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مایشی وصیفی پیحقیق تود. روش تب طراحی الگوی اجرایی استراتژی های ورزش دانشگاه محقق اردبیلیهدف از این تحقیق 

شامل  ی راهبریای شورااعض اعضای شورای راهبری ورزش دانشگاه بودند.کاربردی بود. جامعه آماری شامل از نظر هدف و 

ز اعضای هیات علمی گروه های نفر ا3نفر از کارشناسان مدیریت تربیت بدنی، و 2نفر از معاونین دانشگاه، رئیس و 2رئیس و 

ولی دهدف تعیین و در ج 9در جلسات شورای راهبری مشتمل بر  استراتژی های ورزش دانشگاه دانشگاه بودند. تربیت بدنی

مدلسازی  ی از روشتراتژماتریسی به صورت پرسشنامه تنظیم و در اختیار نمونه تحقیق قرار گرفت. برای طراحی نقشه اس

ناصر عه ای از عیند یادگیری تعاملی است که در آن مجمویک فرااختاری تفسیری ، سمدل تفسیری استفاده شد. -ساختاری

هداف اباط بین ی ارتمدل نهایی چگونگ .مختلف و مرتبط با یکدیگر در یک مدل سیستماتیک جامع ساختاربندی می شوند

 BSCدل اده از ما استفببرای طراحی الگوی اجرایی، بر اساس نقشه استراتژی و استراتژیک را در چهار سطح نشان داد. 

 شد.ه )کارت امتیاز متوازن( اهداف استراتژیک به سنجه ها، اهداف کمی و اقدامات و ابتکارات ترجم

 

 ییگوی اجرا، الگاه محقق اردبیلیتفسیری، دانش-ساختاری الگوینقشه استراتژی، تربیت بدنی، ورزش،  کلیدواژگان:

 

 

 

 

 فصل اول

 مقدمه و هدف
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 بیان مساله 1-1

 را داشته اند موفقی تجربه های که راه هایی فراست با باید و ندارد وجود خطا و آزمایش برای وقتی دیگر امروزه

 نوعی از باید رقابت میدان در موفقیت کسب راستای در سازمانی سیستم های بنابراین،. کرد انتخاب پیمودن برای

 در محیطی، تحوالت و عوامل شناسایی ضمن هبطوریک. باشد محیط گرا و نگر آینده که گیرند بهره برنامه ریزی
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 برنامه ریزی، نوع این. کند مشخص را آنها با سازمان تعامل نحوه و سازمان بر آنها تاثیر مدت بلند زمانی افق یک

 و قوت ها سازمان، خارجی و داخلی محیط بررسی با که است راهبردی یا استراتژیک برنامه ریزی همان واقع در

 ماموریت و چشم انداز داشتن نظر در با و می کند شناسایی را محیطی تهدیدهای و فرصت ها و داخلی ضعف های

 گزینه های بین از اهداف، این به دستیابی برای و می کند تنظیم سازمان برای مدت بلند اهدافی سازمان،

 مالی، منابع) زمانسا محدود منابع می کنند مشخص که می کند استراتژی هایی انتخاب به اقدام استراتژیک،

 و منابع اتالف بدون تا یابند، اختصاص اولویت دار فعالیتهای از کدامیک به باید( تسهیالت و امکانات انسانی، منابع

آید. برنامه ریزی استراتژیک تالشی نظام  بدست بهره وری بیشترین واقع در و شوند حاصل نتایج بهترین زمان،

چرا  "و  "چه چیزی انجام می دهد؟ "، "سازمان چیست؟"ی تولید از اینکه مند در جهت اعمال و تصمیمات اساس

شکل می دهد. برنامه استراتژیک در حقیقت نقشه ای جامع از راهی است که سازمان در  "آن را انجام می دهد؟

رد  سال چشم انداز دا 10تا5آن قرار دارد، جایی که سازمان می خواهد تا در آینده برود و آن معموال بین 

 (.847،ص 2015)ملتیسکی و ملوهوران،

در تدوین استراتژی باید دقت نمود که استراتژی های تدوین شده قابلیت اجرا داشته باشد و اصطالحا عملگرا 

باشند و زمان استراتژی و اینکه چه کسانی در انجام آن دخیل باشند،باید مشخص باشند. چالش ساخت استراتژی 

بودن، واکنش نشان دادن نسبت به شرایط متغیر و فرصت طلبانه بودن آن خالصه می در جدید بودن، به هنگام 

(. فقدان یک ابزار مناسب برای اجرای موفقیت آمیز برنامه استراتژیک 13-14، ص 1392شود)فروزنده و همکاران،

(. 6،ص 1391در سازمان های باعث شکست بسیاری از برنامه های استراتژیک در سازمان شده است)نژادسجادی،

( معتقد است که جاری سازی استراتژی فرایندی بعد از برنامه ریزی استراتژیک نیست، بلکه 1393لشکربلوکی)

(. سه دیدگاه اصلی در مورد جاری 27همزمان با برنامه ریزی و تصمیم گیری استراتژیک شروع می شود)ص 

اید استراتژی را به برنامه های اجرایی ، پروژه سازی استراتژی وجود دارد. گروه اول معتقدند برای جاری سازی ب

ها، و معیارهای کلیدی ترجمه کرد. از این منظر اعتقاد بر این است که بین الیه استراتژیک و الیه عملیاتی شکاف 

وجود دارد)تبدیل استراتژی به اقدامات عملیاتی(.گروه دوم معتقدند که برای آنکه استراتژی محقق شود، باید 
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محیط قابلیت پذیرش اجرای استراتژی را داشته باشد)اجراپذیر بودن استراتژی(. گروه سوم نیز معتقدند  سازمان و

که جاری سازی استراتژی یک تغییر و یک دگرگونی به تمام معنا است. اصوال استراتژی را از جنس یک انقالب 

با توجه به دیدگاه گروه اول می (. 25و24، ص 1393می دانند)مدیریت دگرگونی های استراتژی( )لشکربلوکی،

توان پی به این نکته برد که بین الیه استراتژیک سازمان و الیه عملیاتی سازمان ها شکافی عمیق وجود دارد. در 

اثر این شکاف اقدامات عملیاتی و تصمیم گیری های روزمره از جهت گیری استراتژیک سازمان منفک شده و در 

ریان می یابد. بنابراین باید الیه استراتژیک با الیه اجرایی سازمان پیوند بخورد.  مسیری متفاوت و بعضا متضاد ج

صورت  (BSC)این پیوند می تواند از طریق یک ابزار پرکاربرد مدیریتی به نام کارت امتیاز متوازن 

. این مدل (. کارت امتیاز متوازن یک ابزار ارزیابی و مدیریت استراتژیک است37، ص 1393پذیرد)لشکربلوکی،

ماموریت و استراتژی سازمان را به مجموعه ای از شاخص های عملکردی متوازن و یکپارچه تبدیل می 

 (.185، ص 1393کند.)غفاریان و تفویضی،

ردی است رین موااز مهمت دانشگاه محقق اردبیلیورزش دانشجویی طراحی الگوی اجرایی  بنابراین به نظر می رسد،

ری ه هزارنفمعیت یازد. لذا با عنایت به جقرار گیرددانشگاه  اینمسئوالن وبرنامه ریزان که می بایست مورد توجه 

تژی یی استرااجرا دانشجویان، زیرساختهای فراوان این دانشگاه و دارا بودن نیروی انسانی متخصص، طراحی الگوی

یاده پشگاه را دان ای تدوین شدهها بسیار موثر خواهد بود. حال سوال اصلی اینجاست که با چه الگویی استراتژی ه

 سازی و اجرا کنیم؟

 

 ضرورت انجام طرح 1-2

جهت دستیابی به مزیت رقابتی و ایجاد ارزش عمومی در مشتریان، صرف آماده سازی و برنامه ریزی استراتژیک 

الی  60 نمی تواند پاسخگو باشد. چرا که بررسی و پیمایش های فراوان در طی دو دهه گذشته نشان می دهند که

درصد از شرکت ها به اهداف استراتژیک خود دست پیدا نمی کنند. در حالی که مطالعات نشان می دهد که 80
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% علت شکست استراتژی ها در مرحله جاری سازی آن ها نهفته است.مشکل واقعی استراتژی بد 70بیش از 

ر صورت عدم جاری سازی استراتژی (. د3،ص 1،2008نیست، بلکه مشکل ، جاری سازی بد است)کاپالن و نورتون

ها، برنامه ریزی استراتژیک در حد یک بازی فکری نسبتا جذاب تنزل خواهد یافت، چرا که استراتژی بدون اجرا 

شدن قادر به تغییر وضع سازمان نیست. توانایی اجرای استراتژی به مراتب مهم تر از کیفیت خود استراتژی 

ا اهمیت جاری سازی و پیاده سازی استراتژی ها بیشتر هویدا می شود. (. اینج18، ص 1393است)لشکربلوکی،

(. 4( معتقدند که بین الیه استراتژیک سازمان و برنامه های عملیاتی شکاف وجود دارد)ص2008کاپالن نورتون )

برای  این شکاف می تواند با استفاده از ابزارهای جاری سازی استراتژی پر شود. چارچوب ها و ابزارهای زیادی

، چارچوب مدیریت مبتنی BSCجاری سازی استراتژی مورد استفاده قرار گرفته است. الگوی هوشن کانری، الگوی 

، دیدگاه نوبل، مدل پیاده سازی استراتژی  AMB، چارچوب مدیریت مبتنی بر فعالیت CPMبر ارزش، چارچوب 

GP ابزارها و مدلها برای پیاده سازی استراتژی می وظیفه اصلی برای پیاده سازی استراتژی، و... از جمله 4، مدل

)کارت امتیاز متوازن( از  BSC(. اما از میان این ابزارها مدل 177-184، ص 1393باشند)غفاریان، تفویضی،

امروزه یکی از ابزارهای مدیریتی متداول در سطح جهان می باشد،  BSCاهمیت و کاربرد بیشتری برخوردار است.

مورد مهم ترین ابزارهای مدیریتی معرفی کرده 15گاه هاروارد آن را به عنوان یکی از به گونه ای که دانش

(. کارت امتیاز متوازن عبارت است از یک فرایند کاربردی و پیشرفته برای بهبود و 42، ص1393است)لشکربلوکی،

ارزیابی شده و بازخورد اجرای فرایند برنامه ریزی عملیاتی و راهبردی شرکت که از طریق آن پیشرفت برنامه ها 

فرایند کارت  (.349،ص1390مناسب برای عکس العمل صحیح و به موقع فراهم می گردد)رضائیان، گنجعلی،

سازمان  .استامتیازی متوازن می تواند ابزاری بسیار گرانبها برای مدیران دولتی جهت دگرگون ساختن سازمان ها 

 ن نسبت به مخارج ان بیشتراستآخی به این امر دارند که  عواید اعتقاد راس را به کار می گیرند  BSCهایی که 

 .   (2،ص2010)رویدریگوز و همکاران،

                                                           
1 Kaplan, & Norton 
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 هم آوردنا فرافعالیتهای ورزش دانشجویی به عنوان بخشی از فرآیند ورزش تعلیم و تربیت در پی آن است که ب

ار سالم قر قابتیقعیت های تفریحی و رزمینه های الزم و ایجاد محیط و فرصت مناسب، کلیه دانشجویان را در مو

مین وح تاردهد و با پاسخگویی به نیازهای اساسی آنان، برنامه هایی برای تقویت جسم، همگام با پرورش 

ی، دانشجوئ ورزش های فوق برنامه ضمن پرکردن اوقات فراغت، در تشکیل تیم های (.1390کند)حمیدی،

 وده تابهکمک نم رافات اخالقی واجتماعی احتمالی به آنهاانحگونه مصونیت دانشجویان ازهر رگزاری مسابقات وب

ضعیت فرهنگی بهبود و، دستیابی به جامعه سالم. (1390)تجاری و همکاران، اجتماع گردند ی سالمت وارد عرصه

انشجویی رزش دوو اخالقی کشور و بهبود وضعیت نیروی کار جهت افزایش بهره وری و تولید از رویکردهای کالن 

 .(1391باشد)جوادی پور،  است که اصلی ترین رویکرد آن افزایش سطح سالمتی می

عملکرد  وبخشی نظر به اهمیت فرایند مدیریت استراتژیک و  نتایج مستنتج از آن در جهت افزایش کارایی، اثر

 و انیمدیریت ورزشی و با توجه به اهمیت و نقش این حوزه در جهت گسترش و توسعه سالمت جسمانی، رو

حقق مشگاه اجتماعی دانشجویان دانشگاه، هدف از این تحقیق تدوین الگوی اجرایی استراتزی های ورزش دان

 اردبیلی می باشد.

 فرضیات و سواالت تحقیق 1-3

  چگونه است؟ورزش دانشگاه محقق اردبیلی نقشه استراتژیک 

  کدامند؟اهداف استراتژیک ورزش دانشگاه محقق اردبیلی 

  کدامند؟دانشگاه محقق اردبیلی سنجه های ورزش 

  کدامند؟اهداف کیفی ورزش دانشگاه محقق اردبیلی 

  ؟کدامنداقدامات و ابتکارات ورزش دانشگاه محقق اردبیلی 

 هدف از اجرا 1-4

  طراحی و تهیه نقشه استراتژیک ورزش دانشگاه محقق اردبیلی بر اساس مدلBSC  وISM 
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 قق اردبیلی تعیین اهداف استراتژیک ورزش دانشگاه مح 

  تعیین سنجه های ورزش دانشگاه محقق اردبیلی 

  تعیین اهداف کیفی ورزش دانشگاه محقق اردبیلی 

  تعیین اقدامات و ابتکارات ورزش دانشگاه محقق اردبیلی 

 

 تعاریف مفهومی  1-5

 هب سازمان برای مزیت کسب امکان که است مدت دراز در سازمان برای چارچوبی و رهنمود:  2راهبرد -

 می ممکن را ذینفعان انتظارات برآوردن و بازارها نیاز تامین متغیر، محیط در منابع بندی ترکیب وسیله

 (.51، ص1390بیگی،  حسن)کند 

 بیانیه این. برسد آن به آینده در خواهد می سازمان که است مختصر و کوتاه ای بیانیه:  3انداز چشم بیانیه -

 گزاره ارائه از است عبارت انداز چشم سند. باشد شعار یا پیام کی آرمانی، هدف یک سند، یک تواند می

 یادگیری فرایندهای به و آگاهانه عمل به که ای گونه به هاگزاره تفسیر و آینده درباره خردمندانه هایی

 (.181-182 ص ،1390بیگی،  حسن)دهد  جهت آینده های چالش به پاسخگویی نحوه و جمعی

 چیزی آن بیان. سازد می متمایز مشابه های سازمان از را سازمان یک که است سندی:  4ماموریت بیانیه -

 دستیابی و راهبردی مسیر حفظ اصول، به التزام سازمان، های فعالیت دهی جهت و هدایت برای که است

 (.191ص ،1390بیگی،  حسن)است  ضروری و الزم اهداف به

 تحقق رایب را سازمان فعالیت کالن های حوزه که است مقاصدی پذیر سنجش و کلی بیان: سازمان هدف -

 (.221ص ،1390بیگی،  حسن)نماید  می تعقیب آن انداز چشم و رسالت

                                                           
2 strategy 
3 Vision statement 
4 Mission statement 
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 داده قرار هدف درازمدت در را آن به بخشیدن تحقق سازمان که است نتایجی بیانگر: راهبردی اهداف -

، 5والترمن)بخشد  می جهت و داده شکل است، آینده به معطوف که را سازمان عملیات اجرای و است

 (. 115 ص ،2002

 اجتماعی عوامل)ماکرو  محیط در پویا روندهای و نیروها پیچیده تعامل از است عبارت: سازمان محیط -

 که( رقابتی عوامل و صنعت خاص، بازار) میکرو محیط و( فناوری و قانونی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی،

 (.165 ص ،1994، 6ویلسون)گذارند  می اثر سازمان داماتاق و ها سیاست راهبردها، اهداف، بر مستقیما

 در منفی تاثیر موجب که است سیستم داخلی تنگناهای و ها محدودیت مجموعه: سازمان7ضعف نقاط -

 از عبارتند نقاط این(. 297 ص ،1390 بیگی، حسن)شود  می ها آن تحقق عدم یا و اهداف به وصول

 یک عملکرد اثربخشی کاهش به منجر که ها توانایی و ها، رتمها منابع، در کمبودها یا ها محدودیت

 (287ص ،1390مرادی، )شوند  می موسسه

 فراهم نظر مورد راهبرد اجرای در را بیشتری تسهیالت که داخلی عوامل کلیه به: سازمان8قوت نقاط -

 کارایی معد یا ها محدودیت بنابراین(. 297 ص ،1390 بیگی، حسن)شود  می گفته قوت نقاط نمایند،

 یا شرکت یک آمیز موفقیت عملکرد برای جدی موانعی که ها توانایی و ها، مهارت منابع، از استفاده در

 ص ،1388رابینسون،  و پیرز)شوند  می شناخته ضعف عنوان به کنند، می ایجاد رقابت بازار در سازمان

156 .) 

 ها آن به کمک که هستند سیستم از ونبیر شرایط و ها پدیده عناصر، عوامل، کلیه: سازمان های9فرصت -

 میان از یا کرد کنترل را تهدیدات و داد کاهش را ها آسیب و ها ضعف ساخت، محقق را اهداف توان می

 های موقعیت توان می را ها فرصت لذا(. 309 ص ،1390بیگی، حسن)کرد  مقابله ها آن با یا و برداشت

 (. 156 ص ،1388بینسون، را و پیرز)دانست  شرکت محیط در مهم و مطلوب

                                                           
5 Waterman 
6 Wilson 
7 weakness 
8 strength 
9 opportunities 



14 

 

 کنترل از خارج و سازمان خواسته خالف بر محیطی عوامل که است وضعیتی برایند: سازمان10تهدیدهای -

 موسسه برای زیان یا خطر آشفتگی احتمال و نیست مطلوب امور روند حیث این از و کنند می عمل آن

 محیط در مهم اما نامطلوب های موقعیت تهدیدها بنابراین(. 309 ص ،1390بیگی، حسن)دارد  وجود

 و پیرز)کنند  می ایجاد شرکت نظر مورد آینده یا جاری موقعیت اساسی برای موانعی که اند شرکت

 (. 156 ص ،1388رابینسون، 

 لعوام از یک هر یافته نظام شکل به که است مفیدی و مختصر تحلیلی مدل:  SWOT تحلیل مدل -

 حرفه نیکنو موقعیت با متناسب های استراتژی و کرده اساییشن را تهدیدها و ها فرصت ضعف، قوت،

 (.246 ص ،1382همکاران،  و احمدی علی)سازد  می منعکس را بررسی مورد

باشد  می کالن سطح در سیستماتیک تغییر برای سازمان کل آمادگی از دائمی حالتی: راهبردی آمادگی -

 (.24،ص2006همکاران،  و 11کوه) 

 سازمان ماموریت پیگیری و تعقیب برای سازمان مدیران که است ترکیبی اعمال شامل: استراتژی تدوین -

 و فروزنده)نمایند  اتخاذ دارند قصد یا و نموده اتخاذ خود، مالی و استراتژیک اهداف به رسیدن و

 مشخص، اهداف تعیین شرکت، ماموریت تعریف شامل استراتژی تدوین بنابراین(. 1392همکاران، 

 ،1392ویلن،  و هانگر)است ( خط مشی)سیاست  به مربوط رهنمودهای تعیین و ها یاستراتژ طراحی

 هایی فعالیت انجام و تصمیمات اخذ منظور به مند نظام است تالشی استراتژیک ریزی برنامه(. 24 ص

 ؛1947 برایسون،)پردازد  می سازمان اقدامات چرایی و چگونگی و ماهیت دهی شکل به که بنیادی

 (.187 ، ص2010 ،13بوین و واکر ؛2، ص2014، 12رتولو و لونگو ؛321ص ، 2014 گلسا و گبهارد

 ، معلولی و علت روابط از ای رشته پیوند با طرف یک از که است ابزاری( : BSC) متوازن امتیاز کارت -

 از پیوسته و همسو ای مجموعه به راهبرد تبدیل وسیله به دیگر طرف از و کند می بازگو را شرکت راهبرد

                                                           
10 treatments 
11 Koh 
12 Longo& Rotolo 

13 Boyne & Walker 
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 می فراهم کارکنان به را سازمان راهبرد القای و درك امکان پذیر سنجش و فهم قابل عملیاتی اهداف

 (.180 ص ،1390مرادی،) کند

اهداف هستند.به عبارتی،  استراتژی ساختمان هایاهداف استراتژیک:اهداف استراتژیک، بلوك -

-برای دوره زمانی کوتاه مدت تدوین میباشند و معمواًل ها میاجزای عملیاتی استراتژیاستراتژیک، 

شوند. مالی و غیر مالی هستند. گذشته و آینده را در نظر می گیرند. کوتاه مدت و بلند مدت را شامل 

 (. 1388شوند )ابراهیمی، محسنی، می

هت جرد که ها را می توان به طور مشخص استانداردهایی قابل تبدیل به کمیت تعریف کسنجه: سنجه -

-می فاده قرارد استالعات مربوط به عملکرد و ارزیابی آن در مقایسه با نتایج مورد انتظار مورتبادل اط

ین ترتیب د. به اهای مورد انتظار هستنها ابزارهایی جهت پیشبرد فعالیتگیرند. به عبارت دیگر سنجه

اه شده و ، آگندهمه کارکنان از مسیری که باید به منظور مشارکت در تحقق اهداف کلی سازمان بپیمای

رار قیران ابزاری جهت تعیین میزان پیشرفت سازمان در جهت تحقق اهداف استراتژیک در اختیار مد

 گیرد.می

طلوب کرد ماهداف کمی:اهداف کمی نمایانگر سنجه های عملکرد در نقطه ای در آینده)یعنی سطح عمل -

هدفی  برابر عملکرد سازمان را درسازمان در آینده (هستند.به عبارت دیگر با اهداف کمی می توان 

ه یاز بنبرای یک دوره زمانی مشخص و معین ارزیابی کرده یا بتوان یک هدف بلندمدت تر را که 

 عملکرد وتالش بیشتری دارد، توسعه داد.

اف کمی، ه اهدباقدامات:اقدامات برنامه ها،فعالیتها و طرح هایی هستندکه سازمان را برای دستیابی  -

 (.1386دت و استراتژی هدایت می کنند.)نیول پل آر،بلند م اهداف

 نشان و داده نمایش معلولی و علی روابط یک در را سازمان های استراتژی کند می تالش: راهبردی نقشه -

 شخصی عملیات و گیری اندازه قابل اهداف به گام به گام تواند می سازمان های استراتژی چگونه که دهد

تفویضی،  و غفاریان)شوند  تبدیل کنند، دنبال باید سازمان کارکنان حتی و سازمانی واحدهای که



16 

 

 استراتژی، چگونه دهد نشان تا کند می فراهم چارچوبی استراتژی نقشه بنابراین(. 188 ص ،1393

 (.60، ص1393لشکربلوکی، )می سازد  مرتبط ارزش خلق فرایند به را سازمان نامشهود های دارایی

 تعاریف عملیاتی  1-6

 ر اساسب که  ورزش دانشگاه محقق اردبیلیرنامه استراتژیک: عبارت است از جهت و مسیر آینده ب -

ن تدوی یشورای راهبر، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرسنجی از اسناد باالدستیمدارك و مستندات، 

 گردید.

 .ین گردیدواست که در شورای راهبردی تد ورزش دانشگاه محقق اردبیلی مطلوب دورنمای: انداز چشم -

ک افق یدر  لیورزش دانشگاه محقق اردبییانیه چشم انداز: عبارتند از آرزوها یا خواسته های آتی ب -

دبیات امطالعه  که بر اساس اطالعات حاصل از وضعیت موجود، )برنامه ششم توسعه(ساله 5زمانی 

 باالدست و نظرات اعضای شورای راهبردی تعیین گردید. اسنادپیشینه، 

 وین گردید.است که در شورای راهبردی تد ورزش دانشگاه محقق اردبیلی  وجودی ی فلسفه: ماموریت  -

ش ورز: عبارت است از بررسی و شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای SWOTتحلیل  -

ینفعان ی از ذکه با بررسی اسناد و مدارك، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرسنج دانشگاه محقق اردبیلی

 .گردیدو نخبگان انجام اصلی 

سناد و ررسی ابکه با  ورزش دانشگاه محقق اردبیلینقاط قوت: عبارتند از فعالیت مثبت و منابع مفید  -

 .گردیدمدارك، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرسنجی از ذینفعان اصلی و نخبگان تعیین 

ا بررسی که ب یمحقق اردبیل ورزش دانشگاهیا فقدان منابع مورد نیاز  کاستیهانقاط ضعف: عبارتند از  -

 .ردیدگاسناد و مدارك، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرسنجی از ذینفعان اصلی و نخبگان تعیین 

با  که بیلیورزش دانشگاه محقق اردعوامل مثبت محیط بیرونی  فرصت ها: عبارتند از پتانسیل ها و -

 ردید.گعیین تفعان اصلی و نخبگان بررسی اسناد و مدارك، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرسنجی از ذین
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محقق  نشگاهورزش داتهدیدها: عبارتند از عوامل منفی محیط بیرونی که مانع حرکت، رشد و بالندگی  -

ان لی و نخبگان اصبوده و با بررسی اسناد ومدارك، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرسنجی از ذینفع اردبیلی

 .گردیدتعیین 

که از  لیاردبی ورزش دانشگاه محققز جایگاه هر یک از دفاتر سه گانه عبارت است اموقعیت استراتژیک: -

ورای شو نظر سنجی از نخبگان و اعضای  تجزیه و تحلیل هم زمان عوامل درونی و بیرونیطریق 

 گردید.تعیین راهبردی 

 در ماتیکسیست تغییر برای ورزش دانشگاه محقق اردبیلی آمادگی از دائمی حالتی: راهبردی آمادگی -

 باشد. می کالن سطح

هداف ادن به جهت رسی ورزش دانشگاه محقق اردبیلیاستراتژی: عبارتند از شیوه هاو راهبردهای ویژه  -

  تعیین گردید.SWOTبا توجه به تحلیل که  بلند مدت 

، اعضای نظرانکارت امتیازی متوازن:یک ابزار مدیریتی است که درآن با استفاده از دیدگاههای صاحب -

 تماعی،را در سه منظر اج ورزش دانشگاه محقق اردبیلیردی و تیم تحقیق استراتژی شورای راهب

 فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد به عمل تبدیل نموده است.

خبگان نازذینفعان اصلی و  نظرسنجی اهداف استراتژیک:بلوکهای ساختمان استراتژی بوده که با -

 .سنجه های عملکرد تبدیل نموده اندرا به  ورزش دانشگاه محقق اردبیلیاستراتژی  

ز اسنجی سنجه ها:معیارهایی قابل تبدیل به کمیت می باشند)تعداد،میزان ،شدت،شاخص(که با نظر -

 دبیلیحقق ارمورزش دانشگاه نخبگان ،شورای راهبردی و تیم تحقیق  جهت مقایسه با نتایج مورد نظر 

 تعیین گردیدند.

د در ا تعدایبرای آینده )تعیین میزان  انشگاه محقق اردبیلیورزش داهداف کمی:سطح عملکرد مطلوب  -

 هر سال ازبرنامه( که توسط شورای راهبردی و تیم تحقیق تعیین گردید.



18 

 

گاه محقق دانش ورزشاقدامات و ابتکارات: فعالیتهای اجرایی مورد نیاز جهت  تحقق اهداف و آرمانهای  -

 راهبردی و تیم تحقیق تعیین گردید. بوده که با نظرسنجی از نخبگان ،شورای  اردبیلی

ی تواند به مچگونه  ورزش دانشگاه محقق اردبیلیشمای کلی است که نشان می دهد  :نقشه استراتژی     -

 د. وسیله یک مجموعه به هم پیوسته به اهداف تعیین شده در ماموریت و چشم انداز دست یاب

 

 

 استراتژی  1-7

برنامه، روش یا مجموعه ای از اعمال طراحی شده برای دستیابی به  ( استراتژی یک2015) 14به عقیده گرنت

هدف یا اجرا است. در حقیقت استراتژی شامل تعیین اهداف بلندمدت  و اهداف سرمایه گذاری و سازگاری 

 چارچوبی و (. استراتژی رهنمود16واحدهای عملیاتی و تخصیص منابع مورد نیاز برای انجام این اهداف است )ص

 محیط در منابع بندی ترکیب وسیله به سازمان برای مزیت کسب امکان که است مدت دراز در سازمان برای

 (.51، ص1390بیگی،  حسن)کند  می ممکن را ذینفعان انتظارات برآوردن و بازارها نیاز تامین متغیر،

 فیت تصمیمقویت کی( استراتژی به مدیریت موثر سازمان کمک می کند. اول به وسیله ت2015به عقیده گرنت )

دمدت ف بلنگیری، دوم به وسیله هماهنگی تسهیالت و منابع و سوم به وسیله تمرکز سازمان بر تعقیب اهدا

 (.16)ص

( معتقدند که استراتژی مجموعه ای از اقدامات هماهنگ، خالقانه و پایدار که برای غلبه 1393) 15سوال و کوتوریر

 (. 2نند، طراحی شده است )صبر یک یا چند چالش که ارزش ایجاد می ک

                                                           
14 Grant 
15 Sola & Couturier 
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 تفکر استراتژیک: 1-8

ه بی رسیدن ش براتفکر استراتژیک توانایی ابداع اقدامات عملی است که قابلیت غلبه بر چالش های اصلی در تال

و عملکرد دارد.  (. تفکر استراتژیک سهم قابل توجهی در بهره وری36هدف باالتر را دارند)سوال و کوتوریر، ص 

یک استراتژ .تفکرتژیک جزء اساسی است که مهارت ها و انگیزش را تبدیل به افزایش بهره وری می کندتفکر استرا

کر د. تفبرای زمانی است که پیچیدگی و نااطمینانی زیاد باشد و خطرات و پاداش ها قابل مالحظه هستن

اسد و ا را بشنهاده تا انبوه د استراتژیک ، قدرت ذهن را با استفاده از فرایند استراتژیک تحت کنترل درمی آورد

 (.28نشان دهد کدام چالش ها باید حل شوند و سپس راه حل ایجاد کند.)ص

 مدیریت استراتژیک 1-9

مرحله ای ساده و  5( معتقدند مدیریت استراتژیک را می توان به عنوان یک فرایند 2007)16کامی و رابینسون

زی، و ارزیابی دانست. این روند در شکل زیر مشخص شده است. متشکل از آماده سازی، تشخیص، اهداف، برنامه ری

 به منظور ایجاد یک برنامه ریزی استراتژیک، شما و هیات اجرایی خود باید به چند سوال اساسی زیر پاسخ دهید:

 وضعیت چگونه است؟

 اهداف شما چیست؟

 چگونه می توانید اهداف خود را محقق سازید؟

 (1کرده اید؟ )شکل آیا به اهداف خود دست پیدا 

                                                           
16 Camy & Robinson 
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 وولیت ها یف، مسئنشان می دهد چطور یک برنامه استراتژیک می تواند توسعه یابد. برای این منظور وظا 1جدول 

 (2007چارچوب زمانی هر وظیفه مشخص شده است )کامی و رابینسون،

 چگونگی توسعه برنامه استراتژیک -1 جدول

 چارچوب زمانی مسئولیت شخص وظیفه

ش نویس اهداف، و توسعه تهیه پی

فرایند برنامه ریزی استراتژیک )چه 

کسی، چه چیزی، چه زمان، کجا، 

 چطور(

استخدام مشاور خارج از سازمان )در 

 صورت لزوم(

رهبر داخلی یا مسئول کمیته برنامه 

 ریزی استراتژیک

 آغاز فرایند

 از فراینددر اسرع وقت پس از آغ رهبر داخلی و کمیته موافقت فرایند و بودجه 

 (2007) چرخه مدیریت استراتژیک ، کامی و رابینسون -1 شکل
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جمع آوری و تحلیل اطالعات)اسکت 

محیطی، گزارش ارزیابی ها، 

 سهامداران، دروندادها(

آماده کردن گزارش برنامه ریزی و 

 پیشنهادات

رهبر داخلی و کمیته و مشاور 

 خارجی)اگر نیاز شد( 

 ماه  6الی  3

آوری  ماه پس از جمع 6الی  3 رهبر داخلی یا مشاور خارجی ارائه گزارش اولیه 

 اطالعات

بحث در مورد گزارش و انجام 

 اصالحات مورد نیاز در هیات مدیره

در جلسه هیات مدیره زیر پیش  هیات اجرایی)شورای راهبری(

 نویس گزارش

 تصویب برای نهایی گزارش ارسال

 عمومی مجمع مدیره/ هیئت توسط

 مشاور کمیته یا داخلی رهبر

 .خارجی

 ماه 3حداکثر 

 

( معتقدند که فرایند مدیریت استراتژیک از تحلیل استراتژی )تحلیل داخلی و خارجی( 2015ن )و همکارا 17هوی

آغاز شده، با استفاده از ماموریت، چشم انداز و اهداف هدایت شده، سپس استراتژی توسعه پیدا کرده، پیاده سازی 

 (.2شده و در نهایت ارزیابی می شود )شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Hoye 
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Designing Administrative model of sport strategies of Mohaghegh 

Ardabili University 

 

 

    The purpose of this study was to Designing Administrative model of sport 

strategies of Mohaghegh Ardabili University. Research method was Descriptive 

survey and applied of goal view. The population consisted of Strategic Council of 

university sport. Strategic Council members include president and two affaire  of the 

University, manager and two experts of physical education management, and 3 

members of the faculty of physical education.To designing a strategy map was used 

methods of Interpretive Structural Modeling (ISM) . sport strategies of university 

Was determined in Strategic Council meeting and Was set in the matrix in the form 

of a questionnaire, then was given to research samples. Interpretive Structural Model 

is a Interactive learning process where a set of different elements and structure are 

related to each other in a comprehensive and systematic model. The final model 

showed relationship between strategic goals in four levels . To designing the 

Administrative model, strategic goals are translated into measures, quantitative 

targets, and initiatives and initiatives using the BSC (Balanced Scorecard) model 

based on the strategy map. 

 

Key words: strategy map, physical education , sport, Interpretive Structural 

Modeling, Mohaghegh Ardabili University, Administrative model 
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