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  چكيده

روش تحقيق حاضر توصيفي و با . هدف از تحقيق حاضر تدوين برنامة راهبردي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي است

جامعة آماري تحقيق، مديران و . وع تحقيقات كاربردي بودتوجه به موضوع در حيطة مطالعات راهبردي و از لحاظ هدف از ن

هاي مراكز دانشگاهي كارشناسان ادارة كل تربيت بدني دانشگاه آزاد اسالمي، مديران و كارشناسان منتخب تربيت بدني دانشكده

نمونة . ني دانشگاه آزاد بودهاي ادارة كل تربيت بددانشگاه آزاد اسالمي و اعضاي هيأت علمي رشتة تربيت بدني آگاه به فعاليت

هاي باز ابزار تحقيق، پرسشنامه. شمار انتخاب شدندصورت كلعلت محدود بودن جامعة آماري بهنفر بودند كه به 94آماري تحقيق 

ضريب روايي پرسشنامه توسط چند تن از استادان و پايايي پرسشنامة بسته با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ و با . و بسته بود

وتحليل و پس از تجزيه. ها و تهديدها از آزمون فريدمن استفاده شدها، فرصتها، ضعفبندي قوتبراي اولويت. تأييد شد 83/0

آزاد اسالمي   تشكيل ماتريس ارزيابي هريك از عوامل خارجي و داخلي، مشخص شد كه جايگاه راهبردي ورزش دانشجويي دانشگاه

  .قرار داشت و راهبردهاي مطلوب آنها ارائه شد) WO(كارانه در منطقة محافظه

 
  هاي كليديواژه

  .راهبرد، ورزش دانشجويي، دانشگاه آزاد اسالمي
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  مقدمه

ريزي، كنترل كند، بدون برنامهآورد كه كنترل را آسان ميوجود ميريزي، اهداف و استانداردهايي را بهبرنامه
توان در داليلي چون تعيين مسير، كاهش تأثير تغييرات، ريزي را ميبنابراين لزوم برنامه). 1(مؤثر ممكن نيست 

). همان منبع(وجو كرد به حداقل رساندن ضايعات و اضافات و ايجاد استانداردهايي براي تسهيل كنترل جست
ات هاي دقيق امكان ادامة حيريزياند كه بدون برنامهها و مؤسسات اداري امروز، به حدي پيچيده شدهسازمان
هاي ورزشي همانند هر ريزي در سازمانبرنامه. هاي ورزشي نيز از اين مقوله مستثنا نيستندسازمان. ندارند

 ريزي در سازمان ورزشي موجب در حقيقت، برنامه. رودشمار ميترين وظيفة مديريت بهسازمان ديگري، مهم

. ريزي شودنحوة دستيابي به آن اهداف طرح هاي گروهي تعيين شده وها و تالششود تا اهداف همة فعاليتمي
دستيابي به حلقة ارتباطي مناسب بين سازمان و راهبرد، ساختار و فرايندهاي آن سازمان آثار مثبتي بر عملكرد 

  ).2(آن دارد 

ريزي راهبردي برنامه) 2005(نظر بويد به. كنندريزي راهبردي بيشتر استفاده ميها از برنامهامروزه سازمان
گيري، ، ايجاد چارچوبي معتبر براي تصميمبهبود عملكرد مالي و استفادة مؤثر از منابعسبب كنترل بيشتر سازمان، 

كسب بازخورد و ارزيابي ميزان پيشرفت سازمان، وحدت و يكپارچگي سازمان با ايجاد ديدگاه مشترك و توسعة 
  ).16(شود كار گروهي مي

 ايند ورزش تعليم و تربيت در پي آن است كه با فراهم آوردن عنوان بخشي از فرورزش دانشجويي به

هاي تفريحي و رقابتي سالم قرار هاي الزم و ايجاد محيط و فرصت مناسب، كلية دانشجويان را در موقعيتزمينه
. هايي براي تقويت جسم همگام با پرورش روح تأمين كنددهد و با پاسخگويي به نيازهاي اساسي آنان، برنامه

يفة دانشگاه آزاد اسالمي و ديگر مؤسسات آموزش عالي كشور، تأمين نيروي انساني متخصص، آموزش و وظ
  ).6(ارتقاي علمي و نظري دانشجويان است 

ترين اقدامات براي انجام رسالت و مأموريت ادارة كل تربيت بدني دانشگاه آزاد اسالمي و يكي از مهم
ريزي راهبردي به اين سازمان كمك برنامه. ريزي راهبردي استنامههاي آن، استفاده از براثربخشي فعاليت
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) 1998(نظر برايسون به. خواهد كرد تا بتواند موقعيت دروني سازمان را در محيط متالطم و متغير، حفظ كند
  .كندبيني تغييرات محيطي در پاسخ مؤثر به آنها كمك ميها در پيشريزي راهبردي به سازمانبرنامه

ها و راهبردهاي تدوين اهداف كالن، سياست«در تحقيقي با عنوان ) 1387(، الهي و اكبري يزدي حميدي
هاي سراسري كشور را ارائه كردند كه شامل ، راهبردهاي ورزش دانشجويي دانشگاه»ورزش دانشجويي كشور

دانشجويي و تقويت هاي ورزشي تخصصي و ها، فدراسيون ملي و انجمنواگذاري اختيارات اجرايي به دانشگاه
سيف پناهي . بود... نظام كارآفريني و نهضت داوطلبي ورزش دانشجويي با تكيه بر دانشجويان تربيت بدني و 

به » طراحي و تدوين راهبرد توسعة ورزش قهرماني استان كردستان«در تحقيقي با عنوان ) 1388(شعباني 
و بلندمدت توسعة ورزش قهرماني، افزايش تعداد مربيان  مدتريزي كوتاهراهبردهايي مثل طراحي و تدوين برنامه

  ). 9(اشاره كرد ... هاي تربيت بدني و ورزش و و داوران و علمي كردن فعاليت

، به »هاي استعداديابي در ورزش قهرماني كشورشناسايي استراتژي«در تحقيقي با عنوان ) 1388(حسيني 
برنامة راهبردي كميتة ملي ) 1387(زاده خسروي. رداختتعيين راهبردهاي توسعة ورزش قهرماني كشور پ

انداز و راهبردهاي الزم براي تدوين برنامة راهبردي كميتة ملي را جمهوري اسالمي ايران و بيانية رسالت و چشم
مأموريت جديدي براي فيزو مطرح كرد كه از طريق آن اهداف سازمان ) 2003(مجمع عمومي فيزو . تدوين كرد

ورزشي  –هاي تفريحي در مأموريت فعاليت. ارائه دادند 2005جريان يابد و راهبردهايي تا سال  توانستمي
دانشگاهي، عبارت است از حفظ هاي تفريحي و درونهاروارد، وظيفة مدير اجرايي ورزش –دانشگاه ورزش آمريكا 

اب و رقابتي باشد تا جايي كه از طريق هاي بالقوة ورزشكاران به اندازة كافي جذاي كه براي توسعة پتانسيلبرنامه
دانشگاهي شوراي راهبردي ورزش بين. هاي تفريحي در اوقات فراغت، زندگي سالم را ترويج كندتمرين و فعاليت

انداز و دانشگاهي را ارائه كرد كه شامل مأموريت و چشمبرنامة راهبردي ورزش بين) 2005 – 2009(كانادا 
راهبردهاي فعاليت جسماني و ورزشي دانشگاه كينگ استون . ه تفكيك اهداف استهاي راهبردي بدستورالعمل

هايي از شركت در ورزش و فعاليت جسماني از طريق درك بهتر نياز جامعه، تشخيص شامل بهتر كردن سطح
ران و طور صحيح براي ورزشكاجانبه بهموانع شركت كردن و غلبه بر آنها و توسعة برنامة حمايتي متمركز و همه

  .جذب افرادي با استعدادهاي ورزشي در دانشگاه است
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ها و ريزي راهبردي ورزش دانشجويي، بيشتر دانشگاهباتوجه به تحقيقات انجام گرفته در زمينة برنامه
برنامه، براي جذب مأموريت و راهبردهايي براي بهتر كردن ورزش دانشجويي و فوق  مؤسسات عالي موفق بيانية

  .انشجويان به ورزش و تفريحات سالم دارندهرچه بيشتر د

ها براي بهبود ورزش هاي معتبر كشور مانند ديگر دانشگاهعنوان يكي از دانشگاهدانشگاه آزاد اسالمي به
چرا كه اين . انداز و بيانية مأموريت نياز داردريزي راهبردي و مشخص بودن چشمبرنامه، به برنامهدانشجويي فوق

رشتة  43هاي فرهنگي ورزشي كشور در سطح خاورميانه است و در ترين باشگاهيكي از بزرگدانشگاه، داراي 
ورزشي در دو بخش خواهران و برادران فعاليت دارد و تاكنون موفق به كسب عناوين مختلف قهرماني در سطح 

  ).10(مسابقات ليگ برتر كشور شده است 

هاي ورزشي، وجه به استعدادهاي چشمگير در بيشتر رشتهمسئلة اصلي اين است كه دانشگاه آزاد اسالمي بات
تاكنون نتوانسته است جايگاه مطلوبي در زمينة ورزش همگاني و آموزشي در كشور پيدا كند كه به احتمال زياد 

باتوجه به موارد . يكي از داليل مهم اين مسئله، نبود برنامة راهبردي مطلوب توسعة ورزش دانشجويي است
ها و تهديدات در زمينة ورزش دانشجويي ها و همچنين فرصتها و ضعفدنبال شناسايي قوتهمذكور محقق ب

منظور بهبود و توسعة ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي است و باتوجه به اين موارد راهبردهاي مطلوب را به
  .ارائه كند) برنامه و همگانيفوق(

  

  روش تحقيق

 نحوة . بردي و باتوجه به موضوع در حيطة مطالعات راهبردي استروش اين پژوهش از نظر هدف كار

تحليلي است كه اطالعات مورد نياز آن از طريق  –ها به شكل ميداني و به روش توصيفي آوري دادهجمع
ساخته كه روايي آن توسط چند تن از استادان و پايايي پرسشنامة دوم از اي و پرسشنامة محققمطالعات كتابخانه

در اين تحقيق از سه پرسشنامه استفاده . تأييد شده بود، گردآوري شد) درصد 83(روش آلفاي كرونباخ  طريق
ها و تهديدهاي مقدماتي فراروي ها، فرصتها، ضعفاز پرسشنامة باز اول براي تعيين بيانية مأموريت و قوت. شد

آمده، تهيه شده دستهاي بهتوجه به دادهورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي و از پرسشنامة بستة دوم كه با
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دست آوردن امتياز كلي عوامل داخلي و عوامل خارجي ها و از پرسشنامة سوم براي بهبندي گويهبود، براي اولويت
هاي منظور تعيين موقعيت راهبردي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي استفاده شد، همچنين از روشبه

نفر از مديران و كارشناسان ادارة  94نمونة آماري پژوهش، . ها استفاده شدوتحليل دادهيهكمي و كيفي براي تجز
هاي منتخب مراكز دانشگاهي كل تربيت بدني دانشگاه آزاد اسالمي، مديران و كارشناسان تربيت بدني دانشكده

دارة كل تربيت بدني دانشگاه هاي ادانشگاه آزاد اسالمي و اعضاي هيأت علمي رشتة تربيت بدني آگاه به فعاليت
بندي براي استخراج و دسته. علت محدود بودن جامعة تحقيق، نمونه برابر جامعه در نظر گرفته شدبه. آزاد بودند

براي ارائة . استفاده شد α=  05/0در سطح معناداري  SPSS 5/11افزار آوري شده، از بستة نرماطالعات جمع
. راواني و تعيين ميانگين استفاده شد و نتايج از طريق جداول نشان داده شدهاي فاطالعات توصيفي از شاخص

ها، بندي قوتمنظور رتبهآمده از پرسشنامة باز اوليه بهدستهاي بهبندي فريدمن، گويهبا استفاده از آزمون رتبه
از طرح  SWOTت نهايي بندي، فهرسبا تعيين رتبه و اولويت. بندي شدندها و تهديدها، اولويتها، فرصتضعف

ها حذف يا تعديل و در جلسات مذكور استخراج شد و در اين جلسات بعضي از گويه SWOTفهرست مقدماتي 
 پس از اين مرحله از تحقيق و رسيدن به فهرست نهايي . اضافه شد SWOTها نيز به فهرست بعضي گويه

ارزيابي عوامل محيط دروني ورزش دانشجويي هاي  ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي كشور، براي گويه
ها در يك ها و ضعفدر اين ماتريس، قوت. دانشگاه آزاد اسالمي از ماتريس ارزيابي عوامل دروني استفاده شد

ضرب شدت عامل در ضريب اهميت، امتيازبندي شدند تا  ستون ماتريس قرار گرفتند و با استفاده از حاصل
  .شگاه آزاد اسالمي در مجموع به لحاظ عوامل دروني داراي قوت است يا ضعفمشخص شود ورزش دانشجويي دان

براي ارزيابي عوامل محيط بيروني ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي از ماتريس ارزيابي عوامل بيروني 
ضرب  اصلها و تهديدها در يك ستون ماتريس قرار گرفتند و با استفاده از حدر اين ماتريس، فرصت. استفاده شد

شدت عامل در ضريب اهميت، امتيازبندي شدند تا مشخص شود كه ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي در 
  .مجموع به لحاظ عوامل بيروني داراي فرصت است يا تهديد

ها و بيشتر شود و در قسمت شدت عامل، به قوت 1شايان ذكر است كه جمع ضرايب اهميت نبايد از 
هاي مهم عدد ها و قوتهاي فرصتبراي گويه. داده شد 1و  2ها و تهديدها رتبة و به ضعف 3و  4ها رتبة فرصت

  ).2(شد بايد عالمت زده مي 1ها و تهديدهاي بحراني عدد و براي ضعف 4
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دست آمد كه با استفاده از ضرب شدت اهميت در شدت عامل، امتياز كلي عوامل داخلي و عوامل خارجي به
 SWOTقرار داده شد و با روش تحليل ماتريس ) پنجرة راهبرد(ن عوامل دروني و بيروني در ماتريس همزما

  .ها استخراج شدندراهبردهاي متناظر با اين گويه) چارچوب سوات(

  

  هاي تحقيقنتايج و يافته

هبردي، اي و جلسات متعدد راها و مطالعات كتابخانهآمده از طريق پرسشنامهدستهاي بهبا استفاده از داده
  .انداز و بيانية مأموريت ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي تعيين شدچشم

  اندازچشم

 40هاي ورزش دانشجويي كه در پايان برنامه دستيابي به دانشگاهي فعال از طريق توسعه و ارتقاي فعاليت
 هاي كت كنند و در فعاليتبرنامة ورزشي مشارهاي فوقدرصد از دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي در فعاليت

  .هاي ورزشي برجسته سرآمد باشنددانشگاهي كشور با كسب موفقيتبين

  بيانية مأموريت

ارتقاي سطح سالمت جسمي، روحي، ارتقاي شخصيت، روحية شادي، وفاق و همكاري اجتماعي دانشجويان 
ار بخشيدن به نام دانشگاه آزاد هاي ورزشي و اعتبسازي اوقات فراغت آنان از طريق شركت در فعاليتو غني

  .عنوان حامي ورزش همگاني و قهرماني كشوراسالمي به

  ها و تهديدهاي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالميها، فرصتها، ضعفتعيين قوت

هاي تعيين ميانگين و تعيين رتبه، گيري از روشدر جلسات مذكور، با بهره SWOTفهرست مقدماتي 
اضافه  SWOTها نيز به فهرست ها حذف يا تعديل و بعضي گويهدر اين جلسات بعضي از گويه .بندي شداولويت

 بندي همراه اولويتشد كه در ادامه فهرست نهايي عوامل مؤثر بر ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي به

عنوان فهرست نهايي ، شش گوية قوت از بين نوزده گويه به1در جدول . ها در جداول  آورده شده استگويه
  .هاي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي آورده شده استقوت
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  فهرست نهايي قوت هاي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي  -1جدول 

  رتبه  انحراف استاندارد  ميانگين  عوامل  رديف

S1 12/17  71/0  47/2  وجود ادارة كل تربيت بدني در ساختار دانشگاه آزاد اسالمي  

S2   وجودنيروي كيفي، متخصص و با تجربه در ورزش بعضي از
  واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي

46/2  84/0  91/16  

S3  نوجود قهرمانان رشته هاي ورزشي و اختصاص سهمية رايگا 
  شهريه براي قهرمانان

34/2  78/0  39/6  

S4   منطقه اي و (كسب عناوين متعدد و قابل توجه در مسابقات
  )كشوري

31/2  69/0  30/16  

S5   برگزاري كارگاه ها و دوره هاي آموزشي ويژة منابع انساني ورزش
  دانشگاهي 

12/2  60/0  83/14  

S6  34/14  68/0  09/2  اعزام تيم منتخب دانشگاه آزاد به رقابت هاي بين المللي  

 

انشجويي دانشگاه هاي ورزش دعنوان فهرست نهايي ضعف، نه گوية ضعف از بين هفده گويه به2در جدول 
  .آزاد اسالمي آورده شده است

  فهرست نهايي ضعف هاي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي - 2جدول 

  رتبه  انحراف استاندارد  ميانگين  عوامل  رديف

W1 
كمبود امكانات و عدم تناسب نياز فضاهاي ورزشي با حجم برنامه و 

  زش دخترانكثرت ساعات آموزشي، به ويژه امكانات مربوط به ور
40/2  97/0  77/11  

W2 70/11  63/0  28/2  فقدان مربيان كارآزموده در مناطق محروم  

W3 
كمبود بودجه و ناچيز بودن جذب منابع مالي از ديگر سازمان هاي 

  دولتي و مردمي 
25/2  76/0  36/11  

W4  00/11  98/0  25/2  دانشجويي در پيشبرد اهداف ورزش 2و1عدم استفاده از واحدهاي عمومي  
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  فهرست نهايي ضعف هاي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي - 2ادامة جدول 
  رتبه  انحراف استاندارد  ميانگين عوامل  رديف
W5 فقدان نظام آماري و برنامة راهبردي در ساختار تربيت بدني

  دانشگاه آزاد اسالمي
31/2  06/1 88/10  

W6 مگاني درتقدم نگاه حرفه اي و قهرماني نسبت به ورزش ه
  ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي

12/2  87/0 53/10  

W7 كم توجهي به نيازها و عاليق ورزشي دانشجويان در تدوين
  برنامه هاي ورزشي 

90/1  58/0 66/9  

W8 نبود نظام مستمر نظارت و ارزيابي برنامه ها و فعاليت هاي
  تربيت بدني و اجراي آن در سطوح واحدهاي دانشگاهي

96/1  96/0 56/9  

W9 عدم تناسب ساختار تشكيالتي و نيروي انساني ادارة كل
  تربيت بدني با گستردگي وظايف و حجم عمليات اجرايي

81/0  64/0 73/8  

  

هاي ورزش دانشجويي عنوان فهرست نهايي فرصت، شش گويه فرصت از بين هفت گويه به3در جدول 
  .دانشگاه آزاد اسالمي آورده شده است

  فهرست نهايي فرصت هاي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي  - 3جدول 
  رتبه  انحراف استاندارد  ميانگين  عوامل  رديف

Q1 
وجود استادان برجستة تربيت بدني در گروه ها و دانشكده هاي

  تربيت بدني مراكز دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي
12/2  55/0  75/6  

Q2 
اي ادامة تحصيل قهرمانان مليحمايت مديران و وجود آيين نامه ه

  در دانشگاه آزاد
03/2  89/0  34/6  

Q3 
وجود پژوهشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي و گروه ها و دانشكدة

  تربيت بدني در مراكز دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي
12/2  70/0  25/6  

Q4 05/5 71/0  75/1 وجود فرهنگ ورزش و جذابيت  آن در بين دانشجويان جوان  

Q5 
ديد مثبت مسئوالن بلندپاية كشور و رؤساي مراكز دانشگاهي

  دانشگاه آزاد اسالمي به ورزش دانشجويي
71/1  85/0  86/4  

Q6 
همگن بودن جمعيت ورزش دانشجويي كشور و وجود استعدادهاي

  سرشار در جامعه 
62/1  83/0  52/4  
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ت نهايي تهديدهاي ورزش دانشجويي عنوان فهرس، هفت گويه تهديد از بين سيزده گويه به4در جدول 
  .دانشگاه آزاد اسالمي آورده شده است

  
  ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي  تهديدهايفهرست نهايي  - 4جدول 

  رتبه  انحراف استاندارد  ميانگين  عوامل  رديف
T1 20/10  33/0  87/4  اختالفات موجود بين بخش هاي مختلف آموزش عالي كشور  

T2 

رد درآمدزايي امكانات ورزشي مراكز و اختصاص حاكميت رويك
اماكن ورزشي فوق برنامه به دانشجويان تيم هاي تربيت بدني 

  دانشگاه
84/4  44/0  09/10  

T3 
ابهام موجود بروضعيت آيندة دانشگاه آزاد در وضعيت سياسي 

  كشور
78/4  42/0  73/9  

T4 
شركت  كمبود انگيزة الزم و بي حوصلگي و دلزدگي دانشجويان براي

  در فعاليت هاي ورزشي
62/4  49/0  86/8  

T5 95/7  71/0  40/4  ضعف ورزش دانش آموزي به عنوان سنگ بناي ورزش دانشجويي  
T6 61/7  65/0  34/4  افزايش ميزان گرايش به تفريحات ناسالم در ميان جوانان  

T7 
مشغلة بيش از حد دانشجويان از جمله مشكالت درسي، معيشتي، 

  آيندة شغلي آنانادامة تحصيل و 
15/4  51/0  56/6  

  

  براي تعيين راهبرد ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي SWOTوتحليل تجزيه

هاي ها و جلسات راهبردي و نظر برخي استادان محترم هيأت علمي از بين گويهبندي گويهباتوجه به اولويت
تنظيم و در ) سوم(ها پرسشنامة نهايي گويه هاي اصلي و نهايي انتخاب شد كه باتوجه به اينمقدماتي گويه

در نهايت با توجه به ماتريس . ها تعيين شدگويه) وزن(جلسة راهبردي ديگري شدت عامل و ضريب اهميت 
ارزيابي عوامل دروني، ماتريس ارزيابي عوامل بيروني و ماتريس همزمان ارزيابي عوامل دروني و بيروني نوع 

نتايج ماتريس  5در جدول . گاه آزاد اسالمي كشور در وضع موجود مشخص شدراهبرد ورزش دانشجويي دانش
  .ارزيابي عوامل دروني گزارش شده است
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  ماتريس عوامل دروني ورزش دانشگاه آزاد اسالمي - 5جدول
عوامل 
ضريب   عوامل  كد  دروني

  اهميت
شدت 
  نمره  عامل

وت
ق

  ها 

S1 38/0  80/3  1/0  د اسالميوجود ادارة كل تربيت بدني در ساختار دانشگاه آزا  
S2   وجودنيروي كيفي، متخصص و با تجربه در ورزش بعضي از واحدهاي

  30/0  80/3  08/0  دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي
S3   وجود قهرمانان رشته هاي ورزشي و اختصاص سهمية رايگاه شهريه براي

  17/0  37/3  05/0  قهرمانان
S4  20/0  37/3  06/0  )منطقه اي و كشوري(مسابقات  كسب عناوين متعدد و قابل توجه در  
S5   24/0  5/3  07/0  برگزاري كارگاه ها و دوره هاي آموزشي ويژة منابع انساني ورزش دانشگاهي  
S6  18/0  3  06/0  اعزام تيم منتخب دانشگاه آزاد به رقابت هاي بين المللي  
S7 26/0  75/3  07/0  تبليغ و ترويج نام و نشان دانشگاه آزاد در ورزش كشور  

عف
ض

  ها 

W1 
كمبود امكانات و عدم تناسب نياز فضاهاي ورزشي با حجم برنامه و كثرت 

  06/0  37/1  05/0  ساعات آموزشي، به ويژه امكانات مربوط به ورزش دختران
W2 04/0  25/1  03/0  فقدان مربيان كارآزموده در مناطق محروم  

W3 
مالي از ديگر سازمان هاي دولتي و كمبود بودجه و ناچيز بودن جذب منابع 

  03/0  87/1  02/0  مردمي 

W4  12/0  75/1  07/0  در پيشبرد اهداف ورزش دانشجويي 2و1عدم استفاده از واحدهاي عمومي  

W5 
فقدان نظام آماري و برنامة راهبردي در ساختار تربيت بدني دانشگاه آزاد 

  12/0  75/1  07/0  اسالمي

W6 
قهرماني نسبت به ورزش همگاني در ورزش دانشجويي  اي و تقدم نگاه حرفه

  09/0  25/1  07/0  دانشگاه آزاد اسالمي

W7 
توجهي به نيازها و عاليق ورزشي دانشجويان در تدوين برنامه هاي  كم

  07/0  5/1  05/0  ورزشي 

W8 
نبود نظام مستمر نظارت و ارزيابي برنامه ها و فعاليت هاي تربيت بدني و 

  1/0  20/1  08/0  اجراي آن در سطوح واحدهاي دانشگاهي

W9 
عدم تناسب ساختار تشكيالتي و نيروي انساني ادارة كل تربيت بدني با 

  09/0  25/1  07/0  گستردگي وظايف و حجم عمليات اجرايي

      45/2== 1  مل درونيمجموع ضرايب اهميت عوا

  . است 45/2شود، مجموع ضرب ضدت عامل در ضريب اهميت عوامل دروني كه مشاهده ميهمچنان

  .نتايج ماتريس ارزيابي عوامل بيروني گزارش شده است 6در جدول 
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  ماتريس عوامل بيروني  ادارة كل تربيت بدني دانشگاه آزاد اسالمي -6جدول
عوامل 
يبضر  عوامل  كد  بيروني

  اهميت
شدت 
  نمره  عامل

 ها
صت

فر
  

Q1 
وجود استادان برجستة تربيت بدني در گروه ها و دانشكده هاي تربيت بدني 

  مراكز دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي
1/0  80/3  38/0  

Q2 
حمايت مديران و وجود آيين نامه هاي ادامة تحصيل قهرمانان ملي در 

  دانشگاه آزاد
08/0  87/3  30/0  

Q3 
پژوهشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي و گروه ها و دانشكدة تربيت وجود 

  بدني در مراكز دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي
09/0  47/3  31/0  

Q4 4/0  4  1/0  وجود فرهنگ ورزش و جذابيت  آن در بين دانشجويان جوان  

Q5 
ديد مثبت مسئوالن بلندپاية كشور و رؤساي مراكز دانشگاهي دانشگاه آزاد 

  سالمي به ورزش دانشجوييا
06/0  87/3  23/0  

Q6 
همگن بودن جمعيت ورزش دانشجويي كشور و وجود استعدادهاي سرشار 

  در جامعه 
09/0  25/3  29/0  

دها
هدي

ت
  

T1 08/0  1  08/0  اختالفات موجود بين بخش هاي مختلف آموزش عالي كشور  

T2 
ص اماكن ورزشي حاكميت رويكرد درآمدزايي امكانات ورزشي مراكز و اختصا

  08/0  37/1  06/0  فوق برنامه به دانشجويان تيم هاي تربيت بدني دانشگاه

T3 13/0  9/1  07/0  ابهام موجود بروضعيت آيندة دانشگاه آزاد در وضعيت سياسي كشور  

T4 
كمبود انگيزة الزم و بي حوصلگي و دلزدگي دانشجويان براي شركت در 

  14/0  62/1  09/0  فعاليت هاي ورزشي

T5 13/0  70/1  08/0  ضعف ورزش دانش آموزي به عنوان سنگ بناي ورزش دانشجويي  
T6 1/0  75/1  06/0  افزايش ميزان گرايش به تفريحات ناسالم در ميان جوانان  

T7 
مشغلة بيش از حد دانشجويان از جمله مشكالت درسي، معيشتي، ادامة 

  07/0  75/1  04/0  تحصيل و آيندة شغلي آنان

     64/2== 1  ضرايب اهميت بيرونيمجموع 

  .است 64/2باتوجه به جدول مجموع ضرب شدت عامل در ضريب اهميت عوامل بيروني 

اين ماتريس . وتحليل همزمان عوامل دروني و بيروني از ماتريس دروني و بيروني استفاده شدبراي تجزيه
براي تشكيل اين ماتريس، . كار رفتي بهبراي تعيين موقعيت راهبردي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالم
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هاي ارزيابي عوامل دروني و بيروني در ابعاد افقي و عمودي قرار گرفتند تا جايگاه هاي حاصل از ماتريسنمره
 5/2(ها در يك طيف و شامل قسمت قوي هاي اين ماتريس، نمرهورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي در خانه

موقعيت راهبردي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد  1شكل ). 5(شوند تعيين مي) 5/2تا  1(و قسمت ضعيف ) 4تا 
  .دهداسالمي را نشان مي

  
                            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماتريس همزمان عوامل دروني و بيروني ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي -1شكل 

 

ل، راهبردها باتوجه به منطقة قرار گرفتن سازمان در يكي از چهار خانة ماتريس دروني و بيروني طور معموبه
)WT,WO,ST,SO  (براين، نتايج حاكي از آن است كه ورزش دانشجويي دانشگاه عالوه. شوندانتخاب مي

قرار ) WO(كارانه فظهآزاد اسالمي از لحاظ موقعيت راهبردي در ماتريس داخلي و خارجي در منطقة راهبرد محا
هاي در حداقل زمان ممكن ضعف. ها را تقويت كردها، قوتدر اين حالت بايد با بهره جستن از فرصت. دارد

4 ۵/۲  ۴۵/۲  1 

۴۶/۲  

۵/۲  

تفرص  

 تهديد

عوامل 
 خارجي

 عوامل داخلي

SO WO 

ST WT 

راهبردهاي 
 تهاجمي

راهبردهاي 
 محافظه كارانه

راهبردهاي 
 رقابتي

راهبردهاي 
 تدافعي
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راه ديگر براي اجراي . ها استفاده كنند، مشاركت كردتوانند از فرصتهايي كه ميداخلي را كاهش داد يا با ارگان
  ).2(ط و آموزش فنون مورد نظر به آنهاست ، استخدام افراد واجد شرايWOراهبرد 

  راهبردهاي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي

 2در اين مرحله، . ها استخراج شدراهبردهاي متناظر با گويه SWOTبا استفاده از روش تحليل ماتريس 
چون ورزش . راهبرد تدوين شد 11و در مجموع  WTراهبرد  3و  WOراهبرد  ST ،3راهبرد  SO ،3راهبرد 

 WOقرار دارد، بهتر است راهبردهاي انتخابي از باكس  WOدانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي در موقعيت باكس 
 7جدول . نيز استفاده كرد WTو  ST ،SO توان برحسب شرايط موجود از راهبردهايبا وجود اين مي. باشد

  .دهدراهبردهاي اتخاذشده را نشان مي
  ماتريس سوات -7جدول 

  )W(ضعف ها )S(ت هاقو  

 ها فرصت

)O(  

 SOراهبردهاي

SO1  :  بهره گيري از ظرفيت هاي علمي و
قانوني پژوهشكده و دانشكده هاي تربيت بدني 

در راستاي علمي ساختن ورزش دانشجويي 
  )S1,S2,O1,S5,O3(دانشگاه آزاد اسالمي 

SO2  : تقويت نقش و جايگاه ورزش دانشجويي
ورزش ملي و بين دانشگاه آزاد اسالمي در 

  )O5,O2,S7,S6(المللي 

  WOراهبردهاي 
طراحي مديريت عملكرد ورزش دانشجويي دانشگاه : 

  )O1,O3,W5,W8(آزاد اسالمي 
بازنگري و ايجاد تحول در نحوة اجراي واحدهاي : 

در جهت تحقق اهداف ورزش دانشجويي  2و1عمومي 
  )W4,W7.W8,O5,O6(دانشگاه آزاد اسالمي 

ه ها و فعاليت هاي ورزش هاي همگاني توسعة برنام: 
در مراكز دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي 

)O4,O6,W4,W6,W7,O1( 
 

  تهديدها
)T(  

 STراهبردهاي
ST1 : تعيين مشوق ها و ايجاد انگيزه و جذب

دانشجويان براي شركت در فعاليت هاي ورزشي 
و بهره گيري از نقش فرهنگي و تربيتي آن 

)T7,S7,S3,T4,T6(  
ST2 : ايجاد نهضت داوطلبي در ورزش

  )S7,T4,T6(دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي 
ST3 : توسعة تعامالت مديريتي ورزش دانشگاه

آزاد با سازمان هاي ورزش كشور 
)S3,S6,T1,T3,S1,S2(  

  WT راهبردهاي
  

WT1 : احداث اماكن ورزشي با اولويت دختران
)T2,T6,W1,W7(  

WT2 :بردي ورزش تدوين و اجراي برنامة راه
دانشجويي در سطح كل دانشگاه ومراكز دانشگاهي 

)T2,W1,T5,T1,W8,W7,W5(  
WT3 : اعمال سياست هاي مشتري مداري و توجه به

نيازها و تمايالت ورزشي دانشجويان در تدوين برنامه 
  )W7,T4(ها 
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  گيريبحث و نتيجه

 بيني عوامل خارجي داخلي و پيشوتحليل صادقانة عوامل تعيين راهبرد مناسب و به تبع آن تجزيه

 ها و بنباراين رمز موفقيت بسياري از سازمان. وري بيشتر يك سازمان استكنندة موفقيت و بهرهتضمين

هاي و بررسي موقعيت) هاها و ضعفقوت(وتحليل صحيح منابع موجود داخل تواند تجزيههاي مديريتي، ميپروژه
هاي تهية ماتريس ترين بخشمقايسة عوامل اصلي داخلي و خارجي از مشكل. باشد) ها و تهديدهافرصت(خارجي 

شايان ذكر است كه چيزي به نام . هاي خوبي نياز داردنقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد است كه به قضاوت
هاي سازمان با استفاده از قوت SOدر اجراي راهبردهاي . بهترين مجموعه عوامل قابل مقايسه وجود ندارد

ها براي رسيدن به چنين موقعيتي طور معمول سازمانبه. برداري كندهاي خارجي بهرهكوشد از فرصتلي ميداخ
. بهره گيرند SOكنند تا به آنجا برسند كه بتوانند از راهبردهاي استفاده مي WTو  WO ،ST از راهبردهاي

 . ها تبديل كندن ببرد يا آنها را به قوتكوشد آنها را از بياي دارد، ميهاي عمدههنگامي كه يك سازمان ضعف

هاي علمي، قانوني پژوهشكده و گيري از ظرفيتدر مورد راهبرد بهره. دو راهبرد  در اين مرحله تدوين شد
هاي تربيت بدني در راستاي علمي ساختن ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي، بايد اذعان داشت كه دانشكده

گذاري دقيق آنها در بعد نيروي انساني و پيشرفته در امر ورزش همگاني مرهون سرمايهزيربناي توسعة كشورهاي 
تربيت متخصصان مورد نياز است، چراكه در هر سيستمي نيروي انساني محور اصلي حركت و عامل مهم و 

-تخصصي براي بههاي برگزاري كارگاه. رودشمار ميكارگيري ديگر منابع در اختيار آن سيستم بهتأثيرگذار در به

-ها و همبرنامه و برگزاري همايشهاي فوقروز كردن اطالعات مربيان، مديران، سرپرستان و مسئوالن ورزش

از طريق ). 11(تخصصي در مرتفع كردن امر تربيت نيروي انساني مثمرثمر خواهد بود  –هاي علمي انديشي
هاي ارشد و دكتري در حوزة برنامهدانشجويان كارشناسيهاي نامهها و پاياناقداماتي در زمينة حمايت از پژوهش

ويژه تحقيقاتي كه كارگيري نتايج تحقيقات، بهبر دانش كاربردي و بهراهبردي و توسعة ورزش همگاني مبتني
با  SOIراهبرد . هاي مؤثري را در اين زمينه برداشتتوان گاماند، ميهاي پژوهشي انجام گرفتهباتوجه به اولويت

در تحقيق خود به اين ) 1385(بدري آذين ). 7(هموست ) 1387(زاده شده در تحقيق خسرويهبرد ارائهرا
نتيجه رسيد كه جايگاه منابع انساني ورزش ژيمناستيك كشور در منطقة ضعف قرار دارد و بايد از راهبرد تغيير 

قيق، تريبت مربيان و نيروي انساني ريزي دشده در تحقيق وي برنامهاز جمله راهبردهاي ارائه. استفاده كرد
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شده در تحقيق حاضر هاي آموزشي و ارتقاي علمي مربيان است كه با راهبردهاي تدوينباتجربه، برگزاري دوره
  ).3(همسوست 

راهبرد ديگري كه بيان شد، تقويت نقش و جايگاه ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي در ورزش ملي و 
هاي قوي احتياج دارد كه اين مسئله جز از طريق استعداديابي ميسر نخواهد داشتن تيم الملللي است كه بهبين

آموزش و (ها و مدارس ها، فدراسيونشد، همچنين عناصر اصلي در ساختار نظام استعداديابي در ايران را باشگاه
  .م اين امر مهم نيستندتنهايي قادر به انجاالبته هيچ كدام از سه واحد مذكور به. دهندتشكيل مي) پرورش

شده در بخش ورزشي دانشگاه هندوستان و با دومين هدف راهبردي بخش با راهبرد ارائه SO2راهبرد 
  ).21(دانشگاه ملبورن همسويي دارد  –هاي بين دانشگاهي ورزش

در . )9(، استخدام افراد واجد شرايط و آموزش فنون مورد نظر به آنهاست WOيك راه براي اجراي راهبرد 
مورد راهبرد طراحي مديريت عملكرد ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي، قبل از تعيين معيارهاي ارزيابي، 

ارزيابي بايد . گيري و محسوس باشندبايد اهداف كمي مشخص و سپس معيارهايي تدوين شود كه قابل اندازه
يكي از اهداف راهبردي . رها و رفع نواقص شودمداوم باشد تا با دادن بازخوردها به افراد سعي در بهتر شدن كا

ورزش دانشجويي دانشگاه استراليا، توسعه، ترويج و حفظ يكپارچگي در قوانين و استانداردهايي است كه ممكن 
هاي مربوط ضروري باشد كه با برنامة هاي ورزشي دانشگاهي و فعاليتاست براي مديريت و كنترل رقابت

با راهبرد سوم دانشگاه گينك استون  WOIراهبرد ). 14(در تحقيق حاضر همسو بود عملياتي راهبرد اتخاذشده 
  .همسوست

در ورزش  2و  1بازنگري و ايجاد تحول در نحوة اجراي واحدهاي عمومي تربيت بدني  WO2راهبرد 
والن و منظور تحقق اين استراتژي بايد يك كميتة تحقيقي از مسئدانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي بود كه به

، موارد الزم 2و  1هاي واحدهاي عمومي كارشناسان و چند مربي نخبه تشكيل شود و ضمن بازنگري برنامه
اصالح شود و از دانشجويان نظرسنجي كلي صورت گيرد تا نظر آنها در اجرا و تدوين مواد آموزشي اين واحدهاي 

يكي از موارد، توسعة تعامالت مديريتي سه مورد بيان شد كه  STدر زمينة راهبردهاي . عمومي دخيل شود
  .هاي ورزش كشور استورزش دانشگاه آزاد با سازمان
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  درآمدهايي است كه يكي از فرايند كشف عالقه و جذب و تربيت استعدادها، امري علمي و محتاج پيش
ها و مراكز اجرايي و طور مشخص دانشگاهترين آنها، ايجاد ارتباط مناسب بين مراكز آموزشي و تحقيقاتي و بهمهم

امر تربيت بدني كشور، يعني  همچنين دو نظام كالن متولي. هاي ورزش همگاني استنيز تقويت و تأسيس پايگاه
توانند داشته سازمان تربيت بدني و تربيت بدني آموزش و پرورش، با وجود تأثير زيادي كه در اين زمينه مي

ر ندارند و نبود ارتباط رسمي و ساختاري بين سازمان تربيت بدني و باشند، متأسفانه تعامل و هماهنگي با يكديگ
. اثر و كم اثر كرده استها را بيها و فرصتهاي ورشي كشور اين قوتتربيت بدني آموزش و پرورش و ديگر ارگان

به علم هاي مختلف نيازمند تواند با نيازهاي اساسي بخشتنها در اثر ارتباط و هماهنگي است كه دانشگاه مي
ترين راهبردها را شامل تقويت مهم) 1387(نصيرزاده . دانشگاه آشنا شده و خود را با اين نيازها هماهنگ كند

هاي ها و ديگر دستگاهبنية مالي ورزشكاران، ايجاد هماهنگي بين ادارة كل تربيت بدني و تربيت بدني آموزشگاه
هاي تربيت بدني و ورزش بيان كرد كه با علمي كردن فعاليتمنظور استفادة بهينه از امكانات ورزشي، دولتي به

همچنين راهبرد  با راهبرد ورزش ). 12(ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي همسو بود   راهبردهاي توسعة
  ).16(دانشگاهي كانادا همسوست 

منظور شركت يان بهها و ايجاد انگيزه و جذب دانشجوشده، تعيين مشوقارائه WTيكي ديگر از راهبردهاي 
مند نقش معلمان گيري از نقش فرهنگي و تربيتي آن است، براي جذب افراد عالقههاي ورزشي و بهرهدر فعاليت

توان در حيطة جذب و نهادينه كردن لزوم ورزش ها ميرو با اگاهي دادن به خانوادهو اوليا بسيار مهم است، از اين
استراتژي  با استراتژي اتخاذشده در تحقيق حسيني . اين زمينه برداشتهاي مؤثري در در زندگي روزمره گام

  .و با استراتژي دانشگاه استراليا، همسو بود) 1388(

عنوان حضور زنان به. يكي از راهبردها احداث اماكن ورزشي با اولويت دختران است. سه استراتژي  ارائه شد
در حال حاضر جاي خالي . رماني ضرورتي انكارناپذير استاي از پيكرة جامعة ما در عرصة ورزش قهبخش عمده

هاي كه رسانهدرحالي. شودهاي كشور احساس مياي و پوشش خبري ورزش زنان در انواع رسانهحمايت رسانه
توانند در ارتقاي سطح آگاهي عمومي مديران و سياستمداران نسبت به ورزش بانوان و متعاقب آن گروهي مي

يكي از ). 8(ها و تعيين راهبردهاي توسعة ورزش بانوان نقش بسيار زيادي داشته باشند گذاريتتغيير روند سياس
مداري و توجه به نيازها و تمايالت ورزشي دانشجويان در هاي مشترياعمال سياست WTراهبردهاي ديگر 
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زشي از دانشجويان و برنامه است كه برنامة عملياتي نظرسنجي و نيازسنجي ورهاي ورزشي فوقتدوين برنامه
كه مسئوالن بخش ستادي هيچ وقت به اين درحالي. هاي ورزشي بسيار مهم استدانشگاهيان نسبت به فعاليت

برنامه هاي ورزشي فوقهاي مورد عالقة دانشجويان بيشتر در برنامهشك اگر رشتهبي. اندامر مهم اهميت نداده
ريزي براي هر جلسة كاري هستند، استفاده شود و داراي برنامه گنجانده شود و از مربيان متخصص و كاردان كه

ترتيب اثر داده شود، متقاضيان و ... به اعتراضات دانشجويان در زمينة مكان ورزشي با تجهيزات يا رفتار مربيان و 
  .برنامه چند برابر خواهد شدهاي فوقكنندگان در فعاليتشركت

دانشگاهي كانادا، ورزش دانشگاهي زش دانشگاهي از جمله ورزش بينهاي راهبردي توسعة وردر همة برنامه
شهر سان برناردينو، بخش ورزشي دانشگاه هندوستان، برنامة  –استراليا، دانشگاه ملبورن، دانشگاه ورزش آمريكا 

وبيش يك سوئد، آكادمي ورزش آمريكا، كم –دانشگاه پوگت  –دانشگاهي هاي بينراهبردي بخش ورزش
در . انداز و مأموريت تدوين شده استبه اين صورت كه ابتدا چشم. كلي در نظر گرفته شده است چارچوب

انداز و بياينة طي جلساتي كه قبالً ذكر شد، چشم. تحقيق حاضر نيز اين رويكرد در نظر گرفته شده است
وتحليل و بعد از تجزيه مأموريت ادارة كل تربيت بدني دانشگاه آزاد اسالمي در زمينة ورزش دانشجويي تدوين

  ).13، 15، 16، 17، 18، 21(محيط داخلي و خارجي به تدوين راهبردها اقدام شد 
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