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 29/63/2935تاريخ پذيرش:                92/61/2935تاريخ دريافت: 
 

 چکیده
آماری اين  ةورزش در اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد بود. نمون ةهدف از انجام اين پژوهش، طراحی و تدوين راهبرد توسع

ها، آوری دادههد بودند. ابزار جمعطور خبرگان تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشن، کارشناسان و همینانفر از مديران، معاون 99پژوهش 

 75/6و پايايی آن با آلفای کرونباخ تأيید کردند ن مديريت ورزشی ااز متخصص تن چند را بود که روايی آن ایساختهمحقق ةپرسشنام

یت بدنی دانشگاه ترب ها و تهديدهای اداره کلها، فرصتها، ضعفقوت ةشده در زمینبندیرتبه ةگوي 59محاسبه شد. پرسشنامه شامل 

هر يک از عوامل داخلی و خارجی اداره  ها و تهديدها و تشکیل ماتريس ارزيابی  ، فرصتهاها، ضعفوتحلیل قوتپس از تجزيه فردوسی بود.

 رایب( woکارانه )کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی، محرز شد که اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد بايد از راهبرد محافظه

 مديران از ی عوامل داخلی و خارجی، استراتژی استفادهريزی استراتژيک کمّبا رسم ماتريس برنامه در ادامهگیرد. بورزش خود بهره  ةتوسع

 ها قرار گرفت. منظر اولويت در استراتژی اول از ةنیز در رتب ورزش بلندمدت هایريزیبرنامه در دانشگاه ةبلندپاي
 

 فردوسی دانشگاه انداز،، ورزش دانشگاهی، استراتژی، چشمطراحی :واژگان کلیدی

                                                           
 :z.mirzazadeh@um.ac.ir Email                                                                        * نویسنده مسئول      
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  مقدمه
 ةمسئل عنوانهب فراوان، هایپيچيدگی ودارای تغييرات  و پویا سازمانی   محيط فراصنعتی، ةدور آغاز با

 رفت بين از کنندهبينیپيش توابع اعتبار که ندیافت شدت آنچنان تغييرات د.ش مطرح هادر سازمان غالب

 ترسریع و زودتر یادگيری  و ندشد رقابتی شدتبه بازارها .ندگرفت شكل غيرمنتظره و جدید هایشچال و

 معطوف اطلاعات و آگاهی، دانش به سازمان تمرکز نتيجه در و مطرح، رقابتی مزیت عنوانهب رقبا از

 و که موفقيت است یهایاستراتژی سازیپياده و تدوین هاسازمان اکثر ةدغدغ ترینمهم گردید. امروزه

 اختيار در ابزاری ،ریزی استراتژیكبرنامه د.کن تضمين محيطی، ةپيچيد و متحول شرایط در را آنها بقای

 بر و کنند دنبال سازمان مختلف وجوه در را استراتژی اجرای و تدوین بتوانند تا گذاردمی هاسازمان

 محيطی شرایط ارزیابی با استراتژیك ریزیمهبرنا همواره باشند. داشته مدیریت خود استراتژیك عملكرد

 و تدوین را مناسبیهای سازمانی، استراتژی هایارزش گرفتن نظر در با و سازمان درونی هایو قابليت

  (.1832و احمدی،  1831 د )اعرابی،کنمی انتخاب

 ورزش و دنیب تربيت است. تشكيلات هر هایضرورت از یكی استراتژیك هایطرح اجرای ،دیگر سوی از

 و حسينی) است تشكيلاتی ةتوسع و رشد برای استراتژی نيازمند و يستن مستثنی قاعده این از نيز

. شوند راهبردی یا راهبرد مدیریت دارعهده ناگزیرند هاسازمان ةهم ،بنابراین(. 1831 همكاران،

 خاص موقعيتی ،اکنونمه از و گذارندمی اثر سازمان بلندمدت هایگيریجهت بر راهبردی هایتصميم

 ،دارند قرار آن در حاضر حال در هاسازمان که موقعيتی عبارتی، به. دنکنمی تعيين سازمان ةآیند برای

  (.1833 غفرانی،) اندگرفته قبل سال چندین آنان مدیران که است هاییتصميم ةنتيج وبيشکم

 نيز خاص هایحمایت و هابرنامه ها،لویتاو تعيين و توسعه برای اندازیچشم استراتژی، تبيين از هدف

 تصميماتی ارزیابی و اجرا تدوین، علم  و هنر ،استراتژیك مدیریت ،شدهگفته موارد به توجه با. هست

 سه در آن مراحل و تعریف که یابد دست خود بلندمدت هایهدف به دنسازمی قادر را سازمان که است

 یابدمی معنا ،استراتژی تدوین  از مقصود ارزیابی   و هاژیاسترات اجرای ها،استراتژی تدوین بخش 

 است متداولی بسيار روش ،نظرانصاحب ةعقيد به استراتژی ریزیبرنامه(. 1832 همكاران، و گودرزی)

ميزان  و کنندمی استفاده خارجی و داخلی متغير شرایط به مناسب پاسخ برای آن از هاسازمان که

 موفقيت و اعتبار به خطر افتادن از مهم ةکنندپيشگيری عامل یك ،استراتژیك ریزیبرنامه از استفاده

 عملكرد با استراتژیك یزیربرنامه همبستگی روی بسياری دانشمندان. شودمی محسوب سازمان یك

 است منطقی و پویا فرایندی ،استراتژیك ریزیبرنامه معتقدند و دارند نظر توافق هاسازمان مطلوب

  (.1833 غفرانی،)

 کنترل سبب راهبردی ریزیبرنامه. کنندمی استفاده بيشتر راهبردی ریزیبرنامه از هاسازمان امروزه

 گيری،تصميم برای معتبر ارچوبیهچ ایجاد منابع، از مؤثر استفادة و مالی عملكرد بهبود سازمان، بيشتر
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 و مشترك دیدگاه ایجاد با زمانسا یكپارچگی و وحدت سازمان، پيشرفت ميزان ارزیابی و بازخورد کسب

 به داندنمی سازمان آن نشود، مشخص هدفی ،سازمان یك برای که زمانی تا. شودمی گروهی کار توسعة

 رسيدن برای ایبرنامه سازمان آن نشود، ریزیبرنامه ولی شود، مشخص هدف اگر و برود خواهدمی کجا

 داشته یمشخص اهداف باید است، موفقيت هانخوا که سيستمی هر ،بنابراین. داشت نخواهد هدف به

 سوی به شدهتهيه برنامة اساس بر تا کند تعيين نيز را یا اهداف هدف آن به رسيدن زمان و نحوه و باشد

 تعدیل و شناسایی را احتمالی انحرافات تا باشد خود حرکت بر ناظر همواره و برود پيش نظر مورد اهداف

  (.1831 همكاران، و حسينی) کند

 کرد ارائه را( 2331) کانادا دانشگاهیبين ورزش راهبردی برنامة دانشگاهی،بين ورزش  راهبردی شورای

 فعاليت راهبردهای. است اهداف تفكيك به راهبردی هایدستورالعمل و اندازچشم موریت،أم شامل که

 فعاليت و زشور در شرکت از هاییسطح کردنبهتر شامل استونکينگ دانشگاه ورزشی و جسمانی

 برنامة توسعة و آنها بر غلبه و کردنشرکت موانع تشخيص جامعه، نياز بهتر درك طریق از جسمانی

 در ورزشی استعدادهای با افرادی جذب و ورزشكاران برای صحيح طور به جانبههمه و متمرکز حمایتی

 هایحوزه مریكاآ متحدة تایالا المپيك  ملی کميتة استراتژیك برنامة در( 2332) لوپ. است دانشگاه

 ارتباطات المپيك، جنبش به مربوط هایفعاليت دهی،سازمان و رهبری شامل را عملكرد کليدی

 با( 2311) والش و لی. کرد بيان درآمد منابع و ملی ورزشی هایهيئت و ورزش عملكرد المللی،بين

 هایورزش در بازاریابی سپاریبرون ترکيبی مدل تدوین به AHP و SWOT هایروش از استفاده

 این در تهدیدها و هافرصت ها،ضعف بر هاقوت لویتوا از نتایج. پرداختند دانشگاهی و ایدانشكدهبين

 هایورزش در بازاریابی سپاریبرون در مالی هایهزینه دنرسي حداقل به از و داشت حكایت زمينه

 . دادمی خبر ایدانشكدهبين
 معرض در غيرورزشی هایسازمان همانند بدنی تربيت کل ادارات جمله از یورزش هایسازمان امروزه
 بر دائم طور به ناگزیرند هاسازمان این ،دليل همين به .دارند قرار جهانی و محيطی تحولات  و تغيير

 با را خود ،ضرورت برحسب و مناسب زمان در بتوانند تا کنند نظارت خارجی و داخلی رویدادهای
 از تواننمی دیگر است، تغيير حال در آورسرسام سرعتی با که کنونی دنيای در. دهند وفق تغييرات
 هاییسازمان امروزه. کرد استفاده تجربی و شهودی هایقضاوت بر مبتنی و یكباره هایگيریتصميم
 با. (1832 همكاران، و گودرزی) کنند استفاده راهبردی مدیریت و علم از بتوانند که بود خواهند موفق
 این به توجه ضرورت ورزش، جمله از ،مختلف هایمقوله توسعة در راهبردی ریزیبرنامه اهميت به توجه
 نيافتنهتوسع دلایل از یكی شك بدون و دکنمی جلوه ضروری ازپيشبيش نيز کشورمان در مهم

 است ایهسليق تصميمات اعمال و مهم مقولة این به مسئولان توجهیکم ورزش، عرصة در کشورمان
 این در کشوری و کلان سطح در هاییگام اخير هایسال در هرچند ؛(1832 همكاران، و لمير رشيد)

 نگاه و توجه کشور، سراسر هایدانشگاه در دانشگاهی ورزش اهميت به نظر. است شده برداشته راستا
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 سومين عنوانبه هدمش فردوسی دانشگاه در مهم این. است پوشیچشم غيرقابل مقوله این به راهبردی
 والایی جایگاه از باید کشور، سراسر هایدانشگاه ورزشی المپياد نخست مقام دارای و کشور برتر دانشگاه
 و بسط اصلی ةوظيف که مشهد فردوسی دانشگاه بدنی تربيت کل اداره راستا این در. باشد برخوردار

 یك ةمنزل به که استراتژیك و مدون ،جامع ایبرنامه داشتن از ،دارد عهده بر دانشگاه در را ورزش ةتوسع
 شده،گفته مطالب به توجه با. است بازمانده کند، عمل دانشگاه در ورزش اعتلای برای راهنما و راه ةنقش
 ارائه پژوهش این در مشهد فردوسی دانشگاه بدنی  تربيت کل اداره ورزش   ةتوسع ةبرنام تدوین طرح
 هااستراتژی اهداف، موریت،أم انداز،چشم تدوین موجود، وضع شناسایی با پژوهش این واقع در. گرددمی
 در ورزش اصلی متولی که سازمان این که کرد خواهد مشخص بدنی تربيت کل اداره ورزش هایبرنامه و

  رود؟می چگونه و راهی چه از رود؟می کجا به کجاست؟ است، دانشگاه
 

 

 پژوهش روش
 پژوهش روش اطلاعات، آوریگرد ةنحو حسب بر که است تحليلی ـ توصيفی پژوهش یك حاضر پژوهش
از  لازم اطلاعات. گيردمی قرار استراتژیك مطالعات ةحوز در و شودمی محسوب( کيفی و یکمّ) آميخته
 آن پایایی و رسيده ورزشی مدیریت خبرگان به تأیيد آن روایی که ایساختهمحقق ةپرسشنام طریق

 ،انمدیر همة پژوهش آماری ةجامع. شد گردآوری بود، شده تایيد( 31/3) خکرونبا آلفای ةوسيلبه
 دانشگاه بدنی تربيت خبرگان و تاداناس طورهمين و بدنی تربيت کل اداره کارشناسان و معاونان
 از و شد گرفته نظر در برابر نمونه با جامعه پژوهش، اهداف به توجه با کهبودند  (نفر 23) مشهد فردوسی

 نفر 88 وتحليل،تجزیهقابل و سالم هایپرسشنامه بازگشت به نظر ،نهایت در. شد استفاده سرشماری
  .شدند انتخاب پژوهش نهایی ةنمون عنوانبه

 ارچوبهچ عنوان با ارچوبیهچ از مشهد، فردوسی دانشگاه بدنی تربيت کل اداره استراتژی تدوین برای
 ارائه هاییروش و ابزارها ارچوبهچ یا مدل این. شودمی استفاده( SWOT) مدل استراتژی تدوین جامع
 کندمی کمك هااستراتژیست به و است مناسب گوناگون هایهانداز در هاسازمان انواع برای که کندمی

  :از عبارتند که دارد اصلی ةمرحل چهار ارچوبهچ این. کنند گزینش و ارزیابی شناسایی، را هااستراتژی
  .شودمی تهيه سازمان موریتأم ةبياني مرحله این در :شروع ةمرحل .1

 و داخل از موردنياز اصلی عوامل و اطلاعات استراتژی، تدوین برای مرحله این در :ورودی ةمرحل .2
 و داخلی عوامل ارزیابی ماتریس شامل مرحله این. شودمی مشخص و شناسایی سازمان خارج

  .است خارجی عوامل ارزیابی ماتریس

 اصلی عوامل و( هاضعف و هاقوت) داخلی اصلی عوامل مرحله این در :قایسهم و تطبيق ةمرحل .8
 و( SWOT) سوات ماتریس همچون ابزارهایی از استفاده با( تهدیدها و هافرصت) خارجی
 در که شوند شناسایی هاییاستراتژی تا شوندمی داده تطبيق( IE) خارجی و داخلی ماتریس
  .باشند خارجی و داخلی عوامل با متناسب و سازمان موریتأم راستای



 15                                                                                        طراحی و تدوين راهبرد توسعة ورزش دانشگاهی ...

 کمی استراتژیك ریزیبرنامه ماتریس از استفاده با مرحله این در: گيریتصميم ةمرحل .2
(QSPM) قضاوت و ارزیابی تطبيق، ةمرحل در شدهشناسایی هایاستراتژی مختلف هایگزینه 

  .دگردمی تعيين آنها نسبی جذابيت و شوندمی
 

 آن بـرای و شـده تـدوین سـاله 13 زمانی ةدور یك برای پژوهش این در شدهيمتنظ راهبردی هایبرنامه
 .است شده بينیپيش( سالهیك) سالانه اجرایی راهكارهای و عملياتی هایبرنامه

 

 یارچوب جامع استراتژهچ -2 جدول

 موريت سازمانأم ةانداز و بیانیتعیین چشم شروع ةمرحل

 ورودی ةمرحل
 داخلیماتریس ارزیابی عوامل 

 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

 تطبيق و مقایسه ةمراحل
 ماتریس سوات

 ماتریس داخلی و خارجی
 ریزی استراتژیك کمیماتریس برنامه گيریتصميم ةمرحل

 
 

 نتایج
 :اندازبيانيه چشم

 1232دستيابی به جایگاه نخست ورزش دانشگاهی کشور در افق 

سازی اوقات فراغت آنان ت جسمی و روانی دانشجویان از طریق غنیارتقای سطح سلام :موریتأم ةبياني

کسب عناوین  ةطور موفقيت در زمينبه همراه احيای ورزش همگانی و کارمندی در دانشگاه و همين

 ورزش قهرمانی  ةقهرمانی در راستای توسع

گاه فردوسی را نشان ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی اداره کل تربيت بدنی دانش شماره دو و سهول اجد

 د.ندهمی
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 (IEFماتريس ارزيابی عوامل داخلی ) -1 جدول

 دارامتیاز وزن
امتیاز وضع 
 موجود

 عوامل استراتژيک داخلی وزن

 هاقوت                                      

 اماکن ورزشی سرپوشيده مناسب کيفيت -1 321/3 8 181/3

 اماکن ورزشی روباز اسبمن کيفيت -2 321/3 8 181/3
 اماکن سرپوشيده و روباز مكفی تعداد -8 317/3 8 171/3

181/3 8 321/3 
افراد به اماکن ورزشی سرپوشيده و  مطلوب دسترسی -2

 روباز
 مناسب امكانات و تجهيزات ورزشی و کمك آموزشی -1 317/3 8 171/3
 استفاده از اماکن ورزشی منطقی ةهزین -6 317/3 8 171/3
 ریزی و انسجام در ورزش قهرمانیبرنامه -7 317/3 8 171/3
 آماری و سيستم جامع اطلاعات مطلوب نظام -3 382/3 8 132/3
 مناسب وجود ساختار تشكيلاتی و سازمانی -3 321/3 8 181/3
 سيستم صحيح پرداخت حقوق و دستمزد -13 317/3 8 171/3
 های مختلف ورزشیاعزام منسجم تيم -11 317/3 8 171/3
 سب عنوان و افتخار در مسابقات ورزشیک -12 317/3 2 223/3

 ها ضعف                                    
 تحصيلات کارشناسان پایين تخصص و ميزانعدم  -1 322/3 1 322/3
 های ورزشیتحصيلات مربيان تيم پایين ميزان -2 322/3 2 322/3
 استقاده از مشاوران و خبرگان ورزشیعدم  -8 321/3 1 321/3

 کسوتان و بازنشستگان خبرة دانشگاهاستفاده از پيشعدم  -2 321/3 1 321/3

 نيروی انسانی متخصص کم تعداد -1 317/3 1 317/3

 ریزی و انسجام در ورزش همگانیبرنامهعدم  -6 311/3 1 311/3
 ریزی در جهت ارتقای ورزش دانشجوییبرنامهعدم  -7 382/3 2 363/3
 نظارت و ارزیابی مستمرعدم  -3 321/3 2 33/3
 سيستم تشویق و تنبيه ادارینبود  -3 321/3 2 33/3
 منابع انسانی کم رضایت شغلی -13 382/3 1 382/3
 نيروی انسانیدر انگيزه به پيشرفت ميزان کم  -11 322/3 2 32/3
 سيستم گزینش، حفظ و ارتقای منابع انسانینبود  -12 382/3 1 382/3
 جمع 1  2/2
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 (EFEماتريس ارزيابی عوامل خارجی ) -9 جدول

 دارامتیاز وزن
امتیاز وضع 
 موجود

 عوامل استراتژيک خارجی وزن

 هافرصت  

 های اداری جهت تحصيل دانشجویان و قهرمانان ملینامهآیين -1 940/9 2 90/9

 نگرش و دید مدیران بلندپایة دانشگاه به ورزش -2 907/9 3 171/9

 در زمينة ورزش دانشگاهی مناسب فرهنگ -8 907/9 3 171/9

 یورزش دانشگاه موجود دراستعدادهای  -2 940/9 4 11/9

 های تربيت بدنیتربيت بدنی در دانشكده و گروه اساتيد متخصص -1 940/9 3 130/9

 عنوان سومين دانشگاه برتر کشورموقعيت دانشگاه فردوسی به -6 907/9 4 221/9

 رسانه در دانشگاهموثر حضور و نقش  -7 934/9 3 192/9

 های اجتماعیدسترسی آسان به فضای مجازی و شبكهپيشرفت و  -3 940/9 3 130/9

 همایش و المپيادهای ورزشی مطلوب برگزاری -3 907/9 3 171/9

 های ورزشیهای دارای پتانسيلبا دیگر دانشگاهموثر ارتباط  -13 940/9 3 130/9

 های ورزشیها و هيئتتعامل دانشگاه با ادارات، فدراسيون -11 934/9 3 192/9

 تهديدها                               
 های ورزشیدانشجویان نسبت به فعاليت نامطلوب نگرش -1 934/9 2 961/9

 های کاری و معيشتی دانشجویانمشغله -2 907/9 2 114/9

 های بدنی و ورزشدانشجویان در انجام فعاليتکم انگيزة  -8 940/9 2 90/9

 توجه به ورزش بانوانپایين  ميزان -2 934/9 2 961/9

 اقتصادی حاکم بر ورزش کشورنامطلوب شرایط  -1 907/9 2 114/9

 بخش خصوصی در کشور نامطلوب وضعيت -6 907/9 2 114/9

 شرایط کلی ورزش استان -7 934/9 2 961/9

 ورزش دانشگاه کم سرانه و یا بودجة -3 934/9 1 934/9

 سرانة ورزش کل کشور -3 934/9 2 961/9

 استان خراسان رضوی فرهنگ و شرایط اجتماعی حاکم بر -13 940/9 1 940/9

  تخصص و ميزان کفایت مدیران ورزشی استان -11 934/9 2 114/9

 جمع 1  7/2
 

 داخلـی به عوامل مربوط اطلاعات وسيله بدان مدیران که است ابزارهاییترین مهم از یكی سوات ماتریس
 .کننـد ارائـه را كـنممهای اسـتراتژی انـواع آن، از اسـتفاده بـا توانندمی و کنندمی مقایسه را خارجی و

آن نشانگر یك  ةمتشكل از یك جدول مختصات دوبعدی است که هر یك از چهار ناحي SWOTماتریس 
 :(1838علی احمدی و همكاران، ) هستاستراتزی نيز 

 قوت نقاط کارگيریهب با محيطی یهافرصت از استفاده حداکثر راهبردهای :تهاجمیهای استراتژی .1
 سازمان

های محيطی نهفته ای که در فرصتراهبردهای استفاده از مزیت بالقوه :کارانهاستراتژی محافظه .2
 است، جهت جبران نقاط ضعف سازمان

 با تهدیدات هراهبردهای استفاده از نقاط قوت سازمان برای جلوگيری از مواجه :استراتژی رقابتی .8
 ها نقاط ضعف و تهدید های ناشی ازراهبردهایی برای به حداقل رساندن زیان :استراتژی تدافعی .2
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های چهارگانة اداره کل تربيت بدنی دانشـگاه فردوسـی مشـهد بـه شده، استراتژیبا توجه به موارد گفته
 گونة زیر ارائه شده است:

 

 اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد SWOTماتريس  -6جدول
 هاضعف

 -W1 تحصيلات ميزان و تخصص 
 کارشناسان

 -W2 مربيان تحصيلات زانمي و تخصص 
 ورزشی هایتيم

 -W3 ورزشی خبرگان و مشاوران از استفاده 
 -W4 ورزش کسوتانپيش از استفاده ميزان 
 دانشگاه
 -W5 متخصص انسانی نيروی تعداد 
 -W6 ورزش در انسجام و ریزیبرنامه 
 همگانی
 -W7 دانشجویی ورزش وضعيت 
 -W8 مستمر ارزیابی و نظارت 
 -W9 اداری تنبيه و قتشوی سيستم 
-W10  انسانی منابع شغلی رضایت 

 -W11 انسانی نيروی انگيزة 
-W12  ارتقای و نگهداری گزینش، سيستم 

 انسانی منابع

 هاقوت
S1 - سرپوشيده ورزشی اماکن کيفيت 

 -S2 روباز ورزشی اماکن کيفيت 
 -S3 روباز و سرپوشيده اماکن تعداد 
 -S4 و سرپوشيده ورزشی اماکن به افراد دسترسی 
 روباز

 -S5 آموزشیکمك و ورزشی تجهيزات و امكانات 
 -S6- ورزشی اماکن از استفاده هزینة 
 -S7- قهرمانی ورزش در انسجام و ریزیبرنامه 
 -S8- اطلاعات جامع سيستم و آماری نظام 
 -S9- مناسب سازمانی و تشكيلاتی ساختار وجود 

 -S10- دستمزد و حقوق پرداخت سيستم 
-S11-  مسابقات به ورزشی هایتيم منسجم اعزام 
-S12-  ورزشی ميادین در افتخار و عنوان کسب 

                
 
 
 
 
عوامل داخلی                           

 
 
 
 
 
 
 

              
عوامل خارجی                

 
 

 کارانهاستراتژی محافظه
Wo1-  استفاده از آموزش مجازی به منظور
 تخصص کارشناسانافزایش 
Wo2- های ارتقای مربيان و برگزاری کلاس

های ها و هيئتکارشناسان زیر نظر فدراسيون
 ورزشی
Wo3- های استفاده از اینترنت و شبكه

 مجازی در خصوص توسعة ورزش همگانی
Wo4- کسوتان استفاده از کارکنان و پيش

در ميزبانی برگزاری مسابقات و المپيادهای 
افزایش رضایت شغلی و  ورزشی در جهت

 کسوتاناستفاده از تجربيات پيش
Wo5-  استخدام نخبگان و استعدادهای

ورزشی دانشگاه در راستای افزایش نيروی 
 انسانی متخصص

Wo6-  تعامل با مدیران و مشاوران نخبة
 های ورزشیها و هيئتادارات، فدراسيون

Wo7-  استفاده از مدیران بلندپایة دانشگاه
 های بلندمدت ورزش دانشگاهریزیدر برنامه

Wo8-  استخدام افراد متخصص و و اجد
 شرایط

 استراتژی تهاجمی
So1-  قرار دادن اماکن ورزشی روباز و سربسته و

همچنين امكانات و تجهيزات ورزشی و 
آموزشی در اختيار استعدادها و نخبگان ورزشی کمك

 دانشگاه
So2- ه های ورزشی بانعكاس اخبار اعزام تيم

مسابقات دانشگاهی و همچنين انعكاس اخبار 
های افتخارات و عناوین قهرمانی دانشگاه در رسانه

 ارتباط جمعی
So3- اندازی و توسعة مدیریت دانش در اداره راه

 کل تربيت بدنی دانشگاه فردوسی
So4-  قرار دادن اماکن و تجهيزات ورزشی، در

 شیهای ورزها و هيئتاختيار ادارات، فدراسيون
So5-  ميزبانی مسابقات و المپيادهای ورزشی در

 جهت توسعة ورزش قهرمانی

 هافرصت
O1- تحصيل جهت اداری هاینامهآیين 

 دانشجویان
O2- ورزش به دانشگاه بلندپایة مدیران نگرش 

-O3 ورزش زمينة در سازیفرهنگ 
-O4 دانشگاه ورزرشی هاینخبه و استعدادها 
-O5 نشگاهدا بدنی تربيت استادان 
-O6 دانشگاه سومين عنوانبه فردوسی دانشگاه 
 کشور برتر

-O7 دانشگاه در رسانه نقش و حضور 
-O8 و مجازی فضای به آسان دسترسی 
 اجتماعی هایشبكه
-O9 ورزشی المپيادهای و همایش برگزاری 

-O10 دارای هایدانشگاه دیگر با ارتباط 
 ورزشی پتانسيل

O11- و هافدراسيون و ادارات با دانشگاه تعامل 
 هاهيئت

 استراتژی تدافعی
WT1-  ــذاری امــور بــه پيمانكــاران و واگ

 متخصصان بخش خصوصی
WT2-  اختصاص بخش بيشـتری از بودجـة

ــعة ورزش  ــتای توس ــگاه در راس ورزش دانش
 همگانی و ورزش دانشجویی

WT3- دهی ها و سـامانتعریف دقيق معيار
بع های تشویق و تنبيه و ارتقـای منـاسيستم
 انسانی 

 
 

 استراتژی رقابتی
ST1-  قراردادن اماکن و تجهيزات ورزشی دانشـگاه

های اندك و تخفيفات در اختيار دانشجویان با هزینه
 ویژه

ST2- ـــانوان و برنامـــه ریزی در خصـــوص ورزش ب
همچنين احداث اماکن ویژه و یـا قـرار دادن امـاکن 
ورزشی سرپوشيده و تجهيـزات آموزشـی در اختيـار 

 انبانو
ST3-  ـــامع ـــتم ج ـــاماندهی سيس ـــت و س تقوی
رسانی ورزش دانشگاه در جهت تغيير نگـرش و اطلاع

افزایش انگيزه در دانشجویان به منظـور گـرایش بـه 
 فعاليت بدنی

ST4-  دعــوت و اطمينــان بــه بخــش خصوصــی در
 جهت استفاده از موارد مختلف عمرانی، ارتباطی و...

 

 تهدیدها
T1- بدنی فعاليت و شورز به دانشجویان نگرش 
T2- دانشجویان معيشتی و کاری هایمشغله 
T3- بدنی فعاليت به دانشجویان انگيزة 
T4- بانوان ورزش به توجه ميزان 
T5- کشور ورزش بر حاکم اقتصادی شرایط 
T6- کشور در خصوصی بخش وضعيت 
T7- استان ورزش کلی شرایط 
T8- دانشگاه ورزش بودجة و سرانه 
T9- کشور کل ورزش سرانة 

T10- بر حاکم اجتماعی شرایط و فرهنگ 
 کشور ورزش
T11- ورزشی مدیران تخصص ميزان و کفایت 
 استان
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1 

 :اتريس داخلی و خارجیم
 گـرفتن شـرکت قرار ةمنطق به توجه با و سوات ماتریس در گرفته قرار استراتژی دسته چهار به عنایت با
 مــاتریس درانتخــاب  و ارزیــابی جهــت را هــاییژیاســترات از دســته آن خــارجی، و داخلــی مــاتریس در

های چهارخانـه در مـاتریس شـدهتعيـين ةمنطقـ به مربوط که گزینيمبرمی کمی استراتژیك ریزیبرنامه
 باشند. خارجی و داخلی

 

 ماتريس داخلی و خارجی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد -2شکل
 

با توجه به ماتریس عوامل داخلـی و خـارجی، بـرای اداره کـل تربيـت بـدنی دانشـگاه فردوسـی مشـهد 

 .شوندکارانه انتخاب میهای محافظهاستراتژی
 

 ل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهداداره ک ةگانهشتهای استراتژی -5جدول

 استفاده از آموزش مجازی در جهت افزایش تخصص کارشناسان 1
 های ورزشیتئو هيها های ارتقای مربيان و کارشناسان زیر نظر فدراسيونبرگزاری کلاس 2

 ورزش همگانی ةهای مجازی در خصوص توسعاستفاده از اینترنت و شبكه 8

کسوتان در ميزبانی برگزاری مسابقات و المپيادهای ورزشی در جهت افزایش رضایت ن و پيشاستفاده از کارکنا 2

 کسوتانشغلی و استفاده از تجربيات پيش

 استخدام نخبگان و استعدادهای ورزشی دانشگاه در جهت افزایش نيروی انسانی متخصص 1

 های ورزشیتئو هيها ادارات، فدراسيون ةتعامل با مدیران و مشاوران نخب 6

 های بلندمدت ورزش دانشگاهریزیدانشگاه در برنامه ةاستفاده از مدیران بلندپای 7

 طاستخدام افراد متخصص و واجد شرای 3

 فرصت

 

 

 کارانهاستراتژی محافظه

 

 

 ضعف

 

 

 
 استراتژی تهاجمی

 

7/2  
 

 قوت

 

 
 استراتژی تدافعی

 

 

 

 تهدید

2.1 

 

 تراتژی رقابتیاس

 
 

 

1 

1 3.2   2.1                                             2 
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 نسبی جذابيت کردنمشخص و استراتژیك هایگزینه ارزیابی در شایع بسيار ابزارهای و هاتكنيك از یكی

. است یکمّ استراتژیك ریزیبرنامه ماتریس گيرد،می قرار استفاده مورد گيریتصميم ةمرحل در که هااستراتژی

 را هااستراتژی واقع در و ندترمناسب شدهگزیده هایاستراتژی از یكکدام که دکنمی مشخص ماتریس این

 کند. می بندیاولویت
 

عوامل  -ريزی استراتژيک کمیماتريس برنامه -1جدول

داخلی

 
 

 و نخبگـان اسـتراتژی اسـتخدام ،شـودمشـاهده مـی شـشهـای جـدول شـماره فتـهطور که در یاهمان

را دارد  بيشترین ميانگين ،(wo5متخصص ) انسانی نيروی افزایش جهت در دانشگاه ورزشی استعدادهای

 هـایشبكه و اینترنت از طور استفادهدر بخش عوامل داخلی و همين جای گرفته است؛ و در اولویت اول

از اولویـت کمتـری در ميـان دیگـر  63/1با ميانگين  «wo3»همگانی  ورزش ةتوسع خصوص در مجازی

 . استهای عوامل داخلی برخوردار استراتژی
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 خارجی عوامل -کمی استراتژيک ريزیبرنامه ماتريس -8جدول

 

 در دانشـگاه ةبلندپای مدیران از استفاده ،شودمشاهده می هفتهای جدول شماره همان طور که در یافته

در در بخش عوامل خـارجی و  را دارد بيشترین ميانگين (wo7)دانشگاه  ورزش های بلندمدتریزیبرنامه

 ميزبـانی در کسـوتانپـيش و کارکنـان از استراتژی اسـتفاده ،گيرد. از سوی دیگرقرار مینخست اولویت 

 تجربيــات زا اســتفاده و شــغلی رضــایت افــزایش جهــت در ورزشــی المپيادهــای و مســابقات برگــزاری

در بخـش عوامـل خـارجی از کمتـرین ميـزان اولویـت  هادر ميان دیگـر اسـتراتژی (wo4)کسوتان پيش

 برخوردار است. 
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خلاصه  هشتاستراتراتژی در جدول شماره  هاینظر به ماتریس استراتژیك کمی عوامل داخلی و خارجی، جذابيت

 شده است.
 

 خارجی و داخلی نسبت به عواملها جذابیت استراتژی -7جدول

 میانگین نمرات هااولويت
جذابیت عوامل  ةنمر

 خارجی

جذابیت عوامل  ةنمر

 داخلی
 استراتژی

 WO1 37/2 33/2 38/2 هشتم

 WO2 13/2 81/2 21/2 پنجم

 WO3 63/1 22/2 31/2 هفتم

 WO4 22/2 33/1 2/2 ششم

 WO5 63/2 28/2 26/2 سوم

 WO6 83/2 16/2 27/2 دوم

 WO7 61/2 63/2 62/2 اول

 WO8 22/2 23/2 81/2 چهارم

 

شده از این های استخراجیند ميانگيناریزی کمی استراتژیك، برهای برنامهبر پایه نتایج ماتریس

به همين منظور بر  .سازدهای عوامل داخلی و خارجی را نمایان مینيز جذابيت استراتژیها ماتریس

 ریزی استراتژیك کمی، استفادهگانه در ماتریس برنامههشتی هااساس ارزیابی ميانگين نمرات استراتژی

 ترینعنوان بهترین و جذابدانشگاه، به ورزش بلندمدت هایریزیبرنامه در دانشگاه ةبلندپای مدیران از

عنوان کارشناسان به تخصص افزایش راستای در مجازی آموزش از استفاده طورو همين استراتژی

 انتخاب شدند.  هادر ميان دیگر استراتژیکمترین ميزان جذابيت 
 

 گیریبحث و نتیجه
 موفقيت کنندةتضمين خارجی و داخلی عوامل صحيح وتحليلتجزیه آن تبع به و مناسب راهبرد تعيين

 تواندمی مدیریتی، هایپروژه و هاسازمان از بسياری موفقيت رمز ،بنابراین. است سازمان یك بيشتر

 و هافرصت) خارجی هایموقعيت بررسی و( هاضعف و هاقوت) داخل موجود نابعم صحيح وتحليلتجزیه

 قوت، نقاط ماتریس تهية هایبخش ترینمشكل از خارجی و داخلی اصلی عوامل مقایسة. باشد( تهدیدها

(. 1831 همكاران، و حسينی) دارد نياز منطقی و صحيح هایقضاوت به که است تهدید و فرصت ضعف،

 هایاستراتژی راستای در منطقی پيشنهادهای و هاقضاوت تحليل، ،پژوهش از حاصل یجنتا به نظر

 بخش در مشهد فردوسی دانشگاه بدنی تربيت کل اداره استراتژی. گرددمی ارائه شدهاستخراج

 هر اولویت و شد تدوین متفاوت استراتژی هشت اساس همين بر و گرفت قرار( WO) کارانهمحافظه

  .تگش مشخص کدام
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 در شدهانجام مطالعات. است ساخته دگرگون وجوه تمام در را بشر زندگی رایانه، از استفاده امروزه

 در ارتباطات و اطلاعات فناوری نقش بودنمحوری دهندهنشان کشورها، اغلب ةتوسع هایبرنامه با ارتباط

 و هاسازمان در اداری ماسيوناتو به نياز شخصی، هایرایانه به نياز افزایش ؛هاستبرنامه گونهاین

هستند  هاسازمان در مهم این ةتوسع گویای همگی کار، محيط در اینترنت کاربران افزایش طورهمين

 ارتقای برای قوی و نيرومند ابزاری توانمی را ارتباطات و اطلاعات فناوری(. 1838 همكاران، و حيدری)

 دیگر و دکن تغيير دستخوش را آموزش سنتی هایوهشي که ایگونه به دانست؛ آموزش کارایی و کيفيت

همة این مباحث بر این (. 2338 ولبير، و چن) نباشد آموزشی هایکلاس در فيزیكی حضور به نيازی

 رسيدن راستای در توانندمی هاسازمان اطلاعات، فناوری روزافزون شدن ترگسترده با نكته متمرکزند که

 مستثنی قاعده این از نيز ورزشی هایسازمان که البته شوند مندرهبه آن از خود سازمانی اهداف به

 کارایی افزایش جهت در مشهد فردوسی دانشگاه بدنی تربيت کل اداره کارکنان ،هایافته به نظر. نيستند

 و کارکنان وظایف تعدد به توجه با. دارند نيز تخصصی هایآموزش به نياز سازمانی، بيشتر اثربخشی و

 آموزش مشهد، فردوسی دانشگاه بدنی تربيت کل اداره کاری تقویم راستای در مختلف هاینامهبر اجرای

 به توجه با ،روازاین ؛نيست ميسر کارکنان برای آموزشی هایکلاس در حضور و فيزیكی صورت به

 در مجازی آموزش الكترونيكی، یا مجازی هایکلاس برگزاری در مشهد فردوسی دانشگاه امكانات

 کمك به آموزش صوتی، نوارهای کمك به آموزش. است نظر مد کارکنان تخصصی و فنی اعتلای تایراس

 که است الكترونيكی آموزش دیگر واعنا از آموزش برای الكترونيك پست از استفاده ویدئویی، نوارهای

 (. 2311 ا،کراسنو و آنيسيموا) گيرد قرار نظر مد فردوسی دانشگاه بدنی تربيت کل اداره در تواندمی

 از یكی ورزشی هایتئهي و هافدراسيون ادارات، نخبگان و مشاوران مدیران، با تعامل ،هایافته ةپای بر

 از استفاده برای شكبی. شودمی محسوب فردوسی دانشگاه بدنی تربيت کل اداره هایاستراتژی

 حضور همگانی، و قهرمانی ورزش در موفقيت به دستيابیراستای  در دانشجویان در موجود هایظرفيت

 ،سو دیگر از. دکنمی جلوه ضروری ایشان استعدادهای شناسایی برای خبره، کارشناسان و مربيان

 مربيان ارتقای اصلی ةوظيف اختيار، در امكانات  و هاظرفيت به توجه با ورزشی هایتئهي و هافدراسيون

 دانشگاه بدنی تربيت کل اداره ،اساس نهمي بر. دندار عهدهبر  را ورزشی هایرشته کارشناسان و

 وضعيت ارتقای جهت در استان ورزشی هایتئهي و هافدراسيون با ارتباط برقرای با تواندمی فردوسی

 با نامهتفاهم عقد. باشد داشته توجهیشایان اقدام خود کارشناسان و مربيان تخصصی دانش و مربيگری

 هایرشته نخبگان از دعوت کارشناسان، برای مربيگری ایهدوره برگزاری خصوص در ورزشی هایتئهي

 و سرپرستی برای نخبه مربيان از گيریبهره و تخصصی هایشاپورك و هاکارگاه برگزاری ایبر ورزشی

 از ادهفاست نباید البته. شودمی پيشنهاد زمينه این در که است مواردی از ورزشی هایتيم نظارت

 ساليان طول در دانشگاه ورزش رشد باعث کهـ  را فردوسی دانشگاه ةآزمودکار و خبره مربيان تجربيات
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 چشم افراد دیگر به تجربيات انتقال راستای در ایشان هایقابليت از و کرد فراموش ـ اندبوده متمادی

 یتعال و رشد باعث تنهانه ،ورزشی هایسازمان و ادارات ها،فدراسيون با دانشگاه ارتباط و تعامل. پوشيد

 شناسایی ،تردید بدون. بود خواهد جامعه در دانشگاهيان فعال حضور باعث بلكه شود،می دانشگاه ورزش

 و همكاری به دعوت کشور، ورزش هایفدراسيون و هاسازمان ادارات، در نفوذ قابل و نظرصاحب نخبگان

 با اراده و دستور تواندمی که بود خواهد پسندیده بس کاری دانشگاه، ورزش اعتلای راستای در مشاوره

 به رضوی، خراسان جوانان و ورزش کل اداره. شود اعمال فردوسی دانشگاه بدنی تربيت کل اداره مدیر

  .باشد گزینه بهترین مسير این در تواندمی استان ورزش اصلی مرجع عنوان

 ورزش ةتوسع خصوص در مجازی هایشبكه و اینترنت از استفاده ی این پژوهش،هایافته با توجه به

 حال در. است مشهد فردوسی دانشگاه بدنی تربيت کل اداره در شدهاستخراج هایاستراتژی از همگانی

 را نمادین توليد و مبادله ماهيت اجتماعی، هایشبكه و هارسانه کيفی و یکمّ تحول و پيشرفت حاضر،

 را حاضر عصر که نحوی به ست،ا ساخته دگرگون ناپذیربرگشت هایشيوه به و عميقاً معاصر جهان در

 و حضور و جمعی ارتباط وسایل کاربرد وجود دليل به حاضر حال در یعنی. اندناميده «ارتباطات عصر»

 همكاران، و خالدیان) است شده دوچندان بشری امعوج تحولات مجازی، هایشبكه و اینترنت وسعت

 مبتنی زندگی سبك ترویج برای نوعشانمت کارکردهای به توجه با مجازی اجتماعی هایشبكه(. 1832

 مخاطبان مالك دیگر رسانه نوین، اجتماعی ةرسان این در. اندگرفته قرار استقبال مورد اینترنت، بر

 و است گرفته قرار همگان دسترس در تصویر و صوت متن، ندارد، وجود مكان و زمان محدویت نيست،

 گرایش ینبيشتر دانشجویان و جوانان ميان این در. شود نعجي روزانه کارهای با تواندمی ارتباط برقراری

 و صحيح و درست ةاستفاد ،بنابراین(. 1832 گریوانی، و اميرپور) نددار اجتماعی هایشبكه به را

 جهت در ریزیبرنامه. باشد مفيد تواندمی اجتماعی هایشبكه از شدهمدیریت هایدهیجهت همچنين

 و جمعی ارتباط هایرسانه از استفاده با تواندمی که است هبردهاییرا از یكی همگانی ورزش ةتوسع

 بهبود و تحرك نشاط، سلامت، مينأت هدف با که همگانی ورزش. شود واقع ثرؤم اجتماعی هایشبكه

 نيز کشور سرار هایدانشگاه رد ورزش ةشدگم کليد شك بدون شود،می یاد آن از اجتماعی روابط

 موجب ورزشی، هایسازمان در قهرمانی ورزش به ازحدبيش توجه(. 1836 قاسمی،) شودمی محسوب

 مشهد فردوسی دانشگاه تربيت بدنی کل اداره رو این از. است شده کشور ورزش در مهم این تضعيف

 که مشهد فردوسی دانشگاه ةرایان مرکز همراهی با دانشگاه، در همگانی ورزش ارتقای نهاد تنها عنوانبه

 با تواندمی شود،می برده نام آن از کشور سراسر هایدانشگاه در IT مراکز قدرتمندترین از یكی عنوانبه

 و افزاییدانش راستای در مختلف اجتماعی هایشبكه اندازیراه یا و طراحی دهی،سامان ریزی،برنامه

 ةروحي ترویج کارکنان، در انگيزه ایجاد. بردارد اساسی هایگام دانشگاه، در همگانی ورزش ةتوسع

  از استفاده هایمزیت از سازمان به وفاداری نهایت در و مهارت گذاریاشتراكبه ایده، توليد همكاری،
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 (. 2313 ، منگ) هاستسازمان در مجازی اجتماعی هایشبكه

 و مسابقات برگزاری ميزبانی در کسوتانپيش و کارکنان از استفاده ،پژوهش از حاصل هاییافته ةپای بر

 هایاستراتژی از کسوتانپيش تجربيات از استفاده و شغلی رضایت افزایش جهت در ورزشی المپيادهای

 و المپيادها برگزاری و ميزبانی هایمزیت. است مشهد فردوسی دانشگاه بدنی تربيت کل اداره اصلی 

 ،افزارینرم و افزاریسخت وضعيت بهبود وساز،ساخت افزایش. نيست پوشيده کسی بر ورزشی مسابقات

 از... و ورزشی ناداوطلب حضور همچنين و زیست محيط بهبود فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی، ارتقای

 هایمزیت از دیگر یكی. رودمی شمار به جهان نقاط تمام در ورزشی مسبقات ميزبانی هایمزیت جمله

 اجتماعی و تخصصی هایدیتوانمن نهادن   زمایشآ ةبوتدر  و تجربه افزایش ورزشی، مسابقات ميزبانی

 سال دو هر که کشور سراسر دانشجویان ورزشی المپياد(. 1833 فراهانی، جلالی) هست نيز انسانی منابع

 ورزش رویداد بزرگترین و ترینمهم اینكه از جدا گردد،می برگزار کشور هایدانشگاه از یكی ميزبانی به

 فرصتی داشت، خواهد ميزبان دانشگاه برای را وانیفرا امتيازهای وود شمی محسوب کشور در دانشجویی

 بر. کسب کنند فراوانی تجربيات تاآورد می فراهم ميزبان دانشگاه  انسانی هایسرمایهبرای  را مناسب

 ،بزرگ رویداد این ميزبانی قبول با مشهد فردوسی دانشگاه بدنی تربيت کل اداره مدیریت ،اساس همين

 تجربيات کسب جهت در خود، انسانی منابع به اختيارات تفویض و اگذاریو با تواندمی اول ةدرج در

 تجربيات از بردنبهره از جدا ،خود کسوتپيش و خبره نيروی کردندخيل با همچنين و ندک اقدام ایشان

 در کشوری مسابقات برگزاری. کند ایفا انكاریغيرقابل نقش ایشان، تكریم جهت در آنها، بهایگران

 نهایت در و دوم ةدرج در ورزشی المپيادهای برگزاری سپس و اول ةدرج در ورزشی تلفخم هایرشته

 و انسانی هایسرمایه به توجه با که است مواردی جمله از جهانی سطوح در المللیبين مسابقات برگزاری

 يبترت به تواندمی مشهد فردوسی دانشگاه بدنی تربيت کل اداره و مشهد فردوسی دانشگاه فيزیكی

 . گيرد قرار اولویت

 جذب در گستردگی و مناسب افزاریسخت امكانات به عنایت با مشهد فردوسی دانشگاه ،هایافته به نظر

 هایرشته اکثر دررا  ورزشی نخبگان همچنين و دانشجویان مستعدترین کشور، سراسر دانشجویان

 منطقی. ستادعا این مبين یان،دانشجو ورزشی المپياد دوازدهمين در اول مقام کسب که است ورزشی

 هایرشته تمام در نخبه دانشجویان موفقيت و هدایت صرف که فراوانی معنوی و مادی هایهزینه است

 ورزش افتخارات یکمّ افزایش جهت در تنها و لازم اثربخشی و بازگشت بدون نباید شود،می ورزشی

 ،دانشگاه ورزش کيفی ارتقای یراستا در مناسب راهكارهای از یكی. دشو استفاده دانشگاه

 کشف دانشگاه، ورزش ةوجه و اعتبار افزایش. است دانشگاه ورزش قهرمانان و خبگانن درآوردنخدمتبه

 به و دانشگاه ورزش برای گذاریسرمایه جهت در خصوصی بخش جذابيت تخصصی، آموزش و استعدادها

 قهرمانان و نخبگان از استفاده هایمزیت از دانشگاه، در ورزشی هایرشته کيفی و کمی ةتوسع کلی طور
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 زندگی سبك اجتماعی، رفتار مثل انسانی منابع جذب در اساسی فاکتورهای دیگر. است دانشگاه ورزش

 اولویت در باید و است پوشیچشم غيرقابل، افراد این کارگيریهب در مدیریتی و رهبری هایتوانمندی و

  .گيرد قرار

 و بلندمدت هایریزیبرنامه راستای در دانشگاه ةبلندپای مدیران از استفاده ،ژوهشپ هایافته به توجه با

 فردوسی دانشگاه بدنی تربيت کل اداره هایاستراتژی اول اولویت عنوانبه دانشگاه ورزش راهبردی

 ترسيم به آگاه آن تبع به و دانشگاه کلان هایسياست به اشراف. است شده مشخص مشهد،

 الگوی بهترین و دانشگاه ورزش ةبودج و سرانه از کامل آگاهی ورزش، اهبردیر هایمشیخط

. آید دست به دانشگاه در نفوذبا افراد با تعامل با توانمی که است مواردی از ورزش در سازیفرهنگ

 به دستيابی احتمال باشد، همسوتر دانشگاه ورزش کلان هایسياست با دانشگاه کلان هایسياست هرچه

 و کارکنان ورزش و همگانی ورزش ةتوسع به مربوط هایسياست سازیپياده. یافت خواهد افزایش فاهدا

 فردوسی دانشگاه ةبلندپای مدیران با تعامل با که است مواردی دیگر از استاندارد، ورزشی اماکن احداث

  .است دستيابیقابل مشهد،

 نگاه اب باید که است ضروری موارد جمله از سیفردو دانشگاه بدنی تربيت کل اداره در کار نيروی تقویت

 دارای تجربه، تخصص، تحصيلات، دارای و جوان افراد درآوردنخدمتبه. شود پرداخته آن به تریویژه

 و اجتماعی روز مسائل به آگاه دانشگاه، ورزش هایآسيب و مشكلات به آگاه کارآفرینی، و خلاقيت قدرت

 اداره در اولویتبا هاییژاسترات جمله از ،کارگزینی و استخدام مندنظام سيستم یك لوای در فرهنگی،

 در کارا و متخصص انسانی ةسرمای حضور هرچه. شودمی محسوب فردوسی دانشگاه بدنی تربيت کل

 ترملموس نيز هااستراتژی و اهداف به دستيابی باشد، بيشتر فردوسی دانشگاه بدنی تربيت کل اداره

 در باید نيز هستند کار به مشغول اکنونهم که کارکنانی ارتقای و آموزش ،بين این در. بود خواهد

 . گيرد قرار اولویت

 ةنقش یك خالی جای قهرمانی، و همگانی ورزش ةتوسع راستای در مشهد فردوسی دانشگاه کلی طور به

 با مندنظام کاملاً صورت به پژوهش این که کردمی احساس خود دانشگاهی ورزش نظام در را راه

 راهبردهای تدوین و طراحی به عملياتی، اهداف و موریتأم انداز،چشم تدوین موجود، وضع شناسایی

 .پرداخت فردوسی دانشگاه بدنی تربيت کل اداره در دانشگاه ورزش
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Abstract 
 

This research aims at design and collection of sport development guidelines in the 

physical education general Office of Ferdowsi University, Mashhad. The Statistical 

sample of this research consists of 33 members of managers, assistants, specialists and 

also physical education elites of Ferdowsi University. The material for gathering data is 

a questionnaire which its validity is confirmed by some sport management specialists 

and its reliability is calculated by Cronbach's alpha as 0/85. This questionnaire consists 

of 53 items which are graded based on strength and weak points, opportunity and threats 

of Physical education general Office of Ferdowsi University. After analysis of strength 

and weak points, opportunity and threats and forming the measurement matrix of each 

internal and external factors of physical education general Office of Ferdowsi 

University, it is determined that physical education general Office of Ferdowsi 

University uses a conservative guideline (WO) for sport development. It is worth 

mentioning that by drawing of quantity strategic programming matrix of internal and 

external factors, the strategy that is used by top university managers in sport long term 

programming is also in the first grade from the point of view of priority in strategy. 
 

Keywords: Design, University Sport, Strategy, Vision, Ferdowsi University 
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