهد خورد جامعه به دست دانشجویانی 

هاي جسمانی و از فعالیت ،هاي آموزشی و پژوهشیکنار فعالیتکارآمدبودن نیروي انسانی باید در

نژاد و لسانی، مند شوند )حیدريتفریحی کمک گرفت تا دانشجویان بتوانند از کیفیت زندگی سالم بهره

 در ؤثرم یبدنتیارات تربورزش دانشجویی هر کشور به وجود اد یرشد و بالندگدیگر، بیانبه(. 1388

 يهاتیاز کیفیت فعال ،دانشگاهیورزشی بین يهاتیاست. رویدادها و فعالوابسته ها یک از دانشگاههر

انجام ها دانشگاه یبدنتیترب هايهکه این امر توسط ادار دنریگیت مأها نشدانشگاهرون ورزشی د

 ،این ادارات شدۀو وظایف محول هاتیمسئول مهم و نیز انجام اثربخشامر این  کردنو محقق شودمی

 (.1388، و همکاران )حمیدي استهدفمند، غیراصولی و ناکارآمد و  راهبردي ةبدون داشتن برنام

دانشگاه آزاد اسالمی است که ادارۀ امور ورزش در این دانشگاه را ي هامعاونتیکی از  ،معاونت ورزش

از ادارۀکل به معاونت ارتقا ساختار سازمانی ورزش دانشگاه آزاد اسالمی ، 1392در سال عهده دارد. بر

کز مر 400ي و مدیریت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی را در زیربرنامهاین معاونت،  ،حاضریافت. درحال

ورزش همگانی،  دانشجو در حوزۀهزار  700میلیون و  یکپوشش و واحد دانشگاهی با جمعیت تحت

 يي ورزش همگانی و قهرمانی کارکنان و اعضاهابرنامه ،عهده دارد. همچنیني براحرفهقهرمانی و 

که  رسدیمنظر به کند؛ بنابراین،میرا هدایت و رهبري  نفر هزار 100ر ب بالغی با جمعیتی علمئتیه

ترین اهمیت ورزش در بزرگ دهندۀنشان ،گرفتن معاونت ورزش در ساختار دانشگاه آزاد اسالمیقرار

اعضاي هزار  هاده دانشجو، ی به این تعداد بسیار زیادرسانخدماتکه  دانشگاه حضوري جهان است

منطبق با منابع و  راهبردي ، نیاز به برنامةبزرگ دانشگاه آزاد ی و کارکنان خانوادۀعلمئتیه

 کند،یم دوچندانرا  مسئلهآنچه اهمیت این  .کندیم آورالزام شیازپشیبي این معاونت را هاتیظرف

از اعضاي کاروان اعزامی به  درصد 50که ياگونهبه ؛جایگاه رفیع ورزش در دانشگاه آزاد اسالمی است

تیم ورزشی  20 ،. همچنیندادندیمرا دانشجویان این دانشگاه تشکیل  1ریودوژانیرو 2016المپیک 

قهرمانی ، پنج عنوان نایبعنوان قهرمانی 12که  ي ایران حضور داشتنداحرفهي هاگیلاین دانشگاه در 

و معاونت ورزش بر  امنائتیه دیتأکراستا، اند. درهمینکردهاحراز  94را در فصل  و یک عنوان سوم

ي زیربرنامهتوجه و  در این حوزه، ضرورت ي متعددهابرنامهگسترش ورزش همگانی و قهرمانی و اجراي 

 راهبردي مراحل تدوین برنامة نیتريدیکلیکی از  ،نیبنابرا کند؛یمنمایان  شیازپشیبرا  بلندمدت

این  کهیدرصورت. استاین معاونت  تعیین موقعیت راهبردي ،معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی

و موجب انحراف معاونت ورزش  شده مناسب نباشندهاي تدوینراهبرد ،ی تعیین نشوددرستبهجایگاه 

 وضعیت از آگاهی . با این توضیحات،ابع مختلف خواهد شدمن رفتنهدرموجب بهشوند، از مسیر درست 

دانشگاه آزاد  ورزش معاونت مدیران حوزۀ براي ،مطلوب وضعیت به رسیدنبراي  يزیربرنامه و موجود

                                                 
1. Rio de Janeiro 
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ورزش دانشگاه آزاد  براي توانیم فاصله این گرفتندرنظر است که با بدیهی .اسالمی ضروري است

به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر  بنابراین، با توجه کرد؛ ارائه یبلندمدت و مؤثرراهبردهاي  اسالمی

و تهدیدهاي معاونت ورزش  هافرصت، هاضعف، هاقوتدرصدد است تا با مطالعه و بررسی وضع موجود، 

 .آن را تدوین کند یگاه راهبرديو جا گاه آزاد اسالمی را شناسایی کنددانش

 

 شناسی پژوهشروش
 ،هدف لحاظانجام شد و به راهبرديناي مطالعات مبتحلیلی است که بر -توصیفی ،پژوهشروش این 

؛ یعنی، اصلی نفعانذياز متشکل  جامعة آماري پژوهش. آیدشمار میبهکاربردي  مطالعات از نوع

بدنی دانشگاه ئوالن تربیتستادي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی، مس مدیران و کارشناسان حوزۀ

ها مدیریت ورزشی کشور بودند که از آن اساتیدو تعدادي از  هاي کشوراستان آزاد اسالمی در همة

شمار انتخاب شدند. صورت کلهنفر بودند که ب 46 هاي آمارينظرسنجی شده است. تعداد کل نمونه

آوري ابزار جمع پیشینه و نظرسنجی استفاده شد. اي، اسناد،منابع کتابخانه از ،هاآوري دادهبراي جمع

نظر و پایایی تن از استادان صاحب که روایی آن توسط چند بود ايساختهمحقق ةنامرسشپ ،هاداده

، هاقوتسؤال درزمینة بررسی  59شامل  نامهیید شد. پرسش( تأ91/0) لفاي کرونباخاستفاده از آآن با 

اي لیکرت اسالمی بود که در طیف نه گزینهد معاونت ورزش دانشگاه آزا هايو تهدید ها، فرصتهاضعف

شوراي  ها، نظرهاينامهطریق پرسشآمده ازدستههاي بشد. همچنین، با استفاده از داده تهیه

ها و تهدیدهاي کلیدي معاونت ورزش ها، فرصتها، ضعفقوتهاي تیم پژوهش، راهبردي و دیدگاه

از ماتریس  ،شناسایی و تعیین جایگاه راهبردي برايبندي شدند. شگاه آزاد اسالمی تعیین و اولویتدان

و ماتریس  2، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، ماتریس عوامل داخلی و خارجی1ارزیابی عوامل داخلی

 .اي استفاده شدنه خانه

، به و با توجه به میزان اهمیت ها فهرست شدندو ضعف هاماتریس ارزیابی عوامل داخلی، ابتدا قوتدر

با توجه به میزان  ،مجموع این ضرایب برابر با یک باشد. سپسهرکدام امتیاز داده شد که باید 

دو براي  یک ونمرات یک تا چهار اختصاص داده شد ) از نمرۀبه هرکدام از این عوامل تأثیرگذاري، 

ضریب آن در  ،ملنهایی هر عا ، براي تعیین نمرۀها(. در ادامهچهار براي قوت سه وو نمرات ها ضعف

 ها و تهدیدها فهرست شدندماتریس ارزیابی عوامل خارجی، ابتدا فرصت در ،همچنین .ضرب شد رتبه

مجموع این ضرایب برابر با یک باشد.  ، به هرکدام امتیاز داده شد که بایدو با توجه به میزان اهمیت

یک تا چهار اختصاص داده شد  رتبة از ، به هرکدام از این عواملگذاريبا توجه به میزان تأثیر ،سپس

                                                 
1. Internal Factor Evaluation Matrix 

2. External Factor Evaluation Matrix 
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 ،نهایی هر عامل ، براي تعیین نمرۀها(. در ادامهچهار براي فرصت سه وو دو براي تهدیدها  )یک و

آن ثیر تأضریب ،هاضریب اهمیت هریک از گویه نتعیی مبناي معیارضرب شد.  رتبهضریب آن در 

 هاي استاندارد بود.شاخص اساسبر و فرایند کلی گویه

، یکی از . این ماتریسیین موقعیت راهبردي استفاده شداي براي تعخانه براین، از ماتریس نهافزون

. در این روش، بعد از تعیین امتیاز عوامل است گیري کلی سازمانهاي تعیین جهتپرکاربردترین روش

اساس مناسب بر ايهراهبرد و شوندمی وارد داخلی و خارجی، این امتیازها در ماتریس داخلی و خارجی

هاي این یک از خانهد. قرارگرفتن سازمان در هرنشوموقعیت سازمان در این ماتریس تعیین می

این  ةخاننه  یک ازکند. بسته به اینکه سازمان در کدامآن را تعیین می راهبرديماتریس، رویکرد 

کاهش، هاي راهبردجود یا رشد و ساخت، حفظ و نگهداري وضع مو هايراهبرد دماتریس قرار گیرد، بای

العات اط ها و ارائةوتحلیل داده، براي تجزیهدر این پژوهش ،همچنین .کندرا اتخاذ  اللواگذاري و انح

افزار نرمو ضریب آلفاي کرونباخ ازطریق  جدول هاي فراوانی، نمودار،از شاخص ،توصیفی

 استفاده شد.  1اساس.پیاس.

 

 نتایج 
 1/13کارشناسان حوزۀ ستادي  ،درصد4/3 مدیران ارشدنتایج حاصل از آمار توصیفی نشان داد که  

هاي از نمونه درصد 2/15اساتید مدیریت ورزش  ودرصد  4/67ها بدنی استانمدیران تربیت ،درصد

 ،یمدرک کارشناسداراي درصد 6/19 ،از این تعدادبراساس میزان تحصیالت،  پژوهش را تشکیل دادند.

درصد داراي مدرک  9/23درصد دانشجوي دکتري و  7/8 ،ارشدکارشناسیداراي مدرک  درصد 8/47

 و هافرصت ضعف،نقاط قوت،نقاط اولیة فهرست ،هاي پژوهشبراساس یافته بدنی بودند.دکتري تربیت

 و باز نامةپرسش از حاصل هايداده از استفاده با معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی، هايتهدید

 دستبه بیرونی و درونی به محیط مربوط عوامل از هریک اهمیت مربوط به پاسخ ،بسته نامةپرسش

در این  .اولیه استخراج شد فهرست و بازنگري شدند ،ها در جلسات شوراي راهبرديکه این داده آمد

 ،. سپسگردیدند ها به فهرست اضافهشدند و برخی گویهها حذف یا تعدیل ، بعضی از گویهجلسات

 16قوت و  18، در قالب ار بر معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمیاخلی تأثیرگذفهرست نهایی عوامل د

معاونت ورزش  هايها و ضعفقوتفهرست  ،دوو شمارۀ  یکهاي شمارۀ جدولدر  .شد ضعف تعیین

 .است زاد اسالمی نشان داده شدهآدانشگاه 

 

                                                 
1. SPSS 
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 آزاد اسالمیدانشگاه  قوت معاونت ورزش نقاط -1جدول 

 

 آزاد اسالمیدانشگاه  ضعف معاونت ورزشنقاط -2جدول 

 هاضعف ردیف

 در معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی راهبردي نداشتن برنامة 1

 ورزش دانشگاه آزاد( سامانهدر معاونت ورزش ) نداشتن بانک جامع اطالعات 2

 برابر تغییر در ساختار جدید دانشگاه آزادمقاومت در 3

 هابدنی در استانن تربیت)پست( مناسب براي مسئوال نداشتن جایگاه 4

 نامناسب از فضاهاي ورزشی واحدهاي دانشگاهی یدرآمدزای 5

 علمی دانشگاهنبود بودجة مشخص براي ورزش کارکنان و اعضاي هیئت 6

 استفادۀ نامطلوب و نامناسب از فضاها و تجهیزات ورزشی دانشگاه 7

 علمی متخصصاستفادۀ ناکافی از اعضاي هیئت 8

 واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمیبدنی نیروي انسانی متخصص در بخش تربیتکمبود  9

 هاقوت ردیف

 آزاد اسالمیدانشگاه ایجاد معاونت ورزش در ساختار  1

 توانمند و سرشناس کشور در حوزۀ ستادي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی وجود مدیران ورزشی 2

 اي در دانشگاه آزادهاي برتر حرفهدراختیارداشتن تیم ورزشی در لیگ 3

 دانشجوییهاي مدون در ورزش وجود آیین نامه و دستورالعمل 4

 هاي دانشگاهوجود ورزشکاران نخبه در تیم 5

 مشخص در دانشگاه آزاد اسالمی وجود سرانة ورزش دانشجویی 6

7 
المللی توسط دانشجویان بین مسابقاتو  مسابقات ورزشی دانشجویان جهانشده در هاي کسبموفقیت

 دانشگاه آزاد

 کشور تأثیرگذاري ورزش دانشگاه آزاد اسالمی بر ورزش 8

 بین دانشجویان برگزاري رویدادهاي ورزشی منسجم در حوزۀ ورزش همگانی و قهرمانی در 9

 بدنی عمومی براي دانشجویانوجود واحدهاي درس تربیت 10

 وجود منابع انسانی متخصص در واحدهاي دانشگاهی 11

 افزاري در واحدهاي دانشگاهیوجود منابع سخت 12

 امناي دانشگاه آزاد از حوزۀ ورزشحمایت جدي هیئت 13

 وجود تسهیالت ویژه براي قهرمانان ورزشی در ورزش دانشگاه 14

 محور در ارائة خدمات به ورزش آقایان و بانوان در حوزۀ ورزش دانشگاهو عدالت نگاه متوازن 15

 بدنی در دانشگاه آزادهاي تربیتها و دانشکدهوجود متعدد گروه 16

 المللیدانشگاه آزاد اسالمی در برگزاري رویدادهاي ورزشی در ابعاد ملی و بینتوانمندي  17

 دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمیهزار 700و میلیون یک حضور بیش از 18
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 آزاد اسالمیدانشگاه  ضعف معاونت ورزشنقاط -2جدول ادامه 

 هاضعف ردیف

10 
بدنی و علوم ها با مدیران گروه آموزشی تربیتبدنی دانشگاهمالت مدیران تربیتبودن تعامناسبنا

 ورزشی

11 
 نامة سرانةها با توجه به بخشبرگزاري مسابقات و اعزام هاي داراي دانشجوي کمتربراياستان ناتوانی

 ورزشی

 بدنی دانشگاه آزادواحدهاي تربیت بودن منابع انسانی متخصص درانگیزهبی 12

 اماکن و فضاهاي ورزشی در برخی از واحدهاي دانشگاهی بودن سرانةپایین 13

 توجهی به نهضت داوطلبی در ورزش دانشگاه آزادکم 14

 ورزش معاونت ورزش نداشتن حامی مالی پایدار در حوزۀ 15

 ورزش در دانشگاه آزاد اسالمی توجهی به تبلیغات در حوزۀکم 16

  

 13، در قالب ار بر معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمیفهرست نهایی عوامل خارجی تأثیرگذ ،همچنین

نت ها و تهدیدهاي معاوفرصت ،چهارو شمارۀ  سه هاي شمارۀجدولدر  .تهدید تعیین شد 17فرصت و 

 .داده شده است نشاناسالمی ورزش دانشگاه آزاد 
 

 هاي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمیفرصت -3 جدول

 هافرصت ردیف

 ایران اسالمی راسیون ملی ورزش دانشگاهی جمهوريوجود فد 1

 هاي ورزشی فدراسیونوجوانان، کمیتة ملی المپیک و وجود وزارت ورزش 2

 هایار در استانورزش خیرانوجود  3

 در جامعهوجود استعدادهاي ورزشی  4

 کشور به ورزش دید مثبت مسئوالن بلندپایة 5

  1آسیا هاي دانشجویی در سطح قارۀو برنامه دانشجویان جهانی مسابقاتبرگزاري منظم  6

 جمعیت جوان کشور 7

 مردمجذابیت ورزش براي عموم  8

 هاي کلی( سیاست 44بند ) ششم توسعه تأکید بر توسعه و ارتقاي ورزش دانشجویی در قانون برنامة 9

 زیر ساخت هاي ورزشی گسترده سایر دستگاهی متولی ورزش و نهادهاي دولتی و عمومی 10

 برگزاري المپیادهاي ورزشی در ورزش دانشجویی کشور 11

 دانشگاه آزاد تصور مثبت ورزش کشور از ورزش 12

 هاوجود اساتید، مربیان، داوران، مدیران و متخصصان در ورزش استان 13

                                                 
1. AUSF 



 1396، آذر و دي 45مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                                104
 

 هاي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمیتهدید -4جدول 

 

 معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی موقعیت راهبرديعیین ت

عوامل  نهایی نمرۀجمع  و 58/2 عوامل داخلی به مقدار نهایی نمرۀجمع  ،ي پژوهشهابراساس یافته

شمارۀ ها در شکل . نتیجة یافته(شش و پنج هاي شمارۀ) جدولمحاسبه شد  42/2به مقدار خارجی 

 خدمات حفظ و توسعة موقعیت وضعیت موجود معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی را در موقعیت ،یک

گذاري باید هدف ،معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمیگذاري است که هدفاین دهد و بیانگر نشان می

شدۀ خود تعیینبهتر به اهداف ازپیشرقابتی باشند تا هرچهباشد و راهبردها بیشتر از نوع اي توسعه

دانشگاه آزاد اسالمی را  معاونت ورزش خارجی –ماتریس ارزیابی داخلی  یکدست یابد. شکل شمارۀ 

 دهد.نشان می

 

 

 تهدیدها ردیف

 ورزش دانشجویی گذار در حوزۀنبود یک نهاد مقتدر سیاست 1

 میان جوانانمخدر در گرایش به تفریحات ناسالم و مواد افزایش میزان 2

 شغلی ، ازجمله مشکالت درسی، معیشتی، ادامة تحصیل و آیندۀحد دانشجویانازمشغلة بیش 3

 هازش همگانی در جامعه و رسانهبرابر ورهاي ورزش قهرمانی دربودن جنبهپررنگ 4

 نبودن ورزش در بین دانشجویاننهادینه 5

 موانع فرهنگی و اجتماعی در مشارکت بانوان در ورزش  6

 تعدد مراکز آموزش عالی در کشور 7

 افزایش قیمت محصوالت و خدمات ورزشی 8

 هاي ورزش دانشجویینبود تعامالت مناسب بین سازمان 9

 هاي اجتماعی متعددوجود شبکه 10

 از ورزش دانشگاهی و دانشجویی هاي دولتی و خصوصی به حمایت مالینداشتن شرکتتمایل 11

 هانامناسب اخبار ورزش دانشجویی ازطرف رسانه پوشش 12

 تغییر سبک زندگی و تحرک کم افراد 13

 کاهش نرخ رشد جمعیت 14

 هاي ورزشیزدگی دانشجویان براي شرکت در فعالیتحوصلگی و دلبی ،کمبود انگیزۀ الزم 15

 هاي ورزش کشور با ورزش دانشگاه آزادتعامل و همکاراي نامناسب سازمان 16

 وجود موانع مختلف در جذب حمایت حامیان مالی و حق پخش تلویزیونی  17
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 اسالمیمعاونت ورزش دانشگاه آزاد ( IFE) 1ارزیابی عوامل داخلی -5 جدول

 عنوان عامل ردیف
ضریب 

 اهمیت
 رتبه

 نمرة

 نهایی

 0/20 4 0/05 آزاد اسالمیدانشگاه ایجاد معاونت ورزش در ساختار  1

2 
ستادي معاونت  سرشناس کشور در حوزۀ و وجود مدیران ورزشی توانمند

 ورزش
0/05 4 0/20 

 0/20 4 0/05 دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمی هزار700و  میلیون یکحضور بیش از 3

 0/20 4 0/05 ورزش دانشجویی در دانشگاه آزاد اسالمی وجود سرانة 4

 0/20 4 0/05 وجود منابع انسانی متخصص در واحدهاي دانشگاهی 5

 0/15 3 0/05 افزاري در واحدهاي دانشگاهیوجود منابع سخت 6

 0/15 3 0/05 بدنی عمومی براي دانشجویانواحدهاي متعدد درس تربیت وجود 7

8 
 ورزش همگانی و قهرمانی در ري رویدادهاي ورزشی منسجم در حوزۀبرگزا

 بین دانشجویان
0/05 3 0/15 

 0/09 3 0/03 ورزش امناي دانشگاه آزاد از حوزۀحمایت جدي هیئت 9

10 
 و هاخانم بهی خدمات ورزش در ارائةدانشگاه آزاد ر محوو عدالتنگاه متوازن 

 آقایان
0/03 3 0/09 

 0/03 3 0/01 بدنی در دانشگاه آزادهاي تربیتها و دانشکدهوجود متعدد گروه 11

 0/03 3 0/01 اي در دانشگاه آزادهاي برتر حرفهداشتن تیم ورزشی در لیگدراختیار 12

 0/03 3 0/01 هاي مدون در ورزش دانشجوییو دستورالعمل هانامهوجود آیین 13

 0/03 3 0/01 گذاري ورزش دانشگاه آزاد اسالمی بر ورزش کشورتأثیر 14

15 
مسابقات ورزشی دانشجویان جهان و مسابقات شده در هاي کسبموفقیت

 سیایی و جهانی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمیآ
0/01 3 0/03 

 0/03 3 0/01 قهرمانان ورزشی در ورزش دانشگاه وجود تسهیالت ویژه براي 16

17 
دهاي ورزشی در ابعاد ملی و توانمندي دانشگاه آزاد اسالمی در برگزاري رویدا

 المللیبین
0/01 3 0/03 

 0/03 3 0/01 هاي دانشگاهوجود ورزشکاران نخبه در تیم 18

 0/10 2 0/05 نبود برنامة راهبردي در معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی 19

 0/10 2 0/05 اطالعات در معاونت ورزش )سامانه ورزش دانشگاه آزاد(نداشتن بانک جامع  20

 0/10 2 0/05 مقاومت دربرابر تغییرات در ساختار جدید دانشگاه آزاد 21

 0/10 2 0/05 هابدنی در استاننداشتن جایگاه )پست( مناسب براي مسئوالن تربیت 22

 0/10 2 0/05 دانشگاهیدرآمدزایی نامناسب از فضاهاي ورزشی واحدهاي  23

                                                 
1. Internal Factor Evaluation  
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 ( معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمیIFEارزیابی عوامل داخلی ) -5ادامه جدول 

 عنوان عامل ردیف
ضریب 

 اهمیت
 رتبه

نمرة 

 نهایی

 0/03 1 0/03 علمی دانشگاهنبود بودجة مشخص براي ورزش کارکنان و اعضاي هیئت 24

 0/03 1 0/03 نامطلوب و نامناسب از فضاها و تجهیزات ورزشی دانشگاه استفادۀ 25

 0/03 1 0/03 علمی متخصصاستفادۀ ناکافی از اعضاي هیئت 26

27 
بدنی واحدهاي دانشگاه آزاد تخصص در بخش تربیتکمبود نیروي انسانی م

 اسالمی
0/03 1 0/03 

28 
ها با مدیران گروه آموزشی دانشگاهبدنی تربیتبودن تعامالت مدیران نامناسب

 بدنیتربیت
0/03 1 0/03 

29 
ها با برگزاري مسابقات و اعزام هاي داراي دانشجوي کمتر براياستان ناتوانی

 ورزشی نامة سرانةتوجه به بخش
0/01 1 0/01 

 0/01 1 0/01 بدنی دانشگاه آزادواحدهاي تربیت بودن منابع انسانی متخصص درانگیزهبی 30

 0/01 1 0/01 اماکن و فضاهاي ورزشی در برخی از واحدهاي دانشگاهی بودن سرانةپایین 31

 0/01 1 0/01 توجهی به نهضت داوطلبی در ورزش دانشگاه آزادکم 32

 0/01 1 0/01 ورزش معاونت ورزش حامی مالی پایدار در حوزۀنداشتن  33

 0/01 1 0/01 ورزش در دانشگاه آزاد اسالمی توجهی به تبلیغات در حوزۀکم 34

 2/58 - 1 جمع کل

 

 ورزش دانشگاه آزاد اسالمی( معاونت EFE) 1خارجیارزیابی عوامل  -6جدول

 عاملعنوان  ردیف
ضریب 

 اهمیت
 رتبه

 نمرة

 نهایی

 0/20 4 0/05 جمعیت جوان کشور 1

 0/20 4 0/05 جذابیت ورزش براي عموم مردم 2

 0/20 4 0/05 ورزش کشور از ورزش دانشگاه آزادتصور مثبت  3

4 
هاي کلی سیاست 44ورزش دانشجویی در بند  تأکید بر توسعه و ارتقاي

 ششم برنامة
0/05 4 0/20 

5 
متولی ورزش و  هايهاي ورزشی گستردۀ سایر دستگاهزیرساخت

 نهادهاي دولتی و عمومی
0/05 4 0/20 

6 
 هاي دانشجوییو برنامه دانشجویان جهانی مسابقاتگزاري منظم بر

 درسطح قاره آسیا
0/03 3 0/09 

                                                 
1. External Factor Evaluation  
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 ( معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمیEFEارزیابی عوامل خارجی ) -6ادامه جدول

 عنوان عامل ردیف
ضریب 

 اهمیت
 رتبه

نمرة 

 نهایی

 0/09 3 0/03 در جامعهوجود استعدادهاي ورزشی  7

 0/09 3 0/03 ورزش دانشجویی کشوربرگزاري المپیادهاي ورزشی در  8

9 
ها فدراسیون ملی المپیک، د نگرش مثبت وزارت ورزش، کمیتةوجو

 ورزش دانشجوییاز حمایت  درزمینة
0/03 3 0/09 

 0/09 3 0/03 ایران اسالمی راسیون ملی ورزش دانشگاهی جمهوريوجود فد 10

 0/06 3 0/02 هادر ورزش استانوجود اساتید، مربیان ، داوران ، مدیران و متخصصان  11

 0/06 3 0/02 هایار در استانورزش وجود خیران 12

 0/06 3 0/02 کشور به ورزش دید مثبت مسئوالن بلندپایة 13

 0/10 2 0/05 ورزش دانشجویی گذار در حوزۀنبود یک نهاد مقتدر سیاست 14

 0/10 2 0/05 میان جوانانمخدر در گرایش به تفریحات ناسالم و مواد افزایش میزان 15

16 
، ازجمله مشکالت درسی، معیشتی، ادامة حد دانشجویانازمشغلة بیش

 شغلیتحصیل و آیندۀ 
0/05 2 0/10 

17 
بر ورزش همگانی در جامعه و براهاي ورزش قهرمانی دربودن جنبهپررنگ

 هارسانه
0/05 2 0/10 

 0/10 2 0/05 نبودن ورزش در بین دانشجویاننهادینه 18

 0/03 1 0/03 تعدد مراکز آموزش عالی در کشور 19

 0/03 1 0/03 افزایش قیمت محصوالت و خدمات ورزشی 20

 0/03 1 0/03 مشارکت در ورزش موانع فرهنگی و اجتماعی 21

 0/03 1 0/03 هاي ورزش دانشجویینبود تعامالت مناسب بین سازمان 22

 0/03 1 0/03 هاي اجتماعی متعددوجود شبکه 23

24 
از ورزش  هاي دولتی و خصوصی به حمایت مالیتمایل نداشتن شرکت

 دانشگاهی و دانشجویی
0/02 1 0/ .02  

 0/02 1 0/02 هانامناسب اخبار ورزش دانشجویی ازطرف رسانه پوشش 25

 0/02 1 0/02 تغییر سبک زندگی و تحرک کم افراد 26

 0/02 1 0/02 کاهش نرخ رشد جمعیت 27

28 
زدگی دانشجویان براي شرکت در حوصلگی و دلکمبود انگیزۀ الزم ، بی

 هاي ورزشیفعالیت
0/02 1 0/02 

 0/02 1 0/02 هاي ورزش کشور با ورزش دانشگاه آزادتعامل و همکاري نامناسب سازمان 29

 0/02 1  0/02 خش تلویزیونیدر جذب حمایت حامیان مالی و حق پ وجود موانع مختلف 30

 2/42 - 1 کلجمع 
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 معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی ( IEداخلی )ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و  -1شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه
 ضعف، 16 قوت، 18داراي اسالمی ورزش دانشگاه آزاد  ،در وضعیت کنونی ،هاي پژوهشیافتهاساس بر

ها را که سازمان آنهستند کنترلی هاي قابلفعالیتها، قوتتهدید کلیدي است.  17فرصت و  13

مزایاي رقابتی یا  ها،قابلیت هاي متمایز،شایستگی ،هامانند مهارت ؛دهدبسیار عالی انجام میصورت به

 ،اعرابیوندو  یآقازاده، نظام)کند می استفادهراهبرد  ها براي انتخاب یکمنابعی که سازمان از آن

هایی نشان داد که معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی از قوت نتایج پژوهشها، در بخش قوت .(1384)

سرشناس  و ورزشی توانمندآزاد اسالمی، وجود مدیران دانشگاه ایجاد معاونت ورزش در ساختار  چون

دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمی، وجود هزار 700و میلیون از یک ستادي، حضور بیش  کشور در حوزۀ

واحدهاي دانشگاهی افزاري در حدهاي دانشگاهی و وجود منابع سختسانی متخصص در وامنابع ان

 ریزي راهبرديحوزۀ برنامهدر  شدههاي انجامهایی از پژوهشاین نتایج با بخش. خوردار استبر

، الهی ، اکبر یزدي  حمیدي(، 1391) افروزه (،2006) 1یادانشــگاه هوســتون ویکتورمانند ها دانشگاه

 (1392نژاد )ي و علیوارس نژاد،( و حیدري1392) گودرزيو ، فراهانی گودرزي ، (1391) حمیديو 

هاي ورزش دانشگاه راهبرددر تدوین  (1391) و همکاران حمیدي ،راستای دارد. درهمینخوانهم

                                                 
1. University of Houston, Victoria 
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ترین مهماز یکی عنوان ها را بهمتخصص و باتجربه در ورزش دانشگاه وجود نیروهاي کیفیعامل  ،دولتی

 و مهم نقش ،هادانشگاه ورزش در متخصص نیروهاي وجودکه  رسدمی نظربه .ها بیان کردندقوت

 1و استونهوس و پمبرتون خصوصبه زمینه،. درایندارد ورزش دانشجویی گسترش و توسعه در ثريمؤ

 متخصص انسانی نیروي ویکم،بیست قرن در هاسازمان برتري و موفقیت عوامل از یکی که ندمعتقد

قوت موجود از ، نقاطهاي پژوهش، با توجه به یافتهاین(؛ بنابر2000استون هوس،  و پمبرتون) است

ها ها بر ضعفبهینه از آن عاونت ورزش دانشگاه آزاد باید با استفادۀارزشمندي است که م هايظرفیت

که  هستندکنترلی هاي قابللیتفعا ،ضعفتوجه به مبانی نظري پژوهش، نقاط باو تهدیدها غلبه کند. 

هاي فقدان شایستگی ،هامانند فقدان مهارت ؛دهدبسیار ضعیف انجام می صورتها را بهسازمان آن

 که عواملی چون نبود برنامة ، نتایج نشان دادهادر بخش ضعف (.1392 اعرابی،) فقدان منابع یامتمایز 

بدنی در کمبود نیروي انسانی تربیت ،جامع اطالعاتنداشتن بانک  بلیغات،توجهی به تکم ،راهبردي

ترین از مهم ،افزارياکافی از منابع انسانی و سختن نداشتن حامی مالی و استفادۀواحدهاي دانشگاهی، 

(، 1391) و همکاران (، حمیدي1391افروزه )هاي پژوهش هایی ازبا بخش این نتایج .بودندها ضعف

و  (1392)و همکاران  نژادحیدري، (1392) و همکاران گودرزي (،1392) گلوندي دوست وعلی ،زارع

توسعة  راهبردهايدر تدوین ( 1392) و لسانیحیدري  .همسو است( 1393) رمضانی و همکاران

ورزش دانشجویی  دررسانی و عدم اطالع توجهی به تبلیغاتکم ،هاي دولتیورزش دانشجویی دانشگاه

و کریم  سقازاده ،خصوص اهمیت این موضوعدر .بیان کردند ضعفنقاطترین از مهم عنوان یکیبه را

 تاکنون انسان حیات که است بزرگی انقالب با رویارویی ،داریم قرار آن در ما که عصريدندقمعت خانی

 و )سقازاده است هاانسان زندگی بر هارسانه پدیدۀ سلطة عصر، ارتباطات عصر است؛ دیده خود به

 هاي، با روشرسانی و انعکاس رویدادهاي ورزشیاطالع ،تبلیغات با این توضیحات، (.1386 ،خانیکریم

 ،بنابراین ؛دنسمت ورزش سوق دهها را بهو آن ایجاد انگیزه در دانشجویان شوندند باعث نتوامختلف می

 راهبردهايشایسته است تا معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی با مدیریت مناسب و استفاده از 

که خارج از  هستندعوامل مثبتی  ،هافرصت حداقل برساند.ها را ازبین برد یا به، این ضعفشدهارائه

 (.1388، زاده)خسروي شودمند ها بهرهاز مزایاي آن تواندسازمان می ،اما هستند؛کنترل سازمان 

وجود فدراسیون  ی مانندهایمعاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی از فرصت هاي پژوهش،براساس یافته

از  ي ورزشیهاو فدراسیون ملی المپیک وجوانان، کمیتةورزش ملی ورزش دانشگاهی، حمایت وزارت

دید مثبت  در جامعه،وجود استعدادهاي ورزشی  ها،یار در استانورزشوجود خیران  ورزش دانشجویی،

جمعیت جوان و  ورزشی دانشجویان جهانمسابقات  کشور به ورزش، برگزاري منظم مسئوالن بلندپایة

 راهبرد تدوین و طراحی»در پژوهشی با عنوان  .(1392 ،و همکاران گودرزي) کشور برخوردار است

                                                 
1. Pemberton & Stonehouse 
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 و 1 عمومی بدنیتربیت دروس وجود ،«نور پیام دانشگاه بدنیتربیت کلۀادار دانشجویی ورزش توسعة

 علوم وزارت هايمصوبه و متفاوت سنی هايدامنه در دانشجوییزیاد  جمعیت دراختیارداشتن ،2

بنابراین،  ها دانستند؛ترین فرصتنور را از مهمپیام دانشگاه با هادانشگاه سایر اساتید همکاري برمبنی

ها براي از این فرصت ،هاي خودقوت معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی با اتکا به شایسته است که

عوامل منفی خارج از کنترل  تهدیدها، بهره جوید. هارساندن تهدیدها و ضعفحداقلبردن یا بهازبین

 ،زادهخسروي) دهندرا بروز می آورزیانوقایع و نتایج  ،طور بالقوههایی هستند که بهسازمان یا موقعیت

گاه آزاد اسالمی قرار دارند، از پیش روي معاونت ورزش دانشکه  یبخش تهدیدهایدر  نتایج (.1388

ورزش  گذار در حوزۀاند از: نبود یک نهاد مقتدر سیاستروند و عبارتشمار میترین تهدیدها بهمهم

ازحد گرایش به تفریحات ناسالم و موادمخدر در میان جوانان، مشغلة بیش دانشجویی، افزایش میزان

ها، رسانه ور جامعه هاي ورزش قهرمانی در برابر ورزش همگانی دبودن جنبهدانشجویان، پررنگ

 و نبودن ورزش در بین دانشجویان، موانع فرهنگی و اجتماعی در مشارکت بانوان در ورزشنهادینه

 ،(1391) و همکاران گودرزي با نتایج مطالعات. این نتایج افرادتغییر سبک زندگی و تحرک کم

ضروري  ،بنابراین ؛همخوانی دارد( 1393) ( و رمضانی، اندام و آقایی1392)و همکاران نژاد حیدري

هاي ها و فرصتریزي مناسب و استفاده از قوتش دانشگاه آزاد اسالمی، با برنامهمتولیان ورز که است

 ،راهبرديدر بخش تحلیل موقعیت رساندن این تهدیدها برآیند. حداقلبردن یا به، درصدد ازبینموجود

ونت ورزش معابی عوامل داخلی، نمرۀ براساس ماتریس ارزیاآمده حاکی از آن است که دستهنتایج ب

 ،چنینهم ها برتري دارند.ها بر ضعفقوت ،لحاظ درونی، ازایناست؛ بنابر 58/2دانشگاه آزاد اسالمی 

برتري ظ بیرونی لحا، ازایناست؛ بنابر 42/2ارزیابی عوامل خارجی، نمرۀ این معاونت  بر اساس ماتریس

اي ارزیابی عوامل درونی و ، براساس ماتریس نه خانهمجموعدر دهد.ها را نشان میتهدیدها بر فرصت

 راهبردي که وضعیت موجود معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی در موقعیتمشخص شد  (IE) بیرونی

ST .ورزش دانشگاهموقعیت راهبردي  (1392) ، حمیدي و علیدوستزارع ،راستاایندر قرار دارد 

 (1389) ،حمیدي و تجاريی حسین ،همچنین دانستند. ST وضعیترا در  دانشگاه شهید بهشتی

گودرزي  زمینه،درهمین .کردندبیان  WOموقعیت  را در آزاد اسالمی ورزش دانشگاهموقعیت راهبردي 

 و همکاران رمضانیو نیز،  SO وضعیت رانور پیام ورزش دانشگاهموقعیت راهبردي ( 1392و همکاران )

موقعیت  ،«بدنی دانشگاه شاهرودادارۀکل تربیت راهبردي تدوین برنامة»عنوان ( در پژوهشی با 1393)

به نمرات نهایی حاصل  ، با توجهبنابراینکردند؛ اعالم  WT  موقعیت راهبرديدانشگاه را در ورزش این 

موقعیت ، معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی در آمده از پژوهشدستهونی و بیرونی باز ماتریس در

 والن ورزش دانشگاه آزادگذاري مسئمعنی است که هدفقرار گرفته است که بدین ST راهبردي

، دیگربیانبه .بیشتر از نوع رقابتی باشند ،ي انتخابیهاراهبردهايو  اي باشداسالمی باید توسعه
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، شدهتعیین موقعیت راهبرديبایـد بـا توجه به اسالمی  دانشگاه آزادورزش معاونت مسئوالن 

هاي موجود، ها و فرصتحداکثري از قوت با استفادۀاي متمرکز سازند کـه گونههـاي خـود را بهبرنامـه

بهتر چه، این معاونت هرا از این رهگذرت ها غلبه کنندو بر آنحداقل برسانند ها را بهتهدیدها و ضعف

 د. انداز دست یابشده در چشممترسی د به اهدافبتوان

می را با رویکرد زاد اسالآراهبردي معاونت ورزش دانشگاه موقعیت  ،پژوهش حاضرنتایج  ،کلیطورهب

درست این جایگاه از اهمیت زیادي برخوردار است، نتایج حاصل  که تعیینعلمی تدوین کرد. ازآنجا

اثربخش یاري کند و از هدررفتن  راهبردهايرا در تدوین  معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمیتواند می

است  این از حاکی ،دانستیمآنچه تاکنون درمورد این پژوهش مختلف این بخش جلوگیري کند.  منابع

که ، ازآنجااماکنند؛ از قواعد مشابهی تبعیت می مختلف ايهمراحل تعیین موقعیت راهبردي سازمانکه 

وضعیت با شناسایی این پژوهش  هايفردي دارد، یافتهمحیط داخلی و خارجی منحصربه هر سازمانی

که این حوزه  کند، نتایجی را ارائه میزاد اسالمیآموجود و جایگاه راهبردي معاونت ورزش دانشگاه 

انداز شده در چشماهداف تعییندستیابی به  و خوبی اجرا کندرا بهخود  راهبردي نامةیند برابتواند فر

 .را تسهیل کند
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Abstract 

This study aims at determining the Strategic position of the sport chancellor in 

Islamic Azad University. 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. It implies that 

the internal strengths of this vice-presidency are strengths than its weaknesses, 

and concerning the external factors, it faces some threats. therefore, the aiming 

should be developmental and the strategies should be competitive ones. so that 

this unit can gain its predetermined goals.  
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* Corresponding Author                                                  Email: najafi6019@yahoo.com 


