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 چکیده
باشد. هدف از انجام این پژوهش، تدوین برنامۀ استراتژیک انجمن علمی مدیریت ورزشی می

های آن از نوع های کاربردی و روش گردآوری دادهلحاظ هدف از نوع پژوهشپژوهش حاضر به

های دولتی یریت ورزشی دانشگاهتوصیفی ـ تحلیلی است. جامعۀ آماری را کلیۀ اساتید مد

های دولتی تهران و اعضای انجمن هشهر تهران، دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی دانشگا

انداز آمده، تدوین بیانیۀ چشمدستاز نتایج به(. =11Nعلمی مدیریت ورزشی تشکیل دادند )

بندی شدند و رتبهباشد. نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید انجمن، شناسایی و مأموریت می

ها، موقعیت و در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی قرار گرفتند که با توجه به یافته

( قرار دارد. با توجه به نتایج حاصل از ماتریس ارزیابی WO)کارانه انجمن در منطقۀ محافظه

اتریس هایی که از چهار بخش مداخلی و خارجی، ماتریس سوات طراحی گردید. استراتژی

کدام از این دست آمد شامل ده استراتژی است که در انتها، برنامۀ عملیاتی برای هربه

 ها طراحی گردید. استراتژی
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 مقدمه

 بر عهدۀ تقریباًفناوری و هدایت و سرپرستی آن  ۀمسؤلیت توسع ،توسعهحالدر کشورهای در

را  های هدفمندی فناورینقش اصلی تنظیم، ارزیابی و اجرای طرح حقیقتست و درا هادولت

و  پژوهشیهای مطالعاتی، فناوری مستلزم صرف هزینه ۀهای توسع. هدفدهندها انجام میآن

طراحی است و در این کشورها، تقریباً تمام مؤسسات تولیدی و خدماتی مهم و بزرگ در اختیار 

گیرد و به فناوری در سطوح پایین کمتر شکل میۀ های توسعتالش ،بنابراینباشند؛ می هادولت

 (. 131، 1331)مهدوی،  رسدمطلوب می ۀنتیج

؛ تبدیل شده است یهای جمعی و مشارکتهای علمی امروز، بیش از پیش به کوششپژوهش

شناسایی،  منظوربهکارهایی ضروری های علمی و تخصصی، راهایجاد و گسترش انجمن روایناز

زایش توان و کارایی علمی و باعث اف ،آوردتشکیل و تجهیز نیروهای متخصص و خالق فراهم می

راه وصول به خوداتکایی پژوهش و فناوری کشور را هموار خواهد  ،شود و سرانجامپژوهشی می

 (.3، 1331)قدیمی،  کرد

ها منجر به تولید باشند و استحکام این حلقهاتصال دانشگاه و صنعت می ۀهای علمی حلقانجمن

 . همچنین(21، 1333)موسوی موحد،  گرددمی و ترویج دانش و فناوری و تبدیل آن به ثروت

 ۀبرای شبکرا فناوری  ۀهای پژوهشی، آخرین اطالعات و دستاوردها در زمینبا ایجاد گروه

ها و مراکز علمی و فنی، رسانی کشور فراهم آورند و با برقراری ارتباط میان انجمناطالع

 ۀها در زمینهنگامی که این انجمنکنند. میها عرضه اولویت ۀپیشنهادهای فراوانی در زمین

های توانند در مقام کمیسیونمی المللی فعال شوندرسانی و ارتباط با مراکز علمی بیناطالع

های علمی و فنی مربوط به فناوری تخصصی و مشورتی شورای عالی فناوری و نشر مجله

تند و از نظر سازمانی های علمی به دولت وابسته نیس(. انجمن1، 1331)حبیبی،  فعالیت کنند

مدیران منتخب  ۀوسیلنامه و بهکه براساس اساس باشندمیو تشکیالتی مؤسساتی مستقل 

ای هستند که های داوطلبانه، انجمندرحقیقت(. 6، 1331)قدیمی،  شونداعضای خود اداره می

 (.66، 1331)ذاکرصالحی،  کنندعلم فعالیت می ۀدر راه پیشبرد و توسع

-یندهای ارتباط بین بخشاتوان این موارد را برشمرد: تسریع فرها میای مهم انجمناز کارکرده

های مشارکتی، ها، بخش تولید، بخش تجارت، بخش خدمات و دولت(، تسریع برنامه)دانشگاه ها

 ۀپیشرفت ۀدور ویژهبهها های آموزشی برای این بخشبرنامه ۀعلمی و توسع ۀایفای نقش مشاور

-شده در کنفرانس انجمنهای ارائهطبق گزارش ،از طرفی(. 66، 1331اکرصالحی، )ذ مدتکوتاه

ترین نهاد در کنار عنوان شاخصهای علمی به، نقش انجمن(1633)های علمی در اسفند 

بدنی انجمن علمی تربیت ،راستاایندر. (1، 1331، خلیفه) شودگذاران عمومی دیده میسیاست
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کمی و  ۀپیشبرد و ارتقای علم و توسع ،منظور گسترشبه (1332)ال و علوم ورزشی ایران در س

های مربوط بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینهبهبودنیز کیفی نیروهای متخصص و 

بدنی و علوم بدنی و علوم ورزشی تشکیل شد )سایت انجمن علمی تربیتبه انجمن تربیت

 (.1311ورزشی، 

های متنوعی در موضوعات مختلف نظیر هایی است که دارای گرایشبدنی از جمله رشتهتربیت

شناسی ورزشی، بیومکانیک، مدیریت ورزشی، رفتار حرکتی، ارتباطات فیزیولوژی ورزشی، روان

ها نیازمند توجه ویژه و یک از این گرایش. هرباشدمی شناسیورزشی، حرکات اصالحی و آسیب

پذیر است که نهادی در قالب ها در صورتی امکانز آنیک ادرخور هستند. نگاه ویژه به هر

عنوان یکی از صورت مجزا مدیریت آن را به عهده داشته باشد. مدیریت ورزشی بهانجمن به

کشورهای مختلف  باشد.نمیبدنی از این امر مستثنی تربیت ۀهای مهم و تأثیرگذار رشتگرایش

از جمله انجمن مدیریت ؛ ورزشی هستندمدیریت  ۀدارای چنین انجمن و سازمانی در حیط

ورزشی آفریقا، انجمن مدیریت ورزشی استرالیا و نیوزلند، انجمن مدیریت ورزشی آمریکای 

 شمالی و انجمن مدیریت ورزشی کارولینای شمالی. 

ای در های حرفهصورت فعاالنه در حمایت به فعالیتبه 1انجمن مدیریت ورزشی آمریکای شمالی

کند. هدف از انجمن مدیریت ورزشی اقدام می ی، اوقات فراغت و تفریحاتهای ورزشرشته

ای در تعدادی ، نوشتن علمی و پیشبرد حرفهپژوهشتشویق مطالعه، و  ترویج آمریکای شمالی

 ۀعالقبعد نظری و کاربردی است. موضوعات مورد دوهای مدیریت ورزشی از هر از گرایش

-های آینده در ورزش، شایستگیگیریریابی ورزشی، جهتند از: بازاهست اعضای انجمن عبارت

های مدیریت، رهبری، ورزش و قانون، مدیریت پرسنل، مدیریت اماکن، ساختار سازمانی، 

 .(2212، افزایش سرمایه و حل تعارض )انجمن مدیریت ورزشی آمریکای شمالی

مدیریت ورزشی و  نیز با این اهدف تشکیل شده است: ترویج 2انجمن مدیریت ورزشی آفریقا

های دانشگاهی، ای در آفریقا از طریق فعالیتهای حرفههای مرتبط با ورزشمدیریت رشته

هماهنگی، رهبری و  ۀارائ ،عملی دیگر ۀها و هر وسیلها، نمایشگاه، انتشارات، کنفرانسپژوهش

ای زش حرفههای مرتبط با ورمورد مسائل مربوط به مدیریت ورزشی و مدیریت رشتهمشاوره در

ای و ها در کشور، منطقه و یا در سطح قارهراهنمایی و آموزش به افراد و گروه ۀارائ، در آفریقا

 ،اقتصادی ۀ اجتماعی ـهای مدیریت ورزشی در توسعاستفاده از مهارت منظوربهالمللی بین
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پیشرفت علم  منظورهآفریقا باز های مدیریت ورزشی داخل و یا خارج همکاری با سایر سازمان

 (.2211انجمن مدیریت ورزشی آفریقا، ) مدیریت ورزشی

توان اشاره کرد که حضور و اثربخشی می (1331) خلیفه پژوهشبا توجه به نتایج حاصل از 

-تغییر و بهبود در کیفیت سیاست ،تبع آنهای علمی و بهگیریعلمی در تصمیم ۀتفکرات جامع

صورت مشارکتی در نظام به های علمیگیریرسد تصمیممی نظرها، انکارناپذیر است و بهگذاری

هدفمند  ۀتواند با مداخلهای علمی چندان دور از تصور نباشد. این توسعه میگذاریسیاست

پذیر گردد و این امکان های نامرئی نام دارنددانشکده ،که به تعبیری های علمی در جامعهانجمن

ها( آن یهاهای علمی و اهداف و رسالتماندن انجمنناختهناش) تحول با حذف عوامل بازدارنده

گذاران( ها و برگزاری جلسات معارفه با سیاستبرنده )تشکیل گردهماییو ایجاد عوامل پیش

خواهد  پذیرمدنی امکان ۀشرایط توسعه و دموکراسی در یک جامعشکل، بدینتسریع گشته و 

  (. 3، 1331)خلیفه،  شد

ی های فنی از اهمیت باالیاوری و مهارتی به مراکز تولید دانش، نوآوری، فنکیف ۀتوجه و توسع

اساسی در پیشرفت و  ینقش پژوهشیها و مراکز . بدیهی است که دانشگاهباشدمیبرخوردار 

عنوان زیربنای دیگر علمی به ۀها از توسعصرفه است که دولتبا ،لذا ؛دکننترقی علم ایفا می

ها و مراکز های آن که دانشگاهو پشتیبانی نمایند و تقویت پایگاه های ملی حمایتتوسعه

(. 33، 1333های خود قرار دهند )موسوی موحد، باشند را در اولویت برنامهی میپژوهش

 ۀوسیلهای علمی را بهاز جمله انجمن پژوهشیتوان این مراکز نیل به این اهداف می منظوربه

 استراتژیک ساماندهی کرد. ریزیابزار مؤثری همچون برنامه

ها با تغییر و تحوالت مختلف محیط بیرونی مانند عوامل سیاسی، اقتصادی، طور کلی، سازمانبه

-عرضه و هاهای مالی، اتحادیهنفعان، نهادهای دولتی، واسطهاجتماعی و تکنولوژیکی، رقبا، ذی

سیستم ۀ و توسع وهشپژبازاریابی، خدمات،  ،همچنین عوامل مدیریتی، مالی و کنندگان

احسانی،  :، ترجمه1بیژانت)هستند  ای و متغیرهای سازمانی، فنی و فردی مواجهاطالعات رایانه

در معرض این تغییر و  غیرورزشی یهاهای ورزشی نیز همانند سازمان. سازمان(12، 1332

 ،ین زمینه. در اباشندمی خود دست به گریبان ۀتحوالت جهانی قرار دارند و با مسائل ویژ

های ورزشی با مشکالتی همچون سیر نزولی، ( گزارش کرده است که بخش1113) 2کریمادیس

 ویژه در بخش خدمات مواجهقوانین و مقررات دولتی، مشکالت مالی و محیط رقابتی به

 (.11، 1113)کریمادیس، باشند می
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2. Kriemadis 



  454                                                                          تدوین برنامۀ استراتژیک انجمن علمی مدیریت ورزشی  

 

های به واقعیات و موقعیتگری نسبت نبا دورن که ستا ریزی استراتژیک یک فرایند پویابرنامه

)ایمانی و  دهدثری برای رسیدن به فردای بهتر را ارائه میؤهای مموجود، راهبردها و تکنیک

های موفق و فرایندی است که اکثر شرکتنیز  ریزی استراتژیکبرنامه .(23، 1333ربیعی، 

با افق دید بلندمدت و  های خودها و فعالیتنام دنیا از آن برای هدایت و پیشبرد برنامهصاحب

  (.63، 1331)آقازاده،  گیرنددر جهت دستیابی به اهداف و تحقق مأموریت سازمانی بهره می

ریزی استراتژک برای ها، کشورهای مختلف درصدد طراحی برنامهبا توجه به این ویژگی

با توجه به د. باشننمیهای ورزشی نیز از این امر مستثنی اند. سازمانهای خود برآمدهسازمان

طراحی  های مدیریت ورزشی سایر کشورهابرای انجمن یریزی استراتژیکبرنامه مدارک موجود،

 ریزی در تعداد معدودی ازمهصورت کلی برنابه هاآن های ورزشیبرای انجمن اما ؛نشده است

 و علوم ورزشیبدنی انجمن تربیت 1استراتژیک ۀاز جمله در استرالیا، برنامانجام گردید ها آن

انداز آن، بهبود سالمت مردم از طریق طراحی شد که چشم 2212ـ2212های سال برای

گونه مطرح  مأموریت آن اینباشد و میصورت تخصصی بدنی و علوم ورزشی بهحمایت از تربیت

 ۀبدنی و علوم ورزشی استرالیا، وظیفمرکزی و نهاد اصلی در تربیت ۀعنوان هستبه"است:  شده

از طریق  ۀ خوداز اعضا و جامع بوده و مدافع مسائل اصلی و راهنما ،عهده دارد بری را بهره

 کندای، آموزش و پرورش و آموزش و پژوهش حمایت میپرورش متعالی در تمرینات حرفه

 (.2221بدنی و علوم ورزشی استرالیا، سایت انجمن تربیت)

مشارکت  ۀمنظور توسعبه 2221ـ22212های برای سال 2استراتژیک انجمن ورزشی نونگا ۀبرنام

 و رساندن فرصت شرکت در ورزش و تفریحات، حفظ سالمتی، آموزش و پرورشحداکثرو به

 ای در استرالیا( طراحی شد)منطقه ساکنین نونگاو مزایای اجتماعی و فرهنگی برای افراد 

 (. 2221سایت انجمن ورزشی نونگا، )

های برای سال ای استراتژیکبرنامه (،1331)در سال درسی  ۀانجمن مطالعات برنام

انجمن مطالعات "اند: کرده گونه بیانانداز انجمن را ایناست. چشم تنظیم کرده 1336ـ1316

درسی،  ۀتخصصی برنام یدولتی و غیرانتفاعی در قلمرونهادی است ملی، غیر درسی ایران ۀبرنام

-ها و سازماناز طریق همکاری و تعامل با گروهکه  آنآموختگان متشکل از متخصصان و دانش

های علمی و پژوهشی در جهت استفاده از آخرین یافتهنیز ای و جهانی و های ملی، منطقه

گذاری و عملکرد آموزشی در استیسازی آن، بهبود کیفیت سدرسی و بومی ۀدانش برنام ۀتوسع
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ای مرجعیت علمی در سطح ملی و رسمی فعالیت نموده و دارسطوح آموزشی رسمی و غیر ۀکلی

 (.1336، انجمن مطالعات درسی ایران)باشد میای منطقه

-طراحی کرده  1331ـ1313های استراتژیکی که برای سال ۀداری ایران در برنامانجمن مرتع

به اجرا درآورده است.  های خودکیفی و کمی فعالیت یراهبردهایی را در راستای ارتقا، است

سازی، درگیری ، گسترش نقش انجمن در تصمیمشامل گسترش سطح آگاهیاین راهبردها 

کدام از این راهبردها، المللی است و برای هرداران و افزایش تعامالت بینمستقیم با مسائل مرتع

انجمن نگهداری  ،(. همچنین1333، داری ایرانانجمن مرتع) نظر گرفته است راهکارهایی را در

انداز های محوری انجمن را تدوین کرده است. چشمها و ارزشأموریتو تعمیرات در سندی، م

، "در ایران های نگهداری و تعمیراتنظام" در رشد و ارتقای فرهنگ یانجمن شامل پیشرو

و  های نگهداری و تعمیراتفرهنگ نطام ،دانش، مهارت و توانایی ۀاطمینان در حوزمرجعی قابل

. باشدمیالمللی، متشکل از هزاران متخصص در سطح بین شدن به انجمنی مؤثرتبدیلنیز 

کمی و کیفی نیروهای متخصص  ۀتوسع ،پیشبرد و ارتقای علم ،گسترش شامل: مأموریت انجمن

های مربوط به نگهداری و تعمیرات از و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه

و  پژوهشگران المللی بهی و بینرهنگی در سطح ملعلمی و ف هایپژوهشطریق انجام 

خدمات آموزشی و  ۀای با علم نگهداری و تعمیرات سروکار دارند، ارائگونهمتخصصانی که به

انتشار کتب نیز المللی و ای و بینهای علمی در سطح ملی، منطقهپژوهشی، تشکیل گردهمایی

وری انجمن شامل های محارزش ،کشور« نت»سازی فرهنگو نشریات علمی در راستای غنی

، انجمن نگهداری و تعمیرات)باشد می بهبود مستمر و پاسخگوییو  تکریم اعضا، رشد و بالندگی

1336.) 

توانند مشارکت مؤثری در های علمی و دانشگاهیان میبا توجه به این موضوع که انجمن

( و 3، 1336، درافراستخواه و قانعی) گذاری و ارزیابی نظام علمی کشور  داشته باشندسیاست

 ۀبودن برنامدارا، های علمیهای مهم در ارزیابی عملکرد انجمنیکی از مالک نیز این که

ریزی (، نیاز به سیستم برنامه1331، های علمی ایرانکمیسیون انجمن)باشد میاستراتژیک 

هود پاسخگو نسبت به شرایط متغیر و پیچیده به تناسب نیازهای متخصصان ورزشی کاماٌل مش

تواند مقدمات طراحی راهبرد می ۀانداز، اهداف بلندمدت و ارائاست که در این میان تعیین چشم

   الگوی اثربخش را برای انجمن علمی مدیریت ورزشی فراهم آورد.

ریزی استراتژیک برای انجمن علمی مدیریت ورزشی با درک اهمیت برنامه پژوهشگر ،بنابراین

در این حوزه را  مسئوالنخصوص به ، توجه مدیران ورزشپژوهشین آن است تا ضمن انجام ا بر



  452                                                                          تدوین برنامۀ استراتژیک انجمن علمی مدیریت ورزشی  

 

نظران، سهم خویش را صاحب و تا با تأکید بر نظر متخصصان کند جلببه اهمیت این موضوع 

 در تحول باورها و شناخت راهبردی انجمن علمی مدیریت ورزشی کشور ایفا نماید.

 شناسی روش
کاربردی است و بر حسب روش گردآوری  عاتمطالهدف از نوع لحاظ حاضر بهپژوهش  

آوری اطالعات و جمع منظوربه های توصیفی ـ تحلیلی قرار دارد.پژوهش در زمرۀ ،اطالعات

موردی با بررسی وضعیت موجود  ۀصورت مطالعبه کهشد استفاده  1ین دلفنفعان از فنظرات ذی

 ت استراتژیک انجام گردید.مطالعا ۀو ترسیم وضعیت مطلوب انجمن مدیریت ورزشی در حیط

انجمن علمی مدیریت ورزشی، اساتید  ۀاعضای هیأت مدیر را کلیۀ پژوهشآماری  ۀجامع

ریزی بدنی گرایش مدیریت و برنامهریزی ورزشی و دانشجویان دکتری تربیتمدیریت و برنامه

دول طبق ج پژوهش ۀنمون. (N =61) تشکیل دادندهای دولتی شهر تهران ورزشی دانشگاه

عنوان نفر به 11 ،مجموعآماری انتخاب شد. در ۀاز بین جامع 2مورگان و کرجسی ۀحجم نمون

 به تفکیک نشان داده شده است.  1ـ3ول اشدند که در جد برگزیده نمونه

های دولتی تهران و دانشجویان دکتری ریزی ورزشی دانشگاهاساتید مدیریت و برنامه

-تهران با استفاده از روش نمونه های دولتی شهردانشگاهبدنی گرایش مدیریت ورزشی تربیت

 شمار انتخاب شدند. صورت کلگیری تصادفی ساده و اعضای انجمن علمی مدیریت ورزشی به
 

 های آماری پژوهشـ نمونه1جدول 

 تعداد نمونه تعداد جامعه 

 21 21 های دولتی تهرانریزی ورزشی دانشگاهاساتید مدیریت و برنامه

های ریزی ورزشی دانشگاهبدنی گرایش مدیریت و برنامهشجویان دکتری تربیتدان

 دولتی تهران
26 13 

 12 12 اعضای انجمن علمی مدیریت ورزشی
 

 ۀنام، پرسشپژوهشهای مشخصات فردی نمونه ۀنامپرسش آوری اطالعات شامل:جمع ابزاهای

تعیین مأموریت  ۀنامداز(، پرسشانچشم شش) انداز انجمن علمی مدیریت ورزشیتعیین چشم

تعیین میزان تأثیر نقاط قوت،  ۀنامپرسش و مأموریت( هارچ) انجمن علمی مدیریت ورزشی

ادبیات  ۀها با مطالعنامههای پرسشگویه. باشد( میمأموریت 63) ضعف، فرصت و تهدیدها

مدیریت ورزشی و  با استفاده از نظرات اساتید نیزها و پژوهش، دستورالعمل تأسیس انجمن

 اعضای انجمن مدیریت ورزشی انتخاب گردید. 

                                                           
1. Delphi 
2  . Morgan & Krejcie 
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نفر  دونظر که به تأیید های موردنامهالزم به ذکر است که پس از تأیید روایی محتوایی پرسش

ها از طریق آلفای کرونباخ تعیین شد که نامهبدنی رسید، پایایی پرسشاز متخصصین تربیت

 نشان داده شده است. دو و سهها در جدول هنامکدام از پرسشضریب پایایی هر
 

 ها از طریق آلفای کرونباخنامهیک از پرسششده در هرـ میزان پایایی محاسبه2جدول 

 ضریب پایایی هانامهنوع پرسش ردیف

 36/2                            انداز مطلوب انجمن علمی مدیریت ورزشینامۀ تعیین چشمپرسش 1

 31/2 مۀ تعیین مأموریت انجمن علمی مدیریت ورزشیناپرسش 2

 33/2 نامۀ تعیین میزان تأثیر نقاط قوت انجمن علمی مدیریت ورزشیپرسش 3

 12/2 نامۀ تعیین میزان تأثیر نقاط ضعف انجمن علمی مدیریت ورزشیپرسش 1

 11/2 انجمن علمی مدیریت ورزشی هاینامۀ تعیین میزان تأثیر فرصتپرسش 6

 33/2 نامۀ تعیین میزان تأثیر تهدیدهای انجمن علمی مدیریت ورزشیپرسش 6
        

 .پی .و اس 1اکسلافزاری نرم ۀبندی در بستشده پس از استخراج و دستهآوریهای جمعداده 

های آماری فراوانی، های توصیفی از شاخصداده ۀارائ منظوربه ند.رایانه شد وارد 2اس .اس

نیز  3کی. ام. اوی و رسم نمودار و جداول استفاده شد. آزمون بارتلت و آزمون درصد فراوان

ها در تجزیه و تحلیل داده همچنین، جهت. کار رفتبهبودن سؤاالت بررسی مناسب منظوربه

ها و تهدیدها از آزمون فریدمن ها، فرصتها، ضعفبندی قوترتبه رایبخش آمار استنباطی ب

کار بهشده پراکندگی یا واریانس مشاهدهبرای تعیین  نیز تحلیل عاملی آزمون استفاده شد و 

های برحسب موضوع از تحلیلنیز  ریزی استراتژیک. برای سایر موارد مندرج در برنامهگرفته شد

 استفاده شد.  SWOTویژه به ،استراتژیک

 نتایج
محاسبه و بارتلت  ام. اوکی. کدام از متغیرهای موجود، آزمون برای هرجدول سه با توجه به 

توان می 2 /221داری اد که از این سؤاالت با توجه به سطح معنندهنتایج نشان می گردید.

 استفاده کرد.

 
 
 
 

                                                           
1. Excel 

2. SPSS 
3   . K. M  . O. 
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برای سؤاالت مربوط به تدوین برنامۀ استراتژیک انجمن علمی   کی. ام .او.ـ آزمون بارتلت و 3 جدول

 مدیریت ورزشی

 .کی. ام .او سؤاالت مربوط به
 زمون کرویت بارتلتآ

 سطح معناداری درجه آزادی خی دو

 221/2 12 622/66 333/2 هاقوت

 221/2 131 321/123 166/2 هاضعف

 221/2 163 233/313 626/2 هافرصت

 221/2 66 231/136 363/2 تهدیدها

 221/2 16 321/33 321/2 اندازچشم

 221/2 6 333/11 636/2 مأموریت

 
 انداز انجمن علمی مدیریت ورزشیواریانس کل چشم ـ توزیع1جدول 

 چشم اندازها جمع درصد واریانس تجمعی

322/61 

632/36 

322/61 

331/16 

632/3 

213/1 

1 

2 

 
 اندازهای پیشنهادی انجمن علمی مدیریت ورزشیـ بارهای عاملی چشم6جدول 

 بارهای عامل انداز انجمن علمی مدیریت ورزشیچشم

 336/2 سازی آنهای علمی و پژوهشی در جهت توسعۀ دانش مدیریت ورزشی و بومیین یافتهاستفاده از آخر

 311/2 ای و جهانی در زمینۀ مدیریت ورزشیهای ملی، منطقهبهبود و توسعۀ تعامل با گروه

 

های علمی و پژوهشی در استفاده از آخرین یافته انداز انجمن علمی مدیریت ورزشی:چشم

 سازی آنش مدیریت ورزشی و بومیجهت توسعۀ دان
 

 ـ توزیع واریانس کل مأموریت انجمن علمی مدیریت ورزشی6جدول 

 هامأموریت جمع درصد واریانس تجمعی

13/61 13/61 613/2 1 

32/36 33/21 331/2 2 
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 های پیشنهادی انجمن علمی مدیریت ورزشیـ  بارهای عاملی مأموریت3جدول 

 بارهای عامل نجمن علمی مدیریت ورزشیهای امأموریت ردیف

1 
توسعۀ پیوستگی و ارتباط بین جامعۀ دانشگاهی و جامعۀ ورزشی کشور در جهت پیشبرد و 

 های علمیبهبود وضعیت مدیریت در ورزش کشور با استفاده از آخرین یافته
331/2 

-از تمام ظرفیتمأموریت انجمن مدیریت ورزشی در جامعۀ دانشگاهی کشور، استفادۀ بهینه  2

 ی این رشتهپژوهان مدیریت ورزشی در جهت ارتقاهای موجود در جامعۀ نخبگان و دانش

361/2 

 

توسعۀ پیوستگی و ارتباط بین جامعۀ  بیانیۀ مأموریت انجمن علمی مدیریت ورزشی:

دانشگاهی و جامعۀ ورزشی کشور در جهت پیشبرد و بهبود وضعیت مدیریت در ورزش کشور با 

 های علمیده از آخرین یافتهاستفا
 

 بندی نقاط قوت انجمن علمی مدیریت ورزشیبودن اولویتـ آزمون فریدمن برای بررسی یکسان3جدول 

توزیع نقاط قوت انجمن 

 علمی مدیریت ورزشی

 نتیجه سطح معنی داری دوخی

32/1 21/2 
بندی نقاط قوت انجمن علمی مدیریت بین اولویت

 ی وجود دارد.دارورزشی تفاوت معنا
 

 بندی نقاط قوت انجمن علمی مدیریت ورزشیـ رتبه1جدول 

 هامیانگین رتبه نقاط قوت انجمن علمی مدیریت ورزشی ردیف

 62/3 وجود سند نظام جامع ورزش کشور 1

 62/2 ویژه گرایش مدیریت ورزشیبدنی بهالتحصیل در رشتۀ تربیتفارغ وجود نیروهای جوان دانشجو و 6
 

  

 های انجمن علمی مدیریت ورزشیبندی ضعفبودن اولویتـ آزمون فریدمن برای بررسی یکسان12جدول 

های انجمن علمی توزیع ضعف

 مدیریت ورزشی

 نتیجه سطح معنی داری دوخی

11/13 21/2 
های انجمن علمی بندی ضعفبین اولویت

 داری وجود ندارد.مدیریت ورزشی تفاوت معنا
 

 

 های انجمن علمی مدیریت ورزشیبندی ضعفهـ رتب11جدول 

 هامیانگین رتبه های انجمن علمی مدیریت ورزشیضعف ردیف

 62/11 انجمن متکی به فرد باشد نه گروه 1
 26/11 های مدیریت ورزشیها، سمینارها و همایشبرگزارنشدن نمایشگاه 2
 66/3 تقیم صورت مستقیم و غیرمسهای ورزشی بهعدم همکاری با سازمان 13
 21/3       چاپ کتب و نشریات با کیفیت پایین 11
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 ـ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی12جدول 

عوامل 

 درونی
 ضریب اهمیت عوامل

رتبۀ 

 عامل
 نمرۀ نهایی

 

 

 

 هاقوت

 13/2 1 216/2 وجود سند نظام جامع ورزش کشور

 13/2 1 216/2 سابقه در این حیطهوجود اساتید خبره و با

 13/2 3 263/2 بدنیهای ملی تربیتبرگزاری سمینارها و همایش

 12/2 3 231/2 بدنی و علوم ورزشی در ایرانوجود انجمن تربیت

بدنی التحصیل در رشتۀ تربیتوجود نیروهای جوان دانشجو و فارغ

 ویژه گرایش مدیریت ورزشیبه
216/2 3 13/2 

 

 

 

 

 

 

 هاضعف

 231/2 1 231/2 شد نه گروهانجمن متکی به فرد با

 216/2 1 216/2 های مدیریت ورزشیها، سمینارها و همایشبرگزارنشدن نمایشگاه

صورت داوطلبانه تصور ذهنی و باور اجتماعی به این که فعالیت به

تواند منجر به جذب در آن سازمان و در یک سازمان و یا انجمن می

 یا انجمن شود

222/2 1 222/2 

 231/2 1 231/2 برنامۀ استراتژیک برای انجمن مدیریت ورزشی فقدان 

 231/2 1 231/2 نداشتن مکانی مشخص و مستقل برای انجمن

 231/2 1 231/2 بدنی و علوم ورزشیفقدان برنامۀ استراتژیک انجمن تربیت

 231/2 1 231/2 اتخاذ تصمیمات در خارج از انجمن

 231/2 1 231/2 کافیو سابقۀ فعالیت  نداشتن پیشنه

صورت نبود پشتوانۀ مالی کافی در جذب نیروهای فعال و مستعد به

 وقتتمام
216/2 1 216/2 

 231/2 1 231/2 عدم مشارکت و همکاری اعضای انجمن با هیأت مؤسس آن

 21/2 2 216/2 بودجۀ کم انجمن 

های ها و سازمانعدم ارتباط انجمن مدیریت ورزشی با سایر انجمن

 مشابه
216/2 2 21/2 

 26/2 2 231/2 عدم مدیریت یکپارچه در انجمن از سوی مؤسسان

 11/2 2 263/2 نبودن شعب استانی انجمننشدن و یا فعالدایر

 11/2 2 263/2 های پژوهشی در انجمن گیری از یافتهفقدان بهره

 ها در جهت پیشبردعدم استفاده از آخرین دستاوردها و یافته

 مدیریت ورزش کشور
231/2 2 26/2 

 26/2 2 231/2 صورت کاملنامه بهنشدن اساساجرا

صورت مستقیم و های ورزشی بهعدم همکاری با سازمان

 غیرمستقیم 
263/2 2 11/2 

 26/2 2 231/2 چاپ کتب و نشریاتی با کیفیت پایین

 36/1  1 مجموع ضرایب اهمیت عوامل درونی
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 های انجمن علمی مدیریت ورزشیبندی فرصتبودن اولویتفریدمن برای بررسی یکسانـ آزمون 13جدول 

های توزیع فرصت

انجمن علمی 

 مدیریت ورزشی

 نتیجه سطح معنی داری دوخی

361/61 221/2 
های انجمن علمی مدیریت بندی فرصتبین اولویت

 ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد.

 

 های انجمن علمی مدیریت ورزشیبندی فرصتـ  رتبه11جدول 

 هامیانگین رتبه های انجمن علمی مدیریت ورزشیفرصت ردیف

 33/11 کردۀ ایرانبازار ارزان نیروی تحصیل 1

 66/11 افزایش بودجۀ تخصیصی صنعت به امر پژوهش و توسعه 2

 36/6 بدنیۀ تربیتالتحصیالن رشتوجود تعداد زیاد دانشجویان و فارغ 13

 36/6 وجود ترکیب جمعیتی جوان در کشور 13

 
 های انجمن علمی مدیریت ورزشیبندی تهدیدـ آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویت16جدول 

های توزیع تهدید

انجمن علمی 

 مدیریت ورزشی

 نتیجه سطح معنی داری دوخی

612/66 221/2 
انجمن علمی مدیریت  هایبندی تهدیدبین اولویت

 داری وجود دارد.ورزشی تفاوت معنا
 

 های انجمن علمی مدیریت ورزشیبندی تهدیدـ رتبه16جدول 

 هامیانگین رتبه تهدیدهای انجمن علمی مدیریت ورزشی ردیف

 62/3 پدیدۀ فرار مغزها  1

راه همکاری را بههای تقریبًا مشابه با این انجمن که موازیوجود سازمان 2

 دارد

12/3 

 23/6 تأثیرپذیری ورزش از جریانات سیاسی 12

مستقیم صورت غیرها بهها و انجمنوابستگی ساختار اقتصادی سازمان 11

 های دولتیبه بودجه

33/3 
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 ـ  ماتریس ارزیابی عوامل خارجی13جدول 
عوامل 
 بیرونی

 عوامل
ضریب 
 اهمیت

رتبۀ 
 عامل

 نمرۀ نهایی

 
 
 
 
 

-صتفر

 ها

 123/2 1 223/2 کردۀ ایرانبازار ارزان نیروی تحصیل
 111/2 1 236/2 افزایش بودجۀ تخصیصی صنعت به امر پژوهش و توسعه

 111/2 1 236/2 سالۀ کشور 6وجود برنامۀ توسعۀ 
 123/2 1 223/2 وجود کمیتۀ ملی المپیک

 111/2 1 236/2 وجود روحیۀ پژوهش در بین جوانان
بدنی تب درسی و مجالت تخصصی در حیطۀ تربیتوجود ک

 ویژه مدیریت ورزشیبه
236/2 1 111/2 

 111/2 1 236/2 کرده در جامعهوجود تعداد زیاد افراد تحصیل
 123/2 1 223/2 ساله 22انداز وجود سند چشم

 123/2 1 223/2 افزایش بودجۀ تخصیصی دولت به امر پژوهش و توسعه
 111/2 1 236/2 و جوانان وجود وزارت ورزش

 123/2 1 223/2 های مکتوب بسیار در ورزشوجود رسانه
 123/2 1 223/2 اشتیاق و اقبال عمومی به ورزش کشور

های زیادی که این رشته را آموزش وجود اساتید و دانشگاه
 دهندمی

216/2 3 136/2 

 123/2 3 236/2 بدنیوجود پژوهشکده و انجمن تربیت
 136/2 3 216/2 وری اطالعات فنا

 136/2 3 216/2 استفادۀ جوانان از اینترنت
التحصیالن رشتۀ وجود تعداد زیاد دانشجویان و فارغ

 بدنیتربیت
236/2 3 123/2 

 123/2 3 236/2 وجود ترکیب جمعیتی جوان در کشور

 
 

 تهدیدها

 223/2 1 223/2 پدیدۀ فرار مغزها 
کاری باً مشابه با این انجمن که موازیهای تقریوجود سازمان

 همراه داردرا به
223/2 1 223/2 

صورت کلی و انجمن عدم آگاهی از کارکردهای انجمن به
 صورت جزئیمدیریت ورزشی به

236/2 1 236/2 

 223/2 1 223/2 وری پایین نیروی انسانی کشوربهره
 223/2 1 223/2 عدم آگاهی از وجود انجمن مدیریت ورزشی در جامعه

بدنی فاصلۀ بسیار زیاد با علم موجود در دنیا در حیطۀ تربیت
 و علوم ورزشی

216/2 2 21/2 

 21/2 2 216/2 فاصلۀ صنعت ورزش با دانشگاه
 232/2 2 236/2 نبود حامیان مالی قوی در این حوزه

 261/2 2 223/2 گرایی گرایش به مدرک
 261/2 2 223/2 سیاسیتأثیرپذیری ورزش از جریانات 

صورت ها بهها و انجمنوابستگی ساختار اقتصادی سازمان
 های دولتیمستقیم به بودجهغیر

223/2 2 261/2 

 311/2  1 مجموع ضرایب اهمیت عوامل درونی
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 نمرۀ نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

 

 تهاجمی

 

 

 کارانهمحافظه

 

 رقابتی

 

 

 تدافعی

 
 

 ـ  ماتریس داخلی و خارجی انجمن علمی مدیریت ورزشی1کل ش
 

 

 SWOTـ  ماتریس 13جدول 
 (Wهای انجمن )ضعف (Sنقاط قوت انجمن ) 

 

 

              

 

 

 

 

 

 عوامل داخلی           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

S1وجود سند نظام جامع ورزش کشور . 

S2در این حیطه سابقه. وجود اساتید خبره و  با 

S3بدنیهای ملی تربیت. برگزاری سمینارها و همایش 

S4بدنی و علوم ورزشی در ایران. وجود انجمن تربیت 

S5التحصیل در . وجود نیروهای جوان دانشجو و  فارغ

 ویژه گرایش مدیریت ورزشیبدنی بهتربیترشتۀ 

W1انجمن متکی به فرد باشد نه گروه . 

W2ها، سمینارها و گاه. برگزارنشدن نمایش

 های مدیریت ورزشیهمایش

W3 تصور ذهنی و باور اجتماعی به این .

صورت داوطلبانه در یک که فعالیت به

تواند منجر به جذب سازمان و یا انجمن می

 در آن سازمان و یا انجمن شود.

W4 فقدان برنامۀ استراتژیک برای انجمن .

 مدیریت ورزشی

W5ستقل . نداشتن مکانی مشخص و م

 برای انجمن

W6 فقدان برنامۀ استراتژیک انجمن .

 و علوم ورزشی بدنیتربیت

W7اتخاذ تصمیمات خارج از انجمن . 

W8و سابقۀ فعالیت کافی . نداشتن پیشنه 

W9 نبود پشتوانۀ مالی کافی در جذب .

 وقتصورت تمامنیروهای فعال و مستعد به

W10 عدم مشارکت و همکاری اعضای .

 هیأت مؤسس انجمنانجمن با 

W11بودجۀ کم انجمن . 

W12 عدم ارتباط انجمن مدیریت ورزشی .

 های مشابهها و سازمانبا سایر انجمن

نمر
 ۀ

س ارزیابی عوامل خارجی
نهایی ماتری

 

1 2

 

6/2  3

 

1 

1 

2

 

0/3  

3

 

1 
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 عوامل خارجی

W13 عدم مدیریت یکپارچه در انجمن . 

W14نبودن شعب نشدن و یا فعال. دایر

 استانی انجمن

W15های گیری از یافته. فقدان بهره

 پژوهشی در انجمن

W16از آخرین دستاوردها  . عدم استفاده

ها در جهت پیشبرد مدیریت ورزش و یافته

 کشور

W17صورت نامه بهنشدن اساس. اجرا

 کامل

W18های . عدم همکاری با سازمان

 صورت مستقیم و غیرمستقیمورزشی به

W19 چاپ کتب و نشریاتی با کیفیت .

 پایین

 WOهای استراتزی SOهای استراتزی (Oها )فرصت

O1کردۀ ایرانارزان نیروی تحصیل . بازار 

O2 افزایش بودجۀ تخصیصی دولت به امر .

 پژوهش و توسعه

O3 سالۀ کشور 6. وجود برنامۀ توسعۀ 

O4وجود کمیتۀ ملی المپیک . 

O5وجود روحیۀ پژوهش در بین جوانان . 

O6 وجود کتب درسی و مجالت تخصص در .

 ویژه مدیریت ورزشیبدنی بهحیطۀ تربیت

O7کرده در عداد زیاد افراد تحصیل. وجود ت

 جامعه

O8ساله 22انداز . وجود سند چشم 

O9 افزایش بودجۀ تخصیصی دولت به امر .

 پژوهش و توسعه

O10وجود وزارت ورزش و جوانان . 

O11های مکتوب بسیار در . وجود رسانه

 ورزش

O12 اشتیاق و اقبال عمومی به ورزش .

 کشور

O13زیادی که  های. وجود اساتید و دانشگاه

 دهنداین رشته را آموزش می

O14بدنی. وجود پژوهشکده و انجمن تربیت 

O15فناوری اطالعات . 

O16استفادۀ جوانان از اینترنت . 

O17وجود تعداد زیاد دانشجویان و فارغ .-

 ایی که هحداکثر استفاده از وجود سازمان

کنند نظیر در راستای انجمن فعالیت می

بدنی و علوم ورزشی، انجمن تربیت

بدنی، وزارت ورزش و پژوهشکدۀ تربیت

 جوانان و کمیتۀ ملی المپیک

  استفاده از حداکثر پتانسیل موجود بین

التحصیالن این رشته و نسل جوان و فارغ

همچنین، اساتید حاضر در زمینۀ 

 مدیریت ورزشی 

 های ها و پشتوانهده از زیرساختاستفا

حقوقی، علمی، مالی و نیروی انسانی در 

 جهت بهبود عملکرد انجمن 

  با توجه به تأکید دولت و

گذاران بر توجه بیشتر قانون

به افزایش کمی و کیفی 

تولید علم و پژوهش و 

فناوری در کشور و نیز 

های الزم به تخصیص بودجه

توان با این موارد می

دن پتانسیل انجمن در دانشان

درآمدزا بودن، کمبود منابع 

 مالی را جبران کرد. 

 توان با استفاده از می

های مدون ها و قانونپشتوانه

شده در زمینۀ توسعۀ طراحی

کارها و علم و فناوری، راه

های اساسی در جهت قدم

بهبود عملکرد انجمن علمی 

مدیریت ورزشی برداشت که 

ب توان این را در قالمی

تدوین برنامۀ استراتژیک 

 اجرایی کرد. 

 های با استفاده ار پتانسیل

موجود در خارج از انجمن 

نظیر وجود نیروهای فعال، 

کرده و نیز جوان و تحصیل
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 بدنیالتحصیالن رشتۀ تربیت

O18وجود ترکیب جمعیتی جوان در کشور . 

های حامی پژوهش سازمان

در ورزش و چاپ کتب و 

نشریات، از دستاوردهای 

علمی انجمن استفادۀ بهینه 

 نمود. 

 WTهای استراتژی STهای استراتزی تهدیدها

T1 پدیدۀ فرار مغزها . 

T2های تقریباً مشابه با این . وجود سازمان

 همراه داردکاری را بهانجمن که موازی

T3 عدم آگاهی از کارکردهای انجمن .

صورت کلی و انجمن مدیریت ورزشی به

 صورت جزئیبه

T4وری پایین نیروی انسانی در کشور. بهره 

T5ود انجمن مدیریت . عدم آگاهی از وج

 ورزشی در جامعه

T6 فاصلۀ بسیار زیاد با علم موجود دنیا در .

 بدنی و علوم ورزشیحیطۀ تربیت

T7فاصلۀ صنعت ورزش با دانشگاه . 

T8نبود حامیان مالی قوی در این حوزه . 

T9گرایی. گرایش به مدرک 

T10تأثیرپذیری ورزش از جریانات سیاسی . 

T11ها و ادی سازمان. وابستگی ساختار اقتص

های مستقیم به بودجهصورت غیرها بهانجمن

 دولتی

  پرورش صحیح نیروهای متخصص در

زمینۀ مدیریت ورزشی و حفظ و استفادۀ 

 هابهینه از آن

 بدنی با استفاده از جایگاه انجمن تربیت

در کشور و نیز در میان متخصصان و 

توان در جهت معرفی دانشگاهیان می

ورزشی و کارکردهای آن  انجمن مدیریت

 های مثبتی برداشت.قدم

 های مدونی نظیر سند با استفاده از قانون

توان الگو و نظام جامع ورزش کشور می

های ساختار مناسبی جهت فعالیت

انجمن ارائه نمود تا انجمن بتواند 

عنوان نهادی مستقل، فاصلۀ علمی به

موجود در کشور در زمینۀ مدیریت 

 را بهبود بخشد.  ورزشی با دنیا

  بهبود عملکرد مدیریتی

انجمن در مناسبات و روابط 

درونی و بیرونی آن با سایر 

نهادها جهت بهبود عملکرد 

در شناساندن کارکردهای 

-انجمن و همچنین، تصمیم

 گیری متمرکز در آن

  استفاده از دانش روز دنیا در

حیطۀ مدیریت ورزشی با 

ها استفاده از برگزاری همایش

-ینارهایی در سطح بینو سم

المللی جهت تبادل اطالعات 

کردن فاصلۀ و دانش و نیز کم

 علمی موجود با دنیا

 

 گیریبحث و نتیجه
-دانش مدیریت ورزشی و بومی ۀهای علمی و پژوهشی در جهت توسعاستفاده از آخرین یافته

که  ا توجه به اینب .تدوین شده استانداز انجمن علمی مدیریت ورزشی عنوان چشمسازی آن به

های علمی مدیریت ورزشی در سطح جهان تدوین نشده است استراتژیک برای انجمن ایبرنامه

مرتبط های داخلی نیز غیرو انجمن بودهبدنی تربیت ارتباط بادر  تنهاهای خارجی و سایر انجمن

انداز با چشم ،علمی انداز این تعداد انجمنگونه نتیجه گرفت که چشمتوان اینمی ،هستند

ۀ این . بدین صورت که عمدباشدمیسو هم انجمن علمی مدیریت ورزشی ۀشدتدوین

 باشند.خود می ۀهای علمی در رشتاندازها درصدد استفاده از آخرین یافتهچشم

ورزشی کشور در جهت پیشبرد و  ۀدانشگاهی و جامع ۀپیوستگی و ارتباط بین جامع ۀتوسع

عنوان مأموریت انجمن های علمی بهورزش با استفاده از آخرین یافته بهبود وضعیت مدیریت در
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انداز انجمن، برای تدوین مأموریت . همانند تدوین چشمعنوان شده استعلمی مدیریت ورزشی 

تا بتوان  استهای مشابه مدیریت ورزشی طراحی نشده استراتژیکی از انجمن ۀانجمن نیز برنام

شده برای انجمن علمی مأموریت طراحی ،کلی طوربه اما ؛انجام دادمناسبی در این مورد  ۀمقایس

راستا هم های ورزشی استرالیا و انجمن ایرانی نگهداری و تعمیراتبا انجمن مدیریت ورزشی

 . باشدمی

-و وجود نیروهای جوان دانشجو و  فارغ ویژگیترین مهم ،وجود سند نظام جامع ورزش کشور

انجمن  ویژگیترین اهمیتکم ،گرایش مدیریت ورزشی ویژهبدنی بهتربیت ۀالتحصیل در رشت

ترین ضعف و چاپ عنوان مهمبه ،انجمن متکی به فرد باشد نه گروه این که تشخیص داده شد و

 . ندترین ضعف انتخاب شداهمیتعنوان کمکتب و نشریاتی با کیفیت پایین به

مرحله وجود دارد که باید  6داخلی انجمن  منظور طراحی و تدوین ماتریس ارزیابی عواملبه

 36/1میانگین نهایی نمرات ماتریس ارزیابی عوامل داخلی انجمن  براساس نتایج، طی شود.

 آن غلبه دارد. نقاط قوتهای انجمن بر این است که ضعف ۀدهنددست آمد. این نمره نشانبه

صت و وجود ترکیب جمعیتی جوان ترین فرایران مهم ۀکردبازار ارزان نیروی تحصیلهمچنین، 

ترین تهدید فرار مغزها مهم ۀپدید براین،. عالوهترین فرصت تشخیص داده شداهمیتکم آن،در 

 های دولتیمستقیم به بودجهصورت غیرها بهها و انجمنو وابستگی ساختار اقتصادی سازمان

س ارزیابی عوامل داخلی، در این . مشابه ماتریثبت شدندترین تهدید انتخاب اهمیتعنوان کمبه

و شد کدام نوشته هر ۀضریب اهمیت و رتب ،عوامل خارجی و سپس در ستون اول نیز ماتریس

دست آمد. جمع کل امتیاز نهایی سازمان در ضرب رتبه در ضریب اهمیت بهنهایی حاصل ۀنمر

سازمان بر  هایفرصت ،بنابراین باشد؛می 6/2که بیش از  گزارش شد 31/2این ماتریس 

 تهدیدهای آن غلبه خواهد کرد.

ماتریس ارزیابی موقعیت  ۀو نمر 36/1ماتریس ارزیابی عوامل داخلی  ۀکه نمر با توجه به این

کارانه در ماتریس داخلی و محافظه ۀدست آمد، موقعیت انجمن در منطقهب 31/2عوامل خارجی 

خواهد   WOانجمن در بخش استراتژی ها برایترین استراتژیمهم لذا، ؛گیردخارجی قرار می

. هدف از این استها بردن ضعفبینها همراه با ازجستن از فرصت، بهرهWOهای بود. استراتژی

 و های موجود در محیط خارج بکوشدبرداری از فرصتها این است که سازمان به بهرهاستراتژی

های بسیار مناسبی وجود ان فرصتنقاط ضعف داخلی را بهبود بخشد. گاهی در خارج از سازم

 برداری کندها بهرهتواند از این فرصتولی سازمان به سبب داشتن ضعف داخلی نمی ؛دارد

 (31، 1331)اعرابی، 
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 هایک از استراتژیـ عملیاتی متناظر با هر11جدول 

ف استراتژی برنامۀ عملیاتی
دی

ر
 

ها و انجمن نامه بین این سازمانامضای تفاهم

 یت ورزشی جهت افزایش روابط با یکدیگرمدیر

هایی که در راستای حداکثر استفاده از وجود سازمان

بدنی و کنند نظیر انجمن تربیتانجمن فعالیت می

بدنی، وزارت ورزش و علوم ورزشی، پژوهشکدۀ تربیت

 جوانان و کمیتۀ ملی المپیک

1 

 ها برگزاری جلسات با این سازمان

بدنی در جویان ممتاز تربیتعضویت رایگان دانش

 انجمن

استفاده از حداکثر پتانسیل موجود بین نسل جوان و 

التحصیالن این رشته و همچنین، اساتید حاضر فارغ

 در زمینۀ مدیریت ورزشی 

 

2 

برگزاری جلسات انجمن مدیریت ورزشی با حضور 

التحصیالن رشتۀ مدیریت دانشجویان و فارغ

 صورت آزادورزشی به

دانشجویان و  امل مداوم و پرسش و پاسختع

اعضای انجمن با اساتید مدیریت ورزشی از طریق 

 ایجاد پایگاه الکترونیکی 

 ایجاد نهضت داوطلبی دانشجویی در انجمن

 استفاده از سند نظام جامع ورزش کشور 

های حقوقی، علمی، ها و پشتوانهاستفاده از زیرساخت

 جهت بهبود عملکرد انجمنمالی و نیروی انسانی در 

 

3 

 سالۀ کشور 6استفاده از برنامۀ توسعۀ 

 سالۀ کشور 22انداز استفاده از سند چشم

-نامۀ موجود در کمیسیون انجمناستفاده از اساس

 هاهای علمی وزارت علوم و پژوهش

ها و های پژوهشی برای رسالهاولویت تعیین

 هانامهپایان

تانسیل موجود کمیسیون ورزش استفاده از پ

 مجلس شورای اسالمی

های علمی مدیریت ورزشی الگوبرداری از انجمن

 برتر دنیا

های مدیریت ها و رسالهنامهاستفاده از پایان

 صورت کاربردیورزشی به

یک از برپایی دفتر انجمن مدیریت ورزشی در هر

 بدنیهای تربیتدانشکده

از برند انجمن مدیریت ورزشی ایجاد و استفاده 

جهت درآمدزایی و افزایش اعتبار و نیز 

 کردن این برندانحصاری
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معرفی و آشنایی با انجمن مدیریت ورزشی از 

طریق برگزاری جلسات سخنرانی در سطح 

 بدنی های تربیتدانشکده

های هایی جهت انجام پروژهها و پایگاهایجاد گروه

یک از دادن در هرمشاوره نظیرمدیریتی ورزشی 

 های مدیریت ورزشیزمینه

گذاران بر توجه بیشتر با توجه به تأکید دولت و قانون

به افزایش کمی و کیفی تولید علم و پژوهش و 

های الزم در فناوری در کشور و نیز تخصیص بودجه

دادن پتانسیل انجمن در توان با نشاناین موارد، می

 ابع مالی را جبران نمود.بودن، کمبود مندرآمدزا

1 

های های آموزشی مدیریت سازمانبرگزاری کالس

 های ورزشیورزشی برای سازمان

 کردن برنامۀ استراتژیک عملیاتی

های مدون ها و قانونتوان با استفاده از پشتوانهمی

شده در زمینۀ توسعۀ علم و فناوری، راهکارها طراحی

د عملکرد انجمن های اساسی در جهت بهبوو قدم

توان آن را در علمی مدیریت ورزشی برداشت و می

 قالب تدوین برنامۀ استراتژیک اجرایی کرد. 

6 

گرفتن مجوز تأسیس انتشارات انجمن مدیریت 

 ورزشی

های موجود در خارج از توان با استفاده ار پتانسیلمی

-انجمن نظیر وجود نیروهای فعال، جوان و تحصیل

های حامی پژوهش در ورزش و مانکرده و نیز ساز

چاپ کتب و نشریات، از دستاوردهای علمی انجمن 

 استفادۀ بهینه نمود.

 

6 

گرفتن حق چاپ کتب درسی معتبر در زمینۀ 

 مدیریت ورزشی

 گرفتن مجوز انتشار نشریات علمی پژوهشی

 های مدیریت ورزشی، برگزاری سمینارها و همایش

دانشجویی، اوقات فراغت،  اقتصاد، بازاریابی، ورزش

جهانگردی ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی، 

 شناسیمدیریت اماکن ورزشی  و جامعه

های ورزشی مورد انجمنانجام مطالعات تطبیقی در

 دیگر

ای جهت ارائۀ راهکارها و ایجاد ایجاد شبکه

التحصیالن رشتۀ های شغلی به فارغفرصت

 مدیریت ورزشی

نیروهای متخصص در زمینۀ مدیریت پرورش صحیح 

 هاورزشی و حفظ و استفادۀ بهینه از آن
3 

التحصیالن ایجاد بانک اطالعاتی از تعداد فارغ

 انجمن

ها و سمینارهایی جهت افزایش برپایی کارگاه

التحصیالن و دانشجویان رشتۀ مدیریت دانش فارغ

 منظور ایجاد کارآفرینیورزشی به

کثر پتانسیل موجود در دانشجویان استفاده از حدا

التحصیالن مدیریت ورزشی جهت اجرا و و فارغ

 های پژوهشیهمکاری در طرح
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برگزاری جلساتی بین انجمن مدیریت ورزشی و 

بدنی نظیر انجمن های تربیتسایر انجمن

 بدنی فیزیولوژی ورزشی، حقوق و انجمن تربیت
بدنی در بیتتوان با استفاده از جایگاه انجمن ترمی

کشور و نیز بین متخصصان و دانشگاهیان در جهت 

معرفی انجمن مدیریت ورزشی و کارکردهای آن 

 های مثبتی برداشت.قدم

ایجاد پل ارتباطی بین انجمن مدیریت ورزشی و  3

 های داخلیسایر انجمن

سایت انجمن مدیریت اندازی وبایجاد و راه

 ورزشی

 

های مدونی نظیر سند ز قانونتوان با استفاده امی

نظام جامع ورزش کشور، الگو و ساختار مناسبی 

عنوان های انجمن ارائه نمود تا بتواند بهجهت فعالیت

نهادی مستقل، فاصلۀ علمی موجود در کشور در 

 زمینۀ مدیریت ورزشی با دنیا را بهبود بخشد

1 

 صورت متمرکز و یکپارچه اتخاذ تصمیمات به

د مدیریتی انجمن در مناسبات و روابط بهبود عملکر

درونی و بیرونی آن با سایر نهادها جهت بهبود 

عملکرد در شناساندن کارکردهای انجمن و نیز 

 گیری متمرکز در آنتصمیم

12 

 صورت گروهی اتخاذ تصمیمات به

 دوربودن انجمن از جریانات سیاسی تا حد ممکن

 اخلی و خراجی های مشابه دارتباط با سایر انجمن

ارتباط مداوم و مستمر اعضای انجمن با اعضای 

 هیأت مؤسس آن

 اتخاذ تصمیمات در داخل انجمن 
 

های علمی و ی استراتژیک انجمنبرنامه تا قبل از انجام این پژوهش، دانش اندکی در خصوص

ته فقط به های علمی ورزشی در داخل و خارج کشور وجود داشت. در گذشبه خصوص انجمن

شد. و در آنجا صحبتی از ها اکتفا میصورت کلی و خالصه به چند سطر از اهداف کلی انجمن

اهداف بلندمدت با جزئیات، بررسی وضع موجود داخلی و خارجی و همچنین طراحی و تدوین 

 شد.استراتژیک به صورت منسجم، نمیبرنامه

آن  هایها و تهدیدنجمن و نیز فرصتبا انجام این پژوهش مشخص شد که نقاط قوت و ضعف ا

انداز، اهداف بلندمدت و مأموریت انجمن مشخص گردید. در انتها نیز چیست. همچنین چشم

ها نوپا در های عملیاتی انجمن مدیریت ورزشی که از انجمنها برنامهها و به همراه آناستراتژی

 باشد ارائه گردید. بدنی میحوزه تربیت
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 نیتشکر و قدردا
اساتید مدیریت ورزشی، دانشجویان تحصیالت تکمیلی و  پژوهش حاضر با حمایت و همکاری

دانیم کمال تشکر و بر خود الزم مینیز اعضای انجمن مدیریت ورزشی انجام پذیرفت؛ لذا، 

دلیل همکاری متعهدانه قدردانی را از این افراد داشته باشیم. همچنین، از آقای ابراهیم دلدار به

 نماییم. های پژوهش تشکر و قدردانی میآوری دادهجمع در
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