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چکیده
هدف از تحقيق حاضر ،طراحی برنامۀ راهبردی ادارۀ کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان بر اساس سند
چشمانداز  1404بود .اين تحقيق از نوع زمينهيابی است که به روش توصيفی -تحليلی و به شکل ميدانی
انجام گرفت .جامعۀ آماری را  84نفر از رؤسای پرديسهای دانشگاه فرهنگيان ،کارشناسان شامل مدير
کل تربيتبدنی و معاونين و کارشناسان ادارۀ کل و متخصصان و نخبگان رشته تربيتبدنی در دانشگاه
فرهنگيان تشکيل دادند .ابزار جمعآوری اطالعات شامل مصاحبه و پرسشنامه باز و بسته بود که روايی
و پايايی پرسشنامه توسط اساتيد و صاحبنظران مديريت ورزشی تأييد گرديد .اطالعات بهدست آمده
بر اساس نقطه نظرات شورای راهبردی  12قوت 11 ،ضعف 12 ،فرصت و  11تهديد نهايی گرديد .به منظور
بررسی توزيع نرمال دادهها ،از آزمون کولموگروف -اسميرنوف و برای تجزيه و تحليل دادهها ،عالوه بر
شاخصهای توصيفی از آزمون فريدمن و ماتربس ارزيابی درونی و بيرونی استفاده گرديد .بر اساس نمره
نهايی  2/56ماتريس عوامل داخلی و نمره  2/57ماتريس عوامل خارجی و محاسيات الزم موقعيت
راهبردی ادارۀ کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان تهاجمی شناسايی شد .با بهرهمندی از تحليل سوات،
 3استراتژی در برابر نقاط قوت داخلی و فرصتهای بيرونی 3 ،استراتژی در برابر نقاط قوت داخلی و
تهديدات بيرونی 3 ،استراتژی در برابر نقاط ضعف داخلی و فرصتهای بيرونی و  2استراتژی در برابر
نقاط ضعف داخلی و تهديدات بيرونی و در مجموع  11استراتژی شناسايی و بر اساس ماتريس کمی
برنامهريزی راهبردی در سه بخش استراتژیهای قوت داخلی و فرصتهای بيرونی اولويتبندی شدند.
واژگان کلیدی :برنامه راهبردی ،دانشگاه فرهنگيان ،ادارۀ کل تربيتبدنی ،سند چشمانداز 1404

1. Email: mehdiahmadiyan.jelodari@gmail.com
2. Email: Shahramalam@yahoo.com
3. Email: V_nowzari@yahoo.com

254

پژوهش در ورزش تربيتی ،دوره  ،7شماره  ،17پاييز و زمستان 1398

مقدمه
امروزه با توجه به دستيابی به اهداف و چشماندازی که سازمانها و کشورها برای خود ترسيم میکنند
و همچنين تغييرات و تحوالتی که در محيط پدید آمده است تحليل استراتژی سازمان از جایگاه
ویژهای برخوردار است (نظری ،احسانی و ساکت.)1393 ،
ورزش دانشجویی به عنوان بخشی از فرآیند ورزش تعليم و تربيت در پی آن است که با فراهم آوردن
زمينههای الزم و ایجاد محيط و فرصت مناسب ،کليه دانشجویان را در موقعيتهای تفریحی و رقابتی
سالم قرار دهد و با پاسخگویی به نيازهای اساسی آنان ،برنامههایی برای تقویت جسم همگام با پرورش
روح تامين کند (حسينی ،حميدی و تُجاری )1393 ،و همچنين بخش مهمی از اهداف بلندمدت
توسعه ملی در بخش ورزش و جوانان است (منافی ،رمضانینژاد ،گوهررستمی و دستوم.)1396 ،
دانشگاه فرهنگيان بخش بزرگی از تربيت دانشجو-معلمان را بر عهده داشته و از این قاعده مستثنا
نيست .بنابراین ارائه خدمات ورزشی مختلف به چنين افرادی نيازمند وجود مأموریتی مشخص برای
ورزش دانشجویی و نيز آمادهسازی چشماندازی شفاف در افق زمانی مشخص است .یكی از مهمترین
اقدامات برای انجام رسالت و مأموریت اداره کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان و اثربخشی فعاليتهای
آن استفاده از برنامهریزی استراتژیك است.
با توجه به اینكه سازمانها با تغيير و تحوالت مختلف محيطی بيرونی مانند عوامل سياسی ،اقتصادی،
اجتماعی ،و تكنولوژیكی ،رقبا ،ذینفعان ،نهادهای دولتی ،واسطههای مالی ،اتحادیهها ،عرضهکنندگان،
همچنين عوامل درونی مانند عوامل مدیریتی ،مالی ،بازاریابی ،خدمات ،تحقيق و توسعه و سيستم
اطالعات رایانهای و متغيرهای سازمانی ،فنی و فردی مواجهاند (تيلور ،دوئرتی و مك گراو.)2015 1،
به این ترتيب سازمانها با حرکت در مسير تكامل و پيشرفت خود ،به تدریج بر ضرورت برنامهریزی
در امور زیربنایی و زیرساختی واقف شدهاند و آن را به منزله ابزاری در خدمت مدیریت بهينه و استفاده
حداکثری از ظرفيتهای موجود مورد توجه قرار دادهاند (هراکلوس .)2014 2،در این راستا ،سيستم-
های سازمانی برای موفقيت باید از نوعی برنامهریزی بهره گيرند که آیندهنگر و محيطگرا باشد ،به
طوریکه ضمن شناسایی عوامل محيطی ،در افق زمانی بلندمدت تأثير آنها بر سازمان و نحوة تعامل
سازمان با آنها را مشخص کند (رشيدلمير ،دهقان قهفرخی و رشيدلمير .)1392 ،این نوع برنامهریزی،
در واقع همان برنامهریزی راهبردی است که با بررسی محيط داخلی و خارجی سازمان ،قوتها و
ضعفهای داخلی و فرصتها و تهدیدهای محيطی را شناسایی کرده و با در نظر داشتن چشمانداز و
مأموریت سازمان ،اهدافی بلندمدت برای سازمان تنظيم میکند و برای دستيابی به این اهداف ،از بين
1. Taylor, Doherty & McGraw
2. Heracleous
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گزینههای راهبردی ،اقدام به انتخاب راهبردهایی میکند که مشخص میکنند منابع محدود سازمان
(مالی ،انسانی ،امكانات و تسهيالت) باید به کدام یك از فعاليتهای اولویتدار اختصاص یابند تا بدون
اتالف منابع و زمان ،بهترین نتایج حاصل شوند و بيشترین بهرهوری بهدست آید (دربانی ،تقی بيگلو،
قاسمی و سررشتهداری.)1392 ،
برنامهریزی راهبردی منجر به اتخاذ تصميمات راهبردی میگردد و تصميمات راهبردی نيز با قلمرو و
حيطه فعاليتهای سازمان مربوط است به عبارت دیگر تصميمات راهبردی هماهنگی الزم را در بخش
فعاليتها و امكانات ،تواناییهای سازمانی ،منابع متنوع سازمان توصيه و توجيه میکند .برنامهریزی
راهبردی و بلندمدت در سازمانهای ورزشی ملی و منطقهای ،پل موفقيت به اهداف است و با نداشتن
برنامه و استراتژی سازمان ورزشی نباید متوقع هيچ موفقيتی چه در سطح ملی و چه در سطح محلی
و منطقهای باشد .سازمانهای ورزشی برحسب شرایط محيطهای درونی و بيرونی خود و با استفاده از
فرآیند مدیریت راهبردی به ميزانهای مختلف از استراتژیهای نوآورانه ،توسعهای ،اکتشافی و تقویتی
مطابق با جذابيت برنامهها وضعيت رقابتی ،برای رویارویی با این تحوالت و دستيابی به اهداف خود
استفاده کردهاند (خسرویزاده و حميدی.)1391 ،
تغييرات محيطی باعث شده اند که در طول تاریخ انسان از وجود برخی از انواع برنامهریزیها برای
دستيابی به اهداف خود استفاده کند و زمينه ایجاد تفكر و اقدام راهبردی را فراهم نماید ،از این رو
تفكر و اقدام راهبردی دارای اهمّيت فزایندهای شده است و توسط بخشهای مختلف مورد پذیرش و
استفاده قرار گرفته است زیرا از طریق آن سازمانها توانستهاند به طور موفقيتآميزی خود را با آینده
تطبيق دهند (کریمادیس .)1997 1،این نوع مدیریت نيازمند آن است که نيروها و تغييرات محيطی
تحليل شوند و تصميماتی برای اختصاص منابع اتخاذ گردد (خسرویزاده و حميدی.)1391 ،
لزوم برنامهریزی را میتوان در دالیلی چون تعيين مسير ،کاهش تأثير تغييرات ،به حداقل رساندن
ضایعات و اضافات و ایجاد استانداردهایی برای تسهيل کنترل جستوجو کرد (حسينی ،حميدی و
تُجاری .)1393 ،متخصصان علم مدیریت ابزارهای خاصی را به سازمانها پيشنهاد نمودهاند تا با
بكارگيری و استفاده از آنها بتوانند راهبرد سازمانی خود را تدوین ،اجرا و ارزیابی کنند (نظری،
احسانی و ساکت .)1393 ،یكی از این ابزارها مدیریت راهبردی و طراحی برنامۀ راهبردی در سازمان
است (آلتمن ،آپشو و هندرسون .)2017 2،مدیریت راهبردی به سازمان این امكان را میدهد که به
شيوهای خالق و نوآور عمل کند و برای شكل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نكند .این
شيوه مدیریت باعث میشود سازمان دارای ابتكار عمل باشد و فعاليتهایش به گونهای درآید که اعمال
1. Kerimadis
2. Altman, Upshaw & Henderson
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نفوذ نماید ،نه اینکه تنها در برابر کنشها ،واکنش نشان دهد و بدین گونه سرنوشت خود را رقم زده
و آینده را تحت کنترل درآورد .ارتباطات کليد اصلی موفقيت راهبردی است .مدیران و کارکنان از
طریق درگير شدن در این فرایند خود را متعهد به حمایت از سازمان میکنند .و این امر موجب تفاهم
و تعهد هرچه بيشتر مدیران و کارکنان شده و منافع زیادی را برای سازمان حاصل میکند.
محدودیت منابع و شرایط محيطی و دیدگاهها نسبت به آنها و ارزشهایی که برای سازمان متصور
هستيم به عنوان حقایقی تلقی میشوند که فرایند برنامهریزی بر اساس آنها صورت گيرد (رحيمی
گرجان .)1396 ،با پيشرفت برنامه و فنون مدیریت راهبردی  ،ميزان نفوذ بر عوامل محيطی نيز افزایش
یابد (رضائيان .)1393 ،امروزه سازمانها از برنامهریزی راهبردی استفاده میکنند .برنامهریزی راهبردی
سبب کنترل بيشتر سازمان ها ،بهبود عملكرد مالی و استفاده موثر از منابع ،ایجاد چارچوبی معتبر
برای تصميم گيری ،کسب بازخورد و ارزیابی ميزان پيشرفت سازمان ،وحدت و یكپارچگی سازمان با
ایجاد دیدگاه مشترک و توسعه کارگروهی میشود (بوید.)2009 1،
با توجه به پيشرفت سریع علوم و تكنولوژی اطالعات و ارتباطات و جایگاه نظام آموزش و پرورش ایران
در افق چشمانداز  20ساله کشور ،دانشگاه فرهنگيان رسالت مهمی داشته و از نقش و جایگاه ویژهای
در نيل نظام آموزش و پرورش به اهداف چشمانداز و تربيت معلمينی سالم و پر نشاط دارد .بدین
جهت رشد و بالندگی ورزشی دانشجویی هر کشور به وجود ادارات تربيتبدنی اثربخش در هر دانشگاه
وابسته است .رویدادها و فعاليتهای ورزشی بين دانشگاهی از کيفيت فعاليتهای ورزشی در درون
دانشگاه ها نشات می گيرد (حميدی .)1388 ،ورزش دانشگاهی به عنوان بخشی از فرآیند تعليم و
تربيت در پی آن است که با فراهم آوردن زمينههای الزم و ایجاد محيط و فرصت مناسب ،کليه
دانشجویان را در موقعيتهای تفریحی و رقابتی سالم قرار دهد و با پاسخگویی به نيازهای اساسی
آنان ،برنامه هایی برای تقویت جسم همگام با پرورش روح تأمين کند .وظيفه مؤسسات آموزش عالی
کشور ،تامين نيروی انسانی متخصص ،آموزش و ارتقأ علمی و نظری دانشجویان است (حميدی،
 .)1388تربيتبدنی و ورزش با تأکيدی که بر پرورش جسمی ،ذهنی ،عاطفی و اجتماعی دارد
شاخصهای برای توسعه دانشگاهها محسوب میشود و در صوت کاربرد صحيح و اصولی نقش شایان
توجهی در فرآیند تعليم و تربيت در آموزش عالی ایفا خواهد کرد (توکل.)1377 ،
در زمينۀ تدوین برنامۀ راهبردی تربيتبدنی دانشگاههای کشور محققينی همچون شفيعی و حامی
( )1395دانشگاه فنی و حرفه ای ایران ،خليل پور ( )1394دانشگاه علمی کاربردی ،حميدی و همكاران
( )1393فدراسيون ملی ورزشهای دانشگاهی ،حسينی و همكاران ( )1393دانشگاه آزاد اسالمی،
رمضانی نوده ( )1392دانشگاه شاهرود ،گودرزی ( )1392دانشگاه پيام نور و در خارج از کشور بردلی-
1. Boyd
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داپس )2017( 1دانشگاه دنور ،برونتون و مكينتاش )2017( 2ورزش دانشگاههای انگلستان به تحقيق
پرداختهاند.
با توجه به سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در  ،1404ایران کشور توسعه یافتهای توصيف شده
است و ارتقأ اثربخشی و کارایی جزو اهداف آن محسوب میشود لذا به نظر میرسد با توجه به مطالب
بيان شده ،ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان که به عنوان تنها نهاد متصدی ورزش در این
دانشگاه محسوب می شود تاکنون نتوانسته جایگاه مطلوبی در زمينه ورزش دانشجویی و غنیسازی
اوقات فراغت کسب نماید .در نتيجه برای تحقق اهداف و اثربخشی مسئوليتها بدون شناسایی عوامل
درونی و بيرونی (قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها) و برنامهریزی راهبردی غير اصولی و ناکارآمد
خواهد بود.
با توجه اهداف عملياتی تدوین شده در چشمانداز  1404دانشگاه فرهنگيان که باید به ارتقأ کيفيت
خدمات رفاهی ،ورزشی ،بهداشتی و مشاورهای به دانشجو معلمان متناسب با اقتضائات دانشگاههای
شبانه روزی با بهرهگيری از آموزههای اسالمی در کنار استانداردسازی زیرساختهای ایمنی ،ورزش
دانشجویی ،سالمت و بهداشت (روانی و فيزیكی) و خدمات مشاورهای به دانشجو معلمان (اهداف کالن
 2و  )3در جهت بهبود وضعيت موجود دانشگاه پرداخته شود ،بر همين اساس ادارة کل تربيتبدنی
دانشگاه فرهنگيان برای تضمين حرکت روبه رشد خود در عرصه ورزش دانشجویی کشور نيازمند
طراحی و تدوین یك برنامۀ راهبردی است تا هر چه بيشتر به انسجام و یكپارچگی و همسویی
فعاليتهای ورزش دانشجویی بيافزاید تا بتواند با چالشهای آینده در حيطه کاری خود مقابله نماید.
با توجه به موارد ذکر شده باال این سئوال برای محقق به وجود آمد که برنامۀ راهبردی ادارة کل
تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان بر اساس سند چشمانداز  1404چيست؟
روششناسی پژوهش
روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با توجه به موضوع در حيطۀ مطالعات راهبردی است .نحوة
جمعآوری دادهها به شكل ميدانی و به روش توصيفی -تحليلی است که اطالعات مورد نياز آن از
طریق مطالعات کتابخانهای و پرسشنامۀ محققساخته جمعآوری شده است .این پژوهش در دو بخش
کيفی و کمی انجام گرفته است .در بخش کيفی ضمن تشكيل شورای راهبری (مدیران تربيتبدنی
پردیسهای دانشگاه فرهنگيان) ،و تبادل اطالعات با اعضاء گروه تخصصی (کارشناسان تربيتبدنی
اداره کل) و همچنين با مطالعۀ مقاالت علمی متعدد مرتبط با موضوع پژوهش ،ابتدا با استفاده از
1. Bradley-Doppes
2. Brunton & Mackintosh
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تكنيك دلفی (پرسشنامه باز) که بين شورای راهبردی و گروه تخصصی توزیع شده بود و در زمينۀ
نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید داده ها گردآوری شد .در ادامه پس از دریافت نظرات کارشناسی
اعضای شورا پرسشنامۀ پژوهش با رویكرد شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید طراحی شد.
در بخش کمی (استخراج گویههای پرسشنامه) نيز روش مطالعه به شيوه پيمایشی 1است که در
نهایت اطالعات حاصل از پرسشنامههای تكميل شده مورد تجزیه و تحليلهای آماری قرار گرفت که
بر اساس مدل برنامهریزی راهبردی « دیوید » به صورت :الف) بررسی عملكرد ادارة کل تربيتبدنی
دانشگاه فرهنگيان؛ ب) انجام مطالعات تطبيقی و جمعآوری اطالعات از اعضای نمونه؛ ج) برگزاری
جلسات شورای راهبری ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان؛ د) تدوین فهرست اوليه قوتها،
ضعفها ،فرصتها و تهدیدات؛ هـ) برگزاری مجدد جلسات شورای راهبری ادارة کل تربيتبدنی
دانشگاه فرهنگيان؛ و) تدوین فهرست نهایی ماموریت ،قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدات؛ ز) تحليل
ماتریس عوامل درونی و بيرونی؛ ط) تعيين موقعيت راهبردی ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان
و تدوین استراتژی ها ،میباشد.
جامعۀ آماری این تحقيق رؤسای پردیسهای دانشگاه فرهنگيان ( 30نفر) ،کارشناسان شامل (مدیر
کل تربيتبدنی و معاونين و کارشناسان ادارة کل  29نفر) ،متخصصان و نخبگان رشته تربيتبدنی که
در دانشگاه فرهنگيان به عنوان مدرس مشغول به فعاليتند ( 25نفر) تشكيل خواهند داد( ،جمعا 84
نفر) .بر این اساس کليۀ افراد جامعه به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند .از مصاحبه نيمهساختار یافته
و از نوع مفهومی با تعدادی از صاحبنظران و اعضا شورای راهبری برای مشخص کردن مهمترین نقاط
قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید استفاده شد .فرمهای شناسایی (محققساخته) برای استعالم نظر
آزمودنیها در خصوص تعيين مهمترین نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها ،تهدیدها 2و تهيه ليست اوليه
آنها .روایی فرمهای شناسایی محقق ساخته توسط اساتيد و صاحبنظران مدیریت ورزشی تایيد
گردید .پرسشتامه بسته پاسخ عوامل درونی و بيرونی :این پرسشتامه با توجه به نكته نظرات
آزمودنیها در پرسشتامه اوليه و همچنين مطالب مندرج در تحقيقات مرتبط گذشته و الگوبرداری از
برنامههای راهبردی ادارة کل تربيتبدنی دانشگاههای کشورهای منتخب و همچنين مصاحبه با اعضای
ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان تهيه گردید .این پرسشتامه دارای مقياس ليكرت است.
پرسشتامه برای هر یك از اعضای نمونه آماری ارسال شد ( 84فرمهای شناسایی توزیع شد و 62
فرمهای شناسایی پاسخ داده شد) تا آنها نظرات خود را در مورد سؤاالت این پرسشتامه به منظور
تعيين تاثير هر یك از عوامل مربوط به قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید ارائه دهند .حاصل نظرات
1. Survey Research
2. SWOT
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آزموندنیها به غربال اوليه فهرست نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها ،تهدیدها منتج شد .سپس فهرست
غربال شده برای نهایی شدن در اختيار اعضای شورای راهبری ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان
قرار گرفت و در نهایت توسط شورای راهبری قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها نهایی مشخص
گردید .ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  0/78به دست آمد .از آمار توصيفی
برای دستهبندی و خالصه کردن دادهها ،تدوین جداول فراوانی و درصد با نرم افزار اکسل استفاده شد.
از آزمون مقایسه ميانگين برای بررسی وضعيت هر یك از آیتمهای پرسشنامه برای تعيين نقاط ضعف،
قوت ،فرصت و تهدید و همچنين برای اولویت و رتبهبندی کردن مهمترین نقاط ضعف و قوت ،فرصت
و تهدیدها از آزمون فریدمن استفاده شد .برای تدوین و استخراج استراتژیها از ماتریس با استفاده از
چهار فرصت قوتها 1،ضعفها 2،فرصتها 3،تهدیدها4و مقایسه دو به دو (زوجی) استراتژهای چهارگانه
نقاط قوت داخلی و تهدیدات بيرونی 5،نقاط قوت داخلی و تهدیدات بيرونی 6،نقاط ضعف داخلی و
فرصتهای بيرونی 7،نقاط ضعف داخلی و تهدیدات بيرونی 8تدوین و به برآورد امتيازات هر یك از
استراتژیها پرداخته شد.
یافتهها
کميتۀ راهبردی پروژه با بهرهگيری از سند چشمانداز  1404دانشگاه فرهنگيان کشور ،مبانی نظری،
تحليل وضع موجود ،مطالعات تجربيات ورزش دانشگاههای نمونه و مشارکت و همفكری
دستاندرکاران ورزش پردیسهای دانشگاهی در استانهای مختلف ،چشمانداز ،ارزشهای محوری،
مأموریت و اهداف بلندمدت ادارة کل نربيت بدنی دانشگاه فرهنگيان را به شرح زیر تدوین کرد:

1. Strengths
2. Weaknesses
3. Opportunities
4. Threats
5. SO
6. ST
7. WO
8. WT
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چشمانداز

مأموریت

ارزشهای
محوری

دانشگاه فرهنگيان با حرکت به سوی دانشگاهی فعال ،سالم و بانشاط بهوسيله مشارکت حداقل
پنجاه درصد جامعه دانشجو -معلمان در ورزشهای همگانی و تفریحی.
ایجاد بستر مناسب برای حفظ و ارتقاء سطح سالمتی و نشاط دانشجو  -معلمان به وسيله ترویج و
نهادینه کردن ورزش همگانی و تفریحی ،توسعه و تعميم ورزش ،ترغيب و تشویق دانشجو -
معلمان به ورزش ،فراهم کردن امكانات و تسهيالت ورزشی با تأکيد بر فرصتهای برابر ،پرورش و
حمایت از دانشجو  -معلمان ورزشكار ،ميزبانی و شرکت در مسابقات ورزشی مختلف و کسب
افتخارات ملی و بينالمللی در چارچوب ارزشهای اخالقی و فرهنگی شایسته دانشگاه فرهنگيان بر
اساس سند چشمانداز افق .1404
ترویج زندگی سالم از طریق ورزش ،رعایت ارزشهای اخالقی و فرهنگی ،حفظ کرامت انسانی
دانشجو  -معلمان ،وجود مدیریت تحولگرا و آیندهنگر ،آموزش برای همه ، ،وجود نگرش
سيستمی ،اعتقاد به کار گروهی.

اهداف کيفی
 )1تخصيص بودجۀ و سرانۀ ورزشی برای دانشجویان در جهت بهره مندی از امكانات ورزشی رایگان
و پرورش استعدادهای ورزشی و مشارکت نيروی انسانی در ساعات فوق برنامه؛  )2استفاده از پتاسيل-
های موجود در ادارة کل تربيتبدنی در تصميمسازیها در جهت گسترش فعاليتها و مسابقات ورزشی
در دانشگاه فرهنگيان و شرکت افراد فعال در امر ورزش قهرمانی برای حضور مستمر در ميادین
مسابقات دانشجویی و المپيادهای ورزشی بين دانشگاهی؛  )3بهرهگيری از امكانات و فضاهای ورزشی
در جهت توسعه رشته تربيتبدنی؛  )4ایجاد سازکارهای الزم در جهت جذب و جایگزینی معلمان
تربيتبدنی با توجه به کمبود نيروی انسانی با توجه به تعدد مراکز آموزشی؛  )5ارتقأ کيفيت خدمات
رفاهی ،ورزشی ،بهداشتی و مشاورهای به دانشجو معلمان جهت شرکت در فعاليتهای ورزشی؛ )6
تبيين برنامههای مدون در جهت بهبود کيفيت تجهيزات فضاهای آموزشی ،رفاهی و ورزشی؛  )7توسعه
منابع و زیرساختهای تربيتبدنی در ایجاد فضای ورزشی مطلوب در خوابگاه و پردیسها؛  )8طراحی
مدیریت عملكرد ورزش دانشجویی در دانشگاه فرهنگيان؛  )9توسعه برنامههای آموزشی و ورزشی در
پردیسهای دانشگاهی؛  )10تدوین برنامۀ راهبردی ورزش دانشجویی بر اساس چشمانداز 1404
دانشگاه فرهنگيان؛  )11احداث فضاهای ورزشی جدید با اولویت معملين دختر.
تعيين موقعيت راهبردی ادارۀ کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان
با نهایی شدن نقاط ضعف و قوت ،فرصت و تهدیدهای ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان در
جلسات شورای راهبری برای تعيين موقعيت راهبردی ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان و
متعاقبا استخراج صحيح استراتژیهای آن اقدام شد .در این مرحله از ماتریس ارزیابی عوامل درونی
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به منظور بررسی قوت وضعف دانشگاه فرهنگيان و از ماتریس ارزیابی عوامل بيرونی به منظور تحليل
فرصت ها و تهدیدهای دانشگاه فرهنگيان استفاده شد .در جلسات شورای راهبری دانشگاه فرهنگيان
با بحث و تبادل نظر ،ضریب اهميت و رتبه هر کدام از این مؤلفهها مشخص شد .مجموع نمرات این
ماتریس برابر  2/56است که بيانگر آن است که ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان دارای قوتهای
قابلتوجهی دارد.
جدول  -1ماتريس عوامل درونی (محيط داخلی) ادارۀ کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان
ضريب

شدت

اهميت

عامل

وجود مراکز آموزشی متعدد در رشتۀ تربيت بدنی

4/02

0/075

4

0/300

مكان ادامۀ تحصيل برای افراد شاغل و دانشجویان رشته
تربيتبدنی به تفكيك جنيست

4/10

0/057

3

0/171

وجود ادارة کل تربيت بدنی در ساختار دانشگاه فرهنگيان

4/08

0/059

3

0/177

4/50

0/071

4

0/284

4/28

0/049

3

0/147

4/01

0/044

3

0/132

4/11

0/057

4

0/228

4/19

0/054

3

0/162

4/13

0/067

4

0/268

3/60

0/052

1

0/052

4/20

0/067

2

0/136

4/04

0/054

1

0/054

ضعفها

قوتها

عبارات عوامل درونی

برگزاری منظم مسابقات و المپيادهای دروندانشگاهی و
بيندانشگاهی
داشتن بودجۀ مشخص و مرتبط با سرانۀ ورزشی دانشجویان در
ادارة کل تربيت بدنی دانشگاه فرهنگيان
وجود دانشجو معلمان تربيتبدنی داوطلب در زمينه ورزشهای
همگانی و تفریحی در دانشگاه فرهنگيان
وجود فرصتهای مناسب فوق برنامههای تربيتبدنی در
پردیسهای دانشگاه
توسعه ظرفيت مشارکت در فرآیند بهسازی و توسعه حرفهای
منابع انسانی وابسته به معلمی تربيتبدنی در سطح کشور
برگزاری کارگاههای آموزشی ورزشی و دورههای آموزش
مربيگری و داوری برای دانشجو معلمان
نمودار سازمانی و ساختار نامناسب تربيت بدنی در دانشگاه
فرهنگيان
محدودیت منابع و زیرساختهای تربيت بذنی دانشگاه
فرهنگيان با توجه به جایگاه و نقش آن در اعتالی نظام تعليم
و تربيت کشور
توزیع نامناسب جغرافيایی اماکن و تأسيسات ورزشی در
پردیسهای دانشگاه

ميانگين

نمره
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ادامۀ جدول  -1ماتريس عوامل درونی (محيط داخلی) ادارۀ کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان

ضعفها

عبارات عوامل درونی
نداشتن ارتباط مؤثر با فدراسيون ورزش دانشآموزی ج .ا.
ایران
نمودار سازمانی و ساختار نامناسب تربيت بدنی در دانشگاه
فرهنگيان
محدودیت منابع و زیرساختهای تربيت بذنی دانشگاه
فرهنگيان با توجه به جایگاه و نقش آن در اعتالی نظام تعليم
و تربيت کشور
توزیع نامناسب جغرافيایی اماکن و تأسيسات ورزشی در
پردیسهای دانشگاه
نبود یك برنامه مدون و مشخص جهت اطالع رسانی و
شناسایی دانشجو معلمان ورزشكار جهت مسابقات دانشگاه
فرهنگيان
کمبود امكانات ورزشی و فقر امكانات در مراکز آموزشی در
پردیسهای دانشگاه
استفاده از منابع انسانی غير هيأت علمی دانشگاه در جهت
آموزش دانشجو معلمان تربيت بدنی
عدم ارتباط و همكاری کافی و مناسب بين بخشهای مختلف
دانشگاه ،از جمله مدیریت اداری ،امور مالی ،امور دانشجویی و
امور فرهنگی با مدیریت تربيت بدنی
فقدان انجمنهای فعال ورزش دانشجویی در دانشگاه
فرهنگيان
جمع ضرایب:

ضريب

شدت

اهميت

عامل

3/58

0/042

1

0/042

3/60

0/052

1

0/052

4/20

0/067

2

0/136

4/04

0/054

1

0/054

3/72

0/043

2

0/086

4/10

0/054

2

0/108

3/92

0/062

2

0/124

3/30

0/044

1

0/044

3/63

0/049

1

0/049

-

2/564

ميانگين

نمره

با توجه به محاسبات درج شده در جدول مالحظه میشود مجموع نمرات این ماتریس برابر  2/57است
که نشاندهنده آن است که فرصتهای سازمان بر تهدیدهای آن چيره شده است.
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جدول  -2ماتريس عوامل بيرونی (محيط خارجی) ادارۀ کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان

تهدیدها

فرصتها

عبارات عوامل بيرونی
دسترسی به امكانات متنوع ورزش دانشجویی متناسب با
زیست شبانهروزی در دانشگاه
بهسازی فضاهای ورزش دانشجویی مبتنی بر ویژگیهای
پردیس دانشجویی با تأکيد بر ایجاد فضای ورزشی مطلوب در
فضای خوابگاه
ایجاد مقطع تحصيلی کارشناسی ارشد و دکتری رشتۀ تربيت
بدنی برای برای معليمن شاغل و دانشجو معلمان
ایجاد فرصت برای استفاده از ظرفيت جذب استعدادهای برتر
و قهرمانان ورزشی در دانشگاه فرهنگيان
تأکيد بر گسترش فعاليتهای ورزشی با حضور اختياری و
آگاهانه دانشجو معلمان در پردیسهای دانشگاه فرهنگيان
استفاده از خردجمعی در تصميم سازی ها و تصميم گيری ها
در تمامی سطوح مدیریتی تربيتبدنی در دانشگاه فرهنگيان
نگرش مثبت وزارت آموزش و پرورش و رؤسای پردیسهای
دانشگاه فرهنگيان به ورزش دانشجو معلمان
رایگان ،کم هزینه بودن و امكان دسترسی بيشتر به اماکن
ورزشی برای دانشجو معلمان در فضای خوابگاه
عدم جذب کافی دانشجو معلمان تربيتبدنی با توجه به پایان
سنوات کار معلمين تربيتبدنی شاغل
فعال بودن تعداد محدودی از دانشجو معلمان و پردیسهای
آموزشی در تربيتبدنی
عدم تناسب بين ميزان جذب دانشجو معلمان با پرسنل و
امكانات زیربنایی در پردیسهای دانشگاه فرهنگيان
کمبود حمایت و توجه مدیران ارشد دانشگاه فرهنگيان به
فعاليتهای ورزشی
وجود ابهامات در مورد وضعيت آینده دانشگاه فرهنگيان بر
اساس قوانين حاکم بر نظام آموزش عالی کشور
عدم تعيين اولویتهای تجهيزاتی و عمرانی مورد نياز ورزش
دانشجو معلمان در پردیسهای دانشگاه فرهنگيان
عدم ارتقأ کيفيت خدمات رفاهی ،ورزشی ،بهداشتی و مشاوره-
ای به دانشجو معلمان متناسب با اقتضائات دانشگاه فرهنگيان
کمبود انگيزههای الزم و بی حوصلگی و دل زدگی دانشجو
معلمان برای شرکت در فعاليتهای ورزشی
جمع ضرایب:

ميانگين

ضريب
اهميت

شدت
عامل

نمره

4/18

0/065

3

0/195

4/16

0/062

4

0/248

4/02

0/058

3

0/174

3/78

0/074

4

0/296

4/04

0/050

3

0/150

3/96

0/070

4

0/280

3/82

0/080

4

0/320

2/26

0/057

3

0/171

4/13

0/076

1

0/076

3/65

0/061

2

0/122

3/86

0/073

2

0/146

3/82

0/065

2

0/130

3/90

0/045

1

0/045

4/04

0/051

1

0/051

4/19

0/053

1

0/053

3/38

0/060

2

0/120

1

-

2/57
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برای تعيين موقعيت راهبردی ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان ،از ماتریس همزمان درونی و
بيرونی استفاده شد .برای ترسيم این ماتریس ،نمرات حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بيرونی
در ابعاد افقی و عمودی به شرح شكل  1قرار گرفت .جایگاه یا موقعيت راهبردی ادارة کل تربيتبدنی
دانشگاه فرهنگيان در خانههای این ماتریس مشخص شد .معموالً استراتژیها با توجه به منطقه قرار
گرفتن موقعيت راهبردی سازمان در یكی از چهارخانه انتخاب میشوند .عالوه بر آن ،نتيجه حاکی از
آن است که استقرار ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان از لحاظ موقعيت در منطقه تهاجمی قرار
دارد.

هنگامی که موقعيت استراتژی سازمان تهاجمی باشد ،سازمان با استفاده از قوتهای موجود از فرصتها
برای رشد و توسعه فعاليت و خدمات ،دارایی ،سود و یا ترکيبی از آن استفاده مینماید .این چنين
سازمانهایی را سازمانهای پيشرو میخوانند.
یافتههای پژوهش حاکی از معناداری  9نقطۀ قوت 9 ،ضعف 8 ،فرصت و  8تهدید بود .بنابراین در
تدوین راهبردهای پيشنهادی از این گویهها استفاده شد .جدول  ،3بيانگر گویههای مربوط به نقاط
ضعف و قوت ،فرصت و تهدیدها و نيز ماتریس تحليل عوامل بر آن است .ماتریس مذکور نشان میدهد
چگونه میتوان بين فرصتها و تهدیدها (عوامل خارجی) با قوتها و ضعفها (عوامل داخلی) توازن
ایجاد کرد و به این ترتيب چهار مجموعه از گزینههای راهبردی ممكن بهصورت زیر ایجاد کرد.
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جدول  -3ماتريس قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهديدهای ادارۀ کل تربيتت بدنی دانشگاه فرهنگيان و
راهبردهای متناظر با آن (ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی)

عوامل درونی

عوامل بيرونی

قوتها

ضعفها

 :S1وجود مراکز آموزشی متعدد در
رشتۀ تربيتبدنی
 :S2مكان ادامۀ تحصيل برای افراد
شاغل و دانشجویان رشته تربيتبدنی
به تفكيك جنيست
 :S3وجود ادارة کل تربيتبدنی در
ساختار دانشگاه فرهنگيان
 :S4برگزاری منظم مسابقات،
جشنوارهها و المپيادهای درون
دانشگاهی و بين دانشگاهی
 :S5داشتن بودجۀ مشخص و مرتبط
با سرانۀ ورزشی دانشجویان در ادارة
کل تربيت بدنی دانشگاه فرهنگيان
 :S6وجود دانشجو معلمان
تربيتبدنی داوطلب در زمينه
ورزشهای همگانی و تفریحی در
دانشگاه فرهنگيان
 :S7وجود فرصتهای مناسب فوق
برنامههای تربيتبدنی در پردیسهای
دانشگاه فرهنگيان
 :S8توسعه ظرفيت مشارکت در
فرآیند بهسازی و توسعه حرفه ای
منابع انسانی وابسته به معلمی
تربيتبدنی در سطح کشور
 :S9برگزاری کارگاههای آموزشی
ورزشی و دورههای آموزش مربيگری
و داوری برای دانشجو معلمان

 :W1نمودار سازمانی و ساختار نامناسب
تربيتبدنی در دانشگاه فرهنگيان
 : Wمحدودیت منابع و زیرساختهای
تربيت بذنی دانشگاه فرهنگيان با توجه به
جایگاه و نقش آن در اعتالی نظام تعليم و
تربيت کشور
 :W3توزیع نامناسب جغرافيایی اماکن و
تأسيسات ورزشی در پردیسهای دانشگاه
فرهنگيان
 :W4نداشتن ارتباط مؤثر با فدراسيون
ورزش دانش آموزی ج .ا .ایران
 :W5نبود یك برنامه مدون و مشخص
جهت اطالع رسانی و شناسایی دانشجو
معلمان ورزشكار جهت مسابقات دانشگاه
فرهنگيان
 :W6کمبود امكانات ورزشی و فقر
امكانات در مراکز آموزشی در پردیسهای
دانشگاه فرهنگيان
 :W7استفاده از منابع انسانی غير هيأت
علمی دانشگاه در جهت آموزش دانشجو
معلمان تربيت بدنی
 :W8عدم ارتباط و همكاری کافی و
مناسب بين بخشهای مختلف دانشگاه
فرهنگيان ،از جمله مدیریت اداری ،امور
مالی ،امور دانشجویی و امور فرهنگی با
مدیریت تربيت بدنی
 :W9فقدان انجمنهای فعال ورزش
دانشجویی در دانشگاه فرهنگيان
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ادامه جدول  -3ماتريس قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهديدهای ادارۀ کل تربيتت بدنی دانشگاه فرهنگيان
و راهبردهای متناظر با آن (ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی)
فرصتها

استراتژیهای so

استراتژیهای wo

 :O1دسترسی به امكانات متنوع ورزش
دانشجویی متناسب با زیست شبانه
روزی در دانشگاه
 :O2بهسازی فضاهای ورزش دانشجویی
مبتنی بر ویژگیهای پردیس دانشجویی
با تأکيد بر ایجاد فضای ورزشی مطلوب
در فضای خوابگاه
 :O3ایجاد مقطع تحصيلی کارشناسی
ارشد و دکتری رشتۀ تربيتبدنی برای
برای معليمن شاغل و دانشجو معلمان
 :O4ایجاد فرصت برای استفاده از
ظرفيت جذب استعدادهای برتر و
قهرمانان ورزشی در دانشگاه فرهنگيان
 :O5تأکيد بر گسترش فعاليتهای
ورزشی با حضور اختياری و آگاهانه
دانشجو معلمان در پردیسهای دانشگاه
فرهنگيان
 :O6ستفاده از خردجمعی در تصميم-
سازیها و تصميمگيریها در تمامی
سطوح مدیریتی تربيتبدنی در دانشگاه
فرهنگيان
 :O7نگرش مثبت وزارت آموزش و
پرورش و رؤسای پردیسهای دانشگاه
فرهنگيان به ورزش دانشجو معلمان
 :O8رایگان ،کمهزینه بودن و امكان
دسترسی بيشتر به اماکن ورزشی برای
دانشجو معلمان در فضای خوابگاه

-1بهره گيری از امكانات و
فضاهای ورزشی در جهت
توسعه رشته تربيتبدنی و
مقاطع باالتر تحصيلی
()S1, S2, O1, O3
-2استفاده از پتاسيلهای
موجود در ادارة کل تربيت
بدنی در تصميمسازیها در
جهت گسترش فعاليتها و
مسابقات ورزشی در دانشگاه
فرهنگيان
()S3, S4, O5, O6
-3تخصيص بودجۀ و سرانۀ
ورزشی برای دانشجویان در
جهت بهره مندی از امكانات
ورزشی رایگان و پرورش
استعدادهای ورزشی و
مشارکت نيروی انسانی در
ساعات فوق برنامه
()S5, S7, S8, O4, O8

 -1ایجاد منابع و زیرساخت
های تربيتبدنی و فضای
ورزشی مطلوب در خوابگاه و
پردیسها
( W2, W6, O2, O3,
)O7, O8
-2بهبود مدیریت عملكرد
ورزش دانشجویی در دانشگاه
فرهنگيان
( W4, W5, O4, O6,
)W8
-3تدوین و توسعه برنامههای
آموزشی و ورزشی در
پردیسهای دانشگاهی
( W5, W8, W9, O6,
)O7
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ادامه جدول  -3ماتريس قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهديدهای ادارۀ کل تربيتت بدنی دانشگاه فرهنگيان
و راهبردهای متناظر با آن (ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی)
تهديدها

استراتژیهای ST

استراتژیهای Wt

 :T1عدم جذب کافی دانشجو معلمان
تربيتبدنی با توجه به پایان سنوات کار
معلمين تربيتبدنی شاغل
 :T2فعال بودن تعداد محدودی از دانشجو
معلمان و پردیسهای آموزشی در
تربيتبدنی
 :T3عدم تناسب بين ميزان جذب دانشجو
معلمان با پرسنل و امكانات زیربنایی در
پردیسهای دانشگاه فرهنگيان
 :T4کمبود حمایت و توجه مدیران ارشد
دانشگاه فرهنگيان به فعاليتهای ورزشی
 :T5وجود ابهامات در مورد وضعيت آینده
دانشگاه فرهنگيان بر اساس قوانين حاکم بر
نظام آموزش عالی کشور
 :T6عدم تعيين اولویتهای تجهيزاتی و
عمرانی مورد نياز ورزش دانشجو معلمان در
پردیسهای دانشگاه فرهنگيان
 :T7عدم ارتقای کيفيت خدمات رفاهی،
ورزشی ،بهداشتی و مشاوره ای به دانشجو
معلمان متناسب با اقتضائات دانشگاه
فرهنگيان
 :T8کمبود انگيزههای الزم و بیحوصلگی و
دلزدگی دانشجو معلمان برای شرکت در
فعاليتهای ورزشی

-1ایجاد سازکارهای الزم در
جهت جذب و جایگزینی معلمان
تربيتبدنی با توجه به کمبود
نيروی انسانی با با توجه به تعدد
مراکز آموزشی
()S1, S3, T1, T2, T3
-2ارتقای کيفيت خدمات رفاهی،
ورزشی ،بهداشتی و مشاورهای به
دانشجو معلمان جهت شرکت در
فعاليتهای ورزشی
()S5, S6, S8, T4, T7, T8
-3تبيين برنامههای مدون در
جهت بهبود کيفيت تجهيزات
فضاهای آموزشی و رفاهی
()S2, S8, T2, T6, T7

 -1توسعه برنامه محوری در
ورزش دانشجویی
()W1, W5, W8, T4, T5
 -2احداث فضاهای ورزشی جدید
با اولویت معملين دختر
()W2, W3, W6, T3, T5
-3برگزاری المپيادها؛ مسابقات و
جشنوارههای فرهنگی -ورزشی
در جهت ارتقای نشاط و سالمت
روانی دانشجویان و ارتقای نهضت
داوطلبی در دانشجو معلمان
( W4, W8, W9, T2, T4,
)T8

راهبردهای تدوين شده به منظور توسعه برنامههای ورزشی ادارۀ کل تربيتبدنی دانشگاه
فرهنگيان
اختصاص سرانه ورزشی و تغذیه ای مناسب برای دانشجو  -معلمان ورزشكار فعال و عضو تيمهای
ورزشی؛ تقدیر شایسته از قهرمانان ورزشی و تخصيص جوایز نقدی و معنوی به صورت مدون در اعياد
و جشنهای ملی؛ اختصاص بودجه به منظور بكارگيری مربيان زبده و متخصص در برگزاری کالسهای
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فوق برنامه و شناسایی افراد مستعد جهت هدایت به مسابقات قهرمانی دانشجویان؛ حمایت از
برنامههای فرهنگی تبليغی با رویكرد توسعه سالمت از طریق ورزش؛ تدوین و اجرای آئيننامههای
برگزاری مسابقات قهرمانی ،ليگ ،و انتخابی پردیسهای استانی در مقاطع مختلف تحصيلی؛ تدوین و
اجرای آئين نامههای مسابقات المپياد دانشجو-معلمان در سطح کشور؛ برنامهریزی و تهيه تقویم
مسابقات با هدف افزایش نقش و جایگاه ورزش در ميان دانشجو معلمان؛ افزایش آگاهی و دانش کليه
انجمنهای ورزش دانشجویی از برنامه مدون استعدادیابی و فرآیندهای مصوب اجرایی مربوطه در
سطح دانشگاه فرهنگيان کشور از طرق مختلف؛ تاکيد بر برگزاری مسابقات ورزشی برای بانوان دانشجو
به مناسبت های مختلف با رویكرد توسعه ورزش همگانی؛ نياز سنجی و تدوین دستورالعمل ،اولویت-
بندی و اجرای مستمر مسابقات ورزشی درون دانشگاهی و کالسهای ورزشی فوق برنامه؛ تشویق
دانشجویان برای شرکت در برنامههای تفریحی و ورزشی با ایجاد انگيزه و استفاده از نيروی داوطلب؛
طراحی برنامه های عملياتی با هدف افزایش جذب دانشجو معلمان تربيت بدنی؛ پيگيری مستمر
سازمان آموزش و پرورش در جهت پيشبينی نيازهای نيروی انسانی متخصص برای سالهای آینده
متناسب با تعداد بازنشستگان در سطح کشور؛ شناسایی و پياده سازی زیرساختها الزم در جهت
بهبود امكانات رفاهی ،ورزشی ،بهداشتی و مشاورهای به دانشجو معلمان جهت شرکت در فعاليتهای
ورزش ی با توجه به نيازهای هر پردیس و به تفكيك جنسيت؛ استفاده از نظرات ذیتفعان و افراد
متخصص در جهت برنامهریزی جامع برای بهبود وضعيت موجود و ارتقای کيفيت تجهيزات فضاهای
آموزشی و رفاهی در پردیسهای آموزشی و خوابگاهها؛ تشكيل کميتههای متخصص در جهت شناسایی
نيازهای دانشجو معلمان و توسعه فضای ورزشی مطلوب در خوابگاه و پردیسها؛ تدوین و تعيين
سنجههای مناسب برای هرمنظر که در برگيرندة سنجههای تابع و هادی باشد تا برای اندازهگيری
فعاليتهای گذشته ،حال و آینده و در ادامه ،تدوین اهداف کمّی؛ توسعه تعامالت با دیگر سازمان و
نهادها و و مراکز دانشگاهی و پشتيبانیهای الزم از صاحبان کرسی در فدارسيون ورزش دانشجویی
جهت بهرهگيری از فرصتهای ملی و بينالمللی؛ نياز سنجی و اجرای دورههای آموزشی ویژه مدرسين
تربيتبدنی پردیسهای سراسر کشور با رویكرد روزآمدسازی دانش مدیریت علمی و تخصصی .بر
اساس نتایج بهدست آمده و تطابق آن با دانشگاه ها و مراکز آموزشی و ورزشی و نيز نيازهای موجود
بر اساس نظرخواهی از ذینفعان و دانشجویان ،همچنين توجه به محدودیتهای فرهنگی و ساختاری
به تدوین راهبردی ورزش دانشجویی در دانشگاه فرهنگيان و با توجه به نقش معلين زن در توسعه و
تربيت جامعه ،وجود محدودیتهای فرهنگی و اجتماعی در دانشگاهها ،ضرورت احداث فضاهای ورزشی
جدید با اولویت معملين دختر بسيار حياتی است.
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بحث و نتیجهگیری
بررسی نقاط قوت ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان نشان داد قوت برگزاری منظم مسابقات،
جشنوارهها و المپيادهای درون دانشگاهی و بين دانشگاهی دارای باالترین اولویت و قوت وجود دانشجو
معلمان تربيتبدنی داوطلب در زمينه ورزشهای همگانی و تفریحی در دانشگاه فرهنگيان دارای
پایينترین اولویت است .نتایج حاصل همسو با نتایج برونتون و مكينتاش ،)2017(1نجفی ،صفانيا،
برومند و هادیان ( ،)2017لوید ،)2015( 2شفيعی و حامی ( ،)1395حسينی ،حميدی و تُجاری
( ،)1393گودرزی ( ،)1392علم ( )1392همسو است .در تبيين نتایج حاصل میتوان گفت تالش
برای بهرهگيری از تمامی ظرفيتهایی موجود در پردیسهای دانشگاه فرهنگيان کشور از طریق تعامل
با معاونت تربيتبدنی دانشگاه با معاونت دانشجویی در راستای بهبود جایگاه مسابقات ورزشی و
المپيادهای دروندانشگاهی و بيندانشگاهی میتواند موثر باشد ،توجه به گستره عملی در حوزه
فعاليتهای ورزشی به شكلی هدفمند و متمرکز با بهرهگيری از ظرفيت و زیرساختهای ورزشی،
ضمن حفظ منافع و جایگاه ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان در جهت استقرار و توسعه ورزش
همگانی و قهرمانی و ایجاد زمينههای مشارکت الزم عوامل و نهادهای سهيم و مؤثر در امر تربيت معلم
با رویكرد شایستگی محوری متناسب با ظرفيتهای در دسترس ملی و بين المللی این دانشگاه است
تا بستر حمایت از منافع ورزش دانشجویی را نيز فراهم خواهد ساخت .از سویی نتایج پژوهش نشان
داد توسعه ظرفيت مشارکت در فرآیند بهسازی و توسعه حرفهای منابع انسانی وابسته به معلمی
تربيتبدنی در سطح کشور از مهمترین قوتها است و از جمله دالیلی است که موجب گشته این
متغير در اولویت نخست صاحبنظران قرار گيرد .به نظر میرسد استعدادیابی و آموزش دانشآموزان
در مدارس و هدایت آنها به سوی رشتههای ورزشی تخصصی توسط معلمين تربيتبدنی و اجرای
طرح المپياد ورزشی درون مدرسهای و طرحهای ملی – ورزشی مختص هر پایه تحصيلی در سطح
کشور است که زیرساخت و بستر این طرحها در آموزشهای تخصصی و آکادميك در دانشكدههای
تربيتبدنی دانشگاههای فرهنگيان است و نمیتواند حاصل کار آموزشی و پایهای بدون برنامهریزی در
سطح کشور باشد.
بررسی نقاط ضعف ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان نشان داد ضعف کمبود امكانات ورزشی و
فقر امكانات در مراکز آموزشی در پردیسهای دانشگاه فرهنگيان دارای باالترین اولویت و ضعف عدم
1. Brunton & Mackintosh
2. Lloyd
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ارتباط و همكاری کافی و مناسب بين بخشهای مختلف دانشگاه فرهنگيان از جمله مدیریت اداری،
امور مالی ،امور دانشجویی و امور فرهنگی با مدیریت تربيتبدنی دارای پایينترین اولویت است .نتایج
حاصل با نجفی ،صفانيا ،برومند و هادیان ( ،)2017گابریل و آلينا ،)2014(1شفيعی و حامی (،)1395
حميدی ،خبيری و سجادی ( ،)1393گودرزی ( ،)1392عَ َلم ( )1392همسو است .در تبيين نتایج
حاصل میتوان گفت وجود امكانات ورزشی و فراهم بودن منابع و زیرساختهای تربيتبدنی با توجه
به جایگاه و نقش آن در اعتالی نظام تعليم و تربيت کشور یكی از عوامل موفقيت و توسعه ورزش
دانشجویی در دانشگاه فرهنگيان است .از دالیل احتمالی اهميت این متغير در بين صاحبنظران
میتوان گفت که برای پيشبرد اهداف دانشگاه فرهنگيان در بخش تربيتبدنی ،استفاده بهينه از
زیرساختهای موجود با توجه به وجود محدودیت منابع و زیرساختهای تربيتبدنی و تالش در جهت
توزیع مناسب جغرافيایی اماکن و تأسيسات ورزشی در پردیسهای دانشگاه فرهنگيان و همچنين
ارتباط و همكاری کافی و مناسب بين بخشهای مختلف دانشگاه فرهنگيان ،از جمله مدیریت اداری،
امور مالی ،امور دانشجویی و امور فرهنگی با مدیریت تربيتبدنی بسيار مهم و تاثيرگذار است .زیرا
دانشجو-معلمان ورزشكار در رشتههای مختلف تحصيلی در کنار دانشجو-معلمان رشته تربيتبدنی
در تمامی پردیسهای دانشگاه فرهنگيان کشور در کنار هم میتوانند بخش بزرگی از جامعه
دانش آموزی کشور را تحت پوشش آموزشی پس از فارغ التحصيلی خود قرار دهند و این مستلزم
کسب تحربيات عملی در زمان تحصيل است .بخش عمده آن در کالسهای تربيتبدنی شكل میگيرد
و اهميت انجمنهای فعال ورزش دانشجویی در دانشگاه فرهنگيان ،را دو چندان کرده است تا با یك
برنامه مدون و مشخص جهت اطالعرسانی و شناسایی دانشجو معلمان ورزشكار جهت مسابقات دانشگاه
فرهنگيان ،انگيزه زیادی در بين آنان ایجاد کند .از طرفی با توجه به نتایج پژوهش میتوان گفت
تنظيم برنامه مدون ساليانه ،نظارت و کنترل ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان و تقویت
برنامههای توسعه ورزش دانشجویی در سطح پایه از عوامل تاثيرگذار در ورزش دانشجویی است.
بنابراین ،مدیران میتوانند با همسو کردن تمامی نظرها ،اهداف و منابع موجود در در کنار ارتباط و
همكاری کافی و مناسب بين بخشهای مختلف دانشگاه فرهنگيان ،از جمله مدیریت اداری ،امور مالی،
امور دانشجویی و امور فرهنگی با مدیریت تربيتبدنی از طریق تدوین برنامه مدون کوتاهمدت و
بلندمدت ،در جهت مطلوب حرکت کنند.
بررسی فرصتهای ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان نشان داد فرصت رایگان ،کم هزینه بودن
و امكان دسترسی بيشتر به اماکن ورزشی برای دانشجو معلمان در فضای خوابگاه دارای باالترین
اولویت و مولفه نگرش مثبت وزارت آموزش و پرورش و رؤسای پردیسهای دانشگاه فرهنگيان به
1. Gabriel & Alina
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ورزش دانشجو معلمان دارای پایينترین اولویت است .نتایج حاصل همسو با نتایج حسينی ،حميدی
و تُجاری ( ،)1393گودرزی ( ،)1392علم ( )1392است .در تبيين نتایج حاصل میتوان گفت
دسترسی به امكانات متنوع ورزش دانشجویی متناسب با زیست شبانهروزی در دانشگاه میتواند از
فرصتهای مهم پيشرفت و موفقيت در ورزش دانشجو -معلمان باشد .در واقع یكی از عوامل موفقيت
برنامههای مدون به بهسازی فضاهای ورزش دانشجویی مبتنی بر ویژگیهای پردیس دانشجویی با
تأکيد بر ایجاد فضای ورزشی مطلوب در فضای خوابگاه است که با استفاده از خردجمعی در تصميم-
سازیها و تصميمگيریها در تمامی سطوح مدیریتی تربيتبدنی در دانشگاه فرهنگيان است .این
مقوله با ایجاد فرصت برای استفاده از ظرفيت جذب استعدادهای برتر و قهرمانان ورزشی در دانشگاه
فرهنگيان و ایجاد مقطع تحصيلی کارشناسی ارشد و دکتری در رشتۀ تربيت بدنی برای معليمن شاغل
و دانشجو  -معلمان ،انگيزه برای انتخاب رشته تربيتبدنی را افزایش داده و وزارت آموزش و پرورش
و رؤسای پردیسهای دانشگاه فرهنگيان را وا میدارد تا نگرش مثبتی به ورزش دانشجو – معلمان
داشته باشند.
بررسی تهدیدهای ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان نشان داد تهدید عدم جذب کافی دانشجو
معلمان تربيتبدنی با توجه به پایان سنوات کار معلمين تربيتبدنی شاغل ،دارای باالترین اولویت و
مولفه کمبود انگيزههای الزم و بی حوصلگی و دلزدگی دانشجو معلمان برای شرکت در فعاليتهای
ورزشی دارای پایينترین اولویت است .نتایج حاصل همسو با شفيعی و حامی ( ،)1395حسينی،
حميدی و تُجاری ( ،)1393گودرزی ( )1392است .در تبيين نتایج حاصل میتوان گفت که با توجه
به کمبود نيروی متخصص در حوزه تربيتبدنی در سطح آموزش و پرورش کشور در سالهای اخير،
باید به تدوین قوانين استخدامی در مجلس مبادرت ورزید و یا برگزاری آزمون در جهت جذب فارغ
التحصيالن رشته تربيتبدنی اقدام نمود .زیرا بيش از  40درصد معلمان تا سال  1400به سن
بازنشستگی ميرسند .لذا باید تدابيری اندیشيده شود تا با نيروی انسانی جوان و البته با تجربه در کنار
هم به آموزش دانشآموزان در فضای مدارس پرداخته شود .از سوی دیگر ارتقأ کيفيت خدمات ورزشی،
به دانشجو معلمان در جهت رفع کمبود انگيزههای الزم و بیحوصلگی و دلزدگی دانشجو معلمان
برای شرکت در فعاليتهای ورزشی با استفاده از نظرخواهی و تعيين اولویتهای تجهيزاتی و عمرانی
مورد نياز ورزش دانشجو معلمان در پردیسهای دانشگاه فرهنگيان میتواند به ایجاد نشاط و انگيزه و
جذب دانشجو معلمان به فعاليتهای ورزشی بيانجامد که مستلزم حمایت و توجه مدیران ارشد دانشگاه
فرهنگيان به فعاليتهای ورزشی است .از طرفی با توجه به نتایج پژوهش میتوان گفت عدم ارتقأ
کيفيت خدمات رفاهی ،ورزشی ،بهداشتی و مشاورهای به دانشجو معلمان متناسب با اقتضائات دانشگاه
فرهنگيان از مهمترین تهدیدات ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان است.
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برای تعيين موقعييت راهبردی ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان با استفاده از ماتریس کمی
برنامهریزی راهبردی نشان داد موقعيت راهبردی ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان به صورت
تهاجمی است که با تحقيق شفيعی و حامی ( ،)1395گودرزی ( ،)1392جوادیپور و سميعنيا
( ،)1392رشيدلمير ،دهقان قهفرخی و رشيدلمير ( ،)1392تطابق دارد .در تبيين نتایج حاصل میتوان
گفت ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان باید با استفاده از فرصتهای موجود ضعفهای خویش
را مرتفع کنند .توجه به ارتقاء بهرهوری و نگه داشتن فعاليتها در حد معقول و ترميم ضعفها از جمله
تمهيدات الزم ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان در این موقعيت راهبردی است .مسئوالن ادارة
کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان باید با توجه به نمرات نهایی ماتریسهای عوامل درونی و بيرونی
ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان ،برنامههای خود را به گونهای متمرکز سازند که هر چه بيشتر
بر ضعفهای خود غلبه کنند و برای مواجهه با تهدیدها آمادگی الزم را کسب نمایند .چرا که موقعيت
راهبردی موجود با اینکه در منطقۀ تهاجمی قرار دارد ولی در نزدیكی مرکز پنجرة راهبردی و مناطق
دیگر است که نشان از متزلزل بودن وضعيت موجود ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان دارد.
میتوان با هدف قرار دادن عوامل پر اهميت ،راه را برای توسعه ورزش دانشجویی کشور هموارتر کرد.
صاحبنظران میتوانند با شناسایی این راهكارها مدیران تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان را در راستای
توسعه و پيشرفت این مهم کمك کنند تا در نهایت بتوان به جهتدهی برنامهها و اهداف ادارة کل
تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان کمك کرد .از این رو پيشنهاد میشود ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه
فرهنگيان با استفاده از تحليل انجام گرفته ،به تدوین برنامههای راهبردی خود در توسعه ورزش
دانشجو -معلمان اقدام کند .به طوری که با تدوین راهبردهای مناسب از قوتها و فرصتهای موجود
تبين شده از دیدگاه صاحبنظران به نحو مطلوب استفاده کرده و ضعفهای مورد تأکيد صاحبنظران
را به حداقل ممكن برساند.
با توجه به اینکه موقعيت راهبردی ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان ،تهاجمی شناسایی شد
ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان بایستی با بهرهبرداری از فرصتهای موجود در محيط خارج
بر اساس پيشنهادهای کاربردی و اجرایی زیر منطبق با اولين استراتژی مبنی بر تخصيص بودجۀ و
سرانۀ ورزشی برای دانشجویان در جهت بهرهمندی از امكانات ورزشی رایگان و پرورش استعدادهای
ورزشی و مشارکت نيروی انسانی در ساعات فوق برنامه برنامههای عملياتی را به کارگيرد .برای
تحقيقات آینده پيشنهاد میگردد تا طرح اجرای برنامۀ راهبردی براساس مدل کارت امتيازی متوازن
( )BSCانجام شود .مقایسه تطبيقی ادارة کل تربيتبدنی دانشگاه فرهنگيان با چند دانشگاه صاحب
عناوین و پيشرفته در سطح جهان اجرا شود .پيشنهاد میگردد هر یك از معاونتهای تربيتبدنی
پردیسهای دانشگاه فرهنگيان کشور به منظور ایجاد انسجام و همافزایی و وحدت رویه در اصول
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برنامهریزی مدیریتی به تبيين استراتژیهای مربوطه اقدام نمایند تا فرصت بهرهگيری از آن در تدوین
 طرح نگرش معاونين تربيتبدنی پردیسهای.برنامه عملياتی منطبق با مدیریت راهبردی فراهم گردد
 همچنين طرح برنامۀ.دانشگاه فرهنگيان کشور در بهرهگيری از مدیریت راهبردی پيشنهاد میگردد
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Abstract
The purpose of this research was designing strategic plan of administration of physical
education of the Farhangian university based on the 1404 landscape document. This research
is a descriptive-analytical field survey. The statistical community was comprised of 84 heads
of campuses at the University of Farhangian Studies, experts consisting of the administration
of physical education and the assistants and experts of the general directorate, as well as
specialists and elites in the field of physical education at the university of Farhangian affairs.
The data collection tools were interviewed and open and closed questionnaire. The validity
and reliability of the questionnaire were verified by professors and sports management
experts. The information obtained was based on the views of the Strategic council of 12
strengths, 11 weaknesses, 12 opportunities and 11 final threats. In order to evaluate the
normal distribution of data, the Kolmogorov-Smirnov test and for analyzing the data, in
addition to descriptive indexes, we used the Friedman-Matters test for internal and external
evaluation. Based on the final score, 2.56 internal factor matrices and a score of 2.57 external
factors matrices and necessary measures, the offensive was identified as the strategic location
of the department of physical education at Farhangian university. Using SWOT analysis,
three SO strategies, three ST strategies, three WO strategies, two WT strategies, and a total of
11 strategies were identified and ranked according to the Qspm matrix in three sections of SO
strategies and other strategies.

Keywords: Strategic Plan, Farhangian University, Physical Education Administration,
1404 Landscape Document
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