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هدف از تحقیق حاضر تدوین استراتژي ورزش همگانی و قهرمانی دانشگاه 
 از مناسب استراتژي تعیین و هایافته تحلیل و تجزیه براي. آزاد اسالمی است

 فرآیند ازها بندي استراتژيو براي اولویت) SWOT(تحلیلی سوات  مدل
ها از مصاحبه، براي گردآوري داده. است شده استفاده )ANP( ايشبکه تحلیل

 اي و میدانی، تحقیقات پیشین و نظرات اعضاي شورايمطالعات کتابخانه
ولین ورزش دانشگاه بودند و از ئت علمی و مسراهبردي که شامل اعضاي هیأ

ل ماعونامه اول شدر پرس. نامه محقق ساخته استفاده شده استسه پرسش
تهدید) شناسایی  6و  فرصت 6، ضعف 2ت، قو 7(گذار تاثیر نیوبیرو نی درو

ون یید و پایایی آن نیز با آزمأنامه توسط خبرگان تشدند، روایی این پرسش
 شدت راهبردي جلسه در نامه دوم وبا پرسش. یید شدأت 86/0آلفاي کرونباخ 

 ماتریس توجه به گردید، با تعیین گویه هر )وزن(اهمیت  ضریب و عامل
 همگانی و قهرمانی ورزش استراتژي داخلی و خارجی عوامل ارزیابی زمانهم

در این . شد تعیین) ST(وضع رقابتی معطوف به قوت  در اسالمی آزاد دانشگاه
ت علمی أاعضاي هینفر از  20مراحل با توجه به خاص بودن جامعه، با تعداد 

براساس . ها تکمیل گردیدنامه، این پرسشدانشگاهولین ورزش ئو مس
و نظرات  اوزان شدهمحاسبه نتایج تحلیل سوپر ماتریس حدهاي تحقیق و یافته

همچون توسعه و ارتقا کیفی  هاییياستراتژاعضاي شوراي راهبردي، 
بدنی، توسعه کمی و کیفی رویدادهاي ورزشی و واحدهاي عمومی تربیت
دانشجویان به ورزش همگانی و قهرمانی پیشنهاد توسعه دسترسی آسان 

 .شدند
 

 ها واژهکلید 
 .ي، استراتژANP ،SWOT ،یو قهرمان یهمگان ،یدانشگاه آزاد اسالم

The aim of this study was to develop strategic plan of 
sport for all & championship sport of Islamic Azad 
University.. To analyze the findings and to determine the 
appropriate strategy SWOT analysis (SWOT) and to 
prioritize strategies (ANP) is used. To collect data from 
interviews, library and field studies, previous research 
and comments made by members of the Steering Council, 
which includes faculty and college sports officials, and 
three questionnaires was used. The first questionnaire 
were identified internal and external factors affecting 
validity confirmed by experts and its reliability was 
confirmed by Cronbach's alpha test 86/0. The second 
questionnaire and in meeting strategic and operating 
intensity factor of importance (weight) of each item was 
determined, according to the same matrix evaluation of 
internal and external factors strategy for sport and the 
championship of Islamic Azad University focused on 
competitive conditions in force (ST) was determined. In 
this specific steps according to population, with 20 
members of the faculty and college sports officials, the 
questionnaires were completed. Based on the research 
findings and the results of the calculated super matrix 
limit weightings and the views of the members of the 
Strategic Council, strategies such as the development and 
qualification of public physical education units, the 
quantitative and qualitative development of sporting 
events and the development of easy access for students to 
public and championship sports are proposed. 
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Abstract   
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 همقدم
ایران کشوري در حال توسعه و داراي موقعیت استراتژیک، 

همی مفرد و منابع سرشار انرژي است و جایگاه طبیعت منحصربه
در مناسبات جهانی دارد. لذا براي رسیدن به اهداف عالی مملکتی 
و رسیدن به موقعیتی ممتاز، بایستی به سالمت نیروي انسانی 

هاي بدنی و ورزشی در ابعاد خود و در عین حال به فعالیت
اي مبذول دارد. در این بین همگانی و قهرمانی توجه ویژه

ساز کشور توجه و آیندهدانشجویان به عنوان قشر فرهیخته 
طلبند. تدوین یک برنامه استراتژیک و جامع جهت اي را میویژه

ها و از جمله دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان ورزش در دانشگاه
ین ا رسد؛ترین دانشگاه حضوري جهان ضروري به نظر میبزرگ

ها و راهبردهاي ورزش مهم نیازمند مطالعه و بررسی استراتژي
   قهرمانی در این دانشگاه است. همگانی و

تضمین رسیدن و  فرایند از است عبارت استراتژیک مدیریت
 هايکارگیري استراتژيبه از ناشی فواید به سازمان یابیدست

ارزیابی  و اجرا ندي،بلعلم فرمو و هنر چنینمه مناسب، سازمانی
 مدیریت، عوامل سازيهیکپارچ تأکید بر با چند بعدي تصمیمات
باشد غیره می مالی، تولید، نیروي انسانی، خدمات و امور بازاریابی،

طرز  یک بلکه نیست برنامه یک استراتژي .)1391(پهلوانیان، 
 و اصلی هايبر تشخیص فرصت اساس آن که نگرش است

  ).1392دارد (غفاریان،  قرار آن در نهفته منافع ساختن محقق
 حوزه در بسیاري یکَم هاياز ابزارها و تکنیک تاکنون

 ترینیاصل کهآنجایی از است، شده استفاده استراتژیک مدیریت
 زمانهم نظرگرفتن در با گیريتصمیم حوزه، این در لفهؤم

 گیريتصمیم هايتکنیک لذا باشدمی چندگانه مالحظات
 خودمیزان استفاده را به  نیشتری) بMCDM( چندمعیاره

 مرحله در که ابزارهایی از یکی میان این در. انداختصاص داده
 یارجو خ داخلی استراتژیک موارد تحلیل براي استراتژي تدوین

پژوهش که به  نیاست. در ا SWOT تحلیل رودکار میبه
 و ضعف نقاط و محیط تهدیدهاي و هابررسی و ارزیابی فرصت

ارزیابی این  ازد،پردمی یاه آزاد اسالمدانشگ داخلی ورزش قوت
 از برداريبهره و هااست که آیا دانشگاه قادر به گرفتن فرصت

ر نظی خارجی کنترل غیرقابل محیط تهدیدات از اجتناب و هاآن
ی، سیاس نسبی بی ثباتی ل،یادامه تحص یرشد کم متقاض

 ای دباشیم رهیتحوالت اجتماعی و تغییرات قوانین و مقررات و غ

                                                                                                                                                    
1. Analytic Network Process 
2. Weihrich, Heinz 
3. Shrestha 
4. Ram k 
5. Alavalapati 

و  کیاستراتژ هايبرنامه مهم به چه نیبه ا دنیرس يو برا ریخ
 نیاز دارد. یاتیعمل

که  کندی، مشخص مSWOT لیموجود در مورد تحل اسناد
فی صرفاً یک سري توصیفات و توضیحات کی هالیتحل نیا شتریب

 و انجام گرفته است یصورت کَمبه SWOT کمتر و باشندمی
 زایشاف وسیلهبه گیريتصمیم و ریزيهر چه فرایندهاي برنامه

گردد،  ترپیچیده متقابل، وابستگی داراي معیارهاي تعداد
(صحت و  ابدییکاهش م SWOTروش  يریکارگسودمندي به

 ).1388 ،يزادیپر
امع ج یابیارز يبرا تواندینم ییبه تنها SWOT لیتحللذا 

 يق برامحق از این رو رود کار به استراتژیک گیريفرایند تصمیم
کمک گرفته  1ANP لیمذکور از تحل هايیپوشاندن کاست

 است.
 هاییتالش SWOT هايتیدنبال آشکار شدن محدودبه

در سال   2نزهیچیریشروع شد. و صینقا نیمنظور حل کردن ابه
را ارائه کرد که تالشی بود در جهت  SWOT سیماتر 1982

ها و وتق تهدیدات، ها،شناسایی سیستماتیک روابط میان فرصت
رمبناي ب تژيهم براي تولید استرا ساختار یک عالوه به و هاضعف

). 2004، 5یو آالواالپات 4یک، رام3این روابط ارائه کرد (شرستا
 ندیفرآ لیلتح کیتکن يریکارگهبر ب یکه مبتن نامحقق نیروش ا

 قاتی) بود در تحقSWOT( لی) در تحل6AHP( یسلسله مراتب
 قاتیتحق نیا یمعروف گشت. در پ A,WOTبه عنوان  يبعد

آنان  نتریکردند که مهم استفاده کردیرو نیاز ا ياریمحققان بس
 قی)، تحق2002و همکاران ( 7وارتیاست قیعبارتند از: تحق

شرستا و همکاران  قی)، تحق2004و همکاران ( 8کاجانوس
 قی) و تحق2006و همکاران ( 9)، تحقیق لسکنین2004(

 ،)2006و همکاران ( 10ماسوزرا
ظور مناز این رویکرد به در این مطالعاتی که ذکر شد صرفاً

استفاده شده است  SWOT فاکتورهاي بنديرتبه و بندياولویت
و استفاده از این تکنیک به مرحله انتخاب استراتژي بسط داده 

 و وکزلی احسان هاينشده است. در این میان دو محقق به نام
کارگیري د ضمن به) در تحقیق خو2007( نیمتین داگدویر

جاي فرایند تحلیل ) بهANP( ايتکنیک فرایند تحلیل شبکه
) یک گام به جلو برداشته و استفاده از این AHPسلسله مراتبی (

 فاکتورهاي زیر و فاکتورها بندياولویت رویکرد را عالوه بر
SWOT  .به مرحله انتخاب استراتژي هم گسترش دادند

6. Analytical Hierarchy Process 
7. Stewart 
8. Kajanus 
9. Leskinen 
10. Masozera 
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 )Saaty,1996مأخذ: ( ي      امراتبی و شبکه سلسلهمقایسه ساختار  .1 شکل

 ايب) ساختار شبکه            یمراتب ) فرآیند تحلیل سلسلهالف
 

 در تدوین استراتژي ورزش همگانی و قهرمانی دانشگاه آزاد
از نقاط ضعف فرآیند تحلیل  يمحقق جهت دور ،اسالمی

 ايفرایند تحلیل شبکه کی) از تکنAHPسلسله مراتبی (
)ANP بهره گرفته است. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (
)AHPکردن) براي بهینه SWOT  یک محدودیت اساسی

 میان احتمالی هايوابستگی AHPآن این است که  دارد و
 از هامعیار و فاکتورها که فرض این با و بیندنمی ار فاکتورها

، (شرستا و همکاران بردمی پیش را ویهر باشند،می مستقل هم
 AHP)، در واقع این موارد از مفروضات زیر بنایی 2004

 ریزيبرنامه دنیاي در فرض این که دانیماما می باشند،یم
 گفت وانتمی نمونهیک فرض منطقی نیست، براي  استراتژیک

 هااز فرصت تواندیم یزمان اسالمی آزاد دانشگاه ورزش که
 رونید قوت نقاط و هاتوانمندي داراي که نماید مناسبی استفاده

 ینکها روند یااز بین مییا  هافرصت صورت این غیر در زیرا باشد
 جهنتی پس گیرند؛می قرار برداريبهره مورد رقبا توسط

مستقل از همدیگر نیستند  SWOTفاکتورهاي  که گیریممی
 AHPهمخوانی ندارد، و اوزانی که  AHPو لذا با مفروضات 

 باشدمی وابستگی عدم فرض با دهدبه فاکتورها اختصاص می
زانی که با قبول فرض وابستگی محاسبه او با است ممکن پس
 که رویکردي کارگیريبه بنابراین باشند؛ متفاوت شوندمی

 را هااحتمالی میان عوامل را در نظر گیرد و آن هايتگیوابس
 ).1392 پور،قدسی( یابددخالت دهد، ضرورت می گیرياندازه در

و عدم  دیذکر گرد AHP براي که هاییدنبال محدودیتبه
 و یارهامع بین هايتوانایی این رویکرد در لحاظ کردن وابستگی

 توسعه را دیگري رویکرد 1996 سال در ساعتی پروفسور عوامل،
) معروف گردیده ANP(اي شبکه تحلیل فرایند رویکرد به که داد

                                                                                                                                                    
11. Kabak 

 بین هايوابستگی که استاین  AHPو مزیت آن نسبت به 
 .گیردمی نظر در را معیارها

SWOT-) از تکنیک هیبریدي 2016و همکاران ( 11کباك
FANP هاي انرژي کشور ترکیه استفاده براي تدوین استراتژي

 اند.کرده
 يارهایرمعیز نیحاضر به علت وجود ارتباط ب قیتحق در

از  دانشگاه یو قهرمان یورزش همگان کیبرنامه استراتژ نیتدو
طور که مشاهده استفاده شده است. همان ANP کیتکن

ار اي از ساختساختار سلسله مراتبی حالت خاص و ویژه شود،یم
و  بیمراتمقایسه ساختار سلسله  1باشد. شکل اي میشبکه
 دهد. را نشان می ياشبکه
دارد، با مشخص نمودن  یسع حاضر قیاساس تحق نیا بر

 ورزشخارجی  داتیها و تهدو فرصت اخلینقاط قوت و ضعف د
از مدل  يریگبا بهره یدانشگاه آزاد اسالم همگانی و قهرمانی

SWOT-ANP نیاندرکاران او دست نیو ارائه آن به مسئول 
در جهت توسعه  يدیدانشگاه، به کاربرد موفق عوامل کل

 .دیورزش دانشگاه کمک نما يدعملکر يپارامترها
 ییزدا تمرکز يدر راستا اخیراً یدانشگاه آزاد اسالمهمچنین 

طرح  یسازمان يسازچابک نیو همچن شتریب اریاخت ضیو تفو
از  یطرح برخ نیرا اجرا نموده است، در ا عیکالن تجم

وجود  نیحذف و ادغام شدند، با ا يسازمان مرکز يهامعاونت
 یمانزساختار سا نیشده و همچن تیمعاونت ورزش دانشگاه تثب

 تیریاستان نظارت و مد يامناتأیمناطق حذف و ه يو ادار
 دیساختار جد نیدار شد. اهر استان را عهده یدانشگاه يواحدها

تا سطح معاونت  یبه همراه ارتقاء ورزش دانشگاه آزاد اسالم
 سازمان نیا يرا برا یزشور کیبرنامه استراتژ اشتنورزش، د
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ي ورزش برنامه راهبرد هیدر تهنمود.  يضرور شیاز پ شیب
همگانی و قهرمانی دانشگاه آزاد اسالمی با توجه به این تغییرات 

ها و توان یک روش کلی که در همه زماننمی ،داخلی و خارجی
ست ا يها کاربرد داشته باشد، پیشنهاد کرد، بلکه ضرورمکان

مورد مطالعه قرار  ی،کنون طیبا توجه به شرا مذکوربرنامه 
اه ورزش دانشگ يزیرتواند در برنامهیو این تحقیق م گرفتمی

 مؤثر باشد. یآزاد اسالم
تمرکز بر تدوین برنامه استراتژیک پژوهش  نیدر اهمچنین 

ورزش همگانی و قهرمانی دانشگاه است و مرزبندي مناسبی بین 
 بنديهاي چهارگانه ورزش لحاظ شده است و براي اولویتبخش

گیري شده بهره ANPي اشبکه لیتحل ندیاز فرآها نیز استراتژي
 یابستگبه و یقبل يهادر اکثر پژوهش نکهی، که با توجه به ااست
ه و ها کمتر توجه شدياستراتژ نییثر در تعؤم يفاکتورها یدرون

 يهاياستراتژ نیدر حوزه ورزش و تدو زین یلیروش تحل نیا
 نیاستفاده نشده است، ممکن است در تدو رانیمرتبط در ا

 یدانشگاه آزاد اسالم یو قهرمان یورزش همگان ياستراتژ
 .کارآمدتر و اثرگذارتر باشد

 
 پژوهششناسی روش

این تحقیق با هدف تدوین برنامه راهبردي ورزش همگانی و 
 پژوهش از نظر نیاقهرمانی دانشگاه آزاد اسالمی صورت گرفت. 

 طهیهدف، در ح دگاهیو از د کیمطالعات استراتژ طهیموضوع در ح
از نظر ماهیت، روش و کنترل  همچنین .است يکاربرد قاتیتحق

 که جهتاز آن  اشد وبیم یفیتوص قاتیمتغیرها جزء تحق
 دموجو ضعو سساابرو  هنشد ريستکاموجود د يمتغیرها

 عنواز  شوند،یم نیمناسب تدو يشده و استراتژ شناسائی
 است.  توصیفی قاتیتحق

 ،ياسناد هايپژوهش از روش نیدر ا نکهیتوجه به ا با
 رینظ یدانیم هايروش زیو ن ايمطالعه کتابخانه ،یدلف کیتکن

 توانیاستفاده شده است، م یفیو مصاحبه ک ینامه کمپرسش
 کیو روش،  تیکرد که پژوهش حاضر براساس ماه انیب

 نیااست. در  12یبیترک ای یشیماپی – یلیتحل -یفیپژوهش توص
 هاهداد لیو تحل هیبراي تجز یفیو ک کمی هاياز روش قیتحق

در مطالعه حاضر چون از رویکردهاي مدیریت  .شد استفاده
استراتژیک و تحقیق در عملیات استفاده شده است، بنابراین 
جامعه مورد بررسی را خبرگان و کارشناسان ارشد حوزه مورد 
مطالعه که نامحدود بودند، تشکیل دادند، براي تهیه و تکمیل 

زاد آکل معاونت ورزش دانشگاه  رانیمدهاي تحقیق از پرسشنامه

                                                                                                                                                    
12  . Mixed Research 
13. Karsak 
14. Chien 

 ها ودانشگاه یبدنتیگروه ترب یعلم تأیاعضاء ه ،یاسالم
عنوان جامعه آماري ی، بهدانشگاه يواحدها ورزشی رانمدی

 استفاده شد. 
در حوزه ورزش  يستاد یتیریسابقه مد يداراآماري جامعه 

و  یورزش یسازمان يهاپست يپژوهش دارا نیدر زمان ا ،بودند
 نیا جیکردند نتایم احساس ينحوبه و همچنین بودند یتیریمد

نفر از جامعه  20 ارزشمند خواهد بود. زنی هاخود آن يپژوهش برا
عنوان به یهدفمند، در دسترس، قضاوت ،یتصادفریغ طوربه يآمار

 رانینفر از مجموعه مد 13 يدر نمونه آمار نمونه انتخاب شدند.
 ریسا تأینفر از اعضاء ه 7و  یوالن دانشگاه آزاد اسالمئو مس

 ها انتخاب شده بود.دانشگاه
در این تحقیق این است که به دلیل ماهیت  توجه قابلنکته 

ي اطالعات در سه مرحله انجام شد. در آورجمعتحقیق،  ۀلأمس
ي تحقیق و هامؤلفهمنظور تعیین وزن هر یک از اول به ۀمرحل

اي محقق ساخته براساس طیف نامهها، پرسشتدوین استراتژي
ساخته شد و سپس در اختیار کارشناسان قرار گرفت. در رت لیک

این مرحله با توجه به خاص بودن جامعه، به حداقل حجم نمونه 
 20که از لحاظ آماري قابل توجیه باشد اکتفا کردیم و با تعداد 

، آزاد اسالمی ریزي و ورزش دانشگاهحوزه برنامه یانمتصدنفر از 
نامه شپرس یلهوسبهها را تکمیل کردیم، سپس نامهاین پرسش

 داخلی و خارجی تعیین یرگذارتأثدوم اوزان و رتبه عوامل نهایی و 
 منظوربهها محاسبه گردید در گام بعد، و نمره نهایی آن

م، از اي استفاده کردیها، از تحلیل شبکهبندي استراتژياولویت
است  یندي ذهنیاي فراآنجا که تحلیل سلسله مراتبی و شبکه

، 13که به دخالت تعداد زیادي از کارشناسان نیاز ندارد (کارساك
هاي تایی یا کمتر) در تحلیل 10هاي کوچک (و نمونه )2002

AHP وANP  توسط محققان بسیاري مورد مطالعه قرارگرفته
)، در این پژوهش نیز، براي 2008، 15لیو چن 14سیاست (چین

ریزي و حوزه برنامه یانمتصداز نفر  10این مرحله از تحقیق، 
 داده شدند.ورزش دانشگاه شرکت 

بندي استراتژي ورزش همگانی محقق براي تعیین و اولویت
نامه نامه بهره گرفت. در پرسشو قهرمانی دانشگاه از سه پرسش

ات اعضاي نظرده از ستفاابا اول که محقق ساخته نیز بود، 
و نی درومل اعواه، علمی و مدیران ارشد ورزشی دانشگتأیه

) مورد هاتهدیدها و فرصت، ضعفت، قوط (نقایرگذار تأثنی وبیر
ها و شناسایی گویه بندياولویت شدند. پس ازشناسایی مطالعه 

 و اصلی هايگویه مقدماتی، هايگویه بین عوامل تأثیرگذار از
اي نامهپرسش هاگویه این به توجه با که شدند انتخاب نهایی

15. Chen 
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 اهمیت (وزن) ضریب و عامل شدت راهبردي جلسه در و تنظیم
 ارزیابی ماتریس توجه به با نهایت گردید، در تعیین گویه هر

 ماتریس و 17عوامل خارجی ارزیابی ماتریس ،16داخلی عوامل
 آزاد دانشگاه همگانی و قهرمانی ورزش استراتژي نوع زمانهم

 شد. مشخص موجود وضع در اسالمی
نامه مقایسه زوجی براساس پرسشنامه خبره نیز پرسش

در میان شوراي راهبردي توزیع شد،  آنکه از پسطراحی شد و 
هاي آماري، وارد انجام تحلیل منظوربهي و آورجمعها داده
افزار شد. در این تحقیق نیز همانند بسیاري از مطالعات دیگر نرم

اده فگیري از آلفاي کرونباخ استبراي سنجش پایایی ابزار اندازه
یید أگیري تپایایی ابزار اندازه 86/0شد که با آلفاي کرونباخ 

 گردید.
در دو بخش  هادادهوتحلیل یهتجزدر این پژوهش رویکرد 

 لوتحلییهدر بخش تجزصورت گرفت، بدین صورت است که 
 بود،آمده دستبه هانامهاجراي پرسش از که هاییاطالعات، داده

در دو  Super Decisionsو  SPSS هايافزاره از نرماستفاد با
 ند.تقرار گرف وتحلیلیهبخش توصیفی و استنباطی مورد تجز

عملیات مربوط به اطالعات ها، در بخش اول تحلیل داده
 SPSS افزارنرم از استفاده با آماري نمونه افراد یشناخت یتجمع

صورت پذیرفت. همچنین از جداول و نمودارهایی که حاوي 
است، در این بخش  غیره فراوانی، درصد تجمعی ومیانگین، 

ها، از آزمون براي سنجش نرمال بودن توزیع دادهاستفاده شد. 
کولموگروف اسمیرنوف استفاده گردید. در بخش بعدي، در ابتدا 

محاسبه شد و سپس  هامؤلفه، وزن SPSSافزاربا استفاده از نرم
تدوین شدند، در ، آمدهدستبههاي ها بر اساس وزناستراتژي
 ها، مقایسات زوجی انجامبندي استراتژيمنظور اولویتنهایت به

 گردید. Super Decisionsافزار ها، وارد نرمشده بین استراتژي
 
 پژوهشهاي یافته

 رمؤثاي جهت تعیین عناوین آزمون میانگین تک نمونه
استفاده  ايبراي تعیین عناوین مؤثر از آزمون میانگین تک نمونه

ر هاي داده شده به هکنیم. به این صورت که میانگین پاسخمی
، که مقدار متوسط رو به زیاد است، مقایسه 5/3عنوان را با عدد 

هایی که فرض نرمال بودنشان تائید شده کنیم. براي عنوانمی
ایم و براي اي استفاده کردهتک نمونه tاست، از آزمون 

 Runهایی که این فرض برایشان برقرار نبود، از آزمون عنوان
استفاده شده است. در هر دو آزمون، فرض صفر عدم وجود 

، هااختالف معنادار با مقدار آزمون است. جدول مربوط به فرصت
هاي همگانی و قهرمانی تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف ورزش

 2اد اسالمی به ترتیب اولویت به شرح جدول شماره دانشگاه آز
 است.
ها و شناسایی عوامل تأثیرگذار گویه بندياولویت به توجه با

 مقدماتی، هايگویه بین از بر ورزش همگانی و قهرمانی
 و فرصت 6 ضعف، 2 قوت، 7 نهایی (شامل و اصلی هايگویه

 هاگویه این به توجه با که شدند انتخاب و تعیین تهدید) 6
 راهبردي جلسه در و ) تنظیم،2نامه شماره اي (پرسشنامهپرسش
 گردید، در تعیین گویه هر اهمیت (وزن) ضریب و عامل شدت
 ارزیابی ماتریس داخلی، عوامل ارزیابی ماتریس توجه به با نهایت
و  داخلی عوامل ارزیابی زمانهم ماتریس و خارجی عوامل
 آزاد انی و قهرمانی دانشگاههمگ ورزش استراتژي نوع خارجی
گردید. در ادامه جداول ماتریس  مشخص موجود وضع در اسالمی

بررسی و اوزان عوامل داخلی و خارجی ورزش همگانی و 
 آورده شده است. دانشگاه قهرمانی

 همگانی و قهرمانی ورزش داد وضعیت نشان پژوهش نتایج
 داخلی عوامل ارزیابی ماتریس اساسرب اسالمی آزاد دانشگاه

باشد، لذا از عوامل داخلی (نقاط قوت و می 346/3داراي نمره 
 ورزش ینر اب باشد. عالوهضعف) داراي قوت بیشتري می

 ماتریس اساسبر اسالمی آزاد دانشگاه همگانی و قهرمانی
باشد، لذا از عوامل می 298/2نمره  داراي بیرونی عوامل ارزیابی

شرایط مناسبی قرار نداشته و ) در هاها و تهدیدخارجی (فرصت
 بیرونی است.  هادر معرض تهدید

هاي پژوهش نشان داد استراتژي فعلی همچنین یافته
دانشگاه در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی، در بخش رقابتی 

رسد با توجه به این که موقعیت نظر میمعطوف به قوت است. به
ز توسعه نیاستراتژي مورد مطالعه به وضعیت تهاجمی، رشد و 
مهم  هاينزدیک است، دانشگاه آزاد اسالمی بهتر است استراتژي

قرار داده و در  مدنظربخش رشد و توسعه (تهاجمی) را نیز 
 ها نیز استفاده کند.هاي آتی خود از آنبرنامه
 

 هاتدوین استراتژي
در این بخش با استفاده از ماتریس سوات و موقعیت سازمان که 

گانه ماتریس سوات را  4هاي اشاره شد، استراتژيدر فوق بدان 
 کنیم.طراحی می

 تیاولو بیدانشگاه به ترت یو قهرمان یهمگان هاينقاط قوت و نقاط ضعف ورزش دها،تهدی ها،فرصت .2جدول 

                                                                                                                                                    
16. Internal Factors Evaluation Matrix 17. External Factors Evaluation Matrix 
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 ):Sقوت (
 در آن جایگاه تثبیت و ورزش معاونت به بدنیتربیت کل اداره ارتقا -1

 دانشگاه سازمانی جدید ساختار
ــاص -2 ــتقل بودجه ردیف اختص ــرانه و ورزش حوزه به مس ــی س  ورزش

 دانشجویی
ــمند ذخیره از برخورداري -3 ــانی منابع ارزش ــان، مدیران،( انس ــناس  کارش

 تجربه با) مربیان و علمیتأهی اعضاي
 اسالمی آزاد دانشگاه در ورزشی فضاي مترمربع هزار صدشش وجود -4
 از اهدانشگ کلیدي مسئولین و عالیه ریاسـت  امنا،تأهی توجه و حمایت -5

 ورزش حوزه
 ،دانشگاهی مسابقات در ورزش در انسانی و اخالقی هايارزش بر تأکید -6

 المللیبین و ملی
 دانشجویی ورزش رویدادهاي برگزاري اختیارات واگذاري و تمرکززدایی -7

 دانشگاه واحدهاي به

 ):Wضعف (
 انشگاهد ورزش گسترش و توسعه وابسـتگی  و نقدینگی کمبود -1

 دانشجویی شهریه به
 ورزش و بدنیعمومی تربیت واحدهاي از نامناسب برداريبهره -2

 دانشگاه قهرمانی و همگانی ورزش اهداف پیشبرد در

 ):Oفرصت (
 هايعالیتف گسترش و توسعه بر باالدستی قوانین و اساسی قانون تأکید -1

 بدنیتربیت
ــی هايفعالیت به هاخانواده و جامعه مثبت نگرش -2  یک عنوانبه ورزش

 اخالقی و تربیتی فرهنگی، جسمی، روانی، سازنده عامل
 هايفعالیت براي اکولوژیکی وضعیت نظر از کشور موجود هايظرفیت -3

 گردشــگري و نورديپیمایی، صــخرهکوه نوردي، جنگل صــحرانوردي،
 ورزشی

 در پررنگ حضـــور براي جامعه بانوان به مناســـب فرصـــت ایجاد -4
 دانشگاه قهرمانی و همگانی هايورزش

 خارجی و داخلی مسابقات در اسالمی آزاد دانشگاه هايتیم مؤثر حضور -5
 ادارات، فعال مشارکت و همکاري و هاظرفیت از منديبهره و دسترسی -6

 نهادمردم و غیردولتی نهادهاي و هاسازمان

 ):Tتهدید (
 آموزش مختلف مؤســســات بین موجود هايتنش و اختالفات -1

 عالی ایران
ــجم ریزيبرنامه نظـام  نبود -2  و مالی منابع جذب براي منسـ

 دانشگاه ورزش حوزه در غیردولتی اقتصادي
 بناي سنگ عنوانبه آموزيدانش ورزش بودن ناکارآمد و ضعف -3

 دانشجویی و دانشگاهی ورزش
 نتیس مخدر مواد به اعتیاد( ناسالم تفریحات به گرایش افزایش -4

 يهاشــبکه از اســتفاده در افراط الکلی، مشــروبات صــنعتی، و
 )جوانان میان در ايرایانه هايبازي و مجازي اجتماعی

 مشکالت از ناشـی  دانشـجویان  ازحدبیش اضـطراب  و نگرانی -5
 شغلی آینده و ازدواج تحصیل، ادامه معیشتی، درسی،

 ادامه براي متقاضی شـدن  کم و کشـور  جمعیت رشـد  کاهش -6
 هادانشگاه در تحصیل

 
 )IFE(ماتریس ارزیابی عوامل داخلی  .3جدول 

 نمره رتبه ضریب )IFE(ارزیابی عوامل داخلی 
 نقاط قوت

 769/0 4 1923/0 اهدانشگ سازمانی جدید ساختار در آن جایگاه تثبیت و ورزش معاونت به بدنیتربیت کل اداره ارتقا -1
 615/0 4 1537/0 دانشجویی ورزشی سرانه و ورزش حوزه به مستقل بودجه ردیف اختصاص -2
 346/0 3 1154/0 جربهت با) مربیان و علمیتأهی اعضاي کارشناسان، مدیران،( انسانی منابع ارزشمند ذخیره از برخورداري -3
 115/0 3 0385/0 اسالمی آزاد دانشگاه در ورزشی فضاي مترمربع هزار ششصد وجود -4
 769/0 4 1923/0 ورزش حوزه از دانشگاه کلیدي مسئولین و عالیه ریاست امنا،تأهی توجه و حمایت -5
 346/0 3 1154/0 المللیبین و ملی دانشگاهی، مسابقات در ورزش در انسانی و اخالقی هايارزش بر تأکید -6
 115/0 3 0385/0 دانشگاه واحدهاي به دانشجویی ورزش رویدادهاي برگزاري اختیارات واگذاري و تمرکززدایی -7

 نقاط ضعف
 231/0 2 1154/0 دانشجویی شهریه به دانشگاه ورزش گسترش و توسعه وابستگی و نقدینگی کمبود -1
ــب برداريبهره -2 ــبرد در ورزش و بدنیتربیت عمومی واحدهاي از نامناس  و همگانی ورزش اهداف پیش

 /039 1 0385/0 دانشگاه قهرمانی

 346/3 23 1 جمع کل
 )EFE(ماتریس ارزیابی عوامل خارجی  .4جدول 
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 نمره رتبه ضریب )EFE(ارزیابی عوامل خارجی 
 هافرصت

 162/0 3 0541/0 بدنیتربیت هايفعالیت گسترش و توسعه بر باالدستی قوانین و اساسی قانون تأکید -1
 فرهنگی، جســمی، روانی، ســازنده عامل یک عنوانبه ورزشــی هايفعالیت به هاخانواده و جامعه مثبت نگرش -2

 اخالقی و تربیتی
0270/0 3 081/0 

 پیمایی،کوه  نوردي، جنگل صحرانوردي، هايفعالیت براي اکولوژیکی وضعیت نظر از کشور موجود هايظرفیت -3
 ورزشی گردشگري و نورديصخره

1351/0 4 540/0 

 081/0 3 0270/0 دانشگاه قهرمانی و همگانی هايورزش در پررنگ حضور براي جامعه بانوان به مناسب فرصت ایجاد -4
 243/0 3 0811/0 خارجی و داخلی مسابقات در اسالمی آزاد دانشگاه هايتیم مؤثر حضور -5
 243/0 3 0811/0 نهادمردم و غیردولتی نهادهاي و هاسازمان ،هاهادار فعال مشارکت و همکاري و هاظرفیت از منديبهره و دسترسی -6

 تهدیدات
 0811/0 1 0811/0 ایران عالی آموزش مختلف مؤسسات بین موجود هايتنش و اختالفات -1
 162/0 2 0811/0 دانشگاه ورزش حوزه در غیردولتی اقتصادي و مالی منابع جذب براي منسجم ریزيبرنامه نظام نبود -2
 0811/0 1 0811/0 دانشجویی و دانشگاهی ورزش بناي سنگ عنوانبه آموزيدانش ورزش بودن ناکارآمد و ضعف -3
 از استفاده رد افراط الکلی، مشروبات صنعتی، و سنتی مخدر مواد به اعتیاد( ناسالم تفریحات به گرایش افزایش -4

 2702/0 2 1351/0 )جوانان میان در ايرایانه هايبازي و مجازي اجتماعی هايشبکه

 دهآین و ازدواج تحصیل، ادامه معیشتی، درسـی،  مشـکالت  از ناشـی  دانشـجویان  ازحدبیش اضـطراب  و نگرانی -5
 شغلی

1351/0 2 2702/0 

 0811/0 1 0811/0 هادانشگاه در تحصیل ادامه براي متقاضی شدن کم و کشور جمعیت رشد کاهش -6
 298/2 29 1 جمع کل

 
 SOهاي استراتژي

ن تواترین وضعیت است و میعالی SOالزم به یادآوري است که 
 را افزایش داد.وري ، بهرههافرصت با استفاده از نقاط قوت و

رفت گ در نظرتوان هایی که در این حالت میترین استراتژيمهم
 از: اندعبارت

SO1 توسعه و ترویج تورهاي ورزشی و گردشگري در .
 ).S2 ،O3ها و کشور (سطح استان
SO2 توسعه کمی و کیفی ورزش همگانی و قهرمانی با .

درآمد هاي حضور زنان، معلولین و اقشار کمفراهم کردن زمینه
)S2، S5 ،O4 ،O6.( 

SO3صورت . توسعه کمی و کیفی رویدادهاي ورزشی به
هاي ورزشی) با حضور واحدهاي مختلف متمرکز (در اکثر رشته
 ).S1،S3 ،S4،S2  ،S5،O1 ،O5دانشگاه آزاد اسالمی (

SO4 تسهیل و ایجاد بستر مناسب براي حضور افراد .
رش ه نگبه ورزش جهت تحصیل در دانشگاه با توجه ب مندعالقه

ین دانشگاه مسئولها به ورزش و حمایت مثبت جامعه و خانواده
)S2 ،S3 ،S4 ،S5 ،O1،O2،O3 ،O4 .( 

 

 WOهاي استراتژي
باید نقاط ضعف را کاهش داد  WOالزم به یادآوري است که در 

 ینا هایی که درترین استراتژي. مهمها بهره الزم برداز فرصت و

 از: اندعبارتگرفت  در نظرتوان حالت می
WO1برداري از ظرفیت قانون اساسی و قوانین . توسعه و بهره
بدنی، هاي تربیتبر توسعه و گسترش فعالیت مؤکدباالدستی 

 ).O1 ،W1ورزشی دانشگاه ( ۀمنظور ارتقاي بودجبه
WO2) زمانهم. توسعه کمی و کیفی رویدادهاي ورزشی 

هاي مختلف در چندین رشته ورزشی)، با حضور زنان، واحد
، نهادمردمها و نهادهاي غیردولتی و ، سازمانهاهدانشگاه آزاد، ادار

 بدنی وبرداري مناسب از واحدهاي عمومی تربیتمنظور بهرهبه
 ).O3 ،O4 ،O5 ،O6 ،W2ورزشی دانشگاه (

 
 STهاي استراتژي

از  از نقاط قوت استفاده کرده و STالزم به یادآوري است که در 
 اینهایی که در ترین استراتژيمهم .کنیممیتهدیدها دوري 

 از: اندعبارتگرفت  در نظرتوان حالت می
ST1 توسعه دسترسی آسان دانشجویان به ورزش همگانی .

هاي آنان به تفریحات ناسالم یشگرامنظور کاهش و قهرمانی، به
)S1 ،S2 ،S4 ،T4.( 

ST2ك و سالمتی، . ارتقاء و گسترش فرهنگ ورزش، تحر
هاي دانشجویان ها و اضطرابمنظور کاهش برخی از نگرانیبه
)S1 ،S2 ،S3 ،T5.( 
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ST3 توسعه کیفی و تغییر ساختار ورزش همگانی و .
ریزي منسجم و رفع منظور ایجاد نظام برنامهقهرمانی، به

مختلف آموزش  مؤسساتهاي موجود در بین اختالفات و تنش
 ).S1 ،S3 ،S5 ،T6عالی ایران (

 
 WTهاي استراتژي

هدف کاهش نقاط ضعف و  WTالزم به یادآوري است که در 
تهدیدها در حداکثر زمان ممکن است و وضعیت بسیار وخیم 

 با باید سازمان حالت، این در و ممکن حالت بدترین . درباشدمی
 گردد منحل یا کند تقویت را خود ارزیابی مجدد، و ساختار تجدید

 هایی که درترین استراتژيشود. مهم ادغام دیگري سازمان در یا
 از: اندعبارتگرفت  در نظرتوان حالت می این

WT1 کاهش وابستگی توسعه و گسترش ورزش همگانی .
و قهرمانی دانشگاه به شهریه دانشجویی با توجه به کم شدن 

 ).T2 ،T6 ،W1ها (متقاضی براي ادامه تحصیل در دانشگاه
WT2 توسعه و ارتقا کیفی و کمی ورزش همگانی و دروس .

هاي دانشجویان به یشگرابدنی و ورزش در جهت کاهش تربیت
 ).T4 ،W2تفریحات ناسالم (

 
 هابندي استراتژياولویت

بندي اي براي اولویتدر ابتدا پس از طراحی درخت شبکه
ر چهاها را در قالب ها، نتایج حاصل از تدوین استراتژياستراتژي

در این  کار رفتهبندي شد. با توجه به تکنیک بهعامل اصلی طبقه
اي بود، ) که براساس تحلیل شبکهSWOT-ANPپژوهش (

 آوري گردید.نامه مقایسات زوجی جمعخبرگان طی پرسش دیدگاه
 اي معیارهايتحقیق نشان داد که ماتریس مقایسه يهایافته

ستگی گر، زیر معیارها و واباصلی، وابستگی معیارهاي اصلی به یکدی
هاي زیر معیارها به یکدیگر، داراي سازگاري بودند. براساس یافته

 گرل فرعی که نشانامع 11 نمودار شبکه تحقیق،تحقیق و 
براي اهداف این ، باشندگانه میچهارهاي عوامل اصلی ویژگی

 ینبروابط متقابل  سیماتر تهیه جدولبراي شدند. تحقیق انتخاب 
مدل و محاسبه اوزان مربوطه از  براساس یو فرع یعوامل اصل

 د.استفاده ش و خبرگان کارشناسان يهانظر
ریس سوپر ماتبراي تعیین و محاسبه سوپرماتریس حد ابتدا 

ه هدف از بتشکیل شد.  سوپر ماتریس موزونو سپس  ناموزون
 نسبی تأثیرحد رساندن سوپر ماتریس موزون این است که 

براي  یکدیگر حاصل شود. بهریک از عناصر آن ه درازمدت
واگرایی ضریب اهمیت هریک از عناصر ماتریس موزون، آن را 

ه تا اینک ، رساندیمکه یک عدد اختیاري بزرگ است Kبه توان 
برابر شوند)  باهمهمه عناصر سوپر ماتریس همانند هم شوند (

سوپر  500در تحقیق حاضر در توان  .شداین کار با تکرار انجام 
سوپر  MATLAB افزارنرمماتریس موزون با استفاده از 

است که تمامی عناصر آن با یکدیگر  آمدهدستبهماتریس حد 
 .اندتقریباً برابر شده

محاسبه شده اوزان  سوپر ماتریس حدل نتایج تحلیل جدو
ان نشی دانشگاه آزاد اسالم یو قهرمان یورزش همگان ياستراتژ

و دروس  یورزش همگان یو کم یفیقا کتوسعه و ارت"د که دا
ه ب انیدانشجو يهاشیو ورزش در جهت کاهش گرا بدنیتیترب
 ازآنپسدر رتبه اول و  26/0با وزن نسبی  "ناسالم حاتیتفر
در چندین  زمانهمتوسعه کمی و کیفی رویدادهاي ورزشی ("

رشته ورزشی)، با حضور زنان، واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد 
، نهادمردمها و نهادهاي غیردولتی و سازمان هاهداراسالمی، ا

 بدنی وبرداري مناسب از واحدهاي عمومی تربیتمنظور بهرهبه
توسعه "در رتبه دوم و  21/0 با وزن نسبی "ورزشی دانشگاه

دسترسی آسان دانشجویان به ورزش همگانی و قهرمانی، 
ن با وز "هاي آنان به تفریحات ناسالمیشگرامنظور کاهش به

 د.ندر رتبه سوم اهمیت قرار دار 14/0نسبی 
ورزش  هايياستراتژنهایی  بندياولویت 5در جدول 

 ی رسم شده است.دانشگاه آزاد اسالم یو قهرمان یهمگان

 
 یمدانشگاه آزاد اسال یو قهرمان یورزش همگان هايياستراتژبندي نهایی اولویت .5جدول 

 داراي اولویت یکسان هستند) 8و  7(ردیف 

 ردیف
وزن 
 نهایی

 عنوان استراتژي

1 26/0 
به  انیدانشجو يهاشیو ورزش در جهت کاهش گرا بدنیتیو دروس ترب یورزش همگان یو کم یفیتوسعه و ارتقا ک

 ناسالم حاتیتفر

2 21/0 
، با حضور زنان، واحدهاي مختلف دانشگاه )در چندین رشته ورزشی زمانهم(توسعه کمی و کیفی رویدادهاي ورزشی 

برداري مناسب از واحدهاي عمومی منظور بهره، بهنهادمردمها و نهادهاي غیردولتی و ، سازمانهاهآزاد اسالمی، ادار
 بدنی و ورزشی دانشگاهتربیت
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 ردیف
وزن 
 نهایی

 عنوان استراتژي

 مهاي آنان به تفریحات ناسالیشگرامنظور کاهش توسعه دسترسی آسان دانشجویان به ورزش همگانی و قهرمانی، به 14/0 3
 هاي دانشجویانها و اضطرابمنظور کاهش برخی از نگرانیارتقا و گسترش فرهنگ ورزش، تحرك و سالمتی، به 1/0 4

5 09/0 
با حضور واحدهاي مختلف ) هاي ورزشیدر اکثر رشته(توسعه کمی و کیفی رویدادهاي ورزشی به صورت متمرکز 

 دانشگاه آزاد اسالمی
 درآمدهاي حضور زنان، معلولین و اقشار کمتوسعه کمی و کیفی ورزش همگانی و قهرمانی با فراهم کردن زمینه 06/0 6

7 04/0 
بدنی، ربیتهاي تبر توسعه و گسترش فعالیت مؤکدبرداري از ظرفیت قانون اساسی و قوانین باالدستی توسعه و بهره

 ورزشی دانشگاه ۀمنظور ارتقاي بودجبه

8 04/0 
کاهش وابستگی توسعه و گسترش ورزش همگانی و قهرمانی دانشگاه به شهریه دانشجویی با توجه به کم شدن 

 هامه تحصیل در دانشگاهمتقاضی براي ادا

9 03/0 
به ورزش جهت تحصیل در دانشگاه با توجه به نگرش مثبت  مندعالقهتسهیل و ایجاد بستر مناسب براي حضور افراد 
 دانشگاه نیمسئولها به ورزش و حمایت جامعه و خانواده

10 02/0 
 ریزي منسجم و رفع اختالفات ومنظور ایجاد نظام برنامهتوسعه کیفی و تغییر ساختار ورزش همگانی و قهرمانی، به

 آموزش عالی ایران مؤسساتهاي موجود بین تنش
 ها و کشورتوسعه و ترویج تورهاي ورزشی و گردشگري در سطح استان 01/0 11

 
 گیرينتیجهبحث و 

 تیأمورم هیانیبا ب تیمأمور هیانیب نییپژوهش در تع هايافتهی
 یرزشو التتسهی و هاکه بر ارائه برنامه ایدانشگاه ملبورن استرال

بخش  نیا جینتا نیدارد. همچن یهمخوان کند،یم دیتأک تیفیباک
) همسو نبود، 1389( يو هنر زادهیمندعل قیتحق جیبا نتا قیاز تحق

 نیدر ا ياستراتژ نیتفاوت در نوع نگرش در تدو ادیبه احتمال ز
 زادهیمندعل قیشده است، در تحق ییناهمسو نیباعث ا قیدو تحق
 ییزاو اشتغال نانهیکارآفر هاييبر استراتژ دی) تأک1389( يو هنر

ورزش  یفیو ک یحاضر توسعه کم قیدر تحق کهیبود درحال
ر دانشگاه، تفک یفرهنگ يهازشبا نگاه بر ار یو قهرمان یهمگان

 هیانیتفاوت در ب گریبوده است، علت د راهبردي يغالب شورا
در اهداف  زیبر تما توانیم نیرا همچن قیدو تحق نیا تیمأمور

 جیا نتاب قیبخش از تحق نیا جینتا نهمچنی. داد قرار هاپژوهش نیا
 ،ی) که بر ارتقا سالمت جسم1390و همکاران ( ینیحس قیتحق
رکز متم انیاوقات فراغت دانشجو سازيیو غن یتیو شخص ینروا

 جیبا نتا قیبخش از تحق نیا جینتا نیاست، همسو بود. همچن
) که بهره بردن از علم ورزش 1384( یبدنتیسازمان ترب قیتحق

ت، در و باالبردن مهار یورزش هايبیاز آس يریجلوگ يرا برا
اصله به ف توانیتفاوت را م نیا لیقرار داده همسو نبود، دال تیاولو
و کارکرد سازمان مورد  تیتفاوت در ماه قات،یانجام تحق یزمان

 هر دو سازمان ارتباط داد. یو خارج یداخل طیمح راتییپژوهش، تغ
 کیژبرنامه استرات جیبا نتا زین قیبخش از تحق نیا جینتا

تدارك  و توسعه که) 2005–2009( ایاسترال یورزش دانشگاه

و  تیها را مأموردانشگاه انیبراي دانشجو یورزش يهافرصت
که دانشگاه آزاد  يطوررسالت خود قرار داده، همسو بود، همان

 هیانیرا در ب ینو قهرما یتوسعه و گسترش ورزش همگان یاسالم
 تیمأمور هیانیاست در ب یهیداشت؛ بد انیخود ب تیمأمور

 افتی گریمنظر کامالً مشابه به همد نیدو سازمان را از ا توانینم
 همسو باشند. یاز نگاه مفهوم توانندیم یول

 و هانقاط قوت، ضعف، فرصتپژوهش در تعیین  نیا جینتا
 نی) که تدو1390و همکاران ( ینیحس قیتحق جیبا نتا دهاتهدی

 را انجام یدانشگاه آزاد اسالم ییورزش دانشجو يبرنامه راهبرد
همچون وجود  يداده بود همسو بود، در پژوهش مذکور موارد

، وجود نیروي کیفی، متخصص و باتجربه در یبدنتیاداره کل ترب
از واحدهاي دانشگاهی، کسب عناوین متعدد  یحوزه ورزش برخ

کشوري و وجود قهرمانان  و ايو قابل توجه در مسابقات منطقه
 یبراي قهرمانان ورزش تحصیل رایگان شدن و ورزشی هايرشته

هش پژو نیکه در ا ییان شده بود، از آنجایعنوان نقاط قوت بهب
 به معاونت ورزش یبدنتیهمچون ارتقا اداره کل ترب يموارد زین

 يداردانشگاه، برخور یسازمان دیآن در ساختار جد گاهیجا تیو تثب
 ياکارشناسان، اعض ران،ی(مد یارزشمند منابع انسان رهیاز ذخ

و  یاخالق يهابر ارزش دی) با تجربه و تأکانیو مرب یعلمتأیه
از  یالمللنیو ب یمل ،یدر ورزش در مسابقات دانشگاه یانسان

ت، شده اس نییدانشگاه تع یو قهرمان ینقاط قوت ورزش همگان
 قیبخش از پژوهش با تحق نیا جیکرد که نتا نایتوان بیم

) همسو است. قابل ذکر است نقاط 1390و همکاران ( ینیحس
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 و ییهمچون تمرکززدا شپژوه نیشده در ا نییتع گریقوت د
واگذاري اختیارات برگزاري رویدادهاي ورزش دانشجویی به 

بودجه مستقل به حوزه  فیدانشگاه، اختصاص رد يواحدها
و  امناءتأیو توجه ه تیحما ،ییورزش و سرانه ورزش دانشجو

دانشگاه از حوزه ورزش و وجود ششصد هزار  يدیکل نیلمسئو
 دهدینشان م یآزاد اسالم گاهدر دانش یورزش يمترمربع فضا

وسعه و احداث و ت فیوظا میتقس ار،یاخت ضیدانشگاه با تفو نیا
 یو قهرمان یورزش همگان یدر رشد و تعال یورزش يفضاها

را  داشته و توانسته حوزه ورزش ينسبت به گذشته عملکرد بهتر
 .دیثرتر نماؤو م تريقو یداخل یدر ساختار سازمان
همچون کمبود امکانات و عدم مذکور مواردي در پژوهش 

تناسب نیاز فضاهاي ورزشی با حجم برنامه و کثرت ساعات 
 ، کمبود بودجهبانوانویژه امکانات مربوط به ورزش آموزشی، به

دولتی و  يهامالی از دیگر سازمان و ناچیز بودن جذب منابع
د عمومی در پیشبر یبدنتیترب هايمردمی و عدم استفاده از واحد

شده بود، از  انیعنوان نقاط ضعف بهاهداف ورزش دانشجویی ب
 یگنیهمچون کمبود نقد يموارد زیپژوهش ن نیکه در ا ییآنجا

 هیتوسعه و گسترش ورزش دانشگاه به شهر یو وابستگ
نامناسب از واحدهاي عمومی  برداريو بهره ییدانشجو

 یانو قهرم یاهداف ورزش همگان بردو ورزش در پیش بدنیتیترب
 نییدانشگاه تع یو قهرمان یدانشگاه از نقاط ضعف ورزش همگان

ا بخش از پژوهش ب نیا جیکرد که نتا نایب توانیشده است، م
مذکور همسو است البته قابل ذکر است نقاط ضعف  قیتحق

) همچون فقدان 1390و همکاران ( ینیدر پژوهش حس يگرید
در مناطق محروم، فقدان نظام آماري و برنامه  همربیان کارآزمود

 دانشگاه آزاد اسالمی، عدم تناسب یبدنتیراهبردي در ساختار ترب
 با نیبدساختار تشکیالتی و نیروي انسانی اداره کل تربیت

 آماري نظام فقدان و اجرایی عملیات حجم و وظایف گستردگی
دانشگاه آزاد اسالمی  یبدنتتربی ساختار در راهبردي برنامه و
با  سهی) در مقاهیگو 9حجم از نقاط ضعف ( نیشده بود، ا نییتع

آن است  يای) گوهیگو 2پژوهش ( نیشده در ا نیینقاط ضعف تع
 طور قابلتوانسته به یدر حوزه ورزش یکه دانشگاه آزاد اسالم

خود بکاهد، احتمال دارد استخدام  یدرون هاياز ضعف ايمالحظه
 هايو کارمند) در حوزه یعلم تأیمتخصص (ه يرویو جذب ن

و  به معاونت ورزش یبدنتیو ارتقا اداره کل ترب یمختلف ورزش
 هايدانشگاه در سال یسازمان دیآن در ساختار جد گاهیجا تیتثب
 کاهش نقاط ضعف داشته باشند. نیدر ا ايسهم قابل توجه ریاخ

همچون  ي) موارد1390و همکاران ( ینیپژوهش حس در
 ايهدانشکده و هاگروه در بدنیوجود استادان برجسته تربیت

ل ادامه تحصی يهانامهنیی، حمایت مدیران و وجود آیبدنتیترب
دید مثبت مسئوالن  ،یقهرمانان ملی در دانشگاه آزاد اسالم

رؤساي مراکز دانشگاه به ورزش دانشجویی و  کشور و هیبلندپا
کده ها و دانشو علوم ورزشی و گروه یبدنتیوجود پژوهشکده ترب

 رويشیپ هايعنوان فرصتهدر مراکز دانشگاهی ب یبدنتیترب
 وانتیشده بود، م انیب یدانشگاه آزاد اسالم ییورزش دانشجو

ا ) بهافرصتبخش از پژوهش حاضر ( نیا جیکرد که نتا انیب
 نیا یعلت اصل رسدیبه نظر م ست،یمذکور همسو ن قیتحق

عنوان هبتحقیق  نایشده در  نییتع هايهیگو تیماه ییناهمسو
همچون وجود استادان برجسته  یعوامل رازی باشد، هافرصت
 ، حمایتیبدنتیترب هايدانشکده و هاگروه در بدنیتربیت

صیل قهرمانان ملی در ادامه تح يهانامهنییمدیران و وجود آ
و  یبدنتیو وجود پژوهشکده ترب یدانشگاه آزاد اسالم

شاره ا یبه موضوعات درون سازمان نکهیورزشی با توجه به اعلوم
 شوند.یدانشگاه قلمداد م یینقاط قوت ورزش دانشجو رند،دا

همچون  ي) موارد1390و همکاران ( ینیدر پژوهش حس
مختلف آموزش عالی کشور،  يهااختالفات موجود بین بخش

دانشجویان از جمله مشکالت درسی، معیشتی،  ازحدشیمشغله ب
ه ب يآموزشغلی آنان، ضعف ورزش دانش ندهیادامه تحصیل و آ

 دانشجویان براي یزدگعنوان سنگ بناي ورزش دانشجویی و دل
ورزشی و افزایش میزان گرایش به  يهاتیشرکت در فعال

 ويرشیپ يدهایعنوان تهدهن جوانان بتفریحات ناسالم در میا
 وانتیشده بود، م انیب یدانشگاه آزاد اسالم ییورزش دانشجو

ا ) بهادیبخش از پژوهش حاضر (تهد نیا جیکرد که نتا انیب
همسو است، هر چند که کاهش رشد  کامالًمذکور  قیتحق
در  لیادامه تحص يبرا یو کم شدن متقاض رانیکشور ا تیجمع

ر گذاریثأت يدیعنوان تهددر پژوهش حاضر به زنی هادانشگاه
نشان  قاتیتحق نیدر ا دهایتهد ییقلمداد شده است. همسو

 زهحوکه دانشگاه توانسته نقاط ضعف خود را در  نیبا ا دهدیم
بهبود ببخشد و نقاط قوت خود را از  یو قهرمان یورزش همگان

 هاياز فرصت قیطر نیتوسعه دهد و از ا یو کم یفیلحاظ ک
 طیمح يدهایکماکان تهد یول دیبهتر استفاده نما يشرویپ

 ینداشته و با توجه به فاصله زمان یچندان رییدانشگاه تغ یخارج
دو پژوهش (پنج سال) همچنان وجود دارند و عامل کاهش  نیا

 لیادامه تحص يبرا یو کم شدن متقاض رانیکشور ا تیرشد جمع
اضافه شده است،  دهایمجموعه تهد نیبه ا زنی هادر دانشگاه

ترل و کن ،ییکه نقاط ضعف خود را شناسا یاست سازمان یهیبد
 دیکأنقاط ت نیا يو نقاط قوت خود را ارتقاء داده و رو دیرفع نما
ثرتر اقدام خواهد نمود ؤم یخارج يدهایبا تهد جههموا يکند، برا

 تیوضع نییرا خواهد داشت با توجه به تع يو عملکرد بهتر
 تیدانشگاه که در وضع یو قهرمان یورزش همگان کیاستراتژ

 تیوضع نیموضوع بر ا نیمعطوف به قوت قرار داشت، ا یرقابت
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 احصاء شده مشهود است.   يهايو استراتژ
 يگودرز قیتحق جیبا نتا قیبخش از تحق نیا جینتا نیهمچن

ضمن تبیین وضعیت موجود اداره کل  ی) که در پژوهش1392(
، به SWOTنور با استفاده از تحلیل امیدانشگاه پ یبدنتیترب

اداره کل  يدهاتهدی و هانقاط قوت، ضعف، فرصت یبررس
رچند که . هدبود، همسو بو هنور پرداخت امیدانشگاه پ بدنیتیترب

مثبت  نور نقطه امیپ یبدنتیمذکور وجود اداره کل ترب قیدر تحق
 حوزه به نیا یدر دانشگاه آزاد اسالم کهیلحاظ شده بود، درحال

طح گستره پوششی باال در س بااست و  افتهیارتقا  یمعاونت ورزش
 شور،ک نقاط ترینکشور و حضور این دانشگاه حتی در دورافتاده

 مورد در حال حاضر به نیبود که به نظر ا شدهانبی مثبت نقطه
است و  هشدلینور تبدامیپ یسازمان دانشگاه يبرا ینقطه ضعف

 دانشگاه در دانشجویی ورزش بودجه هايحذف یا ادغام ردیف ای
بودجه مستقل به حوزه  فردی اختصاص و ضعف نقطه نورپیام

 یالماس زاددر دانشگاه آ ییدانشجو یسرانه ورزش نییورزش و تع
 قیدر تحق نیسازمان قرار گرفت، همچن نینقطه قوت ا نیدوم

ه ب نورامیمذکور کمبود حمایت و توجه مدیران ارشد دانشگاه پ
د در مور نیقلمداد شده که ا دیورزشی به عنوان تهد يهاتیفعال

 شد. نییتع رگذاریاز نقاط قوت تأث یکیپژوهش حاضر 
 ییو شناسا لیتحل ه،یتجز جیبا نتا قیبخش از تحق نیا جینتا

 یش دانشگاهورز تهدیدهاي و هافرصت ها،ضعف ها،قوت
وجود  هاییتفاوت که هرچند بود، همسو ،)2005–2009( ایاسترال

 یاختالفات را مربوط به عوامل متفاوت داخل نیا توانیدارد و م
 قیبخش از تحق نیج ایتان نیهمچندو سازمان دانست،  یو خارج

 ی) که به بررس2009ورزش انگلستان ( کیبرنامه استراتژ جیبا نتا
پرداخته بود،  2013ورزش تا سال  يو توسعه طرح راهبرد تیتقو

 است. دهاینقاط قوت و تهد نیتطابق در عناو نیهمسو بود، ا
 یو قهرمان یورزش همگان تیپژوهش نشان داد وضع جینتا

 يشتریقوت ب يدارا یاز لحاظ عوامل داخل یدانشگاه آزاد اسالم
قرار نداشته و در  یمناسب طیدر شرا یهست و از عوامل خارج

 پژوهش نشان هايافتهی نیاست، همچن یرونیب دهایمعرض تهد
 ،یو قهرمان یندانشگاه در حوزه ورزش همگا یفعل يداد استراتژ

از  بخش نیا جیمعطوف به قوت قرار داشت. نتا یدر بخش رقابت
 نی) که تدو1390و همکاران ( ینیحس قیتحق جیبا نتا قیتحق

را انجام  یدانشگاه آزاد اسالم ییدانشجوورزش  يبرنامه راهبرد
ه دانشگاه را در منطق ییورزش دانشجو کیاستراتژ تیداده و موقع

WO و حفظ وضع موجود اعالم کردند، همسو  هکارانمحافظه ای
ورزش  معاونت تیو تثب بدنیتینبود، به نظر ارتقا اداره کل ترب

سازمان به عنوان نقاط  سازيو چابک عیتجم هايدانشگاه در طرح

چرخش  نیسازمان شده و ا ییقوت نها شیقوت باعث افزا
 تیرا سبب شده است، از آن رو کاهش نرخ رشد جمع کیاستراتژ

اختالفات و  دیو تشد یورود به آموزش عال انیو کاهش متقاض
 يدهایسهم تهد ،یمؤسسات مختلف آموزش عال نیتنش ب

 تیعموق رییبر تغ يگرید لیدانشگاه را رشد داده و دل رويشیپ
 یدانشگاه به حالت رقابت یو قهرمان یورزش همگان کیاستراتژ

 شده باشد.
 کیاستراتژ تیدرباره موقع نیپژوهش همچن هايافتهی

) را ST( یرقابت تیدانشگاه که موقع یو قهرمان یورزش همگان
)، که در 1387زاده ( يخسرو قاتیگزارش کرده بود، با تحق

 تهدیدهاي و هافرصت ها،ضعف ها،به شناسایی قوت یپژوهش
ملی المپیک جمهوري اسالمی ایران و تنگناها و  تهکمی

 ی)، که طراح1387( رزادهینص فرا روي آن پرداخت، هايچالش
استان  یو همگان یتوسعه ورزش قهرمان ياستراتژ نیو تدو

)، 1392( کارانو هم یدربان قیتحق جینتا  کرمان را انجام داد،
تان اس یتوسعه ورزش همگان هايياستراتژ نیو تدو یکه بررس

 هی) که به ته1392و همکاران ( انیعسمی اند،زنجان را انجام داده
ورزش همگانى در ایران پرداخته بودند  کیبرنامه استراتژ نیو تدو

  نیو تدو یبررس ی) که در پژوهش1393و همکاران ( يو نظر
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان از  هبرديرا هايبرنامه

 قاتیتحق نیطریق مدل دیوید را انجام داده بودند و همه ا
) را گزارش SOرشد و توسعه ( ،یتهاجم کیاستراتژ تیموقع

 کرده بودند، همسو نبود.
 يدیحم قیبا تحق نیبخش همچن نیپژوهش در ا هايافتهی

  SWOTییبا عنوان شناسا یپژوهش ی) که ط1393و همکاران (
 هايفدراسیون ملی ورزش کیتعیین موقعیت استراتژ و

ر ب یرونیمؤثر و عوامل ب یعوامل درون بررسی به دانشگاهی،
 دندپرداخته بودند و گزارش کر ونیفدراس نیا کیاستراتژ تیموقع

دانشگاهی از لحاظ  يهاکه استقرار فدراسیون ملی ورزش
ارانه قرار دارد، همسو و همخوان کموقعیت در منطقه محافظه

 نبود.
 کیاستراتژ تیموقع نییپژوهش در تع هايافتهی نیهمچن

)، 1389( يموسو قیدانشگاه با تحق یو قهرمان یورزش همگان
که به تبیین استراتژي توسعه ورزش همگانی استان لرستان 

پرداخته بود و گزارش نمود ورزش  SWOTبراساس مدل 
 7نقطه ضعف و  12 يدارا یاستان لرستان در بعد درون یهمگان
 9مورد تهدید و  11 ينیز دارا یقوت است، در بعد بیرون نقطه

 نیب نیعنوان نمود که در ا نی. همچنباشدیمورد فرصت م
و حضور پرشور قشر  یمشارکت مردم استان در ورزش همگان
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یان و مرب نقاط قوت، استفاده کم از کارشناسان نیترجوان از مهم
 نیتراز مهم زشتحصیل کرده و آگاهی کم جامعه از فواید ور

نقاط ضعف، وجود فضاهاي طبیعی و آب و هواي مطلوب (عدم 
زایش ها و اففرصت نیترنیاز به اماکن سرپوشیده) استان از مهم

مسئولین عالی استان بر توسعه  هیتوجیزندگی ماشینی و ب
استان  یورزش همگان يادهیتهد نیترورزش همگانی از مهم

استان لرستان  یهمگان رزشلرستان است در پژوهش مذکور و
پژوهش که  نیا جیکه با نتا د،یگزارش گرد WTدر موقعیت 

 همسو نبود. دهد،یم ) را نشانST( تیموقع
 کیاستراتژ تیموقع نییپژوهش در تع هايافتهی نیهمچن

 یعبانش یپناهفیس قیدانشگاه با تحق یو قهرمان یورزش همگان
توسعه ورزش  ياستراتژ ی)، که در بررس1390و همکاران (

گزارش نمودند  SWOTاستان کردستان بر اساس مدل  یقهرمان
 درخشان دادمنظم و مداوم مسابقات در استان، استع يکه برگزار

 هايمشارکت ،یو گروه يانفراد هاينوجوانان و جوانان در ورزش
 هايباشگاه تعداد ،یمختلف مل هايگیدر ل یاستان هايمیت

ه ب توجهیینقاط قوت، ب نتریاستان از مهم یخصوص یورزش
 يزرینبود برنامه ک،یاستراتژ هايمیمشاوران در تصم ینظرات علم

 ينداشتن برنامه منسجم برا ،یرماندر ورزش قه مدتیطوالن
داخت پر ،ايورزشکاران مستعد استان، مشکالت بودجه ییشناسا

 یینقاط ضعف، توانا نتریطور منظم از مهمبه انیمرب مهینشدن ب
 النیالتحصفارغ یشیتعداد رو به افزا ،یورزش سمیجذب تور

از  يبکر، وجود طرح جامع راهبرد ستیزطیمح ،بدنیتیترب
 النیالتحصفارغ انیدر م يکاریب باالي نرخ و هافرصت نیرتمهم

در  يدر ورزش، مشکالت اقتصاد استینقش س ،بدنیتیرشته ترب
ورزش کردستان است و بر  يدهایتهد نتریمهم ورزش استان از

 WT تیدر وضع را استان نیورزش ا SWOT لیاساس تحل
 گزارش کردند، همسو نبود.

 ورزش کیاستراتژ تیموقع نییپژوهش در تع هايافتهی
و همکاران  يرضو پژوهشدانشگاه با  یو قهرمان یهمگان

)، با عنوان طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی 1393(
. در این همسو نبودشهر مشهد با استفاده از دیدگاه علمی، 

 ها،فها، ضعقوت لیوتحلهیگزارش دادند که پس از تجز پژوهش
ها، تهدیدها و تشکیل ماتریس ارزیابی هریک از عوامل فرصت

محرز شد که ورزش همگانی  داخلی و خارجی ورزش همگانی
قرار دارد که باید از راهبرد تدافعی  WTشهر مشهد در موقعیت 

و  یدافعت کیاستراتژ تیتغییر یا رها کردن استفاده کند و موقع
 .رهاکردن را گزارش کرده بود

ش ورز کیاستراتژ تیدرباره موقع یو بررس ساتیمقا نیا
چهار  اریکه با مع قاتیتحق ریدانشگاه با سا یو قهرمان یهمگان

انجام شد، با نگاه به  SOو  WT ،WO ،ST ينوع استراتژ
 یابیارز سیمورد مطالعه در ماتر هايسازمان يراهبرد تیموقع

ذکر است  انشای گرفت، صورت ها،آن یو خارج یعوامل داخل
با هم شباهت  یرقابت ای ST تیهم که در موقع هاییآن سازمان
ل عوام یابیارز سیماتر ییتفاوت در نمرات نها لیدارند به دل

در عمل با هم متفاوت بوده و اختالف دارند،  یو خارج یداخل
 تیبه هم از نظر موقع هیوجود دو سازمان شب رسدینظر مبه

 مذکور، نادر باشد. سیترما ییو نمرات نها کیاستراتژ
پژوهش از  نیاحصا شده در ا هايياستراتژ بنديتیاولو

رد ک انیتوان بیدست آمد. مبه ايشبکه لیتحل ای ANPروش
و همکاران  ینیحس قیمشابه همچون تحق قاتیدر اکثر تحق

دانشگاه  ییورزش دانشجو يبرنامه راهبرد نی) که تدو1390(
) که در 1392( يرا انجام داده بودند و گودرز یآزاد اسالم

نور  امیدانشگاه پ یبدنتیوضعیت موجود اداره کل ترب یپژوهش
به  ایکرده بود،  نییتب SWOTرا با استفاده از تحلیل 

ه به طور مثال در برنام اینداده و  تیاهم هاياستراتژ بنديتیاولو
 ي)، برا1394( یمعاونت ورزش دانشگاه آزاد اسالم يراهبرد

استفاده  QSPMاز روش  قیتحق يهاياستراتژ بنديتیاولو
 راهبردي کمی ریزيبرنامه ماتریس روش دو هر. اندکرده

)QSPM( اي) و فرایند تحلیل شبکهANPهاي)، از جمله روش 
 هاياستراتژ بنديتیهستند که براي اخذ تصمیم در مورد اولو

روش  دو نیا قیآمده از طردستبه جی. نتاشوندیکار گرفته مبه
 ANP نکته که روش نیا يریهستند با در نظرگ کسانی باًیتقر

). با 1391 ،يدریبرخوردار است (رضاطبع و ح يشتریاز دقت ب
قت پژوهش از د نیا هايافتهیاحتمال دارد  قیتحق جیتوجه به نتا

 برخوردار باشند. يشتریب
حد  سیسوپر ماتر لیتحل جیو نتا پژوهش هايافتهی

اه دانشگ یو قهرمان یورزش همگان يشده اوزان استراتژمحاسبه
 یو کم یفیتوسعه و ارتقا ک" ياتژنشان داد که استر یآزاد اسالم

در جهت کاهش  یو ورزش بدنیتیترب یعموم يواحدها
 26/0 یبا وزن نسب "ناسالم حاتیبه تفر انیدانشجو يهاشیگرا

به   پژوهشی) در 1384و قره ( يدر رتبه اول قرار دارد. مظفر
وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور  یبررس

 نایپرداخته و گزارش نمودند آمار شرکت دانشجومنتخب جهان 
درصد اعالم کردند، براساس  5را  یهمگان یورزش هايتیدر فعال

همگانی، بالغ  يهاورزش یوناطالعات اعالم شده از سوي فدراس
همگانی  يهامیلیون نفر از جمعیت کشور در ورزش 5/6بر 

شور یت کمعادل ده درصد جمع باًی. این مقدار تقرکنندیشرکت م
درصد مربوط به دانش  10است. از کل جمعیت ورزش همگانی 

درصد مربوط به دانشجویان است. نکته  1آموزان و کمتر از 
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 ورزش هايدر برنامه انیحضور دانشجو کهتوجه این است قابل
 نیسئولم شتریو توجه ب يزریکمرنگ است و لزوم برنامه یهمگان

. تندنویس طلبدیا مو وزارت ورزش و جوانان ر یدانشگاه
نحوه گذراندن اوقات فراغت  یبه بررس ی) در پژوهش1375(

و  پرداخت یورزش هايتیبر فعال دیکشور با تأک انیدانشجو
درصد از  5/15دختر و  انیدرصد از دانشجو 8/31که  ادگزارش د

ا انتخاب ب قاتیتحق نیا جی. نتاکنندیپسر ورزش نم انیدانشجو
و  یورزش همگان ياستراتژ نیراهبرد مذکور به عنوان برتر

 دانشگاه همسو و همخوان است. یقهرمان
 واندتو ورزش طی دوران تحصیل، می یبدنتیبه ترب توجه

 منظوربه بنابراین. باشد مثبتی نتایج داراي و سازنده بسیار
 و ومیعم بدنیتربیت دروس امر در ریزيو برنامه دهیسازمان

 رازی شود، ايورزش دانشجویان، باید به این موضوع توجه ویژه
 يرویبه هدر رفتن ن جبمو نشود، کافی توجه مسئله این به اگر

را به بار خواهد  ییهايجوان کشور خواهد شد و احتماالً ناهنجار
 آورد. 

در حوزه  يو راهبرد کیبرنامه استراتژ نیو تدو هیته بنابراین
کاهش  يدر راستا یو ورزش همگان یورزش یدروس عموم

ناسالم در دانشگاه آزاد  حاتیبه تفر انیدانشجو هايشیگرا
 هايکالس برگزاري نظر به. دارد اياهمیت ویژه ،یاسالم

 کنارجذاب همچون  هايطیو ورزش در مح یعموم بدنیتیترب
 نیا يدانشگاه را در راستا تواندیم عتیطب ایجنگل  ا،یدر

را  انیمورد ارتباط مداوم دانشجو نیکمک کند، البته ا ياستراتژ
 ریاخ هايهرچند در سال طلبدیبا ورزش م لیدر طول تحص

 قرار گرفت ینیسرفصل دروس مذکور در وزارت علوم مورد بازب
 یشد، عمالً اتفاق مثبت غابال اجرا جهت هادانشگاه ریو به سا

دروس  بودن اخذ ياریاخت دینسبت به گذشته صورت نگرفت، شا
لت ع یدروس ورزش ينکردن تعداد ساعات برگزار رییو تغ دیجد

شگاه دان یعموم یبدنتیدروس ترب هايموضوع باشد. کالس نیا
به  انیکردن دانشجو بترغی و مندعالوه بر عالقه نیهمچن

 به تواندیم حات،یتفر ریآنان به سا شیورزش و کاهش گرا
به مواد  ادیخاص (اعت طیبا شرا انیدانشجو ییو شناسا يغربالگر
 هايشبکه و افزارهانرم ها،به برنامه ادیاعت ت،یهپات دز،یمخدر، ا

 ) هم کمک کند.غیرهو  يمجاز
 يدادهایرو یفیو ک یتوسعه کم يپژوهش استراتژ هايافتهی
)، با حضور زنان، یرشته ورزش نیزمان در چند(هم یورزش

 و هاادارات، سازمان ،یمختلف دانشگاه آزاد اسالم يواحدها
مناسب از  برداريمنظور بهرهنهاد، بهو مردم یردولتیغ نهادهاي

 یرا با وزن نسب گاهدانش یو ورزش بدنیتیترب یعموم يواحدها
 یو قهرمان یورزش همگان ياستراتژ نیبه عنوان دوم 21/0

ر د یاهداف ورزش همگان ياستراتژ نیدانشگاه گزارش کرد. در ا
 تواندیقرارگرفته است، دانشگاه م یکنار ورزش قهرمان

 يو کشور يرا در سطح درون واحد یجذاب یورزش يادهایالمپ
 با حضور بانوان و توانندیم نیچنهم دادهایرو نیا دیبرگزار نما

 يراب توانیم ياستراتژ نای در باشد، هاسازمان ریمشارکت سا
 یو ورزش بدنیتیترب یعموم يمناسب از واحدها برداريبهره

 ادهایالمپ نیحضور در ا يبرا طیواجدالشرا انیدانشگاه، دانشجو
 .کرد انتخاب هاکالس نیرا از ا

 یتوسعه دسترس" هايياستراتژ ،پژوهش هايافتهیادامه  در
منظور کاهش به ،یو قهرمان یبه ورزش همگان انیآسان دانشجو

در رتبه  14/0 یبا وزن نسب "ناسالم حاتیآنان به تفر يهاشیگرا
 ،یارتقاء و گسترش فرهنگ ورزش، تحرك و سالمت"سوم، 

 "انیدانشجو ياهو اضطراب هایاز نگران برخی کاهش منظوربه
 یفیو ک یتوسعه کم"در رتبه چهارم،  1/0 یبا وزن نسب

) یورزش هايبه صورت متمرکز (در اکثر رشته یورزش يدادهایرو
 یبا وزن نسب "یمختلف دانشگاه آزاد اسالم يواحدهابا حضور 

 و یورزش همگان یفیو ک یتوسعه کم"در رتبه پنجم،  09/0
ار و اقش نیحضور زنان، معلول هاينهیبا فراهم کردن زم یقهرمان

 هاييدر رتبه ششم و استراتژ 06/0 نسبی وزن با "درآمدکم
 یاالدستب نیوانو ق یقانون اساس تیاز ظرف برداريتوسعه و بهره"

 منظوربه ،بدنیتیترب هايتیمؤکد بر توسعه و گسترش فعال
و  توسعه یکاهش وابستگ"و  "دانشگاه یورزش ۀبودج ارتقاي

م با توجه به ک ییدانشجو هیدانشگاه به شهر ورزشگسترش 
 نوز با دو هر ،"هادر دانشگاه لیادامه تحص يبرا یشدن متقاض

 يبستر مناسب برا جادیو ا لیتسه "در رتبه هفتم،  04/0 نسبی
در دانشگاه با  لیمند به ورزش جهت تحصحضور افراد عالقه

 تیحما و ورزش به هاتوجه به نگرش مثبت جامعه و خانواده
توسعه "در رتبه هشتم،  03/0 یبا وزن نسب "دانشگاه نیمسئول

 جادیا منظوربه ،یو قهرمان یساختار ورزش همگان رییو تغ یفیک
ر موجود د هايمنسجم و رفع اختالفات و تنش يزیرنظام برنامه

 02/0 یبا وزن نسب "رانیا یمؤسسات مختلف آموزش عال نیب
 و یورزش يتورها جیو ترو سعهتو" يدر رتبه نهم و استراتژ

در  01/0 نسبی وزن با "کشور و هادر سطح استان يگردشگر
 قرار دارند. تیرتبه دهم اهم
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