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چکیده
هدف از انجام این پژوهش تعیین موقعیت راهبردي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی بود .جامعة
آماري شامل مدیران ،کارشناسان ،مسئوالن تربیتبدنی دانشگاه آزاد اسالمی در همة استانها و
اساتید مدیریت ورزشی بودند (تعداد =  46نفر) .با توجه به محدودبودن جامعة آماري ،نمونهها
بهصورت هدفمند انتخاب شدند .براي جمعآوري دادهها ،از اسناد ،پیشینه ،پرسشنامه ،نظرسنجی
و جلسات شوراي راهبردي استفاده شد و همچنین ،روایی صوري پرسشنامه سوات توسط خبرگان
و پایایی آن ازطریق آلفاي کرونباخ ( )0/91تأیید شد .سپس ،در قالب جلسات متعدد و چندین مرحله
تحلیل راهبردي 18 ،قوت 16 ،ضعف 13 ،فرصت و  17تهدید تأیید و رتبهبندي شدند .براي شناسایی
و تعیین جایگاه راهبردي ،از ماتریس ارزیابی عوامل داخل و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی استفاده
شد که پس از تجزیهوتحلیل و تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ،مشخص شد که
معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی در موقعیت راهبردي رقابتی قرار دارد .این امر بیانگر آن است
که قوتهاي درونی این معاونت بر ضعفهاي آن برتري دارند و ازلحاظ عوامل خارجی با تهدید
روبهرو هستند؛ بنابراین ،هدفگذاري باید توسعهاي باشد و راهبردها بیشتر از نوع رقابتی باشند تا
معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی هرچه بهتر بتواند به اهداف ازپیش تعیینشدة خود دست یابد.
واژگان کلیدی :برنامة راهبردي ،مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،معاونت ورزش ،تحلیل
سوات

*نویسندۀ مسئول

najafi6019@yahoo.com Email:
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مقدمه
ورزشهاي امروزي صورتهاي مختلفی از فعالیتهاي جسمی و تربیتبدنی هستند که در چهارچوب
نظام تعلیموتربیت هر جامعه و همراه با ارزشهاي فردي و اجتماعی آن ،موجب پرورش فکري و
جسمی کودکان و جوانان میشوند (نمازيزاده و سلحشور .)1393،ورزش پرورشی ،شامل تربیتبدنی
و ورزش در واحدهاي آموزش رسمی اعم از مدارس ،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور است؛
بنابراین ،در وضعیت ایدهآل ،جامعة هدف ورزش پرورشی شامل تمام افرادي است که در واحدهاي
آموزش رسمی مشغول تحصیل هستند (سند راهبردي نظام جامع توسعة ورزش .)1382 ،ورزش
دانشجویی یکی از بخشهاي اصلی فرایند ورزش پرورشی محسوب میشود .فعالیتهاي ورزش
دانشجویی بهعنوان بخشی از فرایند ورزش تعلیموتربیتی ،بهدنبال آن هستند که با فراهمآوردن
زمینههاي الزم و ایجاد محیط و فرصت مناسب ،همة دانشجویان را در موقعیتهاي تفریحی و رقابتی
سالم قرار دهند و با پاسخگویی به نیازهاي اساسی آنها ،برنامههایی براي تقویت جسم ،همگام با
پرورش روح تأمین کند (حمیدي ،الهی ،اکبري یزدي و حمیدي .)1391 ،دستیابی به جامعة سالم،
بهبود وضعیت فرهنگی و اخالقی کشور و بهبود وضعیت نیروي کار براي افزایش بهرهوري و تولید ،از
رویکردهاي کالن ورزش دانشجویی است که اصلیترین رویکرد آن افزایش سالمتی است (جواديپور
و سعیدنیا .)1391 ،در سند چشمانداز جمهوري اسالمی ایران در افق  ،1404به کسب جایگاه اول
اقتصادي ،علمی و فناوري در جنوب غرب آسیا تأکید شده است .بدیهی است که دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی میتوانند در تحقق این چشمانداز نقش ممتاز و کلیدي ایفا کنند .همچنین ،تربیتبدنی،
ورزش و ارتقاي سالمتی دانشجویان میتواند بهعنوان یکی از ابزارهاي مؤثر و کارآمد براي دستیابی
به این هدف آرمانی مدنظر قرار گیرد .با این توضیح ،مدیران این حوزه باید بتوانند با تدوین راهبردهاي
اثربخش ،در تحقق این چشمانداز سهیم باشند .درراستاي تحقق این هدف ،برنامهریزي دقیق و اصولی
میتواند کمککننده باشد .برنامهریزي ،اهداف و استانداردهایی را بهوجود میآورد که کنترل را آسان
میکند .درواقع ،بدون برنامهریزي ،کنترل مؤثر ممکن نیست (آقازاده ،نظامیوند و اعرابی .)1384 ،به
اعتقاد صاحبنظران ،امروزه نقش مؤثر و بیبدیل مدیریت در تمام حوزههاي زندگی بشر آشکار است.
درهمینراستا ،آلفرد مارشال ،1اقتصادان شهیر انگلیسی ،معتقد است که اگر بر اثر یک واقعه تمامی
ثروتها و امکانات جهان دستخوش نابودي شوند ،اما مدیرانی شایسته در رأس امور باشند ،دیري
نخواهد پایید تا رونق و توسعه دوباره پدیدار شود (رحمانی و نصرآبادي .)1386 ،بهعبارتدیگر ،یکی
از برجستهترین ویژگی کشورهاي توسعهیافته ،توجه به دانش مدیریت بهعنوان یکی از ضروریات
بالمنازع پیشرفت ،توسعه و رشد اقتصادي -اجتماعی است .رخدادهاي چند دهة گذشته همراه با
1. Alfered Marshal
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نیازهاي جدید ایجادشده در این سالها ،به این صورت هستند که با تکیة صرف بر برنامههاي متداول
و غیرمنعطف ،نمیتوان با این رخدادها و نیازها مقابله و همگامی کرد؛ ازاینرو ،از سه دهة قبل ،توجه
مدیران اجرایی و صاحبنظران به مدیریت و برنامهریزي راهبردي جلب شده است (سیفپناهی،
گودرزي و حمیدي .)1390 ،مدلهاي زیادي براي برنامهریزي راهبردي وجود دارند که سازمانها
براساس شرایط و مقتضیات خود از آنها استفاده میکنند .در اینجا به چندین مدل مهم برنامهریزي
راهبردي اشاره میشود .مدل برایسون ،1که داراي هشت مرحله است .از دیدگاه برایسون ،این هشت
مرحله باید به اجرا ،نتیجهگیري و ارزیابی عملکرد برنامه منتهی شوند (طیبی و ملکی .)1384 ،مدل
دیگر ،مدل دیوید 2است که این مدل موسوم به الگوي جامع مدیریت راهبردي است (دیوید.)1393 ،
مدل فلیپس 3بهعنوان یک مدل دیگر برنامهریزي راهبردي معرفی شده است .ویژگی خاص مدل
فیلیپس این است که در آن ،راهبردها مستقیماً مبتنیبر اهداف استخراج میشوند (سلطانپور.)1390 ،
مدل تایلور ،4مدلی است که براي سازمانهاي بزرگ طراحی شده و شامل هفت مرحله است
(خسرويزاده .)1387 ،بهطورکلی ،در رابطه با فرایند برنامهریزي راهبردي ،مدلهاي مختلفی ارائه
شدهاند که با توجه به اندازۀ سازمانها و دولتی و غیرانتفاعیبودن آنها قابلبررسی هستند .با مقایسة
مدلهاي مختلف برنامهریزي راهبردي ،صرفنظر از تفاوتهاي ظاهري و جزئی آنها میتوان ادعا کرد
که همة این مدلها بهنوعی شامل مراحل سهگانة تعیین مأموریت سازمان ،تجزیهوتحلیل محیط
خارجی و داخلی و نیز تعیین راهبردهاي سازمان هستند و همگی موضوعهایی مانند بررسی وضعیت
موجود سازمان ،بررسی اهداف و راهبردهاي کنونی و تجزیهوتحلیل شرایط بیرونی و درونی سازمان را
که همان تحلیل سوات )SWOT( 5است را مدنظر قرار دادهاند .در فرایند برنامهریزي راهبردي در
مدلها ،قوتها و ضعفهاي داخلی و نیز فرصتها و تهدیدهاي بیرونی سازمان شناسایی میشوند و با
توجه به مأموریت سازمان ،اهداف بلندمدت براي آن تدوین میشوند .همچنین ،براي دستیابی به این
اهداف ،از بین گزینههاي راهبردي ،راهبردهایی انتخاب میشوند که با تکیه بر قوتها و بهرهگیري از
فرصتها ،ضعفها را از بین ببرند و از تهدیدها پرهیز شود تا درصورت اجراي درست باعث موفقیت
سازمان شوند (دیوید .)10 ،1393 ،این مدلها توجه ویژهاي به محیط داخلی و خارجی سازمان دارند
و با شناسایی نقاطقوت و نقاطضعف ،فرصتها و تهدیدها سعی در برنامهریزي براي دستیابی به اهداف
بلندمدت دارند؛ برایناساس ،مدیریت راهبردي فرایندي است که ازطریق آن ،سازمانها محیط داخلی
1. Bryson
2. David
3. Philips
4. Taylor
5. Strong, Weaknesses, Opportunity, Threats
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و خارجی خود را تحلیل میکنند و از آن شناخت کسب میکنند .عالوهبراین ،مسیر راهبردي خود را
پایهگذاري میکنند و راهبردهایی را خلق میکنند که به آنها در رسیدن به اهداف تعیینشده کمک
میکنند (سیفپناهی و همکاران .)1390 ،افزونبراین ،نیون )2014( 1بیان میکند که سرعت،
انعطافپذیري ،یادگیري مستمر و انطباقپذیري ،ازجمله قواعد جدید موفقیت سازمانها بهشمار
میآیند .در این شرایط ،تدوین یک راهبرد متمایز امري ضروري محسوب میشود؛ اما ،باید بهخاطر
داشت که هنگامی تدوین راهبرد مزیت رقابتی بهارمغان میآورد که بهدرستی بهاجرا درآید .سازمان
هنگامی موفق خواهد شد که از بینش درست و سرعت الزم براي طراحی راهبرد و اجراي آن برخوردار
باشد .درهمینراستا ،سازمانهاي ورزشی برحسب شرایط محیط درونی و بیرونی خود و با استفاده از
فرایند برنامهریزي راهبردي ،به میزان مختلف از راهبردهاي نوآورانه ،توسعهاي ،مکتشف و تقویتی،
مطابق با جذابیت برنامهها و وضعیت رقابتی براي رویارویی با این تحوالت و دستیابی به اهداف خود
استفاده کردهاند )تیبالت و اسلک .)1994 ،2با توجه به این ویژگیها ،کشورهاي مختلف درصدد طراحی
برنامهریزي راهبردي براي سازمانهاي خود برآمدهاند؛ بنابراین ،سازمانهاي ورزشی نیز از این موضوع
مستثنا نیستند و دراینراستا حرکت کردهاند .بررسی عملکرد برخی از سازمانهاي ورزشی نشان
میدهد که آن سازمانهایی که براي انجام مأموریت و دستیابی به اهداف خود از مدیریتی قوي و
مبتنیبر برنامهریزي راهبردي استفاده کردهاند ،توانستهاند در فعالیتهاي مختلف مانند ورزش قهرمانی
و همگانی و تأمین منابع موردنیاز به موفقیتهاي چشمگیري دست یابند (خسرويزاده.)1390،
درهمینراستا ،میتوان به ورزش کرۀجنوبی بهعنوان یک الگوي موفق اشاره کرد؛ زیرا ،تیمهاي ورزشی
این کشور توانستند از رتبة نهم در المپیک  2004آتن ،به رتبة هفتم در المپیک  2008پکن و رتبة
پنجم در المپیک  2012لندن دست یابند .بررسی حوزۀ ورزش دانشجویی بهعنوان یکی از بخشهاي
ورزش پرورشی نشان میدهد که در دهههاي اخیر ،به ورزش دانشجویی توجه بیشتري شده است.
همچنین ،برگزاري لیگهاي منظم ورزش دانشجویی و حضور تیمهاي دانشجویی و دانشجویان قهرمان
جهان در لیگهاي منطقهاي و ملی ،بیانگر توجه به ورزش دانشجویی در کشورهاي پیشرفته است(کالج
ملی انجمن ورزشی .)2010 ،NCAA 3درهمینراستا ،چندین پژوهش در داخل و خارج کشور انجام
شدهاند که مبین ضرورت و فواید کاربرد برنامههاي جامع و راهبردي و شناسایی عوامل درونی و بیرونی
براي سازمانهاي متولی ورزش دانشجویی هستند که از این مطالعات ،میتوان به این موارد اشاره کرد.
منافی ،رمضانینژاد ،گوهررستمی و پورکیانی ( )1394دریافتند که مدیریت توسعه و زیرساختهاي

1. Niven
2. Thibault and Slak
3. National Collegiate Athletic Association
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توسعه ،مهمترین عوامل مؤثر بر توسعة مشارکت ورزشی دانشجویان هستند .در پژوهشی ،رمضانی،
اندام و آقایی ( )1393با هدف طراحی برنامة راهبردي ادارۀ تربیتبدنی دانشگاه شاهرود ،هشت قوت،
نه ضعف ،هفت فرصت و هشت تهدید اساسی را شناسایی کردند .براساس تحلیل ماتریس ارزیابی
عوامل درونی و بیرونی ،مشخص شد که ادارۀ تربیتبدنی دانشگاه شاهرود در جایگاه راهبردي تدافعی
( )WTقرار دارد .گودرزي ،فراهانی و گودرزي ( )1392پژوهشی با هدف طراحی و تدوین راهبرد
توسعة ورزش دانشجویی ادارۀکل تربیتبدنی دانشگاه پیامنور انجام دادند .نتایج مطالعة آنها نشان
داد که ورزش دانشجویی ادارۀکل تربیتبدنی دانشگاه پیامنور در موقعیت تهاجمی  )SO(1قرار دارد.
افروزه ( )1390در تبیین راهبرد تربیتبدنی دانشگاه علوم پزشکی جهرم بیان کرد که تربیتبدنی
دانشگاه ،داراي بودجة زیاد و فقدان برنامة راهبردي است و واحدهاي تربیتبدنی عمومی ،از فرصتها
و نبود رشتههاي مرتبط با ورزش ،از تهدیدهاي این حوزه هستند .همچنین ،وي با استفاده از ماتریس
ارزیابی عوامل داخلی و خارجی )IE(2راهبرد تهاجمی را براي تربیتبدنی دانشگاه توصیه کرد و تشکیل
کمیتة ورزش دانشگاهی شهرستان و استان و نیز تمرکز بر برنامههاي ورزشی را ازجمله راهبردهاي
تعیینشده اعالم کرد .درنهایت ،وي تشکیل کمیتة ورزش دانشگاهی شهرستان را فرصتی براي ارتقاي
تربیتبدنی دانشگاه ،و راهبرد ترویج ورزشهاي مفرح را گام مهمی در توسعة ورزش همگانی در
دانشگاه دانست .در پژوهش حمیدي و همکاران ( )1390با عنوان «ورزش دانشجویی جمهوري اسالمی
ایران :چشمانداز و راهبردهاي توسعه» ،ایجاد فرصتهاي برابر و گسترش محیط سالم براي مشارکت
دانشجویان در فعالیت ورزشی ،چشمانداز ورزش دانشجویی جمهوري اسالمی ایران مطرح شده است.
همچنین ،توسعة خصوصیسازي و واگذار ي اختیارات اجرایی ،حاکمیت برنامة محوري در نهادهاي
زیرمجموعة ورزش دانشگاهی ایران ،تقویت فدراسیون ملی ورزش دانشجویی و ایجاد واحدهاي استانی
آن ،توسعة اماکن ورزشی با اولویت دختران دانشجو و تقویت نظام کارآفرینی و نهضت داوطلبی ورزش
دانشجویی ،مهمترین راهبردها درراستاي توسعة ورزش دانشجویی کشور هستند .حسینی ،حمیدي و
تجاري ( )1391پس از تجزیهوتحلیل و تشکیل ماتریس ارزیابی هریک از عوامل داخلی و خارجی،
بیان کردند که جایگاه راهبردي ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی در منطقة محافظهکارانه3
( )WOقرار دارد .حسینی ،حمیدي و تجاري ( )1393در پژوهشی دیگر با عنوان «تدوین برنامة
عملیاتی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی» ،مهمترین برنامههاي عملیاتی دانشگاه آزاد اسالمی
را درراستاي توسعة ورزش دانشجویی ،این موارد معرفی کردند :لزوم تقویت نقش و جایگاه ورزش

1. Aggressive
2. Internal, External
3. Conservative
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دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی در ورزش ملی و بینالمللی ازطریق ارتقاي جایگاه دانشگاه تربیتبدنی
بهعنوان یک سازمان حرفهاي و قابلاعتماد در سطح ملی ،بهبود تصویر این دانشگاه در سطح عمومی
ازطریق ارتقاي ارتباط با فدراسیونهاي ورزشی و افزایش کیفیت برگزاري مسابقات در سطح دانشگاه.
تجزیهوتحلیل  SWOTدانشکدۀ تربیتبدنی مونتکالر )2009( 1نشان داد که قدمت زیاد دانشکده و
وجود استادان مجرب ،از مهمترین نقاطقوت و کمبود اعتبارات و امکانات ،ضعف مالی بعضی از
دانشجویان و ضعف در همکاري بین دانشکدههاي دانشگاه ،از مهمترین نقاطضعف دانشکده هستند.
از فرصتهاي موجود میتوان به آموزش دورههاي باالتر و افزایش بازاریابی ورزشی و از تهدیدهاي
مهم به پویانبودن دانشکده و رقابت تنگاتنگ دانشکدههاي مختلف با دانشکدۀ یادشده اشاره کرد .در
برنامة راهبردي ورزش دانشگاهی کشور رومانی ،2پوپا )2013( 3با استفاده از تحلیل  ،SWOTقوتهایی
و ضعفهایی را شناسایی کرد؛ قوتهایی مانند کیفیت مناسب ارائة خدمات ورزشی ،کیفیت مطلوب
عملکرد منابع انسانی موجود ،کیفیت باالي خدمات ورزشی در دانشگاههاي سطح باال و وجود
راهبردهاي سازمانی مناسب مدیریت مرکزي و ضعفهاي همچون سازماندهی نامناسب فعالیتها
بهدلیل نداشتن راهبردهاي میانمدت و بلندمدت دانشگاهها ،عدم کاربرد و بهرهگیري نامناسب از
مدیریت راهبردي ،کیفیت نامناسب عملکرد و ارائة خدمات ورزشی در دانشگاههاي سطح پایین و نیز
عدم رابطة مناسب با مدیریت مرکزي ورزش و رابطه با نهادهاي پیشدانشگاهی .افزونبراین،
تهدیدهایی همچون عدم شناخت کافی کارشناسان از ورزش دانشجویی بهعنوان یکی از مؤلفههاي
اساسی نظام ملی تربیتبدنی و ورزش ،تخصیص بودجة ورزش دانشگاهها از بودجههاي اضافی و فوق-
العاده و نیز میزان سرمایهگذاري اندک دانشگاهها براي مدیریت پایگاههاي ورزشی شناسایی شدند.
دراینزمینه ،با توجه به تجزیهوتحلیل  ،SWOTورزش دانشگاهی رومانی این راهبردها را مدنظر قرار
داده است :پیادهسازي روند اصالحات ورزش دانشگاه رومانی با بهکارگیري اصول سازمانهاي
دموکراتیک ،بهبود کیفیت خدمات ورزشی براي کسب افتخارات ورزشی دانشجویان در سطح ملی و
بینالمللی ،توسعة فعالیتهاي ورزشی دانشگاهها با توجه به تقویم رقابتهاي ملی و بینالمللی ،استفادۀ
بهینه از منابع انسانی ،توسعة فعالیتهاي بازاریابی ،توسعة مدیریت راهبردي در دانشگاهها ،توسعة
برنامهها با هدف ایجاد انگیزه در دانشجویان و ترغیب آنها براي مشارکت در فعالیتهاي ورزشی (پوپا،
 .)2013دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بهعنوان سازمانهاي خدماتی در تربیت نیروي انسانی
متخصص در توسعة و پیشرفت کشور ،نقش مهمی برعهده دارند .همچنین ،هدایت و رهبري آیندۀ

1. Montclair State University
2. Romanian University Sports
3. Popa
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جامعه به دست دانشجویانی رقم خواهد خورد که امروز در دانشگاه تحصیل میکنند؛ ازاینرو ،براي
کارآمدبودن نیروي انسانی باید درکنار فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی ،از فعالیتهاي جسمانی و
تفریحی کمک گرفت تا دانشجویان بتوانند از کیفیت زندگی سالم بهرهمند شوند (حیدرينژاد و لسانی،
 .)1388بهبیاندیگر ،رشد و بالندگی ورزش دانشجویی هر کشور به وجود ادارات تربیتبدنی مؤثر در
هریک از دانشگاهها وابسته است .رویدادها و فعالیتهاي ورزشی بیندانشگاهی ،از کیفیت فعالیتهاي
ورزشی درون دانشگاهها نشأت میگیرند که این امر توسط ادارههاي تربیتبدنی دانشگاهها انجام
میشود و محققکردن این امر مهم و نیز انجام اثربخش مسئولیتها و وظایف محولشدۀ این ادارات،
بدون داشتن برنامة راهبردي و هدفمند ،غیراصولی و ناکارآمد است (حمیدي و همکاران.)1388 ،
معاونت ورزش ،یکی از معاونتهاي دانشگاه آزاد اسالمی است که ادارۀ امور ورزش در این دانشگاه را
برعهده دارد .در سال  ،1392ساختار سازمانی ورزش دانشگاه آزاد اسالمی از ادارۀکل به معاونت ارتقا
یافت .درحالحاضر ،این معاونت ،برنامهریزي و مدیریت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی را در  400مرکز
و واحد دانشگاهی با جمعیت تحتپوشش یک میلیون و  700هزار دانشجو در حوزۀ ورزش همگانی،
قهرمانی و حرفهاي برعهده دارد .همچنین ،برنامههاي ورزش همگانی و قهرمانی کارکنان و اعضاي
هیئتعلمی با جمعیتی بالغ بر  100هزار نفر را هدایت و رهبري میکند؛ بنابراین ،بهنظر میرسد که
قرارگرفتن معاونت ورزش در ساختار دانشگاه آزاد اسالمی ،نشاندهندۀ اهمیت ورزش در بزرگترین
دانشگاه حضوري جهان است که خدماترسانی به این تعداد بسیار زیاد دانشجو ،دهها هزار اعضاي
هیئتعلمی و کارکنان خانوادۀ بزرگ دانشگاه آزاد ،نیاز به برنامة راهبردي منطبق با منابع و
ظرفیتهاي این معاونت را بیشازپیش الزامآور میکند .آنچه اهمیت این مسئله را دوچندان میکند،
جایگاه رفیع ورزش در دانشگاه آزاد اسالمی است؛ بهگونهايکه  50درصد از اعضاي کاروان اعزامی به
المپیک  2016ریودوژانیرو 1را دانشجویان این دانشگاه تشکیل میدادند .همچنین 20 ،تیم ورزشی
این دانشگاه در لیگهاي حرفهاي ایران حضور داشتند که  12عنوان قهرمانی ،پنج عنوان نایبقهرمانی
و یک عنوان سوم را در فصل  94احراز کردهاند .درهمینراستا ،تأکید هیئتامنا و معاونت ورزش بر
گسترش ورزش همگانی و قهرمانی و اجراي برنامههاي متعدد در این حوزه ،ضرورت توجه و برنامهریزي
بلندمدت را بیشازپیش نمایان میکند؛ بنابراین ،یکی از کلیديترین مراحل تدوین برنامة راهبردي
معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی ،تعیین موقعیت راهبردي این معاونت است .درصورتیکه این
جایگاه بهدرستی تعیین نشود ،راهبردهاي تدوینشده مناسب نباشند و موجب انحراف معاونت ورزش
از مسیر درست شوند ،موجب بههدررفتن منابع مختلف خواهد شد .با این توضیحات ،آگاهی از وضعیت
موجود و برنامهریزي براي رسیدن به وضعیت مطلوب ،براي مدیران حوزۀ معاونت ورزش دانشگاه آزاد
1. Rio de Janeiro
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اسالمی ضروري است .بدیهی است که با درنظرگرفتن این فاصله میتوان براي ورزش دانشگاه آزاد
اسالمی راهبردهاي مؤثر و بلندمدتی ارائه کرد؛ بنابراین ،با توجه به اهمیت موضوع ،پژوهش حاضر
درصدد است تا با مطالعه و بررسی وضع موجود ،قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهاي معاونت ورزش
دانشگاه آزاد اسالمی را شناسایی کند و جایگاه راهبردي آن را تدوین کند.
روششناسی پژوهش
روش این پژوهش ،توصیفی -تحلیلی است که برمبناي مطالعات راهبردي انجام شد و بهلحاظ هدف،
از نوع مطالعات کاربردي بهشمار میآید .جامعة آماري پژوهش متشکل از ذينفعان اصلی؛ یعنی،
مدیران و کارشناسان حوزۀ ستادي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی ،مسئوالن تربیتبدنی دانشگاه
آزاد اسالمی در همة استانهاي کشور و تعدادي از اساتید مدیریت ورزشی کشور بودند که از آنها
نظرسنجی شده است .تعداد کل نمونههاي آماري  46نفر بودند که بهصورت کلشمار انتخاب شدند.
براي جمعآوري دادهها ،از منابع کتابخانهاي ،اسناد ،پیشینه و نظرسنجی استفاده شد .ابزار جمعآوري
دادهها ،پرسشنامة محققساختهاي بود که روایی آن توسط چند تن از استادان صاحبنظر و پایایی
آن با استفاده از آلفاي کرونباخ ( )0/91تأیید شد .پرسشنامه شامل  59سؤال درزمینة بررسی قوتها،
ضعفها ،فرصتها و تهدیدهاي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی بود که در طیف نه گزینهاي لیکرت
تهیه شد .همچنین ،با استفاده از دادههاي بهدستآمده ازطریق پرسشنامهها ،نظرهاي شوراي
راهبردي و دیدگاههاي تیم پژوهش ،قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهاي کلیدي معاونت ورزش
دانشگاه آزاد اسالمی تعیین و اولویتبندي شدند .براي شناسایی و تعیین جایگاه راهبردي ،از ماتریس
ارزیابی عوامل داخلی ،1ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ،ماتریس عوامل داخلی و خارجی 2و ماتریس
نه خانهاي استفاده شد.
درماتریس ارزیابی عوامل داخلی ،ابتدا قوتها و ضعفها فهرست شدند و با توجه به میزان اهمیت ،به
هرکدام امتیاز داده شد که باید مجموع این ضرایب برابر با یک باشد .سپس ،با توجه به میزان
تأثیرگذاري ،به هرکدام از این عوامل از نمرۀ یک تا چهار اختصاص داده شد (نمرات یک و دو براي
ضعفها و نمرات سه و چهار براي قوتها) .در ادامه ،براي تعیین نمرۀ نهایی هر عامل ،ضریب آن در
رتبه ضرب شد .همچنین ،در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ،ابتدا فرصتها و تهدیدها فهرست شدند
و با توجه به میزان اهمیت ،به هرکدام امتیاز داده شد که باید مجموع این ضرایب برابر با یک باشد.
سپس ،با توجه به میزان تأثیرگذاري ،به هرکدام از این عوامل از رتبة یک تا چهار اختصاص داده شد
1. Internal Factor Evaluation Matrix
2. External Factor Evaluation Matrix
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(یک و دو براي تهدیدها و سه و چهار براي فرصتها) .در ادامه ،براي تعیین نمرۀ نهایی هر عامل،
ضریب آن در رتبه ضرب شد .مبناي معیار تعیین ضریب اهمیت هریک از گویهها ،ضریبتأثیر آن
گویه و فرایند کلی براساس شاخصهاي استاندارد بود.
افزونبراین ،از ماتریس نه خانهاي براي تعیین موقعیت راهبردي استفاده شد .این ماتریس ،یکی از
پرکاربردترین روشهاي تعیین جهتگیري کلی سازمان است .در این روش ،بعد از تعیین امتیاز عوامل
داخلی و خارجی ،این امتیازها در ماتریس داخلی و خارجی وارد میشوند و راهبردهاي مناسب براساس
موقعیت سازمان در این ماتریس تعیین میشوند .قرارگرفتن سازمان در هریک از خانههاي این
ماتریس ،رویکرد راهبردي آن را تعیین میکند .بسته به اینکه سازمان در کدامیک از نه خانة این
ماتریس قرار گیرد ،باید راهبردهاي رشد و ساخت ،حفظ و نگهداري وضع موجود یا راهبردهاي کاهش،
واگذاري و انحالل را اتخاذ کند .همچنین ،در این پژوهش ،براي تجزیهوتحلیل دادهها و ارائة اطالعات
توصیفی ،از شاخصهاي فراوانی ،نمودار ،جدول و ضریب آلفاي کرونباخ ازطریق نرمافزار
اس.پیاس.اس 1استفاده شد.
نتایج
نتایج حاصل از آمار توصیفی نشان داد که مدیران ارشد 3/4درصد ،کارشناسان حوزۀ ستادي 13/1
درصد ،مدیران تربیتبدنی استانها  67/4درصد و اساتید مدیریت ورزش  15/2درصد از نمونههاي
پژوهش را تشکیل دادند .براساس میزان تحصیالت ،از این تعداد19/6 ،درصد داراي مدرک کارشناسی،
 47/8درصد مدرک داراي کارشناسیارشد 8/7 ،درصد دانشجوي دکتري و  23/9درصد داراي مدرک
دکتري تربیتبدنی بودند .براساس یافتههاي پژوهش ،فهرست اولیة نقاطقوت ،نقاطضعف ،فرصتها و
تهدیدهاي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی ،با استفاده از دادههاي حاصل از پرسشنامة باز و
پرسشنامة بسته ،پاسخ مربوط به اهمیت هریک از عوامل مربوط به محیط درونی و بیرونی بهدست
آمد که این دادهها در جلسات شوراي راهبردي ،بازنگري شدند و فهرست اولیه استخراج شد .در این
جلسات ،بعضی از گویهها حذف یا تعدیل شدند و برخی گویهها به فهرست اضافه گردیدند .سپس،
فهرست نهایی عوامل داخلی تأثیرگذار بر معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی ،در قالب  18قوت و 16
ضعف تعیین شد .در جدولهاي شمارۀ یک و شمارۀ دو ،فهرست قوتها و ضعفهاي معاونت ورزش
دانشگاه آزاد اسالمی نشان داده شده است.

1. SPSS
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جدول  -1نقاط قوت معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

قوتها
ایجاد معاونت ورزش در ساختار دانشگاه آزاد اسالمی
وجود مدیران ورزشی توانمند و سرشناس کشور در حوزۀ ستادي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی
دراختیارداشتن تیم ورزشی در لیگهاي برتر حرفهاي در دانشگاه آزاد
وجود آیین نامه و دستورالعملهاي مدون در ورزش دانشجویی
وجود ورزشکاران نخبه در تیمهاي دانشگاه
وجود سرانة ورزش دانشجویی مشخص در دانشگاه آزاد اسالمی
موفقیتهاي کسبشده در مسابقات ورزشی دانشجویان جهان و مسابقات بینالمللی توسط دانشجویان
دانشگاه آزاد
تأثیرگذاري ورزش دانشگاه آزاد اسالمی بر ورزش کشور
برگزاري رویدادهاي ورزشی منسجم در حوزۀ ورزش همگانی و قهرمانی در بین دانشجویان
وجود واحدهاي درس تربیتبدنی عمومی براي دانشجویان
وجود منابع انسانی متخصص در واحدهاي دانشگاهی
وجود منابع سختافزاري در واحدهاي دانشگاهی
حمایت جدي هیئتامناي دانشگاه آزاد از حوزۀ ورزش
وجود تسهیالت ویژه براي قهرمانان ورزشی در ورزش دانشگاه
نگاه متوازن و عدالت محور در ارائة خدمات به ورزش آقایان و بانوان در حوزۀ ورزش دانشگاه
وجود متعدد گروهها و دانشکدههاي تربیتبدنی در دانشگاه آزاد
توانمندي دانشگاه آزاد اسالمی در برگزاري رویدادهاي ورزشی در ابعاد ملی و بینالمللی
حضور بیش ازیک میلیون و 700هزار دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمی
جدول  -2نقاطضعف معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی

ردیف

ضعفها

1

نداشتن برنامة راهبردي در معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی

2

نداشتن بانک جامع اطالعات در معاونت ورزش (سامانه ورزش دانشگاه آزاد)

3

مقاومت دربرابر تغییر در ساختار جدید دانشگاه آزاد

4

نداشتن جایگاه (پست) مناسب براي مسئوالن تربیتبدنی در استانها

5

درآمدزایی نامناسب از فضاهاي ورزشی واحدهاي دانشگاهی

6

نبود بودجة مشخص براي ورزش کارکنان و اعضاي هیئتعلمی دانشگاه

7

استفادۀ نامطلوب و نامناسب از فضاها و تجهیزات ورزشی دانشگاه

8

استفادۀ ناکافی از اعضاي هیئتعلمی متخصص

9

کمبود نیروي انسانی متخصص در بخش تربیتبدنی واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی
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تعیین موقعیت راهبردي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی
ادامه جدول  -2نقاطضعف معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی
ردیف
10
11

ضعفها
نامناسببودن تعامالت مدیران تربیتبدنی دانشگاهها با مدیران گروه آموزشی تربیتبدنی و علوم
ورزشی
ناتوانی استانهاي داراي دانشجوي کمتربراي برگزاري مسابقات و اعزامها با توجه به بخشنامة سرانة
ورزشی

12

بیانگیزهبودن منابع انسانی متخصص در واحدهاي تربیتبدنی دانشگاه آزاد

13

پایینبودن سرانة اماکن و فضاهاي ورزشی در برخی از واحدهاي دانشگاهی

14

کمتوجهی به نهضت داوطلبی در ورزش دانشگاه آزاد

15

نداشتن حامی مالی پایدار در حوزۀ ورزش معاونت ورزش

16

کمتوجهی به تبلیغات در حوزۀ ورزش در دانشگاه آزاد اسالمی

همچنین ،فهرست نهایی عوامل خارجی تأثیرگذار بر معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی ،در قالب 13
فرصت و  17تهدید تعیین شد .در جدولهاي شمارۀ سه و شمارۀ چهار ،فرصتها و تهدیدهاي معاونت
ورزش دانشگاه آزاد اسالمی نشان داده شده است.
جدول  -3فرصتهاي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی
ردیف

فرصتها
وجود فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی جمهوري اسالمی ایران
وجود وزارت ورزشوجوانان ،کمیتة ملی المپیک و فدراسیونهاي ورزشی
وجود خیران ورزشیار در استانها
وجود استعدادهاي ورزشی در جامعه
دید مثبت مسئوالن بلندپایة کشور به ورزش

1
2
3
4
5
6

برگزاري منظم مسابقات جهانی دانشجویان و برنامههاي دانشجویی در سطح قارۀ

7
8
9
10
11
12
13

جمعیت جوان کشور
جذابیت ورزش براي عموم مردم
تأکید بر توسعه و ارتقاي ورزش دانشجویی در قانون برنامة ششم توسعه (بند  44سیاستهاي کلی)
زیر ساخت هاي ورزشی گسترده سایر دستگاهی متولی ورزش و نهادهاي دولتی و عمومی
برگزاري المپیادهاي ورزشی در ورزش دانشجویی کشور
تصور مثبت ورزش کشور از ورزش دانشگاه آزاد
وجود اساتید ،مربیان ،داوران ،مدیران و متخصصان در ورزش استانها

آسیا1
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جدول  -4تهدیدهاي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

تهدیدها
نبود یک نهاد مقتدر سیاستگذار در حوزۀ ورزش دانشجویی
افزایش میزان گرایش به تفریحات ناسالم و موادمخدر در میان جوانان
مشغلة بیشازحد دانشجویان ،ازجمله مشکالت درسی ،معیشتی ،ادامة تحصیل و آیندۀ شغلی
پررنگبودن جنبههاي ورزش قهرمانی دربرابر ورزش همگانی در جامعه و رسانهها
نهادینهنبودن ورزش در بین دانشجویان
موانع فرهنگی و اجتماعی در مشارکت بانوان در ورزش
تعدد مراکز آموزش عالی در کشور
افزایش قیمت محصوالت و خدمات ورزشی
نبود تعامالت مناسب بین سازمانهاي ورزش دانشجویی
وجود شبکههاي اجتماعی متعدد
تمایلنداشتن شرکتهاي دولتی و خصوصی به حمایت مالی از ورزش دانشگاهی و دانشجویی
پوشش نامناسب اخبار ورزش دانشجویی ازطرف رسانهها
تغییر سبک زندگی و تحرک کم افراد
کاهش نرخ رشد جمعیت
کمبود انگیزۀ الزم ،بیحوصلگی و دلزدگی دانشجویان براي شرکت در فعالیتهاي ورزشی
تعامل و همکاراي نامناسب سازمانهاي ورزش کشور با ورزش دانشگاه آزاد
وجود موانع مختلف در جذب حمایت حامیان مالی و حق پخش تلویزیونی

تعیین موقعیت راهبردي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی
براساس یافتههاي پژوهش ،جمع نمرۀ نهایی عوامل داخلی به مقدار  2/58و جمع نمرۀ نهایی عوامل
خارجی به مقدار  2/42محاسبه شد ( جدولهاي شمارۀ پنج و شش) .نتیجة یافتهها در شکل شمارۀ
یک ،موقعیت وضعیت موجود معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی را در موقعیت حفظ و توسعة خدمات
نشان میدهد و بیانگر این است که هدفگذاري معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی ،باید هدفگذاري
توسعهاي باشد و راهبردها بیشتر از نوع رقابتی باشند تا هرچهبهتر به اهداف ازپیشتعیینشدۀ خود
دست یابد .شکل شمارۀ یک ماتریس ارزیابی داخلی – خارجی معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی را
نشان میدهد.
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تعیین موقعیت راهبردي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی
جدول  -5ارزیابی عوامل داخلی )IFE( 1معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی
ضریب

ردیف

عنوان عامل

1

ایجاد معاونت ورزش در ساختار دانشگاه آزاد اسالمی
وجود مدیران ورزشی توانمند و سرشناس کشور در حوزۀ ستادي معاونت
ورزش
حضور بیش ازیک میلیون و 700هزار دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمی
وجود سرانة ورزش دانشجویی در دانشگاه آزاد اسالمی
وجود منابع انسانی متخصص در واحدهاي دانشگاهی
وجود منابع سختافزاري در واحدهاي دانشگاهی
وجود واحدهاي متعدد درس تربیتبدنی عمومی براي دانشجویان
برگزاري رویدادهاي ورزشی منسجم در حوزۀ ورزش همگانی و قهرمانی در
بین دانشجویان
حمایت جدي هیئتامناي دانشگاه آزاد از حوزۀ ورزش
نگاه متوازن و عدالتمحور دانشگاه آزاد در ارائة خدمات ورزشی به خانمها و
آقایان
وجود متعدد گروهها و دانشکدههاي تربیتبدنی در دانشگاه آزاد
دراختیارداشتن تیم ورزشی در لیگهاي برتر حرفهاي در دانشگاه آزاد
وجود آییننامهها و دستورالعملهاي مدون در ورزش دانشجویی
تأثیرگذاري ورزش دانشگاه آزاد اسالمی بر ورزش کشور
موفقیتهاي کسبشده در مسابقات ورزشی دانشجویان جهان و مسابقات
آسیایی و جهانی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
وجود تسهیالت ویژه براي قهرمانان ورزشی در ورزش دانشگاه
توانمندي دانشگاه آزاد اسالمی در برگزاري رویدادهاي ورزشی در ابعاد ملی و
بینالمللی

اهمیت

رتبه

نمرة
نهایی

0/05

4

0/20

0/05

4

0/20

0/05
0/05
0/05
0/05
0/05

4
4
4
3
3

0/20
0/20
0/20
0/15
0/15

0/05

3

0/15

0/03

3

0/09

0/03

3

0/09

0/01
0/01
0/01
0/01

3
3
3
3

0/03
0/03
0/03
0/03

0/01

3

0/03

0/01

3

0/03

0/01

3

0/03

18

وجود ورزشکاران نخبه در تیمهاي دانشگاه

0/01

3

0/03

19

نبود برنامة راهبردي در معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی

0/05

2

0/10

20

نداشتن بانک جامع اطالعات در معاونت ورزش (سامانه ورزش دانشگاه آزاد)

0/05

2

0/10

21

مقاومت دربرابر تغییرات در ساختار جدید دانشگاه آزاد

0/05

2

0/10

22

نداشتن جایگاه (پست) مناسب براي مسئوالن تربیتبدنی در استانها

0/05

2

0/10

23

درآمدزایی نامناسب از فضاهاي ورزشی واحدهاي دانشگاهی

0/05

2

0/10

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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ادامه جدول  -5ارزیابی عوامل داخلی ( )IFEمعاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی
ردیف

ضریب

عنوان عامل

رتبه

اهمیت

نمرة
نهایی

24

نبود بودجة مشخص براي ورزش کارکنان و اعضاي هیئتعلمی دانشگاه

0/03

1

0/03

25
26

استفادۀ نامطلوب و نامناسب از فضاها و تجهیزات ورزشی دانشگاه
استفادۀ ناکافی از اعضاي هیئتعلمی متخصص
کمبود نیروي انسانی متخصص در بخش تربیتبدنی واحدهاي دانشگاه آزاد
اسالمی
نامناسببودن تعامالت مدیران تربیتبدنی دانشگاهها با مدیران گروه آموزشی
تربیتبدنی
ناتوانی استانهاي داراي دانشجوي کمتر براي برگزاري مسابقات و اعزامها با
توجه به بخشنامة سرانة ورزشی
بیانگیزهبودن منابع انسانی متخصص در واحدهاي تربیتبدنی دانشگاه آزاد
پایینبودن سرانة اماکن و فضاهاي ورزشی در برخی از واحدهاي دانشگاهی
کمتوجهی به نهضت داوطلبی در ورزش دانشگاه آزاد
نداشتن حامی مالی پایدار در حوزۀ ورزش معاونت ورزش

0/03
0/03

1
1

0/03
0/03

0/03

1

0/03

0/03

1

0/03

0/01

1

0/01

0/01
0/01
0/01
0/01

1
1
1
1

0/01
0/01
0/01
0/01

34

کمتوجهی به تبلیغات در حوزۀ ورزش در دانشگاه آزاد اسالمی

0/01

1

0/01

1

-

2/58

27
28
29
30
31
32
33

جمع کل

جدول -6ارزیابی عوامل خارجی )EFE( 1معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی
ضریب

ردیف

عنوان عامل

1
2
3

جمعیت جوان کشور
جذابیت ورزش براي عموم مردم
تصور مثبت ورزش کشور از ورزش دانشگاه آزاد
تأکید بر توسعه و ارتقاي ورزش دانشجویی در بند  44سیاستهاي کلی
برنامة ششم
زیرساختهاي ورزشی گستردۀ سایر دستگاههاي متولی ورزش و
نهادهاي دولتی و عمومی
برگزاري منظم مسابقات جهانی دانشجویان و برنامههاي دانشجویی
درسطح قاره آسیا

4
5
6

اهمیت

رتبه

نمرة
نهایی

0/05
0/05
0/05

4
4
4

0/20
0/20
0/20

0/05

4

0/20

0/05

4

0/20

0/03

3

0/09
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تعیین موقعیت راهبردي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی
ادامه جدول -6ارزیابی عوامل خارجی ( )EFEمعاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی
ردیف

7
8

ضریب

عنوان عامل

اهمیت

رتبه

نمرة
نهایی

10
11
12
13
14
15

وجود استعدادهاي ورزشی در جامعه
برگزاري المپیادهاي ورزشی در ورزش دانشجویی کشور
وجود نگرش مثبت وزارت ورزش ،کمیتة ملی المپیک ،فدراسیونها
درزمینة حمایت از ورزش دانشجویی
وجود فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی جمهوري اسالمی ایران
وجود اساتید ،مربیان  ،داوران  ،مدیران و متخصصان در ورزش استانها
وجود خیران ورزشیار در استانها
دید مثبت مسئوالن بلندپایة کشور به ورزش
نبود یک نهاد مقتدر سیاستگذار در حوزۀ ورزش دانشجویی
افزایش میزان گرایش به تفریحات ناسالم و موادمخدر در میان جوانان
مشغلة بیشازحد دانشجویان ،ازجمله مشکالت درسی ،معیشتی ،ادامة
تحصیل و آیندۀ شغلی
پررنگبودن جنبههاي ورزش قهرمانی دربرابر ورزش همگانی در جامعه و
رسانهها

18

نهادینهنبودن ورزش در بین دانشجویان

0/05

19

تعدد مراکز آموزش عالی در کشور

0/03

1

20

افزایش قیمت محصوالت و خدمات ورزشی

0/03

1

0/03

21

موانع فرهنگی و اجتماعی مشارکت در ورزش

0/03

1

0/03

22

نبود تعامالت مناسب بین سازمانهاي ورزش دانشجویی

0/03

1

0/03

23

وجود شبکههاي اجتماعی متعدد

0/03

1

0/03

0/02

1

0/02.

0/02
0/02
0/02

1
1
1

0/02
0/02
0/02

0/02

1

0/02

0/02
0/02

1
1

0/02
0/02

1

-

42/2

9

16
17

24
25
26
27
28
29
30

تمایل نداشتن شرکتهاي دولتی و خصوصی به حمایت مالی از ورزش
دانشگاهی و دانشجویی
پوشش نامناسب اخبار ورزش دانشجویی ازطرف رسانهها
تغییر سبک زندگی و تحرک کم افراد
کاهش نرخ رشد جمعیت
کمبود انگیزۀ الزم  ،بیحوصلگی و دلزدگی دانشجویان براي شرکت در
فعالیتهاي ورزشی
تعامل و همکاري نامناسب سازمانهاي ورزش کشور با ورزش دانشگاه آزاد
وجود موانع مختلف در جذب حمایت حامیان مالی و حق پخش تلویزیونی
جمع کل

0/03
0/03

3
3

0/09
0/09

0/03

3

0/09

0/03
0/02
0/02
0/02
0/05
0/05

3
3
3
3
2
2

0/09
0/06
0/06
0/06
0/10
0/10

0/05

2

0/10

0/05

2

0/10

2

0/10
0/03
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شکل  -1ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی (  )IEمعاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی

بحث و نتیجهگیری
براساس یافتههاي پژوهش ،در وضعیت کنونی ،ورزش دانشگاه آزاد اسالمی داراي  18قوت 16 ،ضعف،
 13فرصت و  17تهدید کلیدي است .قوتها ،فعالیتهاي قابلکنترلی هستند که سازمان آنها را
بهصورت بسیار عالی انجام میدهد؛ مانند مهارتها ،شایستگیهاي متمایز ،قابلیتها ،مزایاي رقابتی یا
منابعی که سازمان از آنها براي انتخاب یک راهبرد استفاده میکند (آقازاده ،نظامی وندو اعرابی،
( .)1384در بخش قوتها ،نتایج پژوهش نشان داد که معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی از قوتهایی
چون ایجاد معاونت ورزش در ساختار دانشگاه آزاد اسالمی ،وجود مدیران ورزشی توانمند و سرشناس
کشور در حوزۀ ستادي ،حضور بیش از یک میلیون و 700هزار دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمی ،وجود
منابع انسانی متخصص در واحدهاي دانشگاهی و وجود منابع سختافزاري در واحدهاي دانشگاهی
برخوردار است .این نتایج با بخشهایی از پژوهشهاي انجامشده در حوزۀ برنامهریزي راهبردي
دانشگاهها مانند دانشــگاه هوســتون ویکتوریا ،)2006( 1افروزه ( ،)1391حمیدي  ،الهی  ،اکبر یزدي
و حمیدي ( ،)1391گودرزي  ،فراهانی و گودرزي ( )1392و حیدرينژاد ،سواري و علینژاد ()1392
همخوانی دارد .درهمینراستا ،حمیدي و همکاران ( )1391در تدوین راهبرد ورزش دانشگاههاي
1. University of Houston, Victoria
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دولتی ،عامل وجود نیروهاي کیفی متخصص و باتجربه در ورزش دانشگاهها را بهعنوان یکی از مهمترین
قوتها بیان کردند .بهنظر میرسد که وجود نیروهاي متخصص در ورزش دانشگاهها ،نقش مهم و
مؤثري در توسعه و گسترش ورزش دانشجویی دارد .دراینزمینه ،بهخصوص پمبرتون و و استونهوس1
معتقدند که یکی از عوامل موفقیت و برتري سازمانها در قرن بیستویکم ،نیروي انسانی متخصص
است (پمبرتون و استون هوس)2000 ،؛ بنابراین ،با توجه به یافتههاي پژوهش ،نقاطقوت موجود از
ظرفیتهاي ارزشمندي است که معاونت ورزش دانشگاه آزاد باید با استفادۀ بهینه از آنها بر ضعفها
و تهدیدها غلبه کند .با توجه به مبانی نظري پژوهش ،نقاطضعف ،فعالیتهاي قابلکنترلی هستند که
سازمان آنها را بهصورت بسیار ضعیف انجام میدهد؛ مانند فقدان مهارتها ،فقدان شایستگیهاي
متمایز یا فقدان منابع (اعرابی .)1392 ،در بخش ضعفها ،نتایج نشان داد که عواملی چون نبود برنامة
راهبردي ،کمتوجهی به تبلیغات ،نداشتن بانک جامع اطالعات ،کمبود نیروي انسانی تربیتبدنی در
واحدهاي دانشگاهی ،نداشتن حامی مالی و استفادۀ ناکافی از منابع انسانی و سختافزاري ،از مهمترین
ضعفها بودند .این نتایج با بخشهایی از پژوهشهاي افروزه ( ،)1391حمیدي و همکاران (،)1391
زارع ،علیدوست و گلوندي ( ،)1392گودرزي و همکاران ( ،)1392حیدرينژاد و همکاران ( )1392و
رمضانی و همکاران ( )1393همسو است .حیدري و لسانی ( )1392در تدوین راهبردهاي توسعة
ورزش دانشجویی دانشگاههاي دولتی ،کمتوجهی به تبلیغات و عدم اطالعرسانی در ورزش دانشجویی
را بهعنوان یکی از مهمترین نقاطضعف بیان کردند .درخصوص اهمیت این موضوع ،سقازاده و کریم
خانی معتقدندعصري که ما در آن قرار داریم ،رویارویی با انقالب بزرگی است که حیات انسان تاکنون
به خود دیده است؛ عصر ارتباطات ،عصر سلطة پدیدۀ رسانهها بر زندگی انسانها است (سقازاده و
کریمخانی .)1386 ،با این توضیحات ،تبلیغات ،اطالعرسانی و انعکاس رویدادهاي ورزشی ،با روشهاي
مختلف میتوانند باعث ایجاد انگیزه در دانشجویان شوند و آنها را بهسمت ورزش سوق دهند؛ بنابراین،
شایسته است تا معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی با مدیریت مناسب و استفاده از راهبردهاي
ارائهشده ،این ضعفها را ازبین برد یا بهحداقل برساند .فرصتها ،عوامل مثبتی هستند که خارج از
کنترل سازمان هستند؛ اما ،سازمان میتواند از مزایاي آنها بهرهمند شود (خسرويزاده.)1388 ،
براساس یافتههاي پژوهش ،معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی از فرصتهایی مانند وجود فدراسیون
ملی ورزش دانشگاهی ،حمایت وزارت ورزشوجوانان ،کمیتة ملی المپیک و فدراسیونهاي ورزشی از
ورزش دانشجویی ،وجود خیران ورزشیار در استانها ،وجود استعدادهاي ورزشی در جامعه ،دید مثبت
مسئوالن بلندپایة کشور به ورزش ،برگزاري منظم مسابقات ورزشی دانشجویان جهان و جمعیت جوان
کشور برخوردار است (گودرزي و همکاران .)1392 ،در پژوهشی با عنوان «طراحی و تدوین راهبرد
1. Pemberton & Stonehouse
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توسعة ورزش دانشجویی ادارۀکل تربیتبدنی دانشگاه پیام نور» ،وجود دروس تربیتبدنی عمومی  1و
 ،2دراختیارداشتن جمعیت زیاد دانشجویی در دامنههاي سنی متفاوت و مصوبههاي وزارت علوم
مبنیبر همکاري اساتید سایر دانشگاهها با دانشگاه پیامنور را از مهمترین فرصتها دانستند؛ بنابراین،
شایسته است که معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی با اتکا به قوتهاي خود ،از این فرصتها براي
ازبینبردن یا بهحداقلرساندن تهدیدها و ضعفها بهره جوید .تهدیدها ،عوامل منفی خارج از کنترل
سازمان یا موقعیتهایی هستند که بهطور بالقوه ،وقایع و نتایج زیانآور را بروز میدهند (خسرويزاده،
 .)1388نتایج در بخش تهدیدهایی که پیش روي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی قرار دارند ،از
مهمترین تهدیدها بهشمار میروند و عبارتاند از :نبود یک نهاد مقتدر سیاستگذار در حوزۀ ورزش
دانشجویی ،افزایش میزان گرایش به تفریحات ناسالم و موادمخدر در میان جوانان ،مشغلة بیشازحد
دانشجویان ،پررنگبودن جنبههاي ورزش قهرمانی در برابر ورزش همگانی در جامعه و رسانهها،
نهادینه نبودن ورزش در بین دانشجویان ،موانع فرهنگی و اجتماعی در مشارکت بانوان در ورزش و
تغییر سبک زندگی و تحرک کمافراد .این نتایج با نتایج مطالعات گودرزي و همکاران (،)1391
حیدرينژاد و همکاران ( )1392و رمضانی ،اندام و آقایی ( )1393همخوانی دارد؛ بنابراین ،ضروري
است که متولیان ورزش دانشگاه آزاد اسالمی ،با برنامهریزي مناسب و استفاده از قوتها و فرصتهاي
موجود ،درصدد ازبینبردن یا بهحداقلرساندن این تهدیدها برآیند .در بخش تحلیل موقعیت راهبردي،
نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که براساس ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ،نمرۀ معاونت ورزش
دانشگاه آزاد اسالمی  2/58است؛ بنابراین ،ازلحاظ درونی ،قوتها بر ضعفها برتري دارند .همچنین،
بر اساس ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ،نمرۀ این معاونت  2/42است؛ بنابراین ،ازلحاظ بیرونی برتري
تهدیدها بر فرصتها را نشان میدهد .درمجموع ،براساس ماتریس نه خانهاي ارزیابی عوامل درونی و
بیرونی ( )IEمشخص شد که وضعیت موجود معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی در موقعیت راهبردي
 STقرار دارد .دراینراستا ،زارع ،حمیدي و علیدوست ( )1392موقعیت راهبردي ورزش دانشگاه
دانشگاه شهید بهشتی را در وضعیت  STدانستند .همچنین ،حسینی ،حمیدي و تجاري ()1389
موقعیت راهبردي ورزش دانشگاه آزاد اسالمی را در موقعیت  WOبیان کردند .درهمینزمینه ،گودرزي
و همکاران ( )1392موقعیت راهبردي ورزش دانشگاه پیامنور را وضعیت  SOو نیز ،رمضانی و همکاران
( )1393در پژوهشی با عنوان «تدوین برنامة راهبردي ادارۀکل تربیتبدنی دانشگاه شاهرود» ،موقعیت
ورزش این دانشگاه را در موقعیت راهبردي  WTاعالم کردند؛ بنابراین ،با توجه به نمرات نهایی حاصل
از ماتریس درونی و بیرونی بهدستآمده از پژوهش ،معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی در موقعیت
راهبردي  STقرار گرفته است که بدینمعنی است که هدفگذاري مسئوالن ورزش دانشگاه آزاد
اسالمی باید توسعهاي باشد و راهبردهايهاي انتخابی ،بیشتر از نوع رقابتی باشند .بهبیاندیگر،

111

تعیین موقعیت راهبردي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی

،مسئوالن معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی بایـد بـا توجه به موقعیت راهبردي تعیینشده
،برنامـههـاي خـود را بهگونهاي متمرکز سازند کـه با استفادۀ حداکثري از قوتها و فرصتهاي موجود
 این معاونت هرچهبهتر،تهدیدها و ضعفها را بهحداقل برسانند و بر آنها غلبه کنند تا از این رهگذر
.بتواند به اهداف ترسیمشده در چشمانداز دست یابد
 موقعیت راهبردي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی را با رویکرد، نتایج پژوهش حاضر،بهطورکلی
 نتایج حاصل، ازآنجاکه تعیین درست این جایگاه از اهمیت زیادي برخوردار است.علمی تدوین کرد
میتواند معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی را در تدوین راهبردهاي اثربخش یاري کند و از هدررفتن
 حاکی از این است، آنچه تاکنون درمورد این پژوهش دانستیم.منابع مختلف این بخش جلوگیري کند
 ازآنجاکه،که مراحل تعیین موقعیت راهبردي سازمانهاي مختلف از قواعد مشابهی تبعیت میکنند؛ اما
 یافتههاي این پژوهش با شناسایی وضعیت،هر سازمانی محیط داخلی و خارجی منحصربهفردي دارد
 نتایجی را ارائه میکند که این حوزه،موجود و جایگاه راهبردي معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالمی
بتواند فرایند برنامة راهبردي خود را بهخوبی اجرا کند و دستیابی به اهداف تعیینشده در چشمانداز
.را تسهیل کند
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Abstract
This study aims at determining the Strategic position of the sport chancellor in
Islamic Azad University. Statistical society for the study includes managers and
executives of sport chancellor campaign in Azad University, physical education
officials of the university in all provinces, and a number (46 people) of masters in
sport management of the country. Since the statistical society of the study is
limited, all the participants were purposefully chosen as the statistical sample of
the study. Data collection was through documents, literature review,
questionnaire, survey, and council meeting guidelines. Face validity was
confirmed by experts for the final questionnaire SWOT, and reliability was
calculated by Cronbach α and highly reliable as %91. Then, there are guidelines
of 18 strengths, 16 weaknesses, 13 opportunities, and 17 threats through several
meetings and a couple of analysis stages for ranking and confirmation. Finally,
after analyzing these factors and creating evaluation matrix for internal and
external factors, it was clarified that sport chancellor of Islamic Azad University
who should use competitive guidelines is in Strategy situation ST. It implies that
the internal strengths of this vice-presidency are strengths than its weaknesses,
and concerning the external factors, it faces some threats. therefore, the aiming
should be developmental and the strategies should be competitive ones. so that
this unit can gain its predetermined goals.
Keywords: Strategic Plan, Islamic Azad University, Sport Management, Sport
Chancellor, SWOT Analysis
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