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ورزش دانشجویی در  يهدف از تحقیق حاضر تعیین موقعیت راهبرد
عضو  دیپژوهش شامل اسات ي. جامعه آمارباشدیکشور م یدولت يهادانشگاه

 یدولت يهابرنامه شاغل دانشگاهو کارشناسان فوق رانیمد ،یعلمتأیه
 7اعضا شاغل در  نینفر از ا 80 ينمونه آمار يکه برا باشندیکشور م

 يآورانتخاب شدند. ابزار جمع یتصادف يابه روش خوشه یدانشگاه دولت
و  يانظر با خبرگان، مطالعات کتابخانهها شامل مصاحبه و تبادلداده

 دیآن توسط چند تن از اسات يصور یته بود که روایپرسشنامه محقق ساخ
) 90/0(کرونباخ  يآن با روش آلفا یقرارگرفته و پایای دیینظر مورد تأصاحب

آزمون فریدمن و  ،یپژوهش با استفاده از آمار توصیف يهاشد. داده اسبهحم
و  هیمورد تجز 20نسخه  SPSSافزار  با استفاده از نرم SWOT لیتحل
 ییپژوهش نشان داد که با توجه به نمره نها يهاافتهیقرار گرفت.  لیتحل
عوامل  یابیارز سیماتر یی) و نمره نها44/2( یعوامل داخل یابیارز سیماتر

 یدولت يهادانشگاه ییورزش دانشجو يراهبرد تی)، موقع69/2( یخارج
توسعه و بهبود  ي) قرار دارد و براwoفرصت (-کشور در منطقه ضعف

 کارانه استفاده کرد.محافظه ياز راهبردها یستیبایآن م تیوضع
 

  هاواژهکلید 
  .توسعه ورزش ،يراهبرد تیموقع ،ییورزش دانشجو

The aim of conducting this research was to determine 
strategic position of university students sport in public 
universities of Iran. Statistical population of the study 
included of faculty members, managers and 
extracurricular experts of administrative departments of 
public universities and 80 people were selected as 
samples from seven universities using stratified random 
sampling.  Interview, negotiation with experts, library 
studies were the research tools. Also a researcher-made 
questionnaire was used to collect the data (the validity 
was approved by experienced professors and its 
reliability was verified by Cronbach s alpha method as a 
=%90).The data were analyzed by descriptive statistics 
Friedman test and SWOT analysis using 20th version of 
SPSS. The findings showed that the strategic position of 
university students sport of Iran public universities is in 
WO region according to final score of internal factors 
evaluation matrix (2.44) and the final score of external 
factors evaluation matrix (2/69). Conservative strategies 
should be used to improve the situation.   
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 همقدم
در حال تغییر است  آورسرسامدر دنیاي کنونی که با سرعتی 

طور دائم بر رویدادهاي داخلی و خارجی ها ناگزیرند بهسازمان
نظارت کنند تا بتوانند در زمان مناسب و برحسب ضرورت، خود 

هاي بلندمدت، را با تغییرات وفق دهند و با مددگیري از برنامه
ي تنظیم نمایند که متناسب با اگونهبهراهبردهاي آینده خود را 

 ).1393و شرایط آینده باشد (گودرزي،  هاتیموقع
 و تغییر با هاسازمان ی،طورکلبه که داده نشان هایبررس
 سیاسی، عوامل مانند بیرونی محیطی مختلف تحوالت

 نهادهاي ،نفعانيذ رقبا، ی،کیتکنولوژ و اجتماعی اقتصادي،
 همچنین ،کنندگانعرضه ،هاهیاتحاد مالی، يهاواسطه دولتی،
 خدمات، بازاریابی، مالی، مدیریتی، عوامل مانند درونی عوامل
 متغیرهاي و ياانهیرا اطالعات سیستم و توسعه و تحقیق

 .)1،2004جین( اندمواجه فردي و فنی سازمانی،
 اندشدهاداري امروز، به حدي پیچیده  مؤسساتو  هاسازمان

دقیق امکان ادامه حیات  يهايزیربرنامهکه بدون اقدام به 
نیستند. ی مستثنورزشی نیز از این مقوله  يهاسازمانندارند. 

ورزشی همانند هر سازمان دیگري  يهاسازماندر  يزیربرنامه
. در حقیقت، رودیموظیفه مدیریت به شمار  ترینمهم عنوانبه

تا اهداف  شودیمدر یک سازمان ورزشی باعث  يزیربرنامه
و نحوه دستیابی  شدهنییتعگروهی  يهاتالشو  اهتیفعالهمه 

شود. همچنین تحقیقات نشان داده  يزیرطرحبه آن اهداف 
 راهبرديکه به مدیریت  ییهاسازماناست که عملکرد 

اعرابی، ( هاستسازمانبیشتر و باالتر از دیگر  پردازندیم
 گونهنیاتوان می مدیریت استراتژیک (راهبردي) را. )1383
ارزیابی تصمیماتی که  اجرا و علم تدوین، هنر و"کرد  تعریف

 ؛خود دست یابد بلندمدتقادر سازد به اهداف  سازمان را
سه مرحله  رندهیدربرگمراحل مدیریت راهبردي بنابراین، 

در . )2003، 2گرنت(است  راهبردها )ارزیابی، اجرا تدوین،(
 3تعریف دیگري از مدیریت استراتژیک، پیرز و رابینسون

از  يامجموعه عنوانبهمدیریت استراتژیک  معتقدند )2004(
که نتیجه آن تدوین و  شودیمتصمیمات و اقدامات تعریف 

است که براي رسیدن به اهداف سازمان  ییهاطرحاجراي 
زیادي براي  يهامدل. )1387، 4پی یرس( اندشدهطراحی 

و  ترینمهمریزي راهبردي وجود دارد، یکی از برنامه

                                                                      
1. Jean 
2. Grant 
3. Pearce and Robinson 
4. Pearce 

است. ماتریس نقاط  5سوات ، ماتریسهامدل نیتريربردکا
قوت، ضعف، فرصت و تهدید، ابزار مهمی است که مدیران 

با استفاده  توانندیمو  کنندیمآن اطالعات را مقایسه  لهیوسبه
ي راهبردها، SO تهاجمی یاراهبردهاي (از آن چهار نوع راهبرد 

راهبردهاي ، ST رقابتی یا راهبردهاي  ،WO یا کارانهمحافظه
ارائه دهند. مقایسه عوامل اصلی داخلی و ) را WTتدافعی یا 

تهیه ماتریس نقاط قوت،  يهابخش نیترمشکلخارجی از 
 .خوبی نیاز دارد يهاقضاوتضعف، فرصت و تهدید است و به 

 يهاقوتبا استفاده از  سازمان SOدر اجراي راهبردهاي 
کند. همه  يبرداربهرهخارجی  ياهفرصتاز  کوشدیمداخلی 

سازمانشان در موقعیتی قرار گیرد تا  دهندیممدیران ترجیح 
بتوانند با استفاده از نقاط قوت داخلی از رویدادها و روندهاي 

ها براي رسیدن ، سازمانطورمعمولبه .کنند يبرداربهرهخارجی 
 استفاده WT.ST.WO يراهبردها به چنین موقعیتی از

استفاده  SO يراهبردهابرسند که بتوانند از  ییجابهتا  کنندیم
 يبرداربهرهاست که سازمان با  این WOکنند هدف از راهبرد 

 يهاضعفموجود در محیط خارج بکوشد آثار  يهافرصتاز 
 ST راهبردهايها در اجراي داخلی را بهبود بخشد سازمان

ی از تهدیدات خود آثار ناش يهاقوتکه با استفاده از  کوشندیم
را از بین ببرند.  هاآنموجود در محیط خارج را کاهش دهند یا 

حالت تدافعی به  آورندیدرماجرا  به را WT که ییهاسازمان
داخلی و پرهیز از  يهاضعفو هدف کاهش  رندیگیمخود 
 .)1387الوانی،( ناشی از محیط خارجی است هايتهدید

گذراندن ساعات  منظوربهآن  يهابرنامهفوقامروزه ورزش و 
فراغت و ایجاد لحظات شاد و احساس آرامش و آسودگی بیشتر و 

بسیاري از مشکالت جسمی و روحی افراد جامعه  حلراه عنوانبه
صحیح و منظم ورزشی  يهانیتمر. شودیمدر نظر گرفته 

در  تواندیمهر فرد  ۀروزانبخش مهمی از وظایف  عنوانبه
 يهاتیمسئوله و انجام وظایف و سالمت و بهداشت جامع

باشد.  رگذاریتأثاجتماعی که نیازمند بدنی نیرومند و قوي است، 
، به دلیل نقش و رسدیماین رسالت وقتی به حیطه دانشگاه 

. مخاطبان کندیممنزلت این کانون سازنده، اهمیتی مضاعف پیدا 
لی و مۀ یسرما نیتریاصل عنوانبهرا دانشجویان  هادانشگاهاصلی 

. دهندیماجتماعی و اقتصادي تشکیل  ۀتوسعمنبع جوشان رشد و 
جوانانی که باید نیازهاي جسمی و روحی آنان را شناخت و 

 ساخترشد و شکوفایی استعدادهاي آنان را هموار  يهاراه
بخشی از  عنوانبه). ورزش دانشجویی 1384شکرچی زاده، (

فرآیند ورزش تعلیم و تربیت در پی آن است که با فراهم آوردن 

                                                                      
5. SWOT 
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الزم و ایجاد محیط و فرصت مناسب، کلیه دانشجویان  يهانهیزم
تفریحی و رقابتی سالم قرار دهد و با  يهاتیموقعرا در 

براي تقویت  ییهابرنامهپاسخگویی به نیازهاي اساسی آنان، 
 .)1387حمیدي، کند ( نیمتأهمگام با پرورش روح ، جسم

تمام دستاوردهاي علمی نشانگر لزوم فعالیت  کهیدرحال
بر جسم و جـان و  یتحرککمبدنی و اثـرات سوء سکـون و 
، 6سلست و همکاران( است زندگی مادي و معنوي انسان

 ازهنوز هم درصد زیادي از اقشار مختلف کشور ما . )2012
کشورهـاي دیگر در دانشجویان در مقایسه با مردم  جمله
 ).1385تقوي تکیار، ( کنندینمورزشی شرکت  يهابرنامه
 جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه چهارم برنامه

 کشور ورزش و یبدنتیترب توسعه جامع نظام و ایران اسالمی
 کلی بسیار صورتبه را دانشجویی ورزش ینوعبهیک  هر

 نظر به ضروري و مهم بسیار آنچه ولی اندداده قرار مدنظر
 اجرایی راهکارهاي و هااستیس اهداف کالن، تدوین رسدیم

 و دارجهت صورتبه که ياگونهبه است دانشجویی ورزش
 ورزش و یبدنتیترب جامع و نظام توسعه چهارم برنامه با مطابق
 یتازگدر همین راستا به ).1389حسینی، ( باشد کشور

در داخل کشور صورت پذیرفته است که مبین  ییهاپژوهش
جامع و راهبردي و شناسایی  يهاو فواید کاربرد برنامه ضرورت

متولی ورزش  يهاعوامل درونی و بیرونی براي سازمان
 ، از جمله :دانشجویی است

تغییرات ) بیان کردند که 1396( منافی و همکاران
توسعه ورزش دانشگاهی باوجود  يهاساختاري و رشد برنامه

سوم توسعه، فقط در برنامه چهارم صورت  برنامه دوم و تأکید در
ها در گرفته است. همچنین نوع و سطح رویدادها و برنامه

رشد کمی نسبتاً مطلوبی داشت، ولی ثبات و  توسعه، يهابرنامه
و  زیادي داشته است نشدهینیبشیکیفیت پایین و تغییرات پ

توسعه ورزش دانشگاهی کشور تناسب  يهالی، شاخصطورکبه
کشور  ساله توسعهپنج يهاو برنامه 1404انداز مطلوبی با چشم

) در پژوهشی به بررسی و تدوین راهبرد 1392. گودرزي (ندارد
ی دانشگاه پیام نور بدنتیتربتوسعه ورزش دانشجویی اداره کل 

رزش پرداخت و به این نتایج دست یافت که جایگاه و
ی دانشگاه پیام نور در موقعیت بدنتیتربدانشجویی اداره کل 

SO  و  از لحاظ عوامل درونی داراي قوت و از لحاظ قرار دارد
حسینی عوامل بیرونی داراي فرصت می باشد. همچنین 

تدوین برنامۀ راهبردي ورزش ) در پژوهشی با عنوان 1391(

                                                                      
6. Celeste and et al 

ه ورزش ک کندیمبیان  دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی
ي آزاد اسالمی کشور با نمره نهایی هادانشگاهدانشجویی 

ارزیابی عوامل  سیماتر و) 5/2ماتریس ارزیابی عوامل درونی (
ي برا وقرار دارد  WO) در موقعیت راهبردي 64/2خارجی (

 .کرداستفاده  کارانهمحافظهی از راهبردهاي ستیبایمتوسعه آن 
با بررسی ) 1390(در پژوهشی دیگر حمیدي و همکاران 

و  اندازچشمورزش دانشجویی جمهوري اسالمی ایران: 
براي ورزش تدوین شده  اندازچشم، راهبردهاي توسعه

برابر و گسترش محیطی سالم  يهافرصت ایجـاد دانشجویی را
بیان کرد و  ورزشـیهاي یتبراي مشارکت دانشجویان در فعال

 وسـعۀتراهبردهاي پیشنهادي وي عبارت بودند از: 
و واگذاري اختیارات اجرایی، حاکمیت برنامه  يسازیخصوص

ورزش دانشگاهی ایران،  محوري در نهادهاي زیرمجموعـۀ
تقویت فدراسیون ملی ورزش دانشجویی و ایجاد واحـدهاي 

دختران دانشـجو و  اولویتآن، توسعۀ اماکن ورزشی با  اسـتانی
زش داوطلبی ور نظـام کـارآفرینی و نهضـت تقویـت

 هاياستفاده از روش با )2011( 7لی و والش. دانشجویی
SWOT  و AHP سپاري به تدوین مدل ترکیبی برون

اي و دانشگاهی پرداختند. دانشکدهبین هايبازاریابی در ورزش
 ها و تهدیدها در اینها، فرصتها بر ضعفنتایج از اولویت قوت

هاي مالی در زمینه حکایت داشت و از به حداقل رسیدن هزینه
 .داداي خبر میدانشکدهبین هايسپاري بازاریابی در ورزشبرون

) پس از تجزیه و تحلیل 1396( همچنین میرزازاده و شجیع
ها و تهدیدها و تشکیل ماتریس ها و فرصتها و ضعفقوت

بدنی ارزیابی هر یک از عوامل داخلی و خارجی اداره تربیت
 دست یافتند که این اداره باید ازدانشگاه فردوسی به این نتیجه 

) براي توسعه ورزش خود بهره WOراهبرد محافظه کارانه (
 قهرمانی موقعیت ورزش) 1388(و همکاران  گیرد. سیف پناهی

تشخیص داد و بیان کرد و براي  WTرا  کردستان استان
. سواري کردی از راهبردهاي تدافعی استفاده ستیبایمتوسعه آن 

ورزش همگانی استان خوزستان داراي  که داد نشان) نیز 1392(
ی از ستیبایمي توسعه آن برا و باشدیم WTموقعیت راهبردي 

 .کردراهبردهاي تدافعی استفاده 
نسبتا مشابه  هاي خارج از کشور نیز مطالعاتیدر پژوهش
؛ مطالعات 2005، 9سوتریادو ؛2002، 8کارلسون صورت گرفته 

                                                                      
7. Lee & Walsh 
8. Carlson 
9. Sotiriadou 
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 این به) 2009( 10از جمله  نامراتو .2010-2000راهبردي فیزو،
 و تبلیغات ی، نبودرساناطالع نظام ضعف که رسدمی نتیجه

 یهمگان ورزش يهاضعف نیترمهم مشخص يهاياستراتژ
 .باشندیم

 يهامقوله توسعه در راهبردي يزیربرنامه اهمیت به توجه با
 ما کشور در این مهم به توجه ضرورت ورزش، ازجمله و مختلف

 یکی شک بدون و است واجب کشور مسئوالن بر شیازپشیب نیز
توجهی  کم ی در عرصه ورزش،افتادگعقب دالیل ترینمهم از

براي  يزیربرنامهبنابراین  ؛مسئوالن به این مقوله مهم است
 ومسئوالن  موردتوجهتوسعه ورزش دانشجویی بایستی 

وضعیت (قوت،  ییشناسا وبررسی  .ردیگ قرارریزان کشور برنامه
موقعیت  لیتحل ودانشجویی کشور  ورزش) دیتهد، فرصت، ضعف

سبب گردد که برنامه ریزان با آگاهی از  تواندیمآن  راهبردي
مناسب به رفع موانع  يهايزیربرنامهو با اتخاذ تدابیر و  هاآن

ورزش  شرفتیپ وبپردازند. یکی از مسائل اساسی براي توسعه 
راهبردي مشخص شود موقعیت  دانشجویی این است که

این تحقیق  ؟ورزش دانشجویی کشور چگونه است (استراتژیکی)
گامی را در جهت پیشرفت ورزش دانشجویی کشور  تواندیم

راهنماي مناسبی براي  تواندیمبرداشته و در ضمن نتایج آن 
در جهت  ورزش دانشجویی کشور گذاراناستیسریزان و برنامه
 دانشجویی باشد.ورزش  توسعه وبهبود 
 

 پژوهش شناسیروش
 هدف ازلحاظ تحلیلی و -یفیتوص حاضر پژوهش روش

 وي کیفی هاروشي از ریگبهرههمچنین با  باشدیم کاربردي
 وي آورجمعي تحقیق هادادهتحلیل مطالعات راهبردي،  وهیش

اعضاي  شامل تحقیق این آماري جامعه. شدند لیتحل
 ورزش دانشجویی برنامهفوق نیمسئول و یبدنتیترب یعلمتأیه

نفر از این  80ي دولتی کشور بود که جهت نمونه هادانشگاه
اهواز، کرمان،  چمران شهید دانشگاه( دانشگاه 7اعضا شاغل در 

) بلوچستان و ستانیس و همدان سبزوار، خوارزمی، سمنان،
 يآورجمع ابزار. ي تصادفی انتخاب شدنداخوشه صورتبه

که با استفاده از  باشدیمي اساختهمحقق  نامهپرسش هاداده
 با نظرتبادل و ي باز از طریق مصاحبهانامهپرسشتغییر 

 منابع یبررس و مطالعه ورزشی، خبرگان و کارشناسان
 محتواي تهیه شده بود. تحقیق يهانهیشیپ و ياکتابخانه
 و تهدید ضعف، قوت، نقاط قسمت چهار شامل نامهپرسش
 را موارد این از هریک باید دهندگانپاسخ که باشدیم فرصت

                                                                      
10. Numerato 

 از اطمینان براي. کنند يگذارارزش اهمیت میزان اساس بر
 مصادیق و مفاهیم دقیق سنجش و نامهپرسش صوري روایی

 باسابقه اساتید از تعدادي توسط نامهپرسش ،موردنظر
 پایایی ضریب گرفت. همچنین قرار یبررس مورد یبدنتیترب

از  نامهپرسش 30ي اولیه آورجمع از استفاده با نامهپرسش
 براي تیدرنها. شد محاسبه 90/0 با برابر کرونباخ يآلفاطریق 

 .شد استفاده استنباطی و توصیفی آمار از هاافتهی لیوتحلهیتجز
 بودن طبیعی تعیین براي اسمیرنف-کولموگروف از آزمون

، swot، تحلیل هانیانگیمشد، مقایسه  استفاده هاداده توزیع
 از استنباطی آمار بخش و در ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی

 و فرصت ضعف، قوت، نقاط يبندرتبه براي فریدمن آزمون
 عملیات تمامی همچنین. شد استفاده دانشجویی ورزش دیتهد
 20 نسخه SPSS افزارنرم از استفاده با هاداده لیوتحلهیتجز

 شد. انجام
 

 پژوهشهاي یافته
  15 قوت، نقطه 15ي این تحقیق حاکی از وجود هاافتهی

ورزش  نهیزم درنقطه تهدید  8 وفرصت  نقطه 8، ضعفنقطه
و  1شماره  جدول درکه  باشدیمي دولتی هادانشگاهدانشجویی 

 گزارش شده است. 2
 با توجه به نظر شودمالحظه می 1گونه که در جدول همان

با میانگین   "شدهکادر آموزشی تربیتوجود " عامل هاآزمودنی
برگزاري " عاملو  ترین نقطه قوتعنوان مهمبه 42/10

ها جهت آگاهی دانشجویان از فواید ها و کنفرانسهمایش
عنوان به 18/6با میانگین  "یبدنورزش و فعالیت 

هاي نقطه قوت ورزش دانشجویی دانشگاه تریناهمیتکم
کافی نبودن امکانات و "ل دولتی شناخته شد. همچنین عام

عنوان به 70/10با میانگین  "هادر دانشگاهتجهیزات ورزشی 
نامشخص بودن مجاري ارتباط " عاملو  ضعفترین نقطهمهم

هاي مختلف دولتی و غیردولتی ورزش دانشجویی با بخش
ضعف ترین نقطهاهمیتعنوان کمبه 01/6 با میانگین "نسازما

 .هاي دولتی شناخته شددانشگاهدر ورزش دانشجویی 
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 فریدمن در آزمون هاآني دولتی همراه با میانگین رتبه هادانشگاهي ورزش دانشجویی هاو ضعف هاقوت .1جدول 

 هاقوت
میانگین 

 هارتبه
 هاضعف

میانگین 
 هارتبه

 70/10 هادانشگاهدر ورزشی  یزاتامکانات و تجهکافی نبودن -1 42/10 شده (اساتید و مربیان متخصص)یتتربوجود کادر آموزشی  -1
 61/10 دانشجوییمدون و مشخص در ورزش  یزيرفقدان برنامه -2 95/9 هاي کشوربدنی در دانشگاهیتتربوجود ادارات  -2
دسترسی سـریع بـه فضـاها و امـاکن ورزشـی موجـود در        -3

 دانشگاه
38/9 

ــب     -3 ــدیریتی مناس ــازمانی و م ــاختار س ــدان س ورزش فق
 دانشجویی

42/9 

برگــزاري برخــی مســابقات ورزشــی دانشــجویی بــه       -4
 هاي مختلفمناسبت

19/8 
 ۀسهم اعتبارات ورزش پرورشی از کل بودجـ ناکافی بودن  -4

 ورزش کشور
00/9 

 هـاي مهـارت براي یادگیري و آمـوزش   هاییفرصتایجاد  -5
 18/8 جدید براي دانشجویان

نبـودن و فقـدان اسـتانداردهاي الزم در امکانـات و      روزبه -5
 78/8 یرساخت ورزش دانشجوییز

 14/8 هایی براي اوقات فراغت دانشجویانارائه برنامه -6
ي جهت آگاهی دانشـجویان  سازفرهنگهاي کمبود برنامه -6

 از فواید ورزش و فعالیت بدنی
97/7 

 93/7 دانشجویان در ورزش دانشجوییپایین بودن میزان مشارکت  -7 99/7 مشارکت در ورزشایجاد انگیزه و تشویق دانشجویان براي  -7
 74/7 کمبود مربی یا کارشناس متخصص -8 89/7 وجود فضاها و اماکن ورزشی ایمن و بهداشتی -8
 59/7 موقعبهی رساناطالععدم  -9 70/7 تصویب قانون فدراسیون ملی ورزش دانشجویی -9

هـا  هاي دانشجویی و تخصصی در دانشگاهیل انجمنتشک -10
 نیروهاي داوطلب ورزش دانشجویی عنوانبه

63/7 
 هاي مناسب دانشجویان معلولتوجهی به ورزشبی -10

 
34/7 

 41/7 به ورزش مندعالقهجامعه بزرگ دانشجویان  -11
هـاي سـتادي   عدم وجود تشـکیالت اسـتانی در بخـش    -11

 ورزش دانشجویی
09/7 

رئیسـه  تأیـ هحضور نماینده ورزش دانشجویی کشـور در   -12
 فدراسیون ورزش دانشگاهی آسیا

19/7 
هاي مختلف دولتـی و  نامشخص بودن مجاري ارتباط بخش -12

 ها و فدراسیونتأیردولتی ورزش دانشجویی با هیغ
77/6 

هاي عضویت نماینده ورزش دانشجویی در شوراي ورزش -13
 پرورشیقهرمانی، همگانی و 

07/7 
هـاي سـاختار سـتادي ورزش    عدم تناسب تعـداد پسـت   -13

 دانشجویی کشور با وظایف مصوب
62/6 

گسترش نگرش مثبـت دانشـجویان نسـبت بـه نهضـت       -14
 داوطلبی در ورزش

70/6 
هـاي مختلـف   نامشخص بودن مجـاري ارتبـاط بخـش    -14

 یردولتی ورزش دانشجویی با کمیته ملی المپیکغدولتی و 
44/6 

ــایش -15 ــزاري هم ــرانسبرگ ــا و کنف ــاهی  ه ــت آگ ــا جه ه
 18/6 دانشجویان از فواید ورزش و فعالیت بدنی

هـاي مختلـف   نامشخص بودن مجـاري ارتبـاط بخـش    -15
 01/6 دولتی و غیردولتی ورزش دانشجویی با سازمان

 
 

 فریدمن در آزمون هاآنهاي دولتی همراه با میانگین رتبه ورزش دانشجویی دانشگاه هايیدو تهدها فرصت .2جدول 

 هافرصت
میانگین 

 رتبه
 هاتهدید

میانگین 
 رتبه

شناسـان بـه نقـش ورزش در    تأکید پزشکان و روان -1
اي ورزش توجهی تصمیم گیـران بـه نقـش پایـه    بی -1 30/5 سالمت جسمی و روانی

 08/6 مدارس

توجه ویژه نهادهاي ورزشی و مدیران عالی دانشـگاه   -2
 86/5 نبود هماهنگی و انسجام در ساختار ورزش کشور -2 96/4 به بخش ورزش دانشجویی

 59/5 هاي کامپیوتري بین قشر جوان جامعهرواج بازي -3 76/4 حرکتی هايیتتأکید تعالیم دینی بر ورزش و فعال -3
ـ وجود  -4 خـدمات ورزشـی    ۀانگیزه براي ارائه داوطلبان

موانع فرهنگـی و اجتمـاعی در مشـارکت بـانوان در      -4 54/4 توسط دانشجویان
 53/5 ورزش دانشجویی

ــذیري و رشــد شخصــیتی در دوران یــتتربوجــود  -5 پ
عدم وجود وحدت فرماندهی در نظام آمـوزش عـالی    -5 50/4 نوجوانی و جوانی

 16/5 کشور
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قانون اساسی مبنی بر رایگان و عمومی بـودن  تأکید  -6
هاي کالن نظام آموزش عالی بخشی نگري در حوزه -6 28/4 کلیه اقشار جامعه ورزش براي

 38/4 کشور

برنامه چهارم بـراي ایجـاد    117تکلیف قانونی ماده  -7
 و توسعهانسجام و هماهنگی در ورزش دانشجویی 

 دختر)یت دانشجویان با اولواماکن ورزشی (
87/3 

هاي منابع قدرت خارج از حوزه آموزش عالی دخالت -7
 25/4 در بخش ورزش دانشجویی کشور

ها بـه  برنامه و تبدیل آنهاي ادارات فوقحذف پست -8 78/3 توجه روزافزون به ورزش تربیتی و پرورشی در دنیا -8
 13/4 بدنیهاي تربیتهاي دانشکده و گروهپست

 

 ها)و ضعف ها(قوت یداخلعوامل  ماتریس ارزیابی .3جدول 

 هاي ورزش دانشجوییقوت وزن رتبه وزن *رتبه
 شده (اساتید و مربیان متخصص)وجود کادر آموزشی تربیت -1 09/0 4 36/0
 کشور هايدانشگاه در بدنیتربیت ادارات جودو -2 03/0 3 09/0
 اماکن ورزشی موجود در دانشگاهدسترسی سریع به فضاها و  -3 04/0 4 16/0
 هاي مختلفبرگزاري برخی مسابقات ورزشی دانشجویی به مناسبت -4 03/0 3 09/0
 هاي جدید براي دانشجویانهایی براي یادگیري و آموزش مهارتایجاد فرصت -5 02/0 3 06/0
 هایی براي اوقات فراغت دانشجویانارائه برنامه -6 02/0 4 08/0
 یهاي ورزشایجاد انگیزه و تشویق دانشجویان براي مشارکت در فعالیت -7 05/0 3 15/0
 وجود فضاها و اماکن ورزشی ایمن و بهداشتی -8 04/0 4 16/0
 تصویب قانون فدراسیون ملی ورزش دانشجویی -9 04/0 3 12/0
 نیروهاي داوطلب ورزشیعنوان ها بههاي دانشجویی و تخصصی در دانشگاهتشکیل انجمن-10 03/0 3 09/0
 مند به ورزشجامعه بزرگ دانشجویان عالقه -11 02/0 3 06/0
 رئیسه فدراسیون ورزش دانشگاهی آسیاتأیهحضور نماینده ورزش دانشجویی کشور در  -12 02/0 3 06/0
 هاي قهرمانی، همگانی و پرورشیعضویت نماینده ورزش دانشجویی در شوراي ورزش -13 02/0 3 06/0
 گسترش نگرش مثبت دانشجویان نسبت به نهضت داوطلبی در ورزش -14 03/0 3 09/0
 ها جهت آگاهی دانشجویان از فواید ورزشها و کنفرانسبرگزاري همایش -15 03/0 4 12/0

 هاي ورزش دانشجوییضعف وزن رتبه وزن *رتبه
 هادانشگاهدر کافی نبودن امکانات و تجهیزات ورزشی  -1 05/0 2 10/0
 دانشجوییریزي مدون و مشخص در خصوص ورزش فقدان برنامه -2 04/0 1 04/0
 فقدان ساختار سازمانی و مدیریتی مناسب ورزش دانشجویی -3 04/0 1 04/0
 ورزش کشور ۀسهم اعتبارات ورزش پرورشی از کل بودجناکافی بودن  -4 04/0 2 08/0
 زیرساخت ورزش دانشجویی فقدان استانداردهاي الزم در امکانات وروز نبودن و به -5 03/0 1 03/0
 ي جهت آگاهی دانشجویان از فواید ورزش و فعالیتسازفرهنگهاي کمبود برنامه -6 03/0 1 03/0
 دانشجویان در ورزش دانشجوییپایین بودن میزان مشارکت  -7 02/0 1 02/0
 کمبود مربی یا کارشناس متخصص -8 05/0 1 05/0
 موقعبهی رساناطالععدم  -9 03/0 2 06/0
 هاي مناسب دانشجویان معلولتوجهی به ورزشبی -10 03/0 2 06/0
 هاي ستادي ورزش دانشجوییعدم وجود تشکیالت استانی در بخش -11 02/0 1 02/0
 ها و فدراسیونتأدانشجویی با هیهاي مختلف دولتی و غیردولتی ورزش نامشخص بودن مجاري ارتباط بخش -12 03/0 1 03/0
 هاي ساختار ستادي ورزش دانشجویی کشور با وظایف مصوبعدم تناسب تعداد پست -13 03/0 2 06/0
 هاي مختلف دولتی و غیردولتی ورزش دانشجویی با کمیته ملی المپیکنامشخص بودن مجاري ارتباط بخش -14 02/0 2 04/0
 هاي مختلف دولتی و غیردولتی ورزش دانشجویی با سازمانمجاري ارتباط بخشنامشخص بودن  -15 03/0 1 03/0

 جمع 1  44/2  
 

 

شود ازنظر مشاهده می 2که در جدول شماره  گونههمان
 ورزش نقش به شناسانو روان پزشکان تأکید "ها عامل آزمودنی

ترین نقطه مهم عنوانبه 30/5با رتبه  "روانی و جسمی سالمتی در
 در پرورشی و تربیتی ورزش به روزافزون توجه "عامل  فرصت و



 91 ي دولتی کشورهادانشگاه دانشجویی ورزش راهبردي موقعیت تعیین :عباس سبحانی و همکاران 

 

نقطه فرصت در زمینه  تریناهمیتعنوان کمبه 78/3 با رتبه " دنیا
هاي دولتی شناخته شد. همچنین عامل ورزش دانشجویی دانشگاه

 با "مدارس ورزش ايپایه نقش به گیرانتصمیم توجهییب"
 حذف"ترین نقطه تهدید و عامل عنوان مهمبه 08/6میانگین رتبه 

 و دانشکده هايپست به هاآن تبدیل و برنامهفوق ادارات هايپست
عنوان به 13/4با میانگین رتبه  "بدنیتربیت هايگروه
هاي ترین نقطه تهدید در ورزش دانشجویی دانشگاهاهمیتکم

 ،ضعف ي نقاط قوت،بندو رتبهاز تعیین  پس دولتی شناخته شد.
دانشجویی  ورزش جایگاه راهبردي تعیین یدات، برايو تهد فرصت
، 3 جدول داخلی عوامل ماتریس ارزیابی هاي دولتی کشور،دانشگاه

 براي. شد تشکیل ،4 جدول 11خارجی عوامل ارزیابی ماتریس و
 داخلی فهرست عوامل داخلی، عوامل ارزیابی ماتریس تشکیل

 چند از سپس. شد داده قرار ماتریس ینها) در اها و ضعف(قوت
 رتبه و وزن مورد اینکه در توجیه و توضیح از بعد نخبگان از تن
 این به که شد خواسته است، معنی چه به ارزیابی ماتریس در

 ازشود که ورزش همگانی  تا مشخص بدهند رتبه و وزن عوامل
ها) بیشتر داراي قوت است ها و ضعفداخلی (قوت نظر عوامل

 ارزیابی ماتریس و داخلی عوامل ارزیابیدر ماتریس  ؟یا ضعف
 از را عامل هر اهمیت میزان )ضریب (یا وزن خارجی عوامل

 با عوامل این مقایسه با و دهدمی نشان بودن نظر موفق
 تعلق هاآن به یک یا صفر بین اهمیتی ضریب همدیگر

 رتبه باشد. همچنین بیشتر یک از نباید ضرایب جمع. دگیرمی
 نشان در سازمان کنونی راهبردهاي اثربخشی میزان بیانگر
 4 تا 1 اعداد از یک هر باشد ومزبور می به عامل واکنش دادن

: 3 شدید؛ بسیار واکنش :4: دارد مفهومی چنین زمینه این در
: 1 متوسط؛ حد از کمتر واکنش: 2 متوسط؛ حد از واکنش بیش

 شوند تایمضرب  هادر رتبه هاوزننهایت  در ضعیف واکنش
 نهایی امتیاز کل جمع چنانچه .شود مشخص عامل این امتیاز
 در ماتریس عوامل داخلی یعنی برتري باشد 5/2 از بیش
ماتریس عوامل خارجی  در هاي آن وضعف موجود بر هايقوت

 ).1393(گودرزي، باشد یمتهدیدها  ها بریعنی برتري فرصت
 5/2از درنهایت نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی کمتر 

هاي که ضعف دهدمیآمد که نشان  دستبه) 44/2(یعنی 
 نهایی نمرة و ي آن برتري دارندهابر قوتورزش دانشجویی 

) 69/2(یعنی  5/2ماتریس ارزیابی عوامل خارجی بیشتر از 
هاي ورزش آن است که فرصت دهندهنشانآمد که  دستبه

                                                                      
11. External Factor Evaluation (EFE) matrix - Internal 
factor evaluation (IFE) matrix 

 دادن نمرة قرار از بعد دارد و برتري آن تهدیدات بر دانشجویی
 عوامل ماتریس نهایی نمرة و داخلی عوامل ماتریس نهایی

مشخص شد که جایگاه   SWOTهمزمان ماتریس  در خارجی
(شکل  قرار دارد WO در منطقهراهبردي ورزش دانشجویی 

1.( 
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 یدها)و تهدها عوامل خارجی (فرصت ماتریس ارزیابی .4جدول 

 هاي ورزش دانشجوییفرصت وزن رتبه رتبه*وزن

 شناسان به نقش ورزش در سالمتی جسمی و روانیتأکید پزشکان و روان -1 10/0 4 40/0
 عالی دانشگاه به بخش ورزش دانشجویی توجه ویژه نهادهاي ورزشی و مدیران -2 05/0 3 15/0
 حرکتی هايیتتأکید تعالیم دینی بر ورزش و فعال -3 05/0 3 15/0
 خدمات ورزشی توسط دانشجویان ۀوجود انگیزه براي ارائه داوطلبان -4 05/0 4 20/0
 پذیري و رشد شخصیتی در دوران نوجوانی و جوانییتتربوجود  -5 04/0 4 16/0
 کلیه اقشار جامعه تأکید قانون اساسی مبنی بر رایگان و عمومی بودن ورزش براي -6 09/0 4 36/0
 و توسعهدانشجویی  ورزش در هماهنگی و انسجام ایجاد براي چهارمبرنامه  117 ماده قانونی تکلیف -7 05/0 3 15/0

 اماکن ورزشی (با اولویت دانشجویان دختر)
 تربیتی و پرورشی در دنیا توجه روزافزون به ورزش -8 05/0 4 20/0

 تهدیدهاي ورزش دانشجویی وزن رتبه رتبه*وزن

 اي ورزش مدارسگیران به نقش پایهتوجهی تصمیمبی -1 11/0 2 22/0
 نبود هماهنگی و انسجام در ساختار ورزش کشور -2 05/0 2 10/0
 هاي کامپیوتري بین قشر جوان جامعهرواج بازي -3 08/0 2 16/0
 موانع فرهنگی و اجتماعی در مشارکت بانوان در ورزش دانشجویی -4 07/0 2 14/0
 عدم وجود وحدت فرماندهی در نظام آموزش عالی کشور -5 05/0 1 05/0
 هاي کالن نظام آموزش عالی کشوربخشی نگري در حوزه -6 05/0 2 10/0
 بخش ورزش دانشجوییهاي منابع قدرت خارج از حوزه آموزش عالی در دخالت -7 07/0 1 07/0
 هاي دانشکده و گروه ورزشیها به پستبرنامه و تبدیل آنهاي ادارات فوقحذف پست -8 04/0 2 08/0
 جمع 1  69/2
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 SWOTزمان عوامل هاي دولتی در ماتریس همموقعیت ورزش دانشجویی دانشگاه .1شکل 

 
 گیريبحث و نتیجه

نقطه  15نتایج پژوهش نشان داد در زمینه ورزش دانشجویی 
 ونبودن امکانات  کافی عامل هاآنضعف وجود دارد که از بین 

نقطه ضعف  ترینمهم عنوانبهها در دانشگاهورزشی  زاتیتجه
) 1392( ي گودرزي و همکارانهاافتهاین یافته با ی شناخته شد.
از  زاتیتجه ود امکانات کمبو نکهیا بر) مبنی 1380و امیرتاش (

و با  باشدیماشکاالت در توسعه ورزش دانشگاهی  ترینمهم
 عدم و امکانات کمبود) مبنی بر 1389ي حسینی (هاافتهی

ي ورزش هاضعف ترینمهمورزشی، از  فضاهاي نیاز تناسب
ي افروزه هاافتهو با ی باشدیم اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویی

ي ازهاین با زاتیتجه وعدم تناسب امکانات ) مبنی بر 1390(
 سیتندنوي هاافتهی با وورزشی دانشجویان در دانشگاه جهرم 

ورزشی در  ساتیتأستوزیع امکانات و  نکهیا بر) مبنی 1375(
ي کشور یکسان نیست و عدم وجود برخی از امکانات هادانشگاه

 علت عدم پرداختن دانشجویان به ورزش هادانشگاهورزشی در 

علت عدم  نکهیا بر) مبنی 1992ي رزینگ (هاافتهو با ی باشدیم
کالج مورد بررسی، کمبود  43در  برنامهفوقي هابرنامهوجود 

ي هاافتهولی با ی همخوانی دارد. باشدیم زاتیتجه وامکانات 
 زاتیتجه وکمبود امکانات  نکهیا برمبنی  )1390( یشعبان

عد درونی ورزش عامل چالش برانگیز در ب نیترتیاهمکم
، همخوانی ندارد. علت این مغایرت باشدیمهمگانی کشور 

تفاوت در نمونه آماري و ماهیت تحقیقات  لیدل بهممکن است 
 باشد.
نقطه قوت در  15که  دهدیمي این پژوهش نشان هاافتهی

ي دولتی کشور وجود دارد هادانشگاهزمینه ورزش دانشجویی 
 و دیاسات( شدهتیترب یآموزش کادر وجود عوامل هاآنکه از بین 

نقطه قوت ورزش  ترینمهم عنوانبه )متخصص انیمرب
ي میرزاده و شجیع هاافتهدانشجویی شناخته شد. این یافته با ی

 نکهیا بر) مبنی 1381) و باقرزاده (1384) و خاکی (1396(
 ترینمهمانسانی مجرب (مربی) یکی از استفاده از نیروي 

ورزش و نبود آن یکی از علل دوري  توسعه بر مؤثرعوامل 
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هاي جان و همکاران یافته باباشد و کردن مردم از ورزش می
وجود مربیان مجرب باعث توسعه ورزش  نکهیا بر) مبنی 2006(

و مشکالت مربیگري عامل مضر شرکت دانش آموزان در 
 خوانی دارد.باشد همورزش می
نقطه تهدید در  8 که دهدیمهاي این پژوهش نشان یافته

ي دولتی کشور وجود دارد که از بین هادانشگاهورزش دانشجویی 
 ورزش ياهیپا نقش به رانیگمیتصم یتوجهیب عوامل هاآن

ورزش دانشجویی  دکنندهیتهدنقطه  ترینمهم عنوانبه ،مدارس
 ینیحسهاي این یافته با یافته .ي دولتی شناخته شدهادانشگاه

 بناي سنگ عنوان به يآموزدانش ورزش ضعف بر) مبنی 1389(
 توجهی کم که )1388( پناهی سیف افتهی باو  دانشجویی ورزش

 ترینمهم ازرا  ورزش مدارس نبود و مدارس ورزش به ولینئمس
هاي یافته با و داندهاي ورزش قهرمانی کردستان میضعف

ي هاتیفعالی به ورزش و توجهیب نکهیا بر) مبنی 1390شعبانی (
براي توسعه  هاچالش ترینمهماز  هادانشگاه وبدنی در مدارس 

) که 1389هاي قالیباف (و با یافته باشندیمورزش همگانی کشور 
ي ورزش مدارس را از اهیپاگیران به نقش کم توجهی به تصمیم

داند، ي میآموزدانش وجویی ات ورزش دانشترین تهدیدمهم
 همخوانی دارد.

نقطه فرصت در  8که  دهدیمهاي این پژوهش نشان یافته
ي دولتی کشور وجود دارد که از هادانشگاهورزش دانشجویی 

 ورزش نقش به شناسانروان و پزشکان تأکیدعوامل  هاآنبین 
ترین نقطه فرصت به عنوان مهم ی،روان و یجسم یسالمت در

ي دولتی شناخته شد. این یافته هادانشگاهدر ورزش دانشجویی 
) مبنی بر اینکه تأکید پزشکان به 1390هاي نصیرزاده (با یافته

ترین ی از مهمروان ونقش ورزش همگانی در سالمتی جسمی 
هاي رمضانی باشد و با یافتهنقاط فرصت ورزش همگانی می

 آمادگی و سالمتی کسب ) مبنی بر اینکه انگیزة1388نژاد (
ترین انگیزه شرکت در ورزش مهم نشاط و لذت جسمانی،

) مبنی بر اینکه حفظ 1375ي تندنویس (هاافتهی باهمگانی و 
ترین انگیزه روانی اجتماعی ورزش مهم ریتأثسالمتی و 

 ی دارد.همخوان ،باشندیمدانشجویان در گرایش به ورزش 
 دانشجویی ورزش استراتژیکی موقعیتدر خصوص 

 پژوهش نتایجي دولتی کشور الزم به ذکر است، هادانشگاه
 درونی عوامل ارزیابی ماتریسکه نمره نهایی  داد نشان حاضر
 لذا باشد.) می44/2(معادل  5/2کمتر از  دانشجویی ورزش

) هاضعف و هاقوت( درونی عوامل لحاظ از گفت که توانیم
 ماتریسهمچنین نمره نهایی . باشدمی بیشتري ضعف داراي

(معادل  5/2بیشتر از  دانشجویی ورزش خارجی عوامل ارزیابی
 بیرونی عوامل لحاظ از گفت که توانیم لذا باشد.) می69/2

 مجموع، در. است بیشتري فرصت داراي) تهدیدها و هافرصت(
مشخص شد که  بیرونی و درونی ارزیابی ماتریس اساس بر

) قرار دارد. wo( کارانهمحافظه منطقه در دانشجویی ورزش
 است حالتی در سازمان براي موقعیت و وضعیت نیترمطلوب

 خود يهایستگیشا و هاتیمز ،قوت نقاط تمامی از بتواند که
 استفاده هافرصت و تقاضاها ها،تیموقع رساندن حداکثر به يبرا

 ماتریس در موقعیتی هر از حرکت سازمانی، هر هدف. کند
 هاسازمان اگر است. SOبه این وضعیت یعنی استراتژي سوات 
 هاآن رفع صدد در و کنند شناسایی را خود ضعف موارد بتوانند
 کنند تبدیل قوت موارد به را هاآن توانندیم حتی برآیند

 استراتژیک موقعیت داد نشان پژوهش نتایج). 1383جکسون، (
 که است ياگونهبه دولتی کشوري هادانشگاه دانشجویی ورزش

 و است برخوردار زمینه این در زیادي يهافرصت و هاضعف از
 حداکثر هاضعف رفع کردن جهت موجود يهافرصت از تواندیم

 ضعف نقاط داراي سازمان یک که هنگامی .بنماید را استفاده
 هاآن یا ببرد بین از را ضعف نقاط این کوشدیم باشد،می عمده

قرار گرفتن ورزش دانشجویی . کند تبدیل قوت نقاط به را
تحقیق حاضر با  در WO تیموقع دري دولتی هادانشگاه

مبنی بر اینکه  )1389( ینیحس ) و1396میرزاده ( هايیافته
 قرار WO ورزش دانشجویی دانشگاه در موقعیت استراتژیکی

) مبنی بر 1389هاي قالیباف (ولی با یافته .باشدهمسو می دردا
در  ورزش پرورشی)( يآموزدانش واینکه ورزش دانشجویی 

) مبنی بر اینکه 1389و حمیدي ( دارد قرار WTموقعیت 
ي سراسري کشور در موقعیت هادانشگاهورزش دانشجویی 

SO) مبنی بر 1390(تهاجمی) قرار دارد و افروزه و همکاران (
ستراتژیکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در اینکه وضعیت ا

ی بر اینکه مبن) 1392( پوري جواد وقرار دارد  SOموقعیت 
 قرار SOموقعیت  در کشوروضعیت راهبردي ورزش همگانی 

 .باشد، ناهمسو میدارد
 راهبردهاي هاسازمان" معموالً کهنیادر پایان با توجه به 

 ۀخان چهار یکی از در گرفتن قرار منطقه به توجه با را خود
  SO ,ST ,WOيراهبردها از یکی ی،رونیب و ماتریس درونی

 نتایج این تحقیق که به توجه با و کنندیم انتخاب WT ای
 قرار WO موقعیت در ي کشورهادانشگاهورزش دانشجویی 

. باشندیم WOمنطقه  از انتخابی يراهبردها غالب دارد، لذا
ی و رساناطالع شامل WOراهبردهاي تدوین شده در منطقه 

ی، روان و یجسم یسالمت در ورزش نقش و دیفوا شتریب غیتبل
 توسعه ،نیمعلول ییدانشجو ورزش به مسئوالن ژهیو توجه
 یتیریمد و یسازمان ساختار رییتغو  هادانشگاه در یورزش اماکن
 شتریب انسجام و یهماهنگ جادیا يبرا کشور ییدانشجو ورزش

 باشد.می
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