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 31/43/30تاریخ پذیرش:                                                                                 13/40/31تاریخ دریافت: 

 چکیده
روش . دانشگاه شاهرود بودبدنی تربیتطراحی برنامه راهبردی اداره  پژوهش، از این هدف

و بدنی تربیت وضعیت اداره جامعة آماری پژوهش افراد آگاه به است.  تحلیلی  -توصیفی  پِوهش

دانشجویی معاون شامل ، نفر 11 نمونه آماری این تحقیق. ندبودورزش دانشجویی دانشگاه شاهرود 

بودند که به طور با سابقه  مربیانو بدنی تربیتد دانشگاه، اساتیبدنی تربیتاداره  کارکناندانشگاه، 

و مدارک،  ها از ادبیات پیشینه، اسنادآوری دادهبرای جمعانتخاب شدند.  و کل شمار هدفمند

استفاده  های تعیین موضوعات استراتژیکفرمجلسات راهبردی و ، ، نظرسنجیمصاحبه، پرسشنامه

ناسان اساتید مدیریت ورزش و کارشچند تن از  توسط SWOTنهایی پرسشنامه  صوری رواییشد. 

ه و برای تجزیشد. محاسبه و تأیید ( α=33/4) از طریق آلفای کرونباخ آنپایایی تأیید و خبره 

عوامل درونی و ارزیابی از ماتریس  ،توصیفی و آزمون فریدمنها، عالوه بر شاخص های تحلیل داده

 (برای تعیین استراتژی ها) فکریو طوفان   SWOTتحلیل (، برای تعیین موقعیت استراتژیک) بیرونی

 7ضعف،  3، قوت 8دارای  در وضعیت کنونی ادارهاین نشان داد  های پژوهشیافتهاستفاده شد. 

دانشگاه بدنی تربیتاداره  یکبرنامه استراتژ به تدوین ،بر این اساس. تهدید اساسی است 8فرصت و 

اهداف  ی،محور یهاانداز، ارزشچشم یانیهرسالت، ب یانیهآن شامل ب یکموضوعات استراتژو 

تحلیل  ین،همچن. پرداخته شدی عملیاتی هاها و برنامهیاستراتژ یک،استراتژ یتبلندمدت، موقع

( قرار WT) عوامل درونی و بیرونی نشان داد این اداره در جایگاه راهبردی تدافعی ارزیابی ماتریس

  دارد.
 

 راهبردی، برنامه اداره تربیت بدنی، SWOT، تحلیل دانشگاه شاهرود: کلیدیگان واژ

  :ali.aghaei@ymail.com  Email                                              نویسنده مسئول :*
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 مقدمه
 یکی  تع یعنکی  یکزی رککم  برنامکه   یک  به اهداف سازمان است. در  یابیدست یندفرآ یزیربرنامه

برنامکه محوکول    ،در واقک  . شکل ممکک   ی به بهتر اهدافاثربخش در جهت تحقق  یهایتفعال

و انجکا    یزیککی تکوان ف  قبل از اقدا  به استفاده از ،فاهداتحقق  یبرا ی . بنابرااست یزیربرنامه

اسکتفاده شکود. امکا هکدف از      یذهنک  هایییاز توانا یبه حد کاف ،یزیربا اقدا  به برنامه یدکار با

منفعکت   یشو افکزا  هکا یکت فعال یمتنظک  یکق ف از طراهکد ابه  یدناحتمال رس یشافزا ریزیبرنامه

 یابیطکر  دسکت   متمرکز شدن بر ی و همچن یاتق مقرون به صرفه ساخت  عملیاز طر یاقتواد

. قابکل  اسکت کنتکرل   یبکرا  یساخت  ابزار یاو مه یربه مقاصد و اهداف و احتراز از انحراف از مس

 یرف مکد یوظا یمکه اگر بخواهیطوربه دارد یتاولو یرانمد یفوظا یربر سا ریزیبرنامهذکر است 

 یمقکرار دهک   را در راس هکر  مکوکور   ریزیبرنامهبهتر است  یریمهر  در نظر بگ ی را در رئوس 

(1  .) 

سیاسکی،   عوامکل  ماننکد  بیرونکی  محکی   مختلکف  تحکوتت  و تغییکر  بکا  اهسازمان کلی، طور به

 ها،اتحادیه مالی، هایواسطه دولتی، نهادهای نفعان، رقبا، ذی اجتماعی، تکنولوژیکی، اقتوادی،

 تحقیق مات،خد بازاریابی، مالی، مدیریتی، مانند عوامل درونی عوامل همچنی  عرضه کنندگان،

 اند. مواجه (3) فردی و سازمانی، فنی متغیرهای و (2) ایرایانه اطمعات سیستم و توسعه و

-هیچ به دقیق هاىریزىبرنامه بدون هاآن که شده پیچیده ایگونه بهها سازمان ساختار امروزه

 آور سرسا  یسرعت با که کنونی دنیای بخشند. در تداو  خود حیات و توسعه به توانندنمی وجه

 شهودی هایقضاوت بر مبتنی و یکباره هایتومیم از تواننمی دیگر است تغییر در حال

 1استراتژی  مدیریت و علم از بتوانند که بود خواهند موفق اییهسازمان ،بنابرای  استفاده کرد.

 .  (4به نقل از ) را ببرند استفاده نهایت )راهبردی(

کنند و به یم یمسازمان را ترس یشوند و اهداف کلیم یان طراحکل سازم یکه برا ییهابرنامه

شوند. یم یدهنام 2ی استراتژ یهاباشند، برنامهیم ی سازمان در مح یتوضع یی دنبال تع

 ی ا یکنند. اجرامی یتبه اهدافش هدا یابیدست یتمش سازمان را برا ی استراتژ هایرنامهب

 یاتیعمل هایرنامهبدر مقابل، است.  3یاتیعمل هایرنامهب یبرا یا یهدر سازمان، پا هابرنامه

 .(5) کنندمی یانرا ب یبه اهداف کل یابیدست یاتجزئ

                                                
1. Strategic Management                 

2. Strategic Plans 

3. Tactical Plans
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 انسکانی  نیکروی  تربیکت  درخکدماتی  های سازمانعنوان  به عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه

 بکری ره و هدایت ،د. همچنی دارن عهده بر مهمی نقش کشور، پیشرفت و توسعه در متخوص

 از د.خور خواهد رقم کنند،می تحویل دانشگاه در امروز که دانشجویانی دست به جامعه آیندة

 از پژوهشکی  و آموزشکی  هکای فعالیکت  کنکار  در بایکد  انسکانی  نیروی بودن کارآمد برای رو، ای 

-بهره سالم زندگی کیفیت از بتوانند دانشجویان تا گرفت کم  تفریحی و جسمانی هایفعالیت

 عمکومی،  سکممت  چکون  میمفاهی باها در دانشگاه ورزشی برنامۀ (. همچنی  فو 6) وندش مند

 و نشکا   روحیۀ ایجاد روانی، و میجس سممت تأمی  اوقات فراغت، سازیغنی سالم، تفریحات

هکای  برنامکه  تنوع و دارد. گستردگی رابطۀ تنگاتنگی اقتوادی و مدیریتی امور با حتّی شادابی و

 اهمیکت  های آموزشکی، همگکانی و تفریحکی و ورزش قهرمکانی    در زمینه هانشگاهدا برنامه فو 

 (.7) سازندمی آشکار را ریزیبرنامه

( و یککی از  8و روانکی افکراد بسکیار مکوثر اسکت )      میفو  برنامه ورزشی در تامی  سممت جسک 

بکه آن  ای دارد و توجکه خاصکی   های است که در میان دانشجویان اهمیت ویژهمهمتری  فعالیت

صکحی  و در اختیکار داشکت     ریزی برنامهیابی به اهداف عالی مورد نظر از طریق دست .شود می

گیکری از  مناب  انسانی آگاه و متخوص و در سایه ایجاد ساختار سازمانی منظم و متناسب و بهره

 (.9پویر است )نیروهای متخوص و مجرب امکان

همچون بودجه و بازاریابی ورزشی، نیروی  میای مههبا مقولهبدنی تربیتاز طرف دیگر ادارات 

های و داوطلبان، ورزش قهرمانی و همگانی، امکانات و تجهیزات، اصول و مهارت میانسانی رس

که ای  موارد گستردگی روبرو هستند  …و ریزی برنامهمدیریتی، اوقات فراغت دانشجویان، 

 دهد. میحیطه کار ورزش دانشجویی را نشان 

ریزی برنامهگیری از فرآیند با بهره ناگزیر استنیز دانشگاه شاهرود بدنی تربیتاداره بی ، در ای  

 هافرصت ها،ها، ضعفتوانایی محی  درونی و بیرونی یا همان شناخت سنجشاستراتژی  شامل 

 مدت وتعیی  اهداف بلند انداز،چشم تعیی  مأموریت، تهدیدهای سازمان، تعیی  رسالت یا و

مطلوب یا همان تدوی   به وضعیت جاری وضعیت از سازمان حرکت برای ایدوره ریزیطرح

 سعی بر فائق آمدن بر مشکمت و توسعه جایگاه خود نماید ،عملیاتیهای رنامهو بها استراتژی

(11.) 

 قدمت زیاد دانشکده داد نشان (2119) 1مونتکالر بدنی تربیت دانشکدة SWOTتحلیل و تجزیه

 مالی بعضی ضعف امکانات، و اعتبارات کمبود و قوت نقا  مهمتری  از مجرب اداناست وجود و

                                                
1. Montclair State University 
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-ضعف دانشکده نقا  مهمتری  از دانشگاه هایدانشکده بی  همکاری در ضعف و دانشجویان از

 و از ورزشی بازاریابی افزایش و باتتر هایدوره آموزش به توانمی موجود هایفرصت از اند.

دانشکدة  با مختلف هایدانشکده تنگاتنگ رقابت و دانشکده نبودن ویاپ به مهم تهدیدهای

 کرد.  اشاره موکور

 کالیفرنیا، دانشگاه 1دانشکده مونتری تفریحی و آموزشی ورزشی، بخش راهبردی ریزیبرنامه در

 هکوازی،  ورزشکی  هایو برنامه بدمینتون والیبال، بسکتبال، ورزشی هایرشته از حمایت توانایی

 نقکا   از کند حمایت را هاورزش از بسیاری تواندمی که خوب بیسبال زمی  و ورزشگاه داشت 

 بودند. آن عمده نقا  ضعف از ورزشی ی هامکان احداث برای کافی فضای و استخر نبود و قوت

 وجکود  و تهدیکدات خکارجی   مهمتکری   از ورزشی هایزمی  و ورزشگاه نگهداری و تعمیر عد 

 (.11موجودند ) یهافرصت مهمتری  از دانشگاه نزدیکی در فراوان ورزشی اماک 

 تحلیکل بکا اسکتفاده از    (2113)2کشکور رومکانی   گاهیهمچنی  در برنامه راهبردی ورزش دانشک 

SWOT کیفیکت مطلکوب عملککرد منکاب      کیفیت مناسب ارائه خدمات ورزشی :دهایی ماننقوت ،

هکای  وجکود اسکتراتژی   و های سط  باتانسانی موجود، کیفیت باتی خدمات ورزشی در دانشگاه

علکت  ه بک ها سازماندهی نامناسب فعالیت یی همچونهاضعفسازمانی مناسب مدیریت مرکزی و 

عد  کاربرد و بهره گیری مناسب از ها، در دانشگاهمدت مدت و بلندنداشت  استراتژی های میان

هکای سکط    شکی در دانشکگاه  کیفیت نامناسب عملکرد و ارائه خکدمات ورز ، مدیریت استراتژی 

دانشکگاهی  بکا مکدیریت مرککزی ورزش و رابطکه بکا نهادهکای پکیش        مناسب رابطهو عد   پایی 

ز شناخت ککافی کارشناسکان ا  عد  عواملی همچون در قسمت تهدیدها  همچنی . شناسایی شد

و ورزش، تخوکیص  بکدنی  تربیتهای اساسی نظا  ملی لفهعنوان یکی از مؤه ورزش دانشجویی ب

ها گواری اندک دانشگاههای اضافی و فو  العاده، میزان سرمایهاز بودجهها ودجه ورزش دانشگاهب

. در ای  زمینه ورزش دانشگاهی رومانی بکا توجکه   شناسایی شد های ورزشیبرای مدیریت پایگاه

پیاده سکازی رونکد اصکمحات در ورزش دانشکگاه      :راهبردهایی مانند SWOTبه تجزیه و تحلیل 

بهبکود کیفیکت خکدمات ورزشکی جهکت       دموکراتی ،های سازماننیایی با بکارگیری اصول روما

هکای ورزشکی   کسب افتخارات ورزشی دانشجویان در سط  ملی و بی  المللکی، توسکعه فعالیکت   

با توجه به تقویم رقابت های داخلی و بی  المللی، اسکتفاده بهینکه از منکاب  انسکانی،     ها دانشگاه

به منظور ها ها، توسعه برنامهبازاریابی، توسعه مدیریت استراتژی  در دانشگاههای توسعه فعالیت

                                                
1 . Monterey Bay 

2. Romanian University Sports 
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شی را مد نظر خود های ورزها برای مشارکت در فعالیتایجاد انگیزه در دانشجویان و تحری  آن

 (.11)قرار داده است 

سنل، فراهم کردن امکانات مدرن ورزشی برای دانشجویان و پر 1موریت دانشگاه پورتس موسمأ

ترویج مشارکت و تعالی در ورزش، مربیگری، ورزش و داوطلبی، بات بردن سط  آگاهی از ورزش 

همچنی  دانشگاه . استبه عنوان بخشی از سممت، تندرستی و رفاه برای افراد و توسعه امکانات 

پورتس موس استخدا ، حمایت و ارتقاء کیفیت کاری کارکنان، توسعه و بهبود وضعیت مالی 

های ضروری، بهبود امکانات و خدمات حمایتی مناسب برای رسیدن به گواریی سرمایهبرا

 عنوان راهبردهای خود مشخص کرده استه اهداف، نظارت عالی و مدیریت استراتژی  را ب

(12.) 

ارتقای سط  سممت جسمی، روحی، ارتقای شخویت، روحیۀ ( 1391) میاسمدانشگاه آزاد 

سازی اوقات فراغت آنان از طریق شرکت در تماعی دانشجویان و غنیشادی، وفا  و همکاری اج

ورزشی و اعتبار بخشیدن به نا  دانشگاه آزاد اسممی به عنوان حامی ورزش های  فعالیت

 (.13) را بیانیه رسالت خود قرار داده است همگانی و قهرمانی کشور

دادن ورزش دانشجویی به عنوان قرار  (2117) های دانشگاهی استرالیاانداز انجم  ورزشچشم

انداز باشد. همچنی  چشممیبخش اساسی زندگی دانشجویی و زیربنای اصلی ورزش استرالیا 

های برابر و گسترش محیطی سالم برای طور کلی ایجاد فرصتهکشور بای  ورزش دانشجویی 

 .(14) استمشارکت دانشجویان در فعالیت های ورزشی 

 در آن حیکاتی  تکأثیر هکا   در بسکیاری از سکازمان   هنکوز  یزی استراتژی روجود اهمیت برنامه با

 را ی  امر آن مدیران مواق  بعضی از در حتی و خوبی درک نشده سازمان به رسیدن به اهداف

 .می دانند پرهزینه تجملی و

-برنامکه در ضکعف   از: ایکران عبارتنکد   یهکا دانشکگاه  در مهمتری  چالش های ورزش دانشجویی

 و بودجکه  کمبکود  و ورزشکی  برنامکه  فو  های برنامه به ها دانشگاه تنی مسئوجهتو کمریزی،

  (.7)  اعتبارات

 دانشگاه هر در اثربخش بدنیتربیت ادارات به وجود کشور هر دانشجویی ورزش بالندگی و رشد

 در ورزشیهای فعالیت از کیفیت دانشگاهی بی  ورزشی هایفعالیت و وابسته است. رویدادها

 می صورت هادانشگاه بدنیتربیت در ادارات امر ای  که (15) گیرد نشأت می هادانشگاه درون

 ریزیبرنامه از و استفاده بیرونی و درونی عوامل شناسایی بدون مهم ای  محقق نمودن و پویرد

                                                
1. Portsmouth
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  .(16) بود ناکارآمد خواهد و غیراصولی ،راهبردی

هکزار دانشکجو در مقکاط  و رشکته هکای       13دانشگاه شاهرود بکا داشکت  بکیش از    در ای  میان، 

های سرپوشیده چند منظکوره، زمکی    سال  تحویلی متفاوت و با وجود امکاناتی همچون استخر،

 چم  طبیعی، پیست دو و میدانی، زورخانه، سال  تنکیس، سکال  بدنسکازی، سکال  تیرانکدازی،     

ن و فضکاهای روبکاز و   چم  مونوعی در خوابگاه پسران و سال  سرپوشیده در خوابگکاه خکواهرا  

ورزش حیطکه  بکرای رشکد و توسکعه در    دارای پتانسکیل مناسکبی   بکدنی  تربیکت وجود دانشککده  

و مشکمت مختلفی بکرای رسکیدن بکه اهکدافش     ها ر محی  خود با چالشد اما ؛است دانشجویی

شناخت دقیق وضکعیت موجکود خکود    با ای  اداره شود که میای  نیاز احساس حال . استروبرو 

-برنامکه ، ضعف، فرصت و تهدیدهای اساسی و استفاده از ای  نقا  برای تکدوی   قوتنقا   یعنی

-دانشگاه و همچنی  در بی  دیگر دانشگاهه جایگاه بهتری در امور ورزشی بخود راهبردی ریزی 

بنکابرای  هکدف اصکلی ایک  پکژوهش شکناخت        .جوانب ورزش دست پیدا کندمیظ تمااز لحاها 

بکدنی  تربیکت و تهدیکدها( اداره  هکا  )فرصکت  و ضعف ها( و محی  بیرونکی  ها)قوت محی  درونی

ی تدوی  و شناخت جایگاه استراتژی  ای  اداره برا SWOTدانشگاه شاهرود با استفاده از تحلیل 

برنامکه اسکتراتژی  ایک  اداره    تکدوی    وها اندیشی برای مقابله با چالش، چارهی توسعهراهبردها

   .است
 

 پژوهش روش

دانشگاه شاهرود برای یک   بدنی تربیتای  پژوهش، طراحی برنامه راهبردی اداره  از انجا هدف 

 - روش توصیفیاست و به پژوهش از نظر هدف کاربردی  ای  ( بود.1392-1397ساله ) 5دوره 

 و بررسیمواحبه شامل و کیفی  یمّیوه کاز شها دادهگرد آوری  برای .انجا  شده است تحلیلی

 برگزاری و شده مطالعات انجا  تحلیل، خبرگان و کارشناسان از نظرسنجی ندات،مست و مدارک

افکراد آگکاه بکه     می)تمکا  مطابق بکا جامعکه   ینمونه آمار ،ی بنابرا .راهبردی استفاده شد جلسات

 ییشکامل معکاون دانشکجو   ت   35که در مجموع  دانشگاه( در نظر گرفته شد بدنیتربیتمسائل 

و  یفعلک )خواهران و برادران  شکارشناسان بخ ی،بدن یتترب سابقو  یونکن مدیر، سابقو  یکنون

-دانشگاه به صکورت هدفمنکد بکرای پاسک      با سابقه یانو مرب دانشگاه بدنیتربیت، اساتید سابق(

-پرسشنامه از ،SWOTمربو  به تحلیل  نظرسنجی بخش در .گویی به پرسشنامه انتخاب شدند

 همچنکی   و بکاز  سؤاتت حاوی شد( توزی  مرحله دو در که پرسشنامه دو) ساختۀ محقق های

   شد. بسته استفاده سؤاتت

بر  ساخته، محقق ای پرسشنامه اداره تربیت بدنی دانشگاه شاهرود، وضعیت موجود بررسی برای

های نیمه ساختاریافته با افراد پایه اسناد و مدارک موجود در اداره تربیت بدنی دانشگاه، مواحبه
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در  سؤال 141 بر شتملنشگاه و مطالعات انجا  گرفته در زمینه ورزش دانشگاهی، ممطل  در دا

 مدیریت و و تجهیزات،ها  امکانات فیزیکی، زیرساخت وضعیت جمله از مختلف هایزمینه

 پویرش آموزش، های همگانی و قهرمانی،توسعه فرهنگ، ورزش مالی، امور انسانی، نیروی

شد و ای  پرسشنامه توس  مدیریت و  طراحی غیره و طمعاتا فناوری میزبانی، بازاریابی،

 از اطمعات استفاده با موجود، پرسشنامه وضعیت بررسی از پس کارشناسان اداره تکمیل گردید.

ت  از افراد  7های شورای راهبردی )شاملآن و مطالعات محقق و راهنمایی از شده آوریجم 

 ضعف( و 21 قوت، 14 )شامل درونی عامل 34شاملصاحب نظر و با تجربه( پرسشنامه دو  که 

در  SWOTتهدید( بود تدوی  شد. )پرسشنامه  15 و فرصت 15 بیرونی )شامل عامل 31

اعضای نمونه داده  میای لیکرت بود که برای شناسایی نقا  کلیدی به تماگزینه 5 مقیاس

امه اصلی )دو (، توس  روایی صوری و محتوایی پرسشنعموه بر نظرات شورای راهبردی، شد(. 

 استفاده با آن شد. همچنی  پایایی چند ت  از اساتید مدیریت ورزش و کارشناسان خبره تأیید

  .مورد تأیید قرار گرفت (α= 92/1)  کرونباخ آلفای روش از

درصد(  میانگی ، )فراوانی، توصیفی آمار ازها مربو  به پرسشنامه قسمت در آماری تحلیل روش

 اولویکت  تعیکی   وبنکدی  بکرای رتبکه   1در بخش آمار استنباطی از آزمون فریدم  و شد استفاده

ها  دادهاستفاده شده است. همچنی  برای تجزیه و تحلیل تهدیدها  ها وفرصت ها،ضعف ها،قوت

، ماتریس ارزیابی عوامل 2(IFEبرای شناخت جایگاه استراتژی  از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی)

 .استفاده شد 4(IEماتریس داخلی خارجی )و  3(EFEخارجی )
 

 :نتایج و یافته ها

و مطالعات تطبیقی و جلسات شورای ها پرسشنامه طریقهای به دست آمده از با استفاده از داده

دانشگاه شاهرود بدنی تربیتاداره  بیانیه چشم انداز، مأموریت و ارزش های محوری راهبردی

  تدوی  شد.

 چشم انداز بیانیه 
های ورزشی، افزایش سط   مشارکت حداکثری جامعه دانشگاهی در فعالیت"انیه چشم انداز: بی

رضایتمندی ذینفعان، پیشتازی و کسب جایگاه ممتاز در ورزش همگانی و قهرمانی در سط  

                                                
1. Friedman 

2. External factor evaluation matrix (EFE) 

3. Internal factor evaluation(IFE) matrix  

4. Internal – external matrix
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 ."منطقه و کشور

 بیانیه رسالت 
ز طریق جهت دهی و غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان و دانشگاهیان ا"بیانیه رسالت: 

فعالیت های ورزشی، گسترش ورزش همگانی در بی  دانشجویان و دانشگاهیان و توجه به 

با هدف ریزی برنامهفرهنگ ورزش، ارتقاء کیفیت ورزش های رقابتی و قهرمانی دانشجویان، 

تحرکی، افزایش کیفیت زندگی، جوب حداکثری جامعه دانشگاهی به ورزش برای مقابله با بی

های اجتماعی، توانمندی مالی جهت توسعه و بهبود خدمات، و افزایش قابلیت ارتقای شخویت

امکانات و تجهیزات ورزشی، ساماندهی امور ورزشی با توانمند سازی و بکارگیری موثر مناب  

-انسانی، اعتبار بخشیدن به نا  و جایگاه دانشگاه شاهرود از طریق مشارکت و موفقیت در رقابت

 ."سریای و سراهای منطقه

 های محوری ارزش
ورزش برای همه، عد  تبعیض در ارایه خدمات، شایسته ساتری، روحیه ورزشکاری، اخم  "

کاری و پاسخگویی در قبال تعهد ،را  متقابل، وجدانمداری با تکیه بر اخم  اسممی، احت

 "لکردعملکرد، سممتی و تندرستی، مدیریت و رهبری مبتنی بر دانش و اخم ، شفافیت عم
 

 کلیدی اداره تربیت بدنی: ایو تهدیدهها ها، فرصتها، ضعفقوت
 اساس بربدنی تربیتاداره  تهدیدهای و هافرصت ها،ضعف ها،قوت کلی نتایج 4 تا 1 جداول

گویه شناسایی شده در  34 رتبه بندی آزمون فریدم  برای دهند.می را نشان SWOTتحلیل 

و مواردی که دارای اولویت  انجا  شدصت و تهدید( های مختلف)ضعف، قوت، فرفهرست 

 8 که شامل جداول در مندرج عوامل از ی  هربیشتری بودند در جداول ذیل ارائه شده اند. 

 و میانگی  بر عموه ،است کلیدی تهدید 8 و کلیدی فرصت 7 ،اساسی ضعف 9 ،اساسی قوت

 (.≥P 0.05) اند شده مشخص بهرت ترتیب آزمون فریدم  به نتایج اساس بر معیار، انحراف

 ، رتبه بندی قوت های ورزش دانشجویی دانشگاه شاهرود چنی  است:1طبق داده های جدول 
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 دانشگاه شاهرودبدنی  تربیتاداره نتایج رتبه بندی قوت های  -1جدول 

 

 های ورزش دانشجویی دانشگاه شاهرود چنی  است:بندی ضعف، رتبه2طبق داده های جدول 
 

 دانشگاه شاهرودبدنی  تربیتاداره نتایج رتبه بندی ضعف های  -2جدول 

ف
دی
ر

 

 M SD MEAN عوامل

RANK 

1 
ی اداری و )فضاو کیفی  میوضعیت مناسب امکانات فیزیکی  از لحاظ ک

 فضاهای ورزشی(
46/4 611/1 26/11 

 16/11 655/1 43/4 پتانسیل تز  جهت میزبانی رویدادهای مختلف ورزشی 2

 41/9 818/1 23/4 ها وضعیت مناسب فضاها و تجهیزات ورزشی خوابگاه 3

 76/8 998/1 16/4 وجود دیدگاه مثبت نسبت به ورزش بانوان 4

5 
نواره هکای ورزشکی در مناسکبت هکای     تعدد برگکزاری مسکابقات و جشک   

 گوناگون
81/3 797/1 63/7 

6 
واگواری برخکی از  ق اجرای فعالیت های ورزشی از طری تمرکز زدایی در

 ورزشیهای  به انجم ها  فعالیت
81/3 123/1 44/7 

 11/7 212/1 71/3 درآمد زا بودن اماک  ورزشی 7

 11/7 111/1 71/3 ورزشیهای  ارگان و نهادها مناسب با ارتبا  8

ف
دی
ر

 
 M SD MEAN عوامل

RANK 

1 
دانشگاه، جهت انجا  امور بدنی  تربیتجام  مناسب در اداره  نبود برنامه

 زشیور
21/4 132/1 66/13 

2 
 اداره تربیت انسانی عد  تناسب نیروی و فقدان ساختار سازمانی مناسب

 وظایف گستردگی و کیفی با¬میبدنی به لحاظ ک
19/4 167/1 84/12 

3 
دانشگاه و وزارت علو ، تحقیقات و   مالی مناب  به شدید وابستگی

 فناوری در طول سال
19/4 818/1 21/12 

 91/11 981/1 91/3 ورزش دانشگاه در فناوری ارتباطات و اطمعات عد  توسعۀ 4

 81/11 156/1 94/3 فقدان نظا  مدیریت مناب  انسانی داوطلب جهت توسعه نهضت داوطلبی 5

6 
محدودیت تحقیقات و پژوهش های کاربردی در زمینه رشد وتوسعه 

 ورزش دانشگاه
89/3 963/1 26/11 

 19/11 963/1 89/3 همگانی ورزش مدیریت در روزمرگی 7

8 
 های برنامه تدوی  در دانشجویان ورزشی عمیق و نیازها به توجهی کم

 ورزشی
86/3 114/1 19/11 

9 
کارشناس در ورزش  و متخوص از نیروهای گیری مناسب عد  بهره

 )همگانی ،قهرمانی ،آموزشی(
83/3 198/1 13/11 
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 رزش دانشجویی دانشگاه شاهرود چنی  است:های وبندی فرصت، رتبه3طبق داده های جدول 
 

 دانشگاه شاهرودبدنی تربیتاداره نتایج رتبه بندی فرصت های  -3جدول 

ف
دی
ر

 

 M SD MEAN عوامل
RANK 

1 
ای   در برجسته دانشگاه و حضور اساتید در بدنی دانشکده تربیت وجود

 دانشکده
11/4 758/1 47/9 

 19/9 954/1 13/4 فریحیت و همگانی های ورزش بودن هزینه کم 2

3 

بدنی تربیتوجود نهادهای مختلف مرتب  با ورزش دانشجویی) اداره کل 
وزارت علو ، تحقیقات و فناوری، شورای عالی ورزش و تربیت بدنی، 

های ملی و علو  ورزشی و فدراسیون ورزشبدنی تربیتپژوهشگاه 
 دانشگاهی(

97/3 923/1 99/8 

4 
ها در برگزاری رویدادهای  اختیارات به دانشگاهتمرکز زدایی و واگواری 

 ورزش دانشجویی
16/4 968/1 97/8 

5 
دانشگاه از بی  اساتید دانشکده تربیت بدنی  تربیتانتخاب مدیریت اداره 

 بدنی
91/3 111/1 61/8 

6 
 به نسبت دانشگاهی مراکز روسای و کشور پایه بلند ولی مسئ مثبت دید

 ورزش دانشجویی
91/3 173/1 54/8 

7 
وزارت علو  به مباحث مربو  به بدنی  تربیتتوجه ویژه اداره کل 

 داوطلبی ، ورزش همگانی و ورزش کارکنان
86/3 944/1 16/8 

 

 ورزش دانشجویی دانشگاه شاهرود چنی  است:های تهدید، رتبه بندی 4طبق داده های جدول 
 شگاه شاهروددانبدنی تربیتنتایج رتبه بندی تهدید های اداره  -4جدول 

ف
دی
ر

 

 M SD عوامل
MEAN 
RANK 

 71/11 711/1 54/4 دانشجویی ورزش بنای سنگ عنوان به آموزی دانش ورزش ضعف 1

2 
 زندگی رفتاری دانشجویان)رواج و اجتماعی فیزیکی، الگوهای تغییر

 غیرفعال(
51/4 887/1 64/11 

 13/9 825/1 29/4 یعد  تخویص مناب  مالی کافی جهت توسعه و رشد ورزش دانشگاه 3

 93/8 964/1 21/4 پر رنگ بودن جنبه های ورزش قهرمانی در مقابل ورزش همگانی 4

5 
 در شرکت برای ای  قشر عظیم رغبتیبی و افزایش جمعیت دانشجویان

 ورزشی هایفعالیت
23/4 771/1 89/8 

 77/8 797/1 21/4 مدیران ورزشی کشور نزد ورزش به توسعه ای بنیادی  نگرش نبود 6

7 
 و معیشتی درسی، مشکمت جمله از دانشجویان حد از بیش مشغله
 آنان شغلی آینده

14/4 944/1 71/8 

8 
 ورزش خووص در مشخص و مدون برنامۀ واحد و مدیریت فقدان

 همگانی
11/4 867/1 11/8 



 31                                             بدنی دانشگاه شاهرودبرنامه راهبردی اداره تربیتطراحی 

 

 

 :دانشگاه شاهرودبدنی تربیتموقعیت استراتژی  اداره 

خکارجی،   عوامکل  ارزیابی ماتریس دانشگاه از ورزش دانشجویی استراتژی  موقعیت تعیی  برای

اسکاس   بکر  شد. استفاده خارجی - داخلی ایچهارخانه ماتریس و داخلی عوامل ارزیابی ماتریس

 و چهارگانه کلیدی عوامل از ی  هر و رتبه به (وزن) اهمیت ضریب تخویص با، 5 جدول نتایج

 مجمکوع  داد نشکان  نتایج آمد. به دست هاماتریس از ی  هر نهایی، نمرة نمرة آوردن به دست

 از ایک  اداره  که است آن بیانگر و است 35/2، یعنی  5/2کمتر از  داخلی عوامل ماتریس نمرات

 عوامل داخلی دارای ضعف است.   لحاظ
 دانشگاه شاهرودبدنی تربیت اداره  داخلی عوامل ارزیابی ماتریس -5جدول

عوامل 
 درونی

 کد
 دانشگاه شاهرودبدنی تربیتاداره  کلیدیی هاقوت

ضریب 
 اهمیت

شدت 
 عامل

 نمره

ت
قو

 
ی
ی کلید

ها
 

S1 
و کیفی )فضای  میوضعیت مناسب امکانات فیزیکی  از لحاظ ک

 اداری و فضاهای ورزشی(
18/1 4 32/1 

S2 21/1 3 17/1 پتانسیل تز  جهت میزبانی رویدادهای مختلف ورزشی 

S3 28/1 4 17/1 ها زات ورزشی خوابگاهوضعیت مناسب فضاها و تجهی 

S4 12/1 3 14/1 وجود دیدگاه مثبت نسبت به ورزش بانوان 

S5 
تعدد برگزاری مسابقات و جشنواره های ورزشی در مناسبت 

 های گوناگون
16/1 3 18/1 

S6 
واگواری  اجرای فعالیت های ورزشی از طریق تمرکز زدایی در
 ورزشیبه انجمنهای ها  برخی از فعالیت

16/1 3 18/1 

S7 21/1 3 17/1 درآمد زا بودن اماک  ورزشی 

S8  18/1 3 16/1 ورزشی ارگانهای و نهادها مناسب با ارتبا 

 بدنی دانشگاه شاهرودها ی کلیدی اداره تربیتضعف 

ی
ف ها

ضع
 

ی
کلید

 

W1 
دانشگاه، جهت بدنی  تربیتجام  مناسب در اداره  نبود برنامه

 یانجا  امور ورزش
18/1 1 18/1 

W2 
 اداره تربیت انسانی نیروی و تشکیمتی ساختار تناسب عد 

 وظایف گستردگی با میبدنی به لحاظ ک
16/1 1 16/1 

W3 
دانشگاه و وزارت علو ، تحقیقات و  مالی مناب  به شدید وابستگی

 ناوری در طول سالف
15/1 1 15/1 

W4 
دانشگاه  ورزش در فناوری ارتباطات و اطمعات عد  توسعۀ
 شاهرود

15/1 1 15/1 

W5 
)برنامه ریزی،  انفقدان نظا  مدیریت مناب  انسانی داوطلب

 گزینش، جوب،آموزش و...(
17/1 1 17/1 

W6 
محدودیت تحقیقات و پژوهش های کاربردی در زمینه توسعه 

 شاهرود ورزش دانشگاه
14/1 2 18/1 
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W7 18/1 2 14/1 دانشگاه همگانی ورزش مدیریت در روزمرگی 

W8 
 تدوی  در دانشجویان ورزشی عمیق و نیازها به توجهی کم

 ورزشی های برنامه
15/1 2 11/1 

W9 
کارشناس در  و متخوص از نیروهای گیری مناسب عد  بهره

 ورزش )همگانی ،قهرمانی ،آموزشی(
15/1 2 11/1 

 11/3  3 جمع کل 

 

از  کمتر بیرونی عوامل ماتریس نمرات مجموع شد مشخص 6 جدول هایداده طبق همچنی 

-فرصت نیز بربدنی تربیتاداره  روی پیشِ تهدیدهای دهدمی نشان که است 29/2، یعنی 5/2

 تهدید دچار عوامل خارجی لحاظ ازبدنی تربیتاداره  دیگر عبارت به دارند؛ غلبه رو پیش های

 .است
 دانشگاه شاهرود بدنیاداره تربیت خارجی عوامل ارزیابی ماتریس -6جدول

عوامل 
ضریب  اداره تربیت بدنی دانشگاه شاهرودکلیدی فرصت ها ی  کد درونی

 اهمیت
شدت 
 عامل

 نمره

ت
فرص

 
ی
ی کلید

ها
 

O1 
 دانشگاه و حضور اساتید در بدنی دانشکده تربیت وجود

 ای  دانشکده در برجسته
18/1 4 32/1 

O2 21/1 3 17/1 تفریحی و همگانی های ورزش بودن هزینه کم 

O3 

وجود نهادهای مختلف مرتب  با ورزش دانشجویی) اداره 
بدنی وزارت علو ، تحقیقات و فناوری، شورای  کل تربیت

عالی ورزش و تربیت بدنی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علو  
 ورزشی و فدراسیون ورزش های ملی دانشگاهی(

16/1 3 18/1 

O4 
گاه ها در تمرکز زدایی و واگواری اختیارات به دانش

 برگزاری رویدادهای ورزش دانشجویی
17/1 3 21/1 

O5 
انتخاب مدیر اداره تربیت بدنی دانشگاه از بی  اساتید 

 دانشکده تربیت بدنی
15/1 3 15/1 

O6 
 مراکز روسای و کشور پایه بلند ولی ئمس مثبت دید

 ورزش دانشجویی به نسبت دانشگاهی
16/1 4 24/1 

O7 
بدنی وزارت علو  به مباحث  کل تربیتتوجه ویژه اداره 

 مربو  به داوطلبی ، ورزش همگانی و ورزش کارکنان
16/1 4 24/1 

 تهدید ها ی کلیدی اداره تربیت بدنی دانشگاه شاهرود

ی
ی کلید

تهدید ها
 

T1 
 ورزش بنای سنگ عنوان به آموزی دانش ورزش ضعف

 دانشجویی
18/1 1 18/1 

T2 
رفتاری  و ماعیاجت فیزیکی، الگوهای تغییر

 غیرفعال( زندگی دانشجویان)رواج
16/1 1 16/1 

T3 
عد  تخویص مناب  مالی کافی جهت توسعه و رشد ورزش 

 دانشگاهی
18/1 1 18/1 
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T4 
پر رنگ بودن جنبه های ورزش قهرمانی در مقابل ورزش 

 همگانی
18/1 1 18/1 

T5 
 ای  قشر عظیم رغبتی بی و افزایش جمعیت دانشجویان

 ورزشی فعالیت های در شرکت برای
16/1 2 12/1 

T6 
مدیران  نزد ورزش به توسعه ای بنیادی  نگرش نبود

 ورزشی کشور
17/1 2 14/1 

T7 
 معیشتی، درسی، مشکمت جمله از دانشجویان زیاد مشغله

 آنان شغلی آینده و تحویل ادامه
16/1 2 12/1 

T8 
 خووص در مشخص و مدون برنامۀ واحد و مدیریت فقدان

 همگانی ورزش
16/1 1 16/1 

 29/2  1 جم  کل 

 

 و داخلکی  ایخانکه چهکار  از مکاتریس  خکارجی،  و داخلکی  عوامکل  همزمان تحلیل و تجزیه برای

 35/2 (IFE) عوامل داخلی ارزیابی ماتریس نمرة به توجه با  .(3شکل) شد استفاده (IE)خارجی

 خارجی و ارزیابی داخلی ماتریس و تشکیل 29/2 (EFE) خارجی عوامل ارزیابی ماتریس نمرة و

(IE) در یعنکی  ،4 خانکه  در وضعیت موجود ورزش دانشکجویی دانشکگاه شکاهرود    شد مشخص 

 .ندبرگزی تدافعی را هایاستراتژی باید مورد دو هر در و گرفته وضعیت نامطلوب قرار
 

 

 

 

                                  

 

 

 (IE)ماتریس چهار خانه ای داخلی و خارجی -1شکل

 

 تهاجمی

 1ی  خانه

 

 کارانه همحافظ

 2ی  خانه

 رقابتی

 3ی  خانه

 

 تدافعی

 4ی خانه

 (IFEامتياز نهايي ماتريس ارزيابي عوامل داخلي)

0                                          1/3                                       3 
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 دانشگاه شاهرود: بدنی  تربیتاهداف بلند مدت 
های محوری، از بیانیه رسالت، چشم انداز، ارزشبدنی  تربیتبرای تدوی  اهداف بلند مدت 

 ی شورای راهبردی استفاده شد.ادبیات پیشینه و نظرسنجی از اعضا
 

 شاهرود دانشگاهبدنی تربیت: نتایج شناسایی اهداف بلند مدت 7جدول

 اهداف بلند مدت  حوزه کلیدی

  توسعه ورزش
افزایش مشارکت جامعه دانشگاهی در ورزش از طریق ساز وکارهای انگیزشی، ایجاد فرصت 

 های برابر و تبلیغات گسترده

  مدیریت
راهبردی به منظور توسعه هدفمنکد ورزش  ریزی برنامهتشکیمتی و توجه به  بهبود ساختار

 دانشگاه

  مناب  انسانی
تربیت بکدنی(  و کیفکی نیکروی     میعضو جدید در قسمت رس 2ارتقاء کمی)جوب حداقل 

 انسانی

 افزایش مناب  مالی از طریق جوب اعتبارات بیشتر و کسب مناب  درآمدی جدید  مناب  مالی

 نهادینه ساخت  ورزش همگانی در بی  جامعه دانشگاهی  همگانیورزش 

  ورزش قهرمانی

گزینش، آموزش و حمایت مناسب از ورزشکاران و مربیان برای کسب موفقیت در سکطوح  

دانشگاه برتر کشور و کسب  11)قرار گرفت  دانشگاه شاهرود در بی   منطقه ای و کشوری

 جایگاه اول در مسابقات سط  منطقه (

 و گسترش سطوح مشارکت آنانها  تقویت نقش بانوان در ورزش و بهره گیری از فرصت  ورزش بانوان

 و کیفی پویرش میزبانی رویدادهای ورزشی میافزایش ک  رویدادها
 

و نظکرات شکورای    SWOT یکل براسکاس تحل  دانشکگاه شکاهرود:  بدنی تربیتاداره استراتژی های 

 یاسکتراتژ  ST  ،2یاسکتراتژ  ی ، SO یاستراتژ 2شامل  ،یاستراتژ 9 نهایت، در راهبردی

WO  یاستراتژ 4و WT (. 7)جکدول   شکد  ی تدو شاهرود دانشگاه بدنیتربیتاداره  یبرا

قککرار دارد، بهتککر اسککت   WTموقعیککت اسککتراتژی  دانشککگاه شککاهرود در ناحیککه  چککون 

ی هکای سکایر   تکوان از اسکتراتژ  مکی باشد. با وجود ای   WTراهبردهای انتخابی از جدول 

   نواحی نیز بهرمند شود.
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 اداره تربیت بدنی دانشگاه شاهرود SWOTماتریس  -8جدول 

 Wها ضعففهرست  Sها قوتفهرست 

ت 
فهرس

ت
فرص

 
ها 

O
 

 

 SOها استراتژی

 یزبککانیم یرشپککو یتککمش بککرا . 1

در سککطوح  یورزشکک یهککا یککتفعال
 یدانشگاه یرو غ یمختلف دانشگاه

S1,S2,S3,S8,O1,O3,O4 
و ارتقاء تعاممت درون و  . حفظ2

توسعه ورزش  یبرا یبرون سازمان
         گاهشدان

S8,O1,O3,O6,O7    
 

 WOهای استراتژی

اقتدار  یهدر سا یتوسعه ورزش دانشگاه. 1

میعل
W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7,W8,W9,O1,O3 

,O5,O7 
قرار دادن  یتو محور ی استراتژ یریتاز مد یریگ بهره. 2

 W1,O1,O3 در ساختار ورزش دانشگاه یداربرنامه م

ت 
فهرس

تهدیدها 
T

 

 

 STهای  استراتژی
 

خککدمات و  یفککیو ک مککیبهبککود ک. 1
درون و بککرون  یورزشکک هککایرنامککهب

 یدانشگاه
S1,S2,S3,S5,S8,T1,T2,T4,

T5 

 WTهای استراتژی

 یجکوب منکاب  مکال    یشو افکزا  یمناب  مکال  ی صح یریتمد. 1

 W3,T3  موجود یها یلبخووص با استفاده از پتانس
 یریتیو بهبود نظا  مد . حفظ2

W1,W2,W3,W4,W5,W6,W9,T3,T6,T8 
 داوطلب(  -ی)رسمیمناب  انسان . مدیریت3

W2,W5,W9,T5 
و  یدرتوسعه ورزش قهرمان ییو برنامه ا ی،کیفیعلم . رویکرد4

 W7,W8,W9,T4,T5,T8 یهمگان

 
 

چشکم انکداز،    یکت، مورأم یانیهبا توجه به ب شاهرود:دانشگاه بدنی تربیتعملیاتی اداره های رنامهب

 ۀرشد و توسع یبرا یاتیعمل هایرنامهب یتدر نها ،شده ی تدو یهایاهداف بلند مدت و استراتژ

 یک  تفکشکده بکه    تکدوی  هکای  رنامهدر ذیل، ب. شد یشنهاددانشگاه شاهرود پ دانشجویی ورزش

 است. یدهارائه گرد استراتژی های مربوطه

تمش برای پویرش میزبانی فعالیت های ورزشی در سطوح مختلف دانشگاهی و " یاستراتژ

 "غیردانشگاهی

 هکای ورزشکی  منکد بکه مشکارکت در فعالیکت    های عمقهو شرکتها شناسایی سازمان 

 دانشگاه

  هککای ورزش وزارت متبککوع، فدراسککیونبککدنی تربیککتتوسککعه ارتباطککات بککا اداره کککل

 . . . و دانشگاهی

 و ایجاد تیم داوطلبی به منظور آمادگی اولیه میزبانی ایجاد کمیته 
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 "حفظ و ارتقاء تعاممت درون و برون سازمانی برای توسعه ورزش دانشگاه"استراتژی 

 در زمینه های آموزشکی، علمکی، امکانکات، مسکابقات( فکی       نامه همکاریانعقاد تفاهم(

بکدنی   تربیکت زشکی بکا   های وراتمابی  اداره کل امور ورزش و جوانان شهرستان و هی

 دانشگاه

     هکای ورزش   وزارت متبکوع و فدراسکیون  بکدنی  تربیکت توسعه ارتباطکات بکا اداره ککل

 دانشگاهی

        دعوت برای حضور افکراد متخوکص و سرشکناس ورزش اسکتان و شهرسکتان در امکور

 ورزشی دانشگاه  

  ورای )اسکتاندار، فرمانکدار، شکهردار، شک     بهبود ارتباطات با مسولی  استان و شهرسکتان

 (…شهر و 

  "ورزشی درون و برون دانشگاهیهای رنامهو کیفی خدمات و ب میبهبود ک" استراتژی

 محلی  میهای همگانی، تفریحی و بوفعالیتبه  وجه بیشترت 

  هکای  برای گسکترش ورزش در خوابگکاه  ها های ورزشی خوابگاهافزایش فعالیت انجم

 دانشجویی

 زشیدسترسی به خدمات تغویه و مشاوره ور 

 و ایجکاد یک    ها ورزش همگانی در سط  دانشگاه و خوابگاههای افزایش تعداد ایستگاه

 ایستگاه تندرستی مدرن در اطراف محی  تربیت بدنی

 ورزشی تربیت بدنیهای رنامهرسانی گسترده در مورد باطمع 

 "میتوسعه ورزش دانشگاهی در سایه اقتدار عل"   استراتژی

 دانشگاه ورزش ت های پژوهشیو تعیی  اولوی نیازسنجی 

  دانشجویان و دانشگاهیان جهت  میان در تهیه بروشور و کتابچه های آموزشی و توزی

 ارتقاء فرهنگ ورزش 

 اندازی کتابخانه تخووی ورزشی با همکاری دانشکده تربیت بدنیراه 

 برنامکه  وهکا  تومیم گیری متخووان در دانشگاهیان و و دانشجویان مشارکت دادن 

 ها ریزی

 دانشگاه با توجه به حوزه تخوصبدنی تربیتگیری از حضور اساتید بهره 

 ایجاد نشریه ورزش دانشجویی دانشگاه با همکاری دانشکده تربیت بدنی 

بهره گیری از مدیریت استراتژی  و محوریت قرار دادن برنامه مداری در ساختار "استراتژی 

   "ورزش دانشگاه
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 و بلند مدت در حوزه های مختلف استراتژی های رنامهتدوی  ب 

  بدنی تربیتدانشگاه با اهداف بلند مدت بدنی تربیتتطابق تقویم ورزشی ساتنه 

 براساس بودجه تخویویها بندی برنامهاولویت 

 های عملیاتی موجودو رویهها بررسی و به روز نمودن خ  مشی 

با استفاده از  لی بخووصمدیریت صحی  مناب  مالی و افزایش جوب مناب  ما" استراتژی

  "پتانسیل های موجود

 ایجاد کمیته بازاریابی ورزشی 

 های درآمدزایی با محوریت اماک  موجودتوسعه طرح 

 ای به مشتریانارائه خدمات ورزشی، آموزشی و مشاوره  

  مناسکب بکرای زمکان اسکتفاده از     ریکزی  برنامهو بدنی تربیتتقویت ارتبا  با دانشکده

 اماک  موجود

 ورزشی های هسازی و ساماندهی اماک  ورزشی موجود و ارتقاء کیفیت مکانب 

  "حفظ و بهبود نظا  مدیریتی" استراتژی

 در اداره تربیت بدنی دانشگاه ایجاد نظا  نظارت و ارزیابی 

 ورزشککاران، کارکنکان،   اطمعکات   )تهیه تدوی  بان  جام  اطمعات ورزش دانشجویی

 هیزات(داوران، اماک  و تج مربیان،

 در اداره تربیکت   برای جوب اعضای جدید در دانشگاه  متقاعد ساخت  مسئوتن ذیرب

 بدنی دانشگاه

 الکترونی  خبرنامه اندازی راه ورزشی و رسانی اطمع سایت طراحی 

 های پیشنهادی به مسئولی  زیرب  برای توسکعه امکانکات ورزشکی    رایزنی و ارائه طرح

 پردیس  

  "(داوطلب -)رسمی انسانی مدیریت مناب " استراتژی

 ایجاد ی  سیستم ساده عضویت ورزشی برای جامعه دانشگاهی  

 توانمندسازی کارکنان در راستای بهبود امور تربیت بدنی 

 استخدا  فرایند در وگزینش، جوب علمی اصولی و هایروش از گیریبهره 

 داوطلبان بکا   های مالی و معنوی مناسب برای مربیان،کارکنان وفراهم ساخت  حمایت

 هدف تقویت انگیزه

  دانشگاه ورزش رویدادهای در داوطلب نیروهای از حداکثری استفاده 

 "درتوسعه ورزش قهرمانی و همگانی ایی برنامه و علمی،کیفی رویکرد" استراتژی
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 های همگانی و قهرمانی  ایجاد کمیته ورزش 

 هکای  ¬رشکته  در شایسکته و دارای مکدرک مربیگکری    مربیکان  با قرارداد عقد و جوب

 ورزشی مختلف

 مستعد و مدال آور در ورزش قهرمانیهای گواری و توجه ویژه به رشتهسرمایه 

    مشارکت و حضور تیم های دانشگاه در رویدادهای ورزشی مختلف 
 

 گیریبحث و نتیجه

که در سممت روحی، روانی و  هستندیکی از ارکان ورزش کشور ها تربیت بدنی دانشگاه اتادار

در  .دنجوانان نقش به سزایی دار اًسعه فرهنگ حرکت و پویایی در اقشار جامعه خووصتو

ه سممت آنان، پویایی جامعه ک کشورند سازآینده مدیران ها¬دانشگاه حقیقت مخاطبی  ورزش

بدنی تربیتدهی قشر عظیم دانشجو در فعالیت های . بدیهی است که پوششکندرا تضمی  می

 است.ها هدانشگا اصولی درریزی برنامهقق اهداف مستلز  و ورزش به منظور تح

 عوامل پیش بینی و داخلی عوامل صادقانۀ تجزیه و تحلیل آن تب  به و مناسب راهبرد تعیی 

 موفقیت رمز بنابرای  است. سازمان ی  بیشتر وریبهره و موفقیت کنندةخارجی تضمی 

 یداخل موجود مناب  صحی  یه وتحلیلتجز مدیریتی،های و پروژهها سازمان از بسیاری

 عوامل مقایسۀ. است و تهدیدها(ها )فرصت خارجیهای موقعیت بررسی و ها( ضعف وها ¬)قوت

 و فرصت ضعف، قوت، ماتریس نقا  تهیۀهای بخش تری مشکل از خارجی و داخلی اصلی

 .دارد نیاز خوبی و اطمعاتها قضاوت به که است تهدید

اساس  دانشگاه شاهرود بربدنی تربیت  موقعیت استراتژی  نشان داد اداره نتایج در بخش تعیی

(؛ لوا از لحاظ عوامل درونی 5/2)کمتر از  است 35/2ماتریس ارزیابی عوامل درونی دارای نمره 

 29/2دارای نمره  ماتریس عوامل بیرونی نتایج اداره براساس همچنی  ای . استدارای ضعف 

اساس  . در مجموع براستی از لحاظ عوامل بیرونی با تهدید مواجه ( یعن5/2)کمتر از  است

دانشگاه بدنی تربیتاداره مشخص شد که ( IE) ای ارزیابی درونی و بیرونیماتریس چهار خانه

بنابرای  با توجه به  .یعنی در وضعیت نامطلوب قرار گرفته است ،4در خانه شماره شاهرود 

 کاهش با همراه ضعف نقا  )کاهش تدافعی یا کاهشیهای یاستراتژ ،قرارگیری در ای  ناحیه

 که نکته ای  داشت  نظر در و موقعیت ای  به . با توجهشودمیای ای  اداره پیشنهاد بر تهدیدها(

 دهد، ادامه خود فعالیت به باید همواره خدماتی عنوان ی  سازمانی به دانشگاهبدنی تربیتاداره 

 خود موقعیت تثبیت دارد ضم  که هاییقوت و هااز فرصت فادهاست با تواندمی حاضر حال در

 اختیارات حیطه از موجود مشکمت از بسیاری دیگر، شود از سوی وارد توسعه نیز و به رشد
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 ضعف، نقا  رف  و موجود هایو قوت هافرصت بر تکیه با است؛ بنابرای  خارجبدنی تربیتاداره 

نتایج ای  بخش از تحقیق با نتایج  .نماید روی خودپیش تهدیدهای پوشاندن در سعی باید

 .(18 -21) همخوانی دارد( 1391) نادری نسب ( و1391) هنری(، 1392آقایی ) تحقیق

 برای استراتژی 9 مجموع در مغزی، طوفان روش و SWOTتحلیل  و پژوهش هایداده اساس بر

 تدوی  شد. دانشگاه شاهرودبدنی تربیت

از جمله رویدادهای ورزشی  میهای عل هنری ورزشی و همایشهای مهرنامسابقات ورزشی، ب

است. اغلب رویدادهای ورزشی در زمان و  ها نیازمند مدیریتهستند که برگزاری اثربخش آن

افتد و پیش از شروع باید تدارکات و امکانات تز  مهیا باشد تا آن رویداد میمکان خاصی اتفا  

سازماندهی خوب رویدادهای ورزشی به طور اعم و مسابقات ورزشی به بهتری  نحو انجا  پویرد. 

تواند زمینه تبلیغ و اطمع رسانی را فراهم سازد، استعداد افرادی را شکوفا میبه طور خاص، 

دانشگاه شاهرود نیز بدنی تربیت(. 21) و گوران اوقات فراغت افراد شود میسازد و باعث سرگر

به لحاظ ها نشجویان خود و کسب اعتبار در بی  دانشگاهبرای غنی سازی اوقات فراغت دا

تمش برای پویرش میزبانی فعالیت های ورزشی در سطوح مختلف "ورزشی استراتژی 

 را تدوی  کرده است.  "دانشگاهی و غیر دانشگاهی

( اذعان 2114) لوپ ،(. همچنی 22) ارتباطات موثر، عنور کلیدی برای موفقیت مدیران است

 دولت به وابسته نهادهای و دولت از بزرگ و کوچ  ورزشی های سازمان از بسیاریکرده است 

 شودمی محسوب سازمانی موفقیت عوامل از مؤثر ارتباطات و نندکمی دریافت مالی هایکم 

 به خود رسالت تحقق برای نیز دانشگاه شاهرودبدنی تربیت مسئوتن است ضروری . بنابرای (2)

نمایندگان  فرماندارها، )استاندار، استان سط  در تأثیرگوار و دولتی مقامات با مؤثر ارتبا  خلق

حفظ و ارتقاء تعاممت درون "تدوی  استراتژی  ،بنابرای  آورد. روی کشور حتی و (... و مجلس

 یکی از راهکارهای اساسی در ای  زمینه است. "و برون سازمانی برای توسعه ورزش دانشگاه

ورزشکی درون و بکرون   هکای  رنامکه و کیفی خکدمات و ب  میبهبود ک"یگرراهبرد تدوی  شده د

 رضکایت  که کند ارائه را خدماتی است مایل موفّق، سازمان هر کلّی، طور بهاست.  "دانشگاهی

 امروزه کند. می صد  نیز ورزشیهای ن سازما مورد در نکته ای  سازد. فراهم را خود مشتریان

 توجکه  و آیدمی حساب به برنده پیش بزرگ و نیروی ورزشی،های سازمان تما  در اندیشه ای 

(. اعمکال سیاسکت هکای    6) اسکت  ورزش صکنعت  راز و رمکز  گرایی،مشتری و مشتری به عمیق

-برنامکه  مشتری مداری و توجه به نیازها و تمایمت ورزشی دانشجویان و دانشگاهیان در تدوی 

 به نسبت و دانشگاهیان دانشجویان از یورزش نیازسنجی و نظرسنجی و فو  برنامه ورزشی های

 ایک  امکر   به وقت هیچ ستادی بخش مسئوتن کهحالیدر است. مهم بسیار ورزشیهای فعالیت
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هکای  برنامکه  در بیشکتر  دانشکجویان  عمقکۀ  مکورد هکای  رشته اگر ش بی نداده اند. اهمیت مهم

 هر برای برنامه ریزی دارای که کاردان و متخوص مربیان از و شود فو  برنامه گنجانده ورزشی

 بکا  ورزشکی  مککان  زمینکۀ  در دانشکجویان  اعتراضکات  و بکه  شکود  استفاده هستند، کاری جلسۀ

-فعالیکت  در و شرکت کننکدگان  متقاضیان شود، داده اثر ترتیب ... و مربیان رفتار یا تجهیزات

بکرای جکوب   دانشکگاه شکاهرود نیکز    بکدنی  تربیکت  (.13) شکد  خواهد برابر چند فو  برنامههای 

را تدوی   فو  سازی اوقات فراغت مشتریان خود استراتژیرضایتمندی، افزایش مشارکت و غنی

 کرده است.

 در ورزشی هایفعالیت از ترعلمی باید هادانشگاه در ورزش امور ادارة نحوة است بدیهی

 از جاییب توق  که باشد توسعه و تحقیق روند بر متکی و ورزشی هایفدراسیون و هاباشگاه

 ستاد بخش ارشد مدیران که شودمی ایجاد دلیل ای  به توق  است. ای  کشور ورزش دانشجویی

توسعه  (.15) اندبوده بدنی تربیت رشتۀ هکرد تحویلافراد از  همواره دانشجویی صف ورزش و

گیری از علو  ورزشی و جدیدتری  یافته های پژوهشی و فناوری امکان پویر ورزش بدون بهره

با دانشگاه ای  موضوع را به عنوان ی  استراتژی پویرفته است و بدنی تربیترو  از ای  .یستن

و به روز نمودن ورزش  می)عل میتوسعه ورزش دانشگاهی در سایه اقتدارعل "تدوی  استراتژی

قود دارد با به روز نمودن ورزش دانشگاه به توسعه مطلوب در ورزش دست پیدا  "دانشجویی(

 کند.

و اقدامات مدیریتی ها مجموعه تومیم"قیده هانگر و ویل ، مدیریت استراتژی  شاملبه ع

است که عملکرد بلند مدت سازمان را از طریق فرآیند بررسی محیطی، تدوی  استراتژی، اجرای 

دانشگاه شاهرود با بدنی تربیتاداره  (. 6کند ) به نقل از میو ارزیابی و کنترل تعیی  استراتژی 

گیری از مدیریت استراتژی  و محوریت قرار دادن بهره "  موضوع به تدوی  استراتژیدرک ای

دهد بسیاری از مینشان ها پرداخته است. بررسی "برنامه مداری در ساختار ورزش دانشگاه

ورزشی دانشجویی به اهمیت و ضرورت به کارگیری مدیریت استراتژی  پی برده و های سازمان

د ورزش دانشجویی خود به تدوی  چشم انداز، اهداف بلند مدت، برای توسعۀ نظا  من

دانشگاه شاهرود بدنی تربیت(. اداره 11-14) عملیاتی روی آورده اندهای رنامهو بها استراتژی

نیز، با الگو قرار دادن ای  سازمان ها، ضم  به کارگیری مدیریت استراتژی ، قود در بهبود 

    وضعیت خود دارد.

تری  استراتژی های مدیریتی است که در رشد و توسعه ورزشی یکی از با اهمیت بازاریابی

( درباره فرآیندهای بازاریابی دانشگاهی در آمریکا 2111) . گال (23) ورزش تاثیر بسزایی دارد

شود که اثرات میتلقی  میدارد که بازاریابی دانشگاهی در آمریکا از اقدامات بسیار مهمیابراز 
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(. با توجه به 24به نقل از ) خوردمیلیت های اقتوادی، سیاسی و اجتماعی به چشم آن در فعا

وض  کنونی ورزش کشور از حیث مناب  مالی و کمبود شدید بودجه ورزش دانشگاهی یکی از 

بدنی تربیت. بنابرای  استهمی  عامل ها مهمتری  عوامل در عد  توسعه ورزش دانشگاه

افزایش جوب مناب  مالی و استفاده از پتانسیل  "استراتژیا تدوی  دانشگاه تومیم گرفته است ب

می  رد نیاز خود را تأاعتبارات مو ،و مدیریت مناسب مناب  مالی "های موجود برای کسب درآمد

 کند تا به توسعه در ورزش دانشگاه دست پیدا کند. 
 عامل نامطمئ ، و تیرقاب محی  درها سازمان اساسی و مهم نسبی،های مزیت از یکی امروزه

 ی  نا  اقتوادی بزرگ ماشی  هر پشت در کنونی دنیای در اینکه به مدیریت آنهاست. باتوجه

 در سازمان موفقیت ضام  کارآ و اثربخش مدیریت اعمال ش  می خورد، بدون چشم به مدیر

توان هسته مرکزی نظا  میتوسعه مدیریت را . است خود راهبردهای و اهداف به رسیدن

حفظ و "استراتژی دانشگاه با اتخاذبدنی تربیت(. بنابرای  25) دیریتی هر سازمانی تلقی کردم

 ی مربوطه دارد.ها سعی در بهبود فضای مدیریتی خود در تما  حیطه"بهبود نظا  مدیریتی
نیروی انسانی با انگیزه از مهمتری  عوامل بهره وری سازمان است، تحقیقات حاکی از آن 

توانند در رضایت مستقیم افراد نقش میل فردی، اجتماعی، سازمانی و محیطی است که عوام

موثری داشته باشند. در ای  خووص سب  مدیریت، ماهیت کار، ترفی  و ارتقاء، حقو  و مزایا 

بخشی از مناب  انسانی را بدیهی است  (.26) کنندمیسهم بیشتری در رضایت مناب  انسانی ایفا 

 و حرفه ای نیروهای کمبود شود می باعث نیروهای داوطلب دهند. وجودمیداوطلبان تشکیل 

 با داوطلبان همچنی شود.  جبران تا اندازه ای دانشگاهی ورزش نظا  در رسمی کارمندان

 کرده، عمل دانشجویان اقشار و دانشگاه تربیت بدنی مدیریت بی  ارتبا  حلقۀ به صورت انگیزه

بدنی تربیترو  از ای  .می دهند انتقال ورزش دانشگاه مدیریت به را دانشجویان نظرات و نیازها

سعی در بهبود مدیریت مناب  انسانی با بهره  "یمناب  انسان یریتمد" یاستراتژدانشگاه با اتخاذ 

 .گیری از فرصت های موجود دارد
 ،ژاپ  آلمان، استرالیا، کشورهای در همگانی ورزش وضعیتدارد میبیان  (1392)پور  جوادى

 توسعه ى ورزش و رشد برای منظم برنامه ى که دهد می نشان دانمارک و مالزی، فنمند

 دارد نقش موفقیت ای  متعددی در عوامل دارد. سابقه سال 51 از بیش کشورها ای  در همگانی

 ای  ملی هایبرنامه چارچوب در ورزش همگانی ۀبرنام رشد به توانمی چیز هر از قبل که

دانشگاه با بدنی تربیترو  . از ای (27)کرد  اشارهها برنامه از ای ها دولت مؤثر حمایت و کشورها

در  "توسعه ورزش قهرمانی و همگانی در یای برنامه و علمی،کیفی رویکرد"استراتژیاتخاذ 

 .داردمیگا  بر  ای  دانشگاهقهرمانی   های همگانی و توسعه ورزشجهت 
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آن نیز مبادرت های رنامهدانشگاه، به تدوی  رئوس ببدنی یتتربدر پایان براساس استراتژی های 

های قابل درک در طور موثری اجرا شود، باید به فعالیتهگردید. برای اینکه برنامه استراتژی  ب

باید با انتخاب الگویی ها با ای  حال، در مراحل بعد ای  برنامه .سط  عملیاتی تبدیل گردد

سالیانه لحاظ های رنامهها مشخص و در بو مناب  مورد نیاز آن مناسب، چگونگی، زمان، مسئول

 شورای حفظ با دانشگاه شاهرودبدنی تربیت شود می پیشنهاد پژوهش، نتایج به توجه با شوند.

 زمینۀ و بررسی تردقیق را شده تدوی  هایبرنامه و هااستراتژی کلیه جلساتی طی راهبردی،

 از آن تحقق به منظور و دهد قرار کار مبنای را خود رسالت نیهبیا کند، فراهم را هاآن اجرای

 .کند استفاده رب  ذی هایبخش تمامی هایفعالیت دادن جهت برای بلندمدت اهداف

 شدن اجرایی و شروع برای نیاز مورد مناب  و هاحمایت حتی اتمکان دانشگاه شاهرود همچنی 

 دادن جهت برای مبنایی محوری، هایارزش است ضروری آورد. فراهم را شده تدوی  برنامه

 ارتقای و انسانی مناب  بهینه مدیریت اعمال با و گیرد قرار ورزشکاران دانشگاه و مسئوتن رفتار

 در و گردد فراهم استراتژی  برنامه اجرای به منظور گروهی تمش ایجاد زمینه بهره وری،

 نیاز صورت در تا شود اقدا  اجرا حی  در هدانشگابدنی تربیت استراتژی  برنامه ارزیابی خووص

 .گیرد صورت تز  اقدامات و بینیپیش اجرا، زمان طول در آن نمودن منعطف و اصمح به
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Abstract 
The purpose of this study was designing Strategic plan of Physical Education 
Office of Shahrood University. The research method is analytical – descriptive. 
The statistical sample of this research was (n=35) including, student associate 
principal of university, physical education staff, Physical Education professors 
and experienced coaches who selected by purposive sampling. For collecting the 
data were used of review literature and documents, interviews, questionnaire, 
surveys, forms for determining strategic issues and strategic meetings. The 
validity of SWOT questionnaire approved by several professors of sport 
management and experts and reliability confirmed according to Cronbach's 
alpha (α=0.92). For analyzing the data, descriptive statistics, Friedman test, 
Internal and External factor matrixes, SWOT analyzing based on intuition and 
brainstorming were used to strategies developing. Results this research showed 
Physical Education Office of Shahrood University has 8 strengths, 9 
weaknesses, 7 opportunities, and 8 threats. Accordingly, subjects such as 
mission statements, vision statements, and long - terms objectives, core values, 
strategic situation, strategies and plans were determined. Also, the analysis of 
internal and external matrix showed this office located in defensive (WT) 
strategic position. Seems the most important reasons for this undesirable 
situation to be lack of strategic plan for University sports development in 
Physical Education Office of Shahrood University. 
Keywords: University of Shahrood, SWOT Analysis, Strategic position, 
Strategic plan.  
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