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پژوهش در ورزش تربیتی

طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش دانشگاهی
(مورد مطالعه :اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد)
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زهراسادات میرزازاده ،1کیانوش شجیع
 .1استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه فردوسی

مشهد*

 .2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ دريافت2935/61/92 :

تاريخ پذيرش2935/63/29 :

چکیده
هدف از انجام اين پژوهش ،طراحی و تدوين راهبرد توسعة ورزش در اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد بود .نمونة آماری اين
پژوهش  99نفر از مديران ،معاونان ،کارشناسان و همینطور خبرگان تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد بودند .ابزار جمعآوری دادهها،
پرسشنامة محققساختهای بود که روايی آن را چند تن از متخصصان مديريت ورزشی تأيید کردند و پايايی آن با آلفای کرونباخ 6/75
محاسبه شد .پرسشنامه شامل  59گوية رتبهبندیشده در زمینة قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهديدهای اداره کل تربیت بدنی دانشگاه
فردوسی بود .پس از تجزيهوتحلیل قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهديدها و تشکیل ماتريس ارزيابی هر يک از عوامل داخلی و خارجی اداره
کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی ،محرز شد که اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد بايد از راهبرد محافظهکارانه ( )woبرای
توسعة ورزش خود بهره بگیرد .در ادامه با رسم ماتريس برنامهريزی استراتژيک کمّی عوامل داخلی و خارجی ،استراتژی استفاده از مديران
بلندپاية دانشگاه در برنامهريزیهای بلندمدت ورزش نیز در رتبة اول از منظر اولويت در استراتژیها قرار گرفت.
واژگان کلیدی :طراحی ،ورزش دانشگاهی ،استراتژی ،چشمانداز ،دانشگاه فردوسی

* نویسنده مسئول

Email: z.mirzazadeh@um.ac.ir

11

پژوهش در ورزش تربیتی شماره  ،21بهار و تابستان 2931

مقدمه
با آغاز دورة فراصنعتی ،محيط سازمانی پویا و دارای تغييرات و پيچيدگیهای فراوان ،بهعنوان مسئلة
غالب در سازمانها مطرح شد .تغييرات آنچنان شدت یافتند که اعتبار توابع پيشبينیکننده از بين رفت
و چالشهای جدید و غيرمنتظره شكل گرفتند .بازارها بهشدت رقابتی شدند و یادگيری زودتر و سریعتر
از رقبا بهعنوان مزیت رقابتی مطرح ،و در نتيجه تمرکز سازمان به آگاهی ،دانش و اطلاعات معطوف
گردید .امروزه مهمترین دغدغة اکثر سازمانها تدوین و پيادهسازی استراتژیهایی است که موفقيت و
بقای آنها را در شرایط متحول و پيچيدة محيطی ،تضمين کند .برنامهریزی استراتژیك ،ابزاری در اختيار
سازمانها میگذارد تا بتوانند تدوین و اجرای استراتژی را در وجوه مختلف سازمان دنبال کنند و بر
عملكرد استراتژیك خود مدیریت داشته باشند .همواره برنامهریزی استراتژیك با ارزیابی شرایط محيطی
و قابليتهای درونی سازمان و با در نظر گرفتن ارزشهای سازمانی ،استراتژیهای مناسبی را تدوین و
انتخاب میکند (اعرابی 1831 ،و احمدی.)1832 ،
از سوی دیگر ،اجرای طرحهای استراتژیك یكی از ضرورتهای هر تشكيلات است .تربيت بدنی و ورزش
نيز از این قاعده مستثنی نيست و نيازمند استراتژی برای رشد و توسعة تشكيلاتی است (حسينی و
همكاران .)1831 ،بنابراین ،همة سازمانها ناگزیرند عهدهدار مدیریت راهبرد یا راهبردی شوند.
تصميمهای راهبردی بر جهتگيریهای بلندمدت سازمان اثر میگذارند و از هماکنون ،موقعيتی خاص
برای آیندة سازمان تعيين میکنند .به عبارتی ،موقعيتی که سازمانها در حال حاضر در آن قرار دارند،
کموبيش نتيجة تصميمهایی است که مدیران آنان چندین سال قبل گرفتهاند (غفرانی.)1833 ،
هدف از تبيين استراتژی ،چشماندازی برای توسعه و تعيين اولویتها ،برنامهها و حمایتهای خاص نيز
هست .با توجه به موارد گفتهشده ،مدیریت استراتژیك ،هنر و علم تدوین ،اجرا و ارزیابی تصميماتی
است که سازمان را قادر میسازند به هدفهای بلندمدت خود دست یابد که تعریف و مراحل آن در سه
بخش تدوین استراتژیها ،اجرای استراتژیها و ارزیابی مقصود از تدوین استراتژی ،معنا مییابد
(گودرزی و همكاران .)1832 ،برنامهریزی استراتژی به عقيدة صاحبنظران ،روش بسيار متداولی است
که سازمانها از آن برای پاسخ مناسب به شرایط متغير داخلی و خارجی استفاده میکنند و ميزان
استفاده از برنامهریزی استراتژیك ،یك عامل پيشگيریکنندة مهم از به خطر افتادن اعتبار و موفقيت
یك سازمان محسوب میشود .دانشمندان بسياری روی همبستگی برنامهریزی استراتژیك با عملكرد
مطلوب سازمانها توافق نظر دارند و معتقدند برنامهریزی استراتژیك ،فرایندی پویا و منطقی است
(غفرانی.)1833 ،
امروزه سازمانها از برنامهریزی راهبردی بيشتر استفاده میکنند .برنامهریزی راهبردی سبب کنترل
بيشتر سازمان ،بهبود عملكرد مالی و استفادة مؤثر از منابع ،ایجاد چهارچوبی معتبر برای تصميمگيری،
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کسب بازخورد و ارزیابی ميزان پيشرفت سازمان ،وحدت و یكپارچگی سازمان با ایجاد دیدگاه مشترك و
توسعة کار گروهی میشود .تا زمانی که برای یك سازمان ،هدفی مشخص نشود ،آن سازمان نمیداند به
کجا میخواهد برود و اگر هدف مشخص شود ،ولی برنامهریزی نشود ،آن سازمان برنامهای برای رسيدن
به هدف نخواهد داشت .بنابراین ،هر سيستمی که خواهان موفقيت است ،باید اهداف مشخصی داشته
باشد و نحوه و زمان رسيدن به آن هدف یا اهداف را نيز تعيين کند تا بر اساس برنامة تهيهشده به سوی
اهداف مورد نظر پيش برود و همواره ناظر بر حرکت خود باشد تا انحرافات احتمالی را شناسایی و تعدیل
کند (حسينی و همكاران.)1831 ،
شورای راهبردی ورزش بيندانشگاهی ،برنامة راهبردی ورزش بيندانشگاهی کانادا ( )2331را ارائه کرد
که شامل مأموریت ،چشمانداز و دستورالعملهای راهبردی به تفكيك اهداف است .راهبردهای فعاليت
جسمانی و ورزشی دانشگاه کينگاستون شامل بهترکردن سطحهایی از شرکت در ورزش و فعاليت
جسمانی از طریق درك بهتر نياز جامعه ،تشخيص موانع شرکتکردن و غلبه بر آنها و توسعة برنامة
حمایتی متمرکز و همهجانبه به طور صحيح برای ورزشكاران و جذب افرادی با استعدادهای ورزشی در
دانشگاه است .لوپ ( )2332در برنامة استراتژیك کميتة ملی المپيك ایالات متحدة آمریكا حوزههای
کليدی عملكرد را شامل رهبری و سازماندهی ،فعاليتهای مربوط به جنبش المپيك ،ارتباطات
بينالمللی ،عملكرد ورزش و هيئتهای ورزشی ملی و منابع درآمد بيان کرد .لی و والش ( )2311با
استفاده از روشهای  SWOTو  AHPبه تدوین مدل ترکيبی برونسپاری بازاریابی در ورزشهای
بيندانشكدهای و دانشگاهی پرداختند .نتایج از اولویت قوتها بر ضعفها ،فرصتها و تهدیدها در این
زمينه حكایت داشت و از به حداقل رسيدن هزینههای مالی در برونسپاری بازاریابی در ورزشهای
بيندانشكدهای خبر میداد.
امروزه سازمانهای ورزشی از جمله ادارات کل تربيت بدنی همانند سازمانهای غيرورزشی در معرض
تغيير و تحولات محيطی و جهانی قرار دارند .به همين دليل ،این سازمانها ناگزیرند به طور دائم بر
رویدادهای داخلی و خارجی نظارت کنند تا بتوانند در زمان مناسب و برحسب ضرورت ،خود را با
تغييرات وفق دهند .در دنيای کنونی که با سرعتی سرسامآور در حال تغيير است ،دیگر نمیتوان از
تصميمگيریهای یكباره و مبتنی بر قضاوتهای شهودی و تجربی استفاده کرد .امروزه سازمانهایی
موفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت راهبردی استفاده کنند (گودرزی و همكاران .)1832 ،با
توجه به اهميت برنامهریزی راهبردی در توسعة مقولههای مختلف ،از جمله ورزش ،ضرورت توجه به این
مهم در کشورمان نيز بيشازپيش ضروری جلوه میکند و بدون شك یكی از دلایل توسعهنيافتن
کشورمان در عرصة ورزش ،کمتوجهی مسئولان به این مقولة مهم و اعمال تصميمات سليقهای است
(رشيد لمير و همكاران)1832 ،؛ هرچند در سالهای اخير گامهایی در سطح کلان و کشوری در این
راستا برداشته شده است .نظر به اهميت ورزش دانشگاهی در دانشگاههای سراسر کشور ،توجه و نگاه
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راهبردی به این مقوله غيرقابل چشمپوشی است .این مهم در دانشگاه فردوسی مشهد بهعنوان سومين
دانشگاه برتر کشور و دارای مقام نخست المپياد ورزشی دانشگاههای سراسر کشور ،باید از جایگاه والایی
برخوردار باشد .در این راستا اداره کل تربيت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد که وظيفة اصلی بسط و
توسعة ورزش را در دانشگاه بر عهده دارد ،از داشتن برنامهای جامع ،مدون و استراتژیك که به منزلة یك
نقشة راه و راهنما برای اعتلای ورزش در دانشگاه عمل کند ،بازمانده است .با توجه به مطالب گفتهشده،
طرح تدوین برنامة توسعة ورزش اداره کل تربيت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد در این پژوهش ارائه
میگردد .در واقع این پژوهش با شناسایی وضع موجود ،تدوین چشمانداز ،مأموریت ،اهداف ،استراتژیها
و برنامههای ورزش اداره کل تربيت بدنی مشخص خواهد کرد که این سازمان که متولی اصلی ورزش در
دانشگاه است ،کجاست؟ به کجا میرود؟ از چه راهی و چگونه میرود؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر یك پژوهش توصيفی ـ تحليلی است که بر حسب نحوة گردآوری اطلاعات ،روش پژوهش
آميخته (کمّی و کيفی) محسوب میشود و در حوزة مطالعات استراتژیك قرار میگيرد .اطلاعات لازم از
طریق پرسشنامة محققساختهای که روایی آن به تأیيد خبرگان مدیریت ورزشی رسيده و پایایی آن
بهوسيلة آلفای کرونباخ ( )3/31تایيد شده بود ،گردآوری شد .جامعة آماری پژوهش همة مدیران،
معاونان و کارشناسان اداره کل تربيت بدنی و همينطور استادان و خبرگان تربيت بدنی دانشگاه
فردوسی مشهد ( 23نفر) بودند که با توجه به اهداف پژوهش ،جامعه با نمونه برابر در نظر گرفته شد و از
سرشماری استفاده شد .در نهایت ،نظر به بازگشت پرسشنامههای سالم و قابلتجزیهوتحليل 88 ،نفر
بهعنوان نمونة نهایی پژوهش انتخاب شدند.
برای تدوین استراتژی اداره کل تربيت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد ،از چهارچوبی با عنوان چهارچوب
جامع تدوین استراتژی مدل ( )SWOTاستفاده میشود .این مدل یا چهارچوب ابزارها و روشهایی ارائه
میکند که برای انواع سازمانها در اندازههای گوناگون مناسب است و به استراتژیستها کمك میکند
استراتژیها را شناسایی ،ارزیابی و گزینش کنند .این چهارچوب چهار مرحلة اصلی دارد که عبارتند از:
 .1مرحلة شروع :در این مرحله بيانية مأموریت سازمان تهيه میشود.
 .2مرحلة ورودی :در این مرحله برای تدوین استراتژی ،اطلاعات و عوامل اصلی موردنياز از داخل و
خارج سازمان شناسایی و مشخص میشود .این مرحله شامل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی است.
 .8مرحلة تطبيق و مقایسه :در این مرحله عوامل اصلی داخلی (قوتها و ضعفها) و عوامل اصلی
خارجی (فرصتها و تهدیدها) با استفاده از ابزارهایی همچون ماتریس سوات ( )SWOTو
ماتریس داخلی و خارجی ( )IEتطبيق داده میشوند تا استراتژیهایی شناسایی شوند که در
راستای مأموریت سازمان و متناسب با عوامل داخلی و خارجی باشند.
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 .2مرحلة تصميمگيری :در این مرحله با استفاده از ماتریس برنامهریزی استراتژیك کمی
( )QSPMگزینههای مختلف استراتژیهای شناساییشده در مرحلة تطبيق ،ارزیابی و قضاوت
میشوند و جذابيت نسبی آنها تعيين میگردد.
برنامههای راهبردی تنظيمشده در این پژوهش برای یك دورة زمانی  13سـاله تـدوین شـده و بـرای آن
برنامههای عملياتی و راهكارهای اجرایی سالانه (یكساله) پيشبينی شده است.
جدول  -2چهارچوب جامع استراتژی
مرحلة شروع
مرحلة ورودی
مراحلة تطبيق و مقایسه
مرحلة تصميمگيری

تعیین چشمانداز و بیانیة مأموريت سازمان
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
ماتریس سوات
ماتریس داخلی و خارجی
ماتریس برنامهریزی استراتژیك کمی

نتایج
بيانيه چشمانداز:
دستيابی به جایگاه نخست ورزش دانشگاهی کشور در افق 1232
بيانية مأموریت :ارتقای سطح سلامت جسمی و روانی دانشجویان از طریق غنیسازی اوقات فراغت آنان
به همراه احيای ورزش همگانی و کارمندی در دانشگاه و همينطور موفقيت در زمينة کسب عناوین
قهرمانی در راستای توسعة ورزش قهرمانی
جداول شماره دو و سه ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی اداره کل تربيت بدنی دانشگاه فردوسی را نشان
میدهند.
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جدول  -1ماتريس ارزيابی عوامل داخلی ()IEF
عوامل استراتژيک داخلی

وزن

امتیاز وضع
موجود

امتیاز وزندار

قوتها
3/321

8

3/181

 -2کيفيت مناسب اماکن ورزشی روباز
 -8تعداد مكفی اماکن سرپوشيده و روباز
 -2دسترسی مطلوب افراد به اماکن ورزشی سرپوشيده و
روباز
 -1امكانات و تجهيزات ورزشی و کمك آموزشی مناسب
 -6هزینة منطقی استفاده از اماکن ورزشی
 -7برنامهریزی و انسجام در ورزش قهرمانی
 -3نظام مطلوب آماری و سيستم جامع اطلاعات
 -3وجود ساختار تشكيلاتی و سازمانی مناسب
 -13سيستم صحيح پرداخت حقوق و دستمزد
 -11اعزام منسجم تيمهای مختلف ورزشی
 -12کسب عنوان و افتخار در مسابقات ورزشی
ضعفها
 -1عدم تخصص و ميزان پایين تحصيلات کارشناسان
 -2ميزان پایين تحصيلات مربيان تيمهای ورزشی
 -8عدم استقاده از مشاوران و خبرگان ورزشی

3/321
3/317

8
8

3/181
3/171

3/321

8

3/181

3/317
3/317
3/317
3/382
3/321
3/317
3/317
3/317

8
8
8
8
8
8
8
2

3/171
3/171
3/171
3/132
3/181
3/171
3/171
3/223

3/322
3/322
3/321

1
2
1

3/322
3/322
3/321

 -2عدم استفاده از پيشکسوتان و بازنشستگان خبرة دانشگاه

3/321

1

3/321

تعداد کم نيروی انسانی متخصص
عدم برنامهریزی و انسجام در ورزش همگانی
عدم برنامهریزی در جهت ارتقای ورزش دانشجویی
عدم نظارت و ارزیابی مستمر
نبود سيستم تشویق و تنبيه اداری
رضایت شغلی کم منابع انسانی
ميزان کم انگيزه به پيشرفت در نيروی انسانی
نبود سيستم گزینش ،حفظ و ارتقای منابع انسانی
جمع

3/317
3/311
3/382
3/321
3/321
3/382
3/322
3/382
1

1
1
2
2
2
1
2
1

3/317
3/311
3/363
3/33
3/33
3/382
3/32
3/382
2/2

 -1کيفيت مناسب اماکن ورزشی سرپوشيده

-1
-6
-7
-3
-3
-13
-11
-12
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جدول  -9ماتريس ارزيابی عوامل خارجی ()EFE
عوامل استراتژيک خارجی

وزن

امتیاز وضع
موجود

امتیاز وزندار

9/940
9/907
9/907
9/940
9/940
9/907
9/934
9/940
9/907
9/940
9/934

2
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3

9/90
9/171
9/171
9/11
9/130
9/221
9/192
9/130
9/171
9/130
9/192

9/934
9/907
9/940
9/934
9/907
9/907
9/934
9/934
9/934
9/940
9/934
1

2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2

9/961
9/114
9/90
9/961
9/114
9/114
9/961
9/934
9/961
9/940
9/114
2/7

فرصتها
-1
-2
-8
-2
-1
-6
-7
-3
-3
-13
-11

-8
-2
-1
-6
-7
-3
-3
-13
-۱۱

آیيننامههای اداری جهت تحصيل دانشجویان و قهرمانان ملی
نگرش و دید مدیران بلندپایة دانشگاه به ورزش
فرهنگ مناسب در زمينة ورزش دانشگاهی
استعدادهای موجود در ورزش دانشگاهی
اساتيد متخصص تربيت بدنی در دانشكده و گروههای تربيت بدنی
موقعيت دانشگاه فردوسی بهعنوان سومين دانشگاه برتر کشور
حضور و نقش موثر رسانه در دانشگاه
پيشرفت و دسترسی آسان به فضای مجازی و شبكههای اجتماعی
برگزاری مطلوب همایش و المپيادهای ورزشی
ارتباط موثر با دیگر دانشگاههای دارای پتانسيلهای ورزشی
تعامل دانشگاه با ادارات ،فدراسيونها و هيئتهای ورزشی

تهديدها
 -1نگرش نامطلوب دانشجویان نسبت به فعاليتهای ورزشی
 -2مشغلههای کاری و معيشتی دانشجویان
انگيزة کم دانشجویان در انجام فعاليتهای بدنی و ورزش
ميزان پایين توجه به ورزش بانوان
شرایط نامطلوب اقتصادی حاکم بر ورزش کشور
وضعيت نامطلوب بخش خصوصی در کشور
شرایط کلی ورزش استان
سرانه و یا بودجة کم ورزش دانشگاه
سرانة ورزش کل کشور
فرهنگ و شرایط اجتماعی حاکم بر استان خراسان رضوی
تخصص و ميزان کفایت مدیران ورزشی استان
جمع

ماتریس سوات یكی از مهمترین ابزارهایی است که مدیران بدان وسيله اطلاعات مربوط به عوامل داخلـی
و خارجی را مقایسه میکنند و میتوانند بـا اسـتفاده از آن ،انـواع اسـتراتژیهای ممكـن را ارائـه کننـد.
ماتریس  SWOTمتشكل از یك جدول مختصات دوبعدی است که هر یك از چهار ناحية آن نشانگر یك
استراتزی نيز هست (علی احمدی و همكاران:)1838 ،
 .1استراتژیهای تهاجمی :راهبردهای حداکثر استفاده از فرصتهای محيطی با بهکارگيری نقاط قوت
سازمان
 .2استراتژی محافظهکارانه :راهبردهای استفاده از مزیت بالقوهای که در فرصتهای محيطی نهفته
است ،جهت جبران نقاط ضعف سازمان
 .8استراتژی رقابتی :راهبردهای استفاده از نقاط قوت سازمان برای جلوگيری از مواجهه با تهدیدات
 .2استراتژی تدافعی :راهبردهایی برای به حداقل رساندن زیانهای ناشی از نقاط ضعف و تهدیدها
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با توجه به موارد گفتهشده ،استراتژیهای چهارگانة اداره کل تربيت بدنی دانشـگاه فردوسـی مشـهد بـه
گونة زیر ارائه شده است:
جدول -6ماتريس  SWOTاداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد

عوامل داخلی

عوامل خارجی

قوتها
 -S1کيفيت اماکن ورزشی سرپوشيده
 -S2کيفيت اماکن ورزشی روباز
 -S3تعداد اماکن سرپوشيده و روباز
 -S4دسترسی افراد به اماکن ورزشی سرپوشيده و
روباز
 -S5امكانات و تجهيزات ورزشی و کمكآموزشی
 -S6هزینة استفاده از اماکن ورزشی -S7برنامهریزی و انسجام در ورزش قهرمانی -S8نظام آماری و سيستم جامع اطلاعات -S9وجود ساختار تشكيلاتی و سازمانی مناسب -S10سيستم پرداخت حقوق و دستمزد -S11اعزام منسجم تيمهای ورزشی به مسابقات -S12-کسب عنوان و افتخار در ميادین ورزشی

فرصتها
 -O1آیيننامههای اداری جهت تحصيل
دانشجویان
 -O2نگرش مدیران بلندپایة دانشگاه به ورزش
 -O3فرهنگسازی در زمينة ورزش
 -O4استعدادها و نخبههای ورزرشی دانشگاه
 -O5استادان تربيت بدنی دانشگاه
 -O6دانشگاه فردوسی بهعنوان سومين دانشگاه
برتر کشور
 -O7حضور و نقش رسانه در دانشگاه
 -O8دسترسی آسان به فضای مجازی و
شبكههای اجتماعی
 -O9برگزاری همایش و المپيادهای ورزشی
 -O10ارتباط با دیگر دانشگاههای دارای
پتانسيل ورزشی
 -O11تعامل دانشگاه با ادارات و فدراسيونها و
هيئتها

استراتژی تهاجمی
 -So1قرار دادن اماکن ورزشی روباز و سربسته و
همچنين امكانات و تجهيزات ورزشی و
کمكآموزشی در اختيار استعدادها و نخبگان ورزشی
دانشگاه
 -So2انعكاس اخبار اعزام تيمهای ورزشی به
مسابقات دانشگاهی و همچنين انعكاس اخبار
افتخارات و عناوین قهرمانی دانشگاه در رسانههای
ارتباط جمعی
 -So3راهاندازی و توسعة مدیریت دانش در اداره
کل تربيت بدنی دانشگاه فردوسی
 -So4قرار دادن اماکن و تجهيزات ورزشی ،در
اختيار ادارات ،فدراسيونها و هيئتهای ورزشی
 -So5ميزبانی مسابقات و المپيادهای ورزشی در
جهت توسعة ورزش قهرمانی

تهدیدها
 -T1نگرش دانشجویان به ورزش و فعاليت بدنی
 -T2مشغلههای کاری و معيشتی دانشجویان
 -T3انگيزة دانشجویان به فعاليت بدنی
 -T4ميزان توجه به ورزش بانوان
 -T5شرایط اقتصادی حاکم بر ورزش کشور
 -T6وضعيت بخش خصوصی در کشور
 -T7شرایط کلی ورزش استان
 -T8سرانه و بودجة ورزش دانشگاه
 -T9سرانة ورزش کل کشور
 -T10فرهنگ و شرایط اجتماعی حاکم بر
ورزش کشور
 -T11کفایت و ميزان تخصص مدیران ورزشی
استان

استراتژی رقابتی
 -ST1قراردادن اماکن و تجهيزات ورزشی دانشـگاه
در اختيار دانشجویان با هزینههای اندك و تخفيفات
ویژه
 -ST2برنامـــهریزی در خصـــوص ورزش بـــانوان و
همچنين احداث اماکن ویژه و یـا قـرار دادن امـاکن
ورزشی سرپوشيده و تجهيـزات آموزشـی در اختيـار
بانوان
 -ST3تقویـــت و ســـاماندهی سيســـتم جـــامع
اطلاعرسانی ورزش دانشگاه در جهت تغيير نگـرش و
افزایش انگيزه در دانشجویان به منظـور گـرایش بـه
فعاليت بدنی
 -ST4دعــوت و اطمينــان بــه بخــش خصوصــی در
جهت استفاده از موارد مختلف عمرانی ،ارتباطی و...

ضعفها
 -W1تخصص و ميزان تحصيلات
کارشناسان
 -W2تخصص و ميزان تحصيلات مربيان
تيمهای ورزشی
 -W3استفاده از مشاوران و خبرگان ورزشی
 -W4ميزان استفاده از پيشکسوتان ورزش
دانشگاه
 -W5تعداد نيروی انسانی متخصص
 -W6برنامهریزی و انسجام در ورزش
همگانی
 -W7وضعيت ورزش دانشجویی
 -W8نظارت و ارزیابی مستمر
 -W9سيستم تشویق و تنبيه اداری
 -W10رضایت شغلی منابع انسانی
 -W11انگيزة نيروی انسانی
 -W12سيستم گزینش ،نگهداری و ارتقای
منابع انسانی
استراتژی محافظهکارانه
 -Wo1استفاده از آموزش مجازی به منظور
افزایش تخصص کارشناسان
 -Wo2برگزاری کلاسهای ارتقای مربيان و
کارشناسان زیر نظر فدراسيونها و هيئتهای
ورزشی
 -Wo3استفاده از اینترنت و شبكههای
مجازی در خصوص توسعة ورزش همگانی
 -Wo4استفاده از کارکنان و پيشکسوتان
در ميزبانی برگزاری مسابقات و المپيادهای
ورزشی در جهت افزایش رضایت شغلی و
استفاده از تجربيات پيشکسوتان
 -Wo5استخدام نخبگان و استعدادهای
ورزشی دانشگاه در راستای افزایش نيروی
انسانی متخصص
 -Wo6تعامل با مدیران و مشاوران نخبة
ادارات ،فدراسيونها و هيئتهای ورزشی
 -Wo7استفاده از مدیران بلندپایة دانشگاه
در برنامهریزیهای بلندمدت ورزش دانشگاه
 -Wo8استخدام افراد متخصص و و اجد
شرایط
استراتژی تدافعی
 -WT1واگــذاری امــور بــه پيمانكــاران و
متخصصان بخش خصوصی
 -WT2اختصاص بخش بيشـتری از بودجـة
ورزش دانشــگاه در راســتای توســعة ورزش
همگانی و ورزش دانشجویی
 -WT3تعریف دقيق معيارها و سـاماندهی
سيستمهای تشویق و تنبيه و ارتقـای منـابع
انسانی
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ماتريس داخلی و خارجی:
با عنایت به چهار دسته استراتژی قرار گرفته در ماتریس سوات و با توجه به منطقة قرار گـرفتن شـرکت
در مــاتریس داخلــی و خــارجی ،آن دســته از اســتراتژیهــایی را جهــت ارزیــابی و انتخــاب در مــاتریس
برنامهریزی استراتژیك کمی برمیگزینيم که مربوط به منطقـة تعيـينشـده در مـاتریس چهارخانـههای
داخلی و خارجی باشند.
2

2.1

3.2

1
فرصت

استراتژی تهاجمی

استراتژی محافظهکارانه

2/7
ضعف

قوت
2.1
استراتژی تدافعی

استراتژی رقابتی

تهدید

1

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

۱

با توجه به ماتریس عوامل داخلـی و خـارجی ،بـرای اداره کـل تربيـت بـدنی دانشـگاه فردوسـی مشـهد
استراتژیهای محافظهکارانه انتخاب میشوند.
جدول -5استراتژیهای هشتگانة اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد
1
2
8
2
1
6
7
3

استفاده از آموزش مجازی در جهت افزایش تخصص کارشناسان
برگزاری کلاس های ارتقای مربيان و کارشناسان زیر نظر فدراسيونها و هيئتهای ورزشی
استفاده از اینترنت و شبكههای مجازی در خصوص توسعة ورزش همگانی
استفاده از کارکنان و پيشکسوتان در ميزبانی برگزاری مسابقات و المپيادهای ورزشی در جهت افزایش رضایت
شغلی و استفاده از تجربيات پيشکسوتان
استخدام نخبگان و استعدادهای ورزشی دانشگاه در جهت افزایش نيروی انسانی متخصص
تعامل با مدیران و مشاوران نخبة ادارات ،فدراسيونها و هيئتهای ورزشی
استفاده از مدیران بلندپایة دانشگاه در برنامهریزیهای بلندمدت ورزش دانشگاه
استخدام افراد متخصص و واجد شرایط
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یكی از تكنيكها و ابزارهای بسيار شایع در ارزیابی گزینههای استراتژیك و مشخصکردن جذابيت نسبی
استراتژیها که در مرحلة تصميمگيری مورد استفاده قرار میگيرد ،ماتریس برنامهریزی استراتژیك کمّی است.
این ماتریس مشخص میکند که کدامیك از استراتژیهای گزیدهشده مناسبترند و در واقع استراتژیها را
اولویتبندی میکند.
جدول -1ماتريس برنامهريزی استراتژيک کمی -عوامل
داخلی

همانطور که در یافتـههـای جـدول شـماره شـش مشـاهده مـیشـود ،اسـتراتژی اسـتخدام نخبگـان و
استعدادهای ورزشی دانشگاه در جهت افزایش نيروی انسانی متخصص ( ،)wo5بيشترین ميانگين را دارد
و در اولویت اول جای گرفته است؛ در بخش عوامل داخلی و همينطور استفاده از اینترنت و شبكههـای
مجازی در خصوص توسعة ورزش همگانی « »wo3با ميانگين  1/63از اولویـت کمتـری در ميـان دیگـر
استراتژیهای عوامل داخلی برخوردار است.

طراحی و تدوين راهبرد توسعة ورزش دانشگاهی ...
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جدول -8ماتريس برنامهريزی استراتژيک کمی -عوامل خارجی

همان طور که در یافتههای جدول شماره هفت مشاهده میشود ،استفاده از مدیران بلندپایة دانشـگاه در
برنامهریزیهای بلندمدت ورزش دانشگاه ( )wo7بيشترین ميانگين را دارد و در بخش عوامل خـارجی در
اولویت نخست قرار میگيرد .از سوی دیگر ،استراتژی اسـتفاده از کارکنـان و پـيشکسـوتان در ميزبـانی
برگــزاری مســابقات و المپيادهــای ورزشــی در جهــت افــزایش رضــایت شــغلی و اســتفاده از تجربيــات
پيشکسوتان ( )wo4در ميان دیگـر اسـتراتژیها در بخـش عوامـل خـارجی از کمتـرین ميـزان اولویـت
برخوردار است.
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نظر به ماتریس استراتژیك کمی عوامل داخلی و خارجی ،جذابيتهای استراتراتژی در جدول شماره هشت خلاصه
شده است.
جدول -7جذابیت استراتژیها نسبت به عوامل خارجی و داخلی
استراتژی
WO1
WO2
WO3
WO4
WO5
WO6
WO7
WO8

نمرة جذابیت عوامل

نمرة جذابیت عوامل

داخلی

خارجی

2/37
2/13
1/63
2/22
2/63
2/83
2/61
2/22

2/33
2/81
2/22
1/33
2/28
2/16
2/63
2/23

میانگین نمرات

اولويتها
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بر پایه نتایج ماتریسهای برنامهریزی کمی استراتژیك ،برایند ميانگينهای استخراجشده از این
ماتریسها نيز جذابيت استراتژیهای عوامل داخلی و خارجی را نمایان میسازد .به همين منظور بر
اساس ارزیابی ميانگين نمرات استراتژیهای هشتگانه در ماتریس برنامهریزی استراتژیك کمی ،استفاده
از مدیران بلندپایة دانشگاه در برنامهریزیهای بلندمدت ورزش دانشگاه ،بهعنوان بهترین و جذابترین
استراتژی و همينطور استفاده از آموزش مجازی در راستای افزایش تخصص کارشناسان بهعنوان
کمترین ميزان جذابيت در ميان دیگر استراتژیها انتخاب شدند.
بحث و نتیجهگیری
تعيين راهبرد مناسب و به تبع آن تجزیهوتحليل صحيح عوامل داخلی و خارجی تضمينکنندة موفقيت
بيشتر یك سازمان است .بنابراین ،رمز موفقيت بسياری از سازمانها و پروژههای مدیریتی ،میتواند
تجزیهوتحليل صحيح منابع موجود داخل (قوتها و ضعفها) و بررسی موقعيتهای خارجی (فرصتها و
تهدیدها) باشد .مقایسة عوامل اصلی داخلی و خارجی از مشكلترین بخشهای تهية ماتریس نقاط قوت،
ضعف ،فرصت و تهدید است که به قضاوتهای صحيح و منطقی نياز دارد (حسينی و همكاران.)1831 ،
نظر به نتایج حاصل از پژوهش ،تحليل ،قضاوتها و پيشنهادهای منطقی در راستای استراتژیهای
استخراجشده ارائه میگردد .استراتژی اداره کل تربيت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد در بخش
محافظهکارانه ( )WOقرار گرفت و بر همين اساس هشت استراتژی متفاوت تدوین شد و اولویت هر
کدام مشخص گشت.
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امروزه استفاده از رایانه ،زندگی بشر را در تمام وجوه دگرگون ساخته است .مطالعات انجامشده در
ارتباط با برنامههای توسعة اغلب کشورها ،نشاندهنده محوریبودن نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در
اینگونه برنامههاست؛ افزایش نياز به رایانههای شخصی ،نياز به اتوماسيون اداری در سازمانها و
همينطور افزایش کاربران اینترنت در محيط کار ،همگی گویای توسعة این مهم در سازمانها هستند
(حيدری و همكاران .)1838 ،فناوری اطلاعات و ارتباطات را میتوان ابزاری نيرومند و قوی برای ارتقای
کيفيت و کارایی آموزش دانست؛ به گونهای که شيوههای سنتی آموزش را دستخوش تغيير کند و دیگر
نيازی به حضور فيزیكی در کلاسهای آموزشی نباشد (چن و ولبير .)2338 ،همة این مباحث بر این
نكته متمرکزند که با گستردهتر شدن روزافزون فناوری اطلاعات ،سازمانها میتوانند در راستای رسيدن
به اهداف سازمانی خود از آن بهرهمند شوند که البته سازمانهای ورزشی نيز از این قاعده مستثنی
نيستند .نظر به یافتهها ،کارکنان اداره کل تربيت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد در جهت افزایش کارایی
و اثربخشی بيشتر سازمانی ،نياز به آموزشهای تخصصی نيز دارند .با توجه به تعدد وظایف کارکنان و
اجرای برنامههای مختلف در راستای تقویم کاری اداره کل تربيت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد ،آموزش
به صورت فيزیكی و حضور در کلاسهای آموزشی برای کارکنان ميسر نيست؛ ازاینرو ،با توجه به
امكانات دانشگاه فردوسی مشهد در برگزاری کلاسهای مجازی یا الكترونيكی ،آموزش مجازی در
راستای اعتلای فنی و تخصصی کارکنان مد نظر است .آموزش به کمك نوارهای صوتی ،آموزش به کمك
نوارهای ویدئویی ،استفاده از پست الكترونيك برای آموزش از انواع دیگر آموزش الكترونيكی است که
میتواند در اداره کل تربيت بدنی دانشگاه فردوسی مد نظر قرار گيرد (آنيسيموا و کراسنوا.)2311 ،
بر پایة یافتهها ،تعامل با مدیران ،مشاوران و نخبگان ادارات ،فدراسيونها و هيئتهای ورزشی یكی از
استراتژیهای اداره کل تربيت بدنی دانشگاه فردوسی محسوب میشود .بیشك برای استفاده از
ظرفيتهای موجود در دانشجویان در راستای دستيابی به موفقيت در ورزش قهرمانی و همگانی ،حضور
مربيان و کارشناسان خبره ،برای شناسایی استعدادهای ایشان ضروری جلوه میکند .از دیگر سو،
فدراسيونها و هيئتهای ورزشی با توجه به ظرفيتها و امكانات در اختيار ،وظيفة اصلی ارتقای مربيان
و کارشناسان رشتههای ورزشی را بر عهده دارند .بر همين اساس ،اداره کل تربيت بدنی دانشگاه
فردوسی میتواند با برقرای ارتباط با فدراسيونها و هيئتهای ورزشی استان در جهت ارتقای وضعيت
مربيگری و دانش تخصصی مربيان و کارشناسان خود اقدام شایانتوجهی داشته باشد .عقد تفاهمنامه با
هيئتهای ورزشی در خصوص برگزاری دورههای مربيگری برای کارشناسان ،دعوت از نخبگان رشتههای
ورزشی برای برگزاری کارگاهها و وركشاپهای تخصصی و بهرهگيری از مربيان نخبه برای سرپرستی و
نظارت تيمهای ورزشی از مواردی است که در این زمينه پيشنهاد میشود .البته نباید استفاده از
تجربيات مربيان خبره و کارآزمودة دانشگاه فردوسی را ـ که باعث رشد ورزش دانشگاه در طول ساليان
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متمادی بودهاند ـ فراموش کرد و از قابليتهای ایشان در راستای انتقال تجربيات به دیگر افراد چشم
پوشيد .تعامل و ارتباط دانشگاه با فدراسيونها ،ادارات و سازمانهای ورزشی ،نهتنها باعث رشد و تعالی
ورزش دانشگاه میشود ،بلكه باعث حضور فعال دانشگاهيان در جامعه خواهد بود .بدون تردید ،شناسایی
نخبگان صاحبنظر و قابل نفوذ در ادارات ،سازمانها و فدراسيونهای ورزش کشور ،دعوت به همكاری و
مشاوره در راستای اعتلای ورزش دانشگاه ،کاری بس پسندیده خواهد بود که میتواند با اراده و دستور
مدیر اداره کل تربيت بدنی دانشگاه فردوسی اعمال شود .اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی ،به
عنوان مرجع اصلی ورزش استان میتواند در این مسير بهترین گزینه باشد.
با توجه به یافتههای این پژوهش ،استفاده از اینترنت و شبكههای مجازی در خصوص توسعة ورزش
همگانی از استراتژیهای استخراجشده در اداره کل تربيت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد است .در حال
حاضر ،پيشرفت و تحول کمّی و کيفی رسانهها و شبكههای اجتماعی ،ماهيت مبادله و توليد نمادین را
در جهان معاصر عميقاً و به شيوههای برگشتناپذیر دگرگون ساخته است ،به نحوی که عصر حاضر را
«عصر ارتباطات» ناميدهاند .یعنی در حال حاضر به دليل وجود کاربرد وسایل ارتباط جمعی و حضور و
وسعت اینترنت و شبكههای مجازی ،تحولات جوامع بشری دوچندان شده است (خالدیان و همكاران،
 .)1832شبكههای اجتماعی مجازی با توجه به کارکردهای متنوعشان برای ترویج سبك زندگی مبتنی
بر اینترنت ،مورد استقبال قرار گرفتهاند .در این رسانة اجتماعی نوین ،رسانه دیگر مالك مخاطبان
نيست ،محدویت زمان و مكان وجود ندارد ،متن ،صوت و تصویر در دسترس همگان قرار گرفته است و
برقراری ارتباط میتواند با کارهای روزانه عجين شود .در این ميان جوانان و دانشجویان بيشترین گرایش
را به شبكههای اجتماعی دارند (اميرپور و گریوانی .)1832 ،بنابراین ،استفادة درست و صحيح و
همچنين جهتدهیهای مدیریتشده از شبكههای اجتماعی میتواند مفيد باشد .برنامهریزی در جهت
توسعة ورزش همگانی یكی از راهبردهایی است که میتواند با استفاده از رسانههای ارتباط جمعی و
شبكههای اجتماعی مؤثر واقع شود .ورزش همگانی که با هدف تأمين سلامت ،نشاط ،تحرك و بهبود
روابط اجتماعی از آن یاد میشود ،بدون شك کليد گمشدة ورزش در دانشگاههای سرار کشور نيز
محسوب میشود (قاسمی .)1836 ،توجه بيشازحد به ورزش قهرمانی در سازمانهای ورزشی ،موجب
تضعيف این مهم در ورزش کشور شده است .از این رو اداره کل تربيت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد
بهعنوان تنها نهاد ارتقای ورزش همگانی در دانشگاه ،با همراهی مرکز رایانة دانشگاه فردوسی مشهد که
بهعنوان یكی از قدرتمندترین مراکز  ITدر دانشگاههای سراسر کشور از آن نام برده میشود ،میتواند با
برنامهریزی ،ساماندهی ،طراحی و یا راهاندازی شبكههای اجتماعی مختلف در راستای دانشافزایی و
توسعة ورزش همگانی در دانشگاه ،گامهای اساسی بردارد .ایجاد انگيزه در کارکنان ،ترویج روحية
همكاری ،توليد ایده ،بهاشتراكگذاری مهارت و در نهایت وفاداری به سازمان از مزیتهای استفاده از
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شبكههای اجتماعی مجازی در سازمانهاست (منگ .)2313 ،
بر پایة یافتههای حاصل از پژوهش ،استفاده از کارکنان و پيشکسوتان در ميزبانی برگزاری مسابقات و
المپيادهای ورزشی در جهت افزایش رضایت شغلی و استفاده از تجربيات پيشکسوتان از استراتژیهای
اصلی اداره کل تربيت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد است .مزیتهای ميزبانی و برگزاری المپيادها و
مسابقات ورزشی بر کسی پوشيده نيست .افزایش ساختوساز ،بهبود وضعيت سختافزاری و نرمافزاری،
ارتقای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،بهبود محيط زیست و همچنين حضور داوطلبان ورزشی و ...از
جمله مزیتهای ميزبانی مسبقات ورزشی در تمام نقاط جهان به شمار میرود .یكی دیگر از مزیتهای
ميزبانی مسابقات ورزشی ،افزایش تجربه و در بوتة آزمایش نهادن توانمندیهای تخصصی و اجتماعی
منابع انسانی نيز هست (جلالی فراهانی .)1833 ،المپياد ورزشی دانشجویان سراسر کشور که هر دو سال
به ميزبانی یكی از دانشگاههای کشور برگزار میگردد ،جدا از اینكه مهمترین و بزرگترین رویداد ورزش
دانشجویی در کشور محسوب میشود و امتيازهای فراوانی را برای دانشگاه ميزبان خواهد داشت ،فرصتی
مناسب را برای سرمایههای انسانی دانشگاه ميزبان فراهم میآورد تا تجربيات فراوانی کسب کنند .بر
همين اساس ،مدیریت اداره کل تربيت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد با قبول ميزبانی این رویداد بزرگ،
در درجة اول میتواند با واگذاری و تفویض اختيارات به منابع انسانی خود ،در جهت کسب تجربيات
ایشان اقدام کند و همچنين با دخيلکردن نيروی خبره و پيشکسوت خود ،جدا از بهرهبردن از تجربيات
گرانبهای آنها ،در جهت تكریم ایشان ،نقش غيرقابلانكاری ایفا کند .برگزاری مسابقات کشوری در
رشتههای مختلف ورزشی در درجة اول و سپس برگزاری المپيادهای ورزشی در درجة دوم و در نهایت
برگزاری مسابقات بينالمللی در سطوح جهانی از جمله مواردی است که با توجه به سرمایههای انسانی و
فيزیكی دانشگاه فردوسی مشهد و اداره کل تربيت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد میتواند به ترتيب
اولویت قرار گيرد.
نظر به یافتهها ،دانشگاه فردوسی مشهد با عنایت به امكانات سختافزاری مناسب و گستردگی در جذب
دانشجویان سراسر کشور ،مستعدترین دانشجویان و همچنين نخبگان ورزشی را در اکثر رشتههای
ورزشی است که کسب مقام اول در دوازدهمين المپياد ورزشی دانشجویان ،مبين این ادعاست .منطقی
است هزینههای مادی و معنوی فراوانی که صرف هدایت و موفقيت دانشجویان نخبه در تمام رشتههای
ورزشی میشود ،نباید بدون بازگشت و اثربخشی لازم و تنها در جهت افزایش کمّی افتخارات ورزش
دانشگاه استفاده شود .یكی از راهكارهای مناسب در راستای ارتقای کيفی ورزش دانشگاه،
بهخدمتدرآوردن نخبگان و قهرمانان ورزش دانشگاه است .افزایش اعتبار و وجهة ورزش دانشگاه ،کشف
استعدادها و آموزش تخصصی ،جذابيت بخش خصوصی در جهت سرمایهگذاری برای ورزش دانشگاه و به
طور کلی توسعة کمی و کيفی رشتههای ورزشی در دانشگاه ،از مزیتهای استفاده از نخبگان و قهرمانان
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ورزش دانشگاه است .دیگر فاکتورهای اساسی در جذب منابع انسانی مثل رفتار اجتماعی ،سبك زندگی
و توانمندیهای رهبری و مدیریتی در بهکارگيری این افراد ،غيرقابل چشمپوشی است و باید در اولویت
قرار گيرد.
با توجه به یافتهها پژوهش ،استفاده از مدیران بلندپایة دانشگاه در راستای برنامهریزیهای بلندمدت و
راهبردی ورزش دانشگاه بهعنوان اولویت اول استراتژیهای اداره کل تربيت بدنی دانشگاه فردوسی
مشهد ،مشخص شده است .اشراف به سياستهای کلان دانشگاه و به تبع آن آگاه به ترسيم
خطمشیهای راهبردی ورزش ،آگاهی کامل از سرانه و بودجة ورزش دانشگاه و بهترین الگوی
فرهنگسازی در ورزش از مواردی است که میتوان با تعامل با افراد بانفوذ در دانشگاه به دست آید.
هرچه سياستهای کلان دانشگاه با سياستهای کلان ورزش دانشگاه همسوتر باشد ،احتمال دستيابی به
اهداف افزایش خواهد یافت .پيادهسازی سياستهای مربوط به توسعة ورزش همگانی و ورزش کارکنان و
احداث اماکن ورزشی استاندارد ،از دیگر مواردی است که با تعامل با مدیران بلندپایة دانشگاه فردوسی
مشهد ،قابلدستيابی است.
تقویت نيروی کار در اداره کل تربيت بدنی دانشگاه فردوسی از جمله موارد ضروری است که باید با نگاه
ویژهتری به آن پرداخته شود .بهخدمتدرآوردن افراد جوان و دارای تحصيلات ،تخصص ،تجربه ،دارای
قدرت خلاقيت و کارآفرینی ،آگاه به مشكلات و آسيبهای ورزش دانشگاه ،آگاه به مسائل روز اجتماعی و
فرهنگی ،در لوای یك سيستم نظاممند استخدام و کارگزینی ،از جمله استراتژیهای بااولویت در اداره
کل تربيت بدنی دانشگاه فردوسی محسوب میشود .هرچه حضور سرمایة انسانی متخصص و کارا در
اداره کل تربيت بدنی دانشگاه فردوسی بيشتر باشد ،دستيابی به اهداف و استراتژیها نيز ملموستر
خواهد بود .در این بين ،آموزش و ارتقای کارکنانی که هماکنون مشغول به کار هستند نيز باید در
اولویت قرار گيرد.
به طور کلی دانشگاه فردوسی مشهد در راستای توسعة ورزش همگانی و قهرمانی ،جای خالی یك نقشة
راه را در نظام ورزش دانشگاهی خود احساس میکرد که این پژوهش به صورت کاملاً نظاممند با
شناسایی وضع موجود ،تدوین چشمانداز ،مأموریت و اهداف عملياتی ،به طراحی و تدوین راهبردهای
ورزش دانشگاه در اداره کل تربيت بدنی دانشگاه فردوسی پرداخت.
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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.
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