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  چكيده
و كارشناسـان   يراننفـر از مـد   94است. نمونه آماري پژوهش شامل  يسالمدانشگاه آزاد ا ييورزش دانشجو ياتيبرنامه عمل ينهدف از مطالعه حاضر تدو

 يو اعضـا  يدانشـگاه آزاد اسـالم   يمنتخب مراكز دانشـگاه  يدانشكده ها يبدن يتو كارشناسان ترب يرانمد ي،دانشگاه آزاد اسالم يبدن يتاداره كل ترب
 يـي بـاز و بسـته بـود و روا    يشـامل پرسشـنامه هـا    يقدانشگاه آزاد بود. ابزار تحق يدنب يتاداره كل ترب يها يتآگاه به فعال يبدن يترشته ترب يعلم ياته

 ياسـتراتژ  ينتـدو  ي. بـرا گرفـت قرار  ييدمورد تا 83/0 يبكرونباخ و با ضر يآنها با استفاده از آزمون آلفا يائيو پا يدپرسشنامه ها توسط چند تن از اسات
 يـين تع يدو بـه دو بـرا   يسـات كـار، از مقا  ينا يسوات استفاده شد. برا يسماتر يكو از   SWOT يلحلاز ت يدانشگاه آزاد اسالم ييورزش دانشجو يها

 يـك هر  يابيارز يسماتر يلو تشك يلو تحل يهاستفاده شد. پس از تجز يو شهود يليقضاوت تحل يبر مبنا WTوSO  ،ST ،WOچهارگانه  يها ياستراتژ
) قـرار دارد و از  WOدر منطقه محافظـه كارانـه (   يدانشگاه آزاد اسالم ييورزش دانشجو يكاستراتژ يگاهمشخص شد كه جا يو خارج ياز عوامل داخل

و  يدر ورزش ملـ  يآزاد اسـالم  دانشـگاه  ييورزش دانشجو يگاهنقش و جا يتتوان به لزوم تقو يمطالعه م ينارائه شده در ا ياتيعمل يبرنامه ها ينمهمتر
دانشـگاه در   يـن ا يربهبـود تصـو   يـز و ن يو قابل اعتماد در سـطح ملـ   يسازمان حرفه ا يكبه عنوان  يبدن يتانشگاه تربد يگاهارتقاء جا يقاز طر يالملل ينب

  در سطح دانشگاه اشاره نمود. قاتمساب يبرگزار يفيتك يشافزا يزو ن يورزش يها يونارتقاء ارتباط با فدراس يقاز طر يسطح عموم
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  مقدمه  
. يسـت كنترل موثر، ممكن ن يزي،بدون انجام برنامه ر

 يـين چون تع يليتوان در دال يرا م يزيلزوم برنامه ر ينبنابرا
و  يعاتبه حـداقل رسـاندن ضـا    ييرات،تغ يركاهش تاث ير،مس

كنترل جستجو  يلتسه يبرا يياستاندارد ها يجاداضافات و ا
). امــروزه ســازمان هــا و موسســات  1370كرد(آرشــوانگ، 

 يزيهـاي شده اند كـه بـدون برنامـه ر    يچيدهپ يبه حد اري،اد
 ي. سـازمان هـا  يسـت آنهـا ممكـن ن    ياتامكان ادامه ح يقدق

در  يـزي . برنامـه ر يسـتند ن يمقولـه مسـتثن   يـن از ا يزن يورزش
عنـوان   بـه  يگـري همانند هر سـازمان د  يورزش يسازمان ها
ــر ــهوظ ينمهمت ــد يف ــ  يريتم ــمار م ــه ش ــ يب و  يرود (اعراب

 يزيكه از برنامه ر يي). در ضمن سازمان ها1389همكاران، 
 يزيكنند، معتقدند كه برنامه ر ياستفاده م يشترب يكاستراتژ
سازمان، بهبود عملكرد  يرو يشترباعث كنترل ب يكاستراتژ

 يمعتبـر بـرا   يچـارچوب  يجـاد و استفاده موثر از منابع، ا يمال
 يـزان از م يـق دق يـابي كسـب بـازخورد و ارز   يـري، گ يمتصم

 يجـاد سـازمان بـا ا   يكپـارچگي سازمان، وحـدت و   پيشرفت
 يـد، شود (بو يم يمشترك و توسعه كار گروه يدگاهد يك

2005 .(  
كوتـاه   يزيهـاي در كشور با توجه به برنامـه ر  متاسفانه

گذشـته در   يدهـه هـا   يمدت صورت گرفته در كشـور طـ  
 يـت و كـم اهم  ييو دانشجو يقهرمان ي،حوزه ورزش همگان

 يـك  ينتـدو  يازمنـد بلند مدت كه ن يزيهايانگاشتن برنامه ر
بـوده   يبه گونه ا يتباشد وضع يم يكبرنامه مدون استراتژ

 يبـدن  يـت محققـان رشـته ترب   يـر سـال اخ  داست كـه تـا چنـ   
صورت  يقاتنداشتند اما با تحق يطهح ينبا ا يچندان ييآشنا

در خصـوص   يانجـام اقـدامات   يـز و ن يراخ يسالها يگرفته ط
ــتحما ــا و پا  ي ــژوهش ه ــاناز پ ــا  ي ــه ه ــجو ينام  ياندانش

و  يكاستراتژ يارشد و دكترا در حوزه برنامه ها يكارشناس
ــيمب يتوســعه ورزش همگــان ــش كــاربرد  تن ــر دان ــه  يب و ب

 ينـه زم يـن در ا يمـوثر  يگـام هـا   يقاتتحق يجنتا يريكارگ

 ي: بـدر 1388و همكـاران،   يپناه يفبرداشته شده است (س
ــه ا1385 يــن،اذ ــه گون تعــداد  يــراخ يســالها يكــه طــ ي) ب

 يطهورزش در ح يكبرنانه استراتژ ينمطالعات مرتبط با تدو
) ييو دانشــجو نيپهلـوا  ي،قهرمــان ي،مختلــف (همگـان  يهـا 

دهـد   يرا مـ  يدنو ينبوده و ا يشرو به افزا يدار يبطور معن
مطالعات در  ينبتوان شاهد استفاده از ا يكنزد يندهر آكه د

 يـا، ن يعپور و سـم  يورزش كشور بود (جواد يزيهايبرنامه ر
  ).1389 ي،: اعراب1392

ورزش  ينداز فرآ يبه عنوان بخش ييدانشجو وررزش
 ينـه آن اسـت كـه بـا فـراهم آوردن زم     يدر پ يتو ترب يمتعل
 ياندانشجو يهو فرصت مناسب، كل يطمح يجادالزم و ا يها

سـالم قـرار دهـد و بـا      يو رقـابت  يحيتفر يها يترا در موقع
 يبــرا ييآنــان، برنامــه هــا ياساســ يازهــايبــه ن ييپاســخگو

كنـد. دانشـگاه    ينجسم همگام با پـرورش روح تـام   يتتقو
 يفـه كشـور وظ  يموسسات آموزش عال يرو سا يآزاد اسالم

و  يعلمـ  يزش و ارتقـا متخصص، آمـو  يانسان يروين ينتام
  ).1387و همكاران،  يديرا دارند (حم ياندانشجو ينظر

ــر يكــي ــرا يناز مهمت ــدامات ب انجــام رســالت و  ياق
و اثـر   يدانشگاه آزاد اسالم يبدن يتاداره كل ترب يتمامور
 يكاســتراتژ يــزيآن اســتفاده از برنامــه ر يتهــايفعال يبخشــ

سازمان كمك خواهد  ينبه ا يكاستراتژ يزياست. برنامه ر
مـتالطم و   يطسازمان را در مح يدرون يتكرد تا بتواند موقع

) معتقـد اسـت كـه مرحلـه     2005( يـد حفظ كنـد.  بو  يير،متغ
برنامــه  ينتــدو يك،در آمــاده كــردن برنامــه اســتراتژ يينهــا
 يـات عمل ينيب يششامل پ ياتي،باشد. برنامه عمل يم ياتيعمل
 يتبـه امكانـات و محـدود    با توجه ينبه اهداف مع يلن يبرا

 يكاسـتراتژ  يـزي شده در برنامـه ر  يمترس يها و خطوط كل
  ).1381 برايسون،است (

 يـن ا يـد با يك،مـوثر برنامـه اسـتراتژ    يبمنظور اجـرا  
 يـت و فعال يجزئـ  يها يشده به خط مش ينتدو ياستراتژها

قابـل درك و فهـم    يـاتي شود كه در سـطح عمل  يلتبد ييها
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كوتـاه   يـت بلنـد مـدت را بـه فعال    يـد د يـاتي باشد. برنامه عمل
 يك،اسـتراتژ  يهـا  يتبرنامه اولو ينكند. ا يم يلمدت تبد

از دســتورالعمل  يهــا را در مجموعــه ا ســتراتژياهــداف و ا
  دهد. يروشن و شفاف شكل م يكار يها

اهـداف   ين) با هدف تدو1387و همكاران ( حميدي
كشـور،   ييورزش دانشـجو  يها و راهبردهـا  ياستكالن، س

 يـاتي عمل يها و برنامـه هـا   يمطالعه مفصل استراتژ يك يط
كشــور را ارائــه  يسراســر يدانشــگاهها ييورزش دانشــجو

 يـن ارائه شـده در ا  ياتيعمل ياز برنامه ها يكينموده اند كه 
ها و اختيارات اجرايي قابـل واگـذاري    عاليتمطالعه تعيين ف

 ي) در مطالعـه ا 1388( ينيبه بخش هاي خصوصي بود. حس
در ورزش  يابياسـتعداد  يهـا  ياسـتراتژ  ييهـدف شناسـا   با

ــه تع يقهرمــان ــينكشــور ب توســعه ورزش  يهــا ياســتراتژ ي
هـر   يشنهاديپ ياتيعمل يكشور پرداخته و برنامه ها يقهرمان

 يخسـرو  يننمـوده اسـت همچنـ    ارائـه ها  يكدام از استراتژ
برنامـه   ينتـدو  يالزم بـرا  يـاتي عمل ي) برنامه ها1387زاده (

ــتراتژ ــهكم يكاس ــ يت ــدو يمل ــرا  ينرا ت ــوده اســت و ب  ينم
 يشتوسعه و تعـالي ورزش زنـان، كمـك بـه افـزا      ياستراتژ

 يشنهادمستعد كسب مدال زنان را پ يورزش يتعداد رشته ها
كانـادا   يدانشـگاه  ينب شورز يراهبرد يكرده است. شورا

ــرد 2009( ــه راهب ــ ي) برنام ــگاه ينورزش ب ــه  يدانش را ارائ
 يـك بـه تفك  يكياستراتژ يكردند كه شامل دستورالعمل ها

 يو ورزشـ  يجسمان يتفعال يها يباشد. استراتژ ياهداف م
 يي) شامل بهتر كردن سطح ها2009استون ( ينگدانشگاه ك

له درك بهتـر  يبوسـ  يجسمان يتاز شركت در ورزش و فعال
 تييـا عمل يموانع مشاركت و برنامه هـا  يصجامعه، تشخ يازن

متمركـز و   يتيبرنامـه حمـا   يـك غلبه بر آنها و توسـعه   يبرا
 يورزشـكاران و جـذب افـراد    يبرا يحهمه جانبه بطور صح

  در دانشگاه  است. يورزش يبا استعدادها
نامبرده، كامال واضـح اسـت كـه      يقاتتوجه به تحق با

ها  ياستراتژ يموفق دارا يدانشگاه ها و موسسات عال يشترب
ورزش  يشـتر جهـت بهبـود و توسـعه ب    ياتيعمل يو برنامه ها

ــجو ــه  ب   ييدانش ــور جــذب هرچ ــه بمنظ ــوق برنام ــترو ف  يش
باشـند. دانشـگاه    يسالم مـ  يحاتبه ورزش و تفر ياندانشجو

 يـز معتبر كشور ن ياز دانشگاه ها يكيبه عنوان  ميآزاد اسال
فـوق   ييبهبـود ورزش دانشـجو   يدانشگاه ها، برا يرمانند سا
و مشـخص بـودن     يكاسـتراتژ  يـزي برنامـه ر  يازمندبرنامه، ن

جهـت   يـاتي عمل يو برنامـه هـا   يتمامور يانيهچشم انداز و ب
دانشـگاه   يـن ا ينكهباشد. با توجه به ا يها م ياستراتژ ياجرا
در  يورزشـ  يفرهنگـ  يباشـگاهها  يناز بزرگتر يكي يدارا

ــهســطح خاورم ــ يان در دو  يرشــته ورزشــ 43باشــد و در يم
دارد و تا كنـون موفـق بـه     يتران فعالبخش خواهران و براد

برتر  يگدر سطح مسابقات ل يمختلف قهرمان ينكسب عناو
اداره كـل   يهـا  يـت بـر فعال  ياسـت (مـرور   يـده كشور گرد

دانشــگاه آزاد،  يورزشــ -يفرهنگــ اشــگاهو ب يبــدن يــتترب
است كه دانشگاه آزاد  ينا ي). حال مسئله اصل1382-1374
 يدر اكثر رشته هـا  يرچشمگ يبا توجه به استعدادها ياسالم
 ينـه در زم يمطلـوب  يگـاه تاكنون نتوانسـته اسـت جا   ي،ورزش

ــدادر كشــور پ يو آموزشــ يورزش همگــان ــه  ي كنــد كــه ب
برنامـه   يـك مسئله نبـود   ينمهم ا يلاز دال يكي ياداحتمال ز
باشـد.  بـا    يم ييمطلوب توسعه ورزش دانشجو يكاستراتژ

ه حاضـر، ارائـه   توجه به مطالـب ذكـر شـده هـدف از مطالعـ     
شـده بـر اسـاس     ينتدو يهايمتناظر با استراتژ ياتيبرنامه عمل
 يـدات قوت ها، ضعف ها، فرصـت هـا و تهد   ييفهرست نها

بمنظـور   يآزاد اسـالم  اهدانشـگ  ييورزش دانشـجو  ينهدر زم
(فـوق برنامـه و    ييو توسـعه ورزش دانشـجو   يگـاه ارتقاء جا
  .باشد ي) دانشگاه مذكور ميهمگان
  تحقيقشناسي  روش

مطالعه حاضر از نظر هـدف كـاربردي و بـا توجـه بـه      
قـراردارد.   يكمطالعـات اسـتراتژ   يطـه موضوع مطالعـه در ح 

ــه شــكل م  ينحــوه جمــع آور ــا ب ــدانيداده ه ــه روش  ي و ب
). اطالعات مورد 1389 ي،باشد (اعراب يم يليتحل -يفيتوص

 ةو پرسشـنام  اي مطالعـات كتابخانـه   يـق مطالعه از طر ينا يازن
كـه روايـي پرسشـنامه توسـط چنـد تـن از        ايمحقق ساخته 
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بـه وسـيله روش آلفـاي     يـز استادان و پايايي پرسشـنامه دوم ن 
درصد) تاييد شده بود، گـردآوري شـدند. در    83كرونباخ (

مطالعه از سه پرسشنامه استفاده شد كه از پرسشـنامه بـاز    ينا
اول جهت تعيين نقاط قوت، ضـعف، فرصـت و تهديـدهاي    

دانشجويي دانشـگاه آزاد اسـالمي    ورزشاتي فرا روي مقدم
استفاده شد و از پرسشنامه بسته دوم كه با توجه به داده هـاي  
بدست آمده از پرسشنامه اول تهيه شده بود جهـت اولويـت   

بدسـت   يبندي گويه ها استفاده شد و از پرسشنامه سوم بـرا 
آوردن امتياز كلي عوامل داخلـي و عوامـل خـارجي جهـت     

دانشـگاه آزاد   ييورزش دانشجو راتژيكياست يتموقع نييتع
ـ  ياسـتفاده شـد و از روش هـا    ياسالم يبـرا  يفـي و ك يكم 
و همكـاران،   ينيداده هـا اسـتفاده شد(حسـ    يـل و تحل يهتجز

و  يراننفـر از مـد   94). نمونه آمـاري پـژوهش شـامل    1391
 ي،دانشـگاه آزاد اسـالم   يبـدن  يـت كارشناسان اداره كل ترب

منتخـب   يدانشـكده هـا   يت بـدن يـ رشناسان تربو كا يرانمد
 يــاته يو اعضــا يدانشــگاه آزاد اســالم يمراكــز دانشــگاه

اداره كـل   يهـا  يـت آگـاه بـه فعال   يبـدن  يـت رشته ترب يعلم
دانشگاه آزاد بود كه با توجه به  محـدود بـودن    يبدن يتترب

 يجامعه تحقيق، نمونه برابر جامعـه در نظـر گرفتـه شـد. بـرا     
شـده، از بسـته    ياطالعات جمع آور ياستخراج و دسته بند

اسـتفاده   05/0 يدر سـطح معنـادار   SPSS 11.5  ينرم افزار
و  يفراوان ياز شاخص ها يفياطالعات توص يهارا يشد. برا

جـداول   يلهبه وس يجنتا يتاو نها يداستفاده گرد يانگينم يينتع
 يهفريدمن، گونشان داده شد. با استفاده از آزمون رتبه بندي 

 يپرسشنامه باز اول به منظـور رتبـه بنـد    زبدست آمده ا يها
اولويـت بنـدي    يـدها، قوت ها، ضعف ها، فرصت هـا و تهد 

گرديدند. بـا تعيـين رتبـه و اولويـت بنـدي، فهرسـت نهـايي        
SWOT  يرا از طرح فهرست مقـدمات SWOT   در جلسـات

ا هـ  يهاز گو يجلسات بعض ينمذكور استخراج نموده و در ا
 SWOTبـه فهرسـت    يـز ن اهـ  يهگو يو بعض يلتعد ياحذف 

 يدنو رسـ  يـق مرحلـه از تحق  ين. پس از انجام ايداضافه گرد

 ييورزش دانشـجو  SWOT يهـا  يـه گو ييبه فهرسـت نهـا  
 يطعوامـل محـ   يـابي ارز يكشور، بـرا  يدانشگاه آزاد اسالم

 يساز مـاتر  يدانشگاه آزاد اسـالم  ييورزش دانشجو يدرون
قوت ها  تريس،ما يناستفاده شد. در ا يعوامل درون يابيارز

قرار گرفتند و با اسـتفاده   يسستون ماتر يكو ضعف ها در 
 يبند يازاز حاصل ضرب شدت عامل در ضريب اهميت امت

 يدانشـگاه آزاد اسـالم   ييورزش دانشجو يتشدند، تا وضع
ضـعف ) مشـخص    يـا ( وجود قـوت   يبه لحاظ عوامل درون

ورزش  يرونـــيب يطعوامـــل محـــ ابييـــارز بـــرايگـــردد.  
عوامـل   يابيارز يساز ماتر يدانشگاه آزاد اسالم ييدانشجو

 يـدها فرصـت هـا و تهد   يس،ماتر يناستفاده شد در ا يرونيب
قرار گرفتند و بـا اسـتفاده از حاصـل     يسستون ماتر يكدر 

شـدند تـا    يبند يازضرب شدت عامل در ضريب اهميت امت
بـه لحـاظ    يآزاد اسـالم  دانشگاه ييورزش دانشجو يتوضع

  ) مشخص گردد.يدتهد يا( وجود فرصت يرونيعوامل ب
 يـد نبا يتاهم يها يببه ذكر است كه جمع ضر الزم

شود و در قسمت شدت عامل،  بـه قـوت هـا و     يشترب يكاز 
 1و  2رتبـه   يـدها و به ضعف ها  و تهد 3و  4فرصت ها رتبه 

مهم عـدد   يفرصت ها و قوت ها يها يهگو  يداده شد. برا
عالمت  يدبا 1عدد  يبحران يدهايضعف ها و تهد يو برا 4

). بـا اسـتفاده از ضـرب شـدت     1389 ي،شـد (اعرابـ   يزده م
و عوامـل   يعوامل داخلـ  يكل يازدر شدت عامل، امت يتاهم

 يهمزمان عوامل درون يسبه دست آمد كه در ماتر يخارج
 يـل ل) قرارداده شـد و بـا روش تح  ي(پنجره استراتژ يرونيو ب
 يـك ( چـارچوب سـوات) كـه متشـكل از      SWOTيسماتر
 ينمتناظر با ا يها ياستراتژ شد،با يم يچهارخانه ا يسماتر
دو به دو  يساتكار، از مقا ينا يها استخراج شدند برا يهگو

ضـعف هـا و     يـدها، ( قوت ها و فرصت ها، قـوت هـا و تهد  
 يهـا  ياستراتژ يينتع ي) برايدهافرصت ها، ضعف ها و تهد

و  يليقضاوت تحل يبر مبنا WTوSO  ،ST ،WOچهارگانه 
و  يني: حسـ 1388و همكـاران،   ينياستفاده شد (حس يشهود
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با استفاده از روش مشـاركت   يت)  و در نها1391همكاران، 
متنـاظر   ياتيعمل يبرنامه ها يجلسات راهبرد يو ط يگروه

 شده، ارائه شدند. يينتع يها يبا استراتژ

  تحقيقهاي  يافته
قــوت هــا، ضــعف هــا، فرصــت هــا و       يــينتع 

  :يدانشگاه آزاد اسالم ييورزش دانشجو يدهايتهد
عوامــل مــوثر بــر ورزش  ييفهرســت نهــا يــهته بــراي

قـوت،    يهنوزده گو يناز ب ي،دانشگاه آزاد اسالم ييدانشجو

 ينقـوت هـا و از بـ    ييقوت به عنوان فهرست نها يهشش گو
ضـعف   ييبه عنوان فهرست نهـا  يهضعف، نه گو يههفده گو
بــه عنــوان   يــهفرصــت، شــش گو يــههفــت گو ينهــا و از بــ

 يـه گو يزدهسـ  ينفرصـت هـا و در آخـر از بـ     ييفهرست نهـا 
 يهـا  يـد تهد ييبـه عنـوان فهرسـت نهـا     يههفت گو  يد،تهد

 يــتبعــد از اولو ي،دانشــگاه آزاد اســالم ييورزش دانشــجو
  انتخاب شدند. ي،بند



 
  SWOTييفهرست نها .1جدول 

 رتبه فهرست نهايي قوت هاي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي به ترتيب اولويت

S1  12/17 وجود اداره كل تربيت بدني در ساختار دانشگاه آزاد اسالمي 

S2  91/16 وجود نيروهاي كيفي، متخصص و با تجربه در ورزش تحصيل بعضي از واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي 

S3  39/16 وجود قهرمانان رشته هاي ورزشي و اختصاص سهميه رايگان شهريه براي قهرمانان 

S4   (منطقه اي و كشوري) 30/16 كسب عناوين متعدد و قابل توجه در مسابقات 

S5   83/14 برگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزشي ويژه منابع انساني ورزش دانشگاهي 

S6   34/14 اعزام تيم منتخب دانشگاه آزاد به رقابت هاي بين المللي 

 رتبه فهرست نهايي ضعف هاي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي به ترتيب اولويت

W1 77/11 فضاهاي ورزشي با حجم برنامه و كثرت ساعات آموزشي، به ويژه امكانات مربوط به ورزش دخترانكمبود امكانات و عدم تناسب نياز 

W270/11 فقدان وجود مربيان كارآزموده در مناطق محروم 

W336/11 كمبود بودجه و ناچيز بودن جذب منابع مالي از ساير سازمانهاي دولتي و مردمي 

W4 00/11 در پيشبرد اهداف ورزش دانشجويي 2و1عمومي عدم استفاده از واحدهاي 

W588/10 فقدان نظام آماري و برنامه استراتژيك در ساختار تربيت بدني دانشگاه آزاد اسالمي 

W653/10 تقدم نگاه حرفه اي و قهرماني نسبت به ورزش همگاني در ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي 

W7 66/9 عاليق ورزشي دانشجويان در تدوين برنامه هاي ورزشيكم توجهي به نياز ها و 

W856/9 واحدهاي دانشگاهي   نبود نظام مستمر نظارت و ارزيابي برنامه ها و فعاليت هاي تربيت بدني در سطوح 

W973/8 عدم تناسب ساختار تشكيالتي و نيروي انساني اداره كل تربيت بدني با گستردگي وظايف و حجم عمليات اجرايي 

 رتبه فهرست نهايي فرصت هاي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي به ترتيب اولويت

O1  75/6 وجود  برخي اساتيد برجسته تربيت بدني در گروه ها و دانشكده هاي تربيت بدني مراكز دانشگاهي دانشگاه آزاد 

O2  34/6 اسالميحمايت مديران و وجود آيين نامه هاي ادامه تحصيل قهرمانان ملي در دانشگاه آزاد 

O3  25/6 وجود پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي و گروه ها و دانشكده تربيت بدني در مراكز دانشگاهي دانشگاه آزاد 
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O4 05/5 وجود فرهنگ ورزش و جذابيت آن در بين دانشجويان جوان 

O5 86/4 ديد مثبت مسولين بلند پايه كشور و روساي مراكز دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي نسبت به ورزش دانشجويي 

O6 وجود استعدادهاي سرشار در جامعه  

 رتبه فهرست نهايي تهديد هاي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي به ترتيب اولويت

T1  20/10 آموزش عالي كشوراختالفات موجود بين بخش هاي مختلف 

T2 09/10  به دانشجويان تيمهاي تربيت بدني دانشگاه حاكميت رويكرد درآمد زايي امكانات ورزشي مراكز و اختصاص اماكن ورزشي فوق برنامه 

T3 73/9 ابهام موجود بر وضعيت آينده دانشگاه آزاد در وضعيت سياسي كشور 

T4  86/8 دلزدگي دانشجويان براي شركت در فعاليت هاي ورزشيكمبود انگيزه الزم و  بي حوصلگي و 

T5 95/7 ضعف ورزش دانش آموزي به عنوان سنگ بناي ورزش دانشجويي 

T6 61/7 افزايش ميزان گرايش به تفريحات ناسالم در ميان جوانان 

T7  56/6 شغلي آنانمشغله بيش از حد دانشجويان از جمله مشكالت درسي، معيشتي ، ادامه تحصيل و آينده 

 

  :SWOT  يلو تحل يهتجز
مـذاكرات صـورت    يـز هـا و ن  يهگو يبند يتتوجه به اولو با

 يئته ياز اعضا ينظر برخ يزو ن يگرفته در جلسات راهبرد
 ييو نهـا  ياصل يها يهگو ي،مقدمات يها يهگو يناز ب يعلم

 ييهـا پرسشـنامه نهـا    يـه گو ينانتخاب شدند كه با توجه به ا
شـدت   يگـري د يو در جلسـه راهبـرد   يدگرد يم(سوم) تنظ

. در يـد گرد يـين هـا تع  يـه (وزن) گو يـت اهم يبو ضر لعام
 ي،عوامـل درونـ   يـابي ارز يسبا در نظـر گـرفتن مـاتر    يتنها
 يـابي همزمـان ارز  يسو ماتر يرونيعوامل ب يابيارز يسماتر

 ييورزش دانشـجو  ينـوع اسـتراتژ   يرونـي و ب يعوامل درون
 يكــهبطور يــدكشــور مشــخص گرد يدانشــگاه آزاد اســالم

ــ  عوامــل  يــتاهم يبدر ضــر لمجمــوع ضــرب شــدت عام
ــ  يبو مجمــوع ضــرب شــدت عامــل در ضــر  45/2 يدرون
  بود. 64/2يرونيعوامل ب يتاهم
از  يرونـي و ب يهمزمـان عوامـل درونـ    يـل و تحل يـه تجز براي
 يبـرا  يسترمـا  يـن اسـتفاده شـد. ا   يرونيو ب يدرون يسماتر
دانشـگاه آزاد   ييورزش دانشجو يكاستراتژ يتموقع يينتع

ــرا  ياســالم ــرار گرفــت. ب ــورد اســتفاده ق ــنا يلتشــك يم  ي
عوامـل   يـابي ارز يهـا  يسنمرات حاصـل از مـاتر   يس،ماتر
قـرار گرفتنـد تـا     يو عمـود  يدر ابعـاد افقـ   يرونيو ب يدرون
در خانـه   يدانشـگاه آزاد اسـالم   ييورزش دانشـجو  يگاهجا
 يبتـوان اسـتراتژ   يكـه مشخص شـود بطور  يسماتر ينا يها

نمـرات در   يس،مـاتر  يـن آن اتخـاذ نمـود. در ا   يبرا يمناسب
 يف) و قسمت ضـع 4تا 5/2( يو شامل قسمت قو يفط يك

، 1). در شـكل  2002 ي،شـوند (دورسـ   يم يين) تع5/2تا  1(
دانشـــگاه آزاد  ييورزش دانشـــجو يكياســـتراتژ يـــتموقع
  .آورده شده است ياسالم
ها با توجه به منطقه قرار گرفتن سازمان در  ياستراتژ معموال
ــي ــاتر  يكــ ــه مــ ــار خانــ ــ يساز چهــ ــيو ب يدرونــ  يرونــ

)SO،ST،WO،WTشوند. بـا توجـه بـه شـكل      ي) انتخاب م
دانشگاه آزاد  ييكامال واضح است كه ورزش دانشجو يك
و  يداخلـ  يسر مـاتر د يكاستراتژ يتاز لحاظ موقع ياسالم
) قـرار  WOمحافظـه كارانـه (   سـتراتژي در منطقـه ا  ي،خارج
دارد.
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  مختلف  يورزش هاي كسب شده در رشته هاي مجموع مدال يبرا يسآزمون كرسكال وال يج. نتا4جدول 
  )1948-2012( يكالمپ هاي يدر باز يرانتوسط ا

  برنامه هاي عملياتي متناظر  استراتژي ها  رديف

1  

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

راستاي علمي هاي تربيت بدني در 
نمودن ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد 

  )S1,S2 ,O1, S5,O3(اسالمي

  تعيين اولويت هاي پژوهشي مورد نياز  ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد به صورت ساالنه -1

حمايت از كاربردي كردن  پژوهش ها و پايان نامـه هـاي دانشـجويان كارشناسـي ارشـد و دكتـرا در        -2
  و فوق برنامه دانشگاهي حوزه ورزش همگاني

برگزاري همايش ها و هم انديشي هاي علمي تخصصي به منظور بررسي مشـكالت و مسـائل ورزش    -3
  دانشجويي دانشگاه آزاد توسط پژوهشكده تربيت بدني و اداره كل تربيت بدني

سرپرسـتان و مسـئوالن ورزش    –مـديران   -برگزاري كارگاههـاي آموزشـي تخصصـي بـراي مربيـان      -4
همگاني و قهرماني دانشجويي توسط پژوهشكده تربيت بـدني  و  اداره كـل تربيـت بـدني دانشـگاه آزاد      

  اسالمي

2  

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

 ورزش ملي و بين المللي

 )O5,O2 ,S7 ,S6( 

  تالش براي افزايش نقش ورزش دانشگاه آزاد اسالمي در فدراسيون ملي ورزش هاي دانشگاهي     -1

تالش براي كسب كرسي هاي ملي و بين المللي ورزش توسـط اعضـاي هيئـت علمـي دانشـگاه آزاد      -2
  اسالمي

3  

ST1 تعيين مشوق ها و ايجاد انگيزه و :
جذب دانشجويان جهت شركت در 

ورزشي و بهره گيري از فعاليت هاي 
 نقش فرهنگي و تربيتي آن

)T4 ,T6 ,T7,S7,S3( 

  افزايش فعاليت هاي ترويجي ورزش در سطح دانشگاه  -1
  تشكيل مراكز مشاوره ورزشي در دانشگاه ها -2
ايجاد نظام انگيزش و دادن تسهيالت بـه دانشـجويان شـركت كننـده در تـيم هـاي ورزشـي و ورزش        -3

  همگاني 

  برگزاري اردو هاي فرهنگي و تفريحي براي اعضاي باشگاه هاي ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي-4

برگزاري مسابقات ورزشي به مناسبت هاي مذهبي و فرهنگي و اعطاي جوايز به برندگان و يادبود به  -5
  شركت كنندگان

4  
ST2 ايجاد نهضت داوطلبي در :

ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد 
 )S7,T4 ,T6اسالمي(

  ترويج فرهنگ داوطلبي در نظام ورزشي دانشگاه آزاد   -1

دستورالعمل بهره گيري از قهرمانان ورزشي دانشگاه به منظور جذب داوطلبين عالقمنـد بـه قهرمانـان     -2
  ورزشي 

  تدوين دستور العمل انجمن هاي ورزشي دانشجويي داوطلب در مراكز دانشگاهي  -3
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  اختيارات برگزاري مسابقات دانشجويي مراكز دانشگاهي به هيئت هاي دانشجوييواگذاري  -4

5  

ST3 توسعه تعامالت مديريتي ورزش :
دانشگاه آزاد با سازمان هاي ورزش 

  كشور
)T1 ,T3 ,S1 ,S2,S3,S6( 

  توسعه همكاري هاي علمي دانشگاه آزاد با سازمان هاي ورزشي كشور  -1
  افزايش تعامالت دانشگاه آزاد با سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك -2

  ايجاد جمعيت دانشگاهيان دانشگاه آزاد كه در صنف ورزش كشور داراي مسئوليت مديريتي هستند. -3

6  
:WO1  طراحي مديريت عملكرد

ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد 
 )O1, O3 , W5 ,W8(اسالمي

  كمي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي در سال هاي اجراي برنامه استراتژيكتدوين اهداف-1
  تدوين معيارهاي ارزيابي و دستورالعمل هاي ارزيابي عملكرد شخصي، واحدي و سازماني-2
تهيه نظامنامه تشويق و تجليل از مديران و كاركنـان شايسـته در سـطوح مختلـف ورزش دانشـجويي       -3

 آزاد اسالميدانشگاه
هاي تربيت بـدني مراكـز دانشـگاهي     هايجاد نظام نظارت بر مديريت تربيت بدني دانشكده ها و گرو  -4

  دانشگاه آزاد اسالمي

7  

:WO2 بازنگري و ايجاد تحول در
در  2و1نحوه اجراي واحدهاي عمومي 

جهت تحقق اهداف ورزش دانشجويي 
 دانشگاه آزاد اسالمي

)W4 ,W7 ,W8 ,O5 ,O6( 

  تربيت بدني عمومي   2و  1تشكيل كميته بازنگري و اصالح اجراي  واحد -1
  مطالعه و نظارت بر نحوه اجراي واحدهاي عمومي تربيت بدني كشورهاي منتخب   -2

  تربيت بدني عمومي 2و  1نظر سنجي و نياز سنجي از دانشجويان در خصوص نحوه اجراي واحد   -3

   2و  1اجراي فراتحليل تحقيقات انجام شده در خصوص واحد تربيت بدني   -4

تربيت بدني جهـت تشـكيل تـيم هـاي      2و  1شناسايي و كشف ورزشكاران نخبه از طريق واحدهاي   -5
  ورزشي دانشگاه 

  تربيت بدني عمومي 2و  1بررسي نحوه استفاده از بخش خصوصي براي اجراي واحد   -6

  تربيت بدني دانشگاه آزاد اسالمي 2و  1بهره گيري از دانشجويان قهرمان براي اجراي واحدهاي  -7

8  

:WO3  توسعه برنامه ها و فعاليت هاي
ورزش هاي همگاني در مراكز 

  اسالميدانشگاهي دانشگاه آزاد 

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

  نظر سنجي و نياز سنجي از دانشجويان و دانشگاهيان نسبت به فعاليت هاي ورزشي  -1

  راه اندازي جشنواره هاي ورزشي درون دانشكده اي و درون دانشگاهي  -2

  اعمال آموزش مديريت كيفيت و مشتري مداري در ارائه برنامه هاي ورزش دانشگاهي -3

  همگاني و بهره مندي از فضاهاي طبيعي براي توسعه ورزش دانشگاهيتوسعه فعاليت هاي ورزش  -4

  تشكيل اردوهاي تفريحي و ورزشي براي دانشجويان در دامن طبيعت-5

توسعه فعاليت هاي ورزش همگاني مثل ايسـتگاههاي تندرسـتي در خوابگاههـاي دانشـجويي و بهـره      -6
  دانشگاهيمندي از فضاهاي طبيعي براي توسعه ورزش 
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9  
  
  
  

WT1 : احداث اماكن ورزشي با
 اولويت دختران

)W1 ,W7 ,T2 ,T6(  
 

  تعيين سرانه فضاهاي ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي به تفكيك دختر و پسر-1
  ايجاد تسهيالت براي افزايش امكان دسترسي دانشجويان دختر به اماكن ورزشي -2

  خوابگاهها بويژه خوابگاه هاي دانشجويي دختران جهت دهي احداث اماكن ورزشي در حاشيه -3

  تغيير كاربري فضاهاي ورزشي موجود و استاندارد سازي اماكن ورزشي با اولويت دختران دانشجو  -4

  توسعه برنامه ها و فعاليت هاي ورزش هاي همگاني  -5

10  

WT2 :  ــه ــراي برنامــ ــدوين و اجــ تــ
استراتژيك ورزش دانشجويي در سطح 

 W8(  دانشگاه و مراكز دانشگاهيكل 

,W7 ,W5 ,T2 ,W1 ,T5 ,T1( 

  تشكيل شوراي راهبردي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي -1

  نظارت بر اجراي برنامه هاي استراتژيك ورزش مراكز دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي -2

  آزاد اسالميطراحي مدل اجرايي برنامه استراتژيك ورزش دانشجويي دانشگاه  -3

11  
  

WT3 : اعمال سياست هاي مشتري
مداري و توجه به نيازها و تمايالت 
ها  ورزشي دانشجويان در تدوين برنامه

)W7 ,T4(  

تهيه برنامه ساليانه و ترمي فعاليت هاي ورزشي فوق برنامه دانشگاهها ي آزاد و اطـالع رسـاني آن بـه    -1
 دانشگاهيان

  ورزشي از دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمينظر سنجي و نياز سنجي  -2

  ايجاد صندوق هاي پيشنهادات و انتقادات از مراكز ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي  -3

   VOCحضور دانشجويان در شوراي ورزشي مراكز دانشگاهي به عنوان صداي دانشجو  -4

  ورزشيپيش بيني مديريت شكايات دانشجويان نسبت به فعاليت هاي  -5

  جهت دهي فعاليت هاي ورزشي دانشگاه مطابق با تمايالت و نيازهاي دانشجويان -6

  
  

 گيريبحث و نتيجه

صـادقانه   يلو تحل يهمناسب و به تبع آن تجز ياستراتژ يينتع
كننـده   ينتضـم  يعوامـل خـارج   ينيب يشعوامل داخلي و پ

سـازمان اسـت در ضـمن     يكمطلوب  يو بهره ور يتموفق
بــه  يكاســتراتژ يبرنامــه هــا يــدمــوثرتر، با يبمنظــور اجــرا

گردنـد   يلتبـد  يـاتي قابـل درك در سـطح عمل   يها يتفعال
وجــود در  يــن). بــا ا2009كانــادا،  نشــگاهيدا ين(ورزش بــ

مناسـب،   يبـا انتخـاب الگـو    يـد برنامـه هـا با   ينمراحل بعد ا

آنهـا مشـخص و    يـاز رد نزمان، مسئول و منابع مو ي،چگونگ
  لحاظ شوند. يانهسال يدر برنامه ها
  آن: ياتيعمل يو برنامه ها SO  يها استراتژي
 يسازمان با استفاده از نقـاط قـوت داخلـ    SO يها استراتژي

. همـه  يدنما يبهره بردار يخارج يكوشد از فرصت ها يم
 يـرد قـرار گ  يتيدهند سازمانشان در مـوقع  يم يحترج يرانمد

و  يـدادها از رو يكه بتوانند بـا اسـتفاده از نقـاط قـوت داخلـ     
 ا. معمـوال سـازمان هـ   ينـد نما يبهره بردار يخارج يروندها
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و WO  ،SO يها ياز استراتژ يتيموقع ينبه چن يدنرس يبرا

WTبرسـند كـه بتواننـد از     يكننـد تـا بـه نقطـه ا     ياستفاده م
ازمان سـ  يككه  ي. هنگامينداستفاده نما SO يها ياستراتژ
نقـاط   يـن كوشـد ا  يباشـد، مـ   ينقاط ضعف عمده م يدارا

كنـد.   يلآنها را بـه نقـاط قـوت تبـد     ياببرد  ينضعف را از ب
شود،  يعمده مواجه م يداتسازمان با تهد يككه  يهنگام

را بـه   يتكوشد خود را از دست آنها رها سـازد و وضـع   يم
در آورد كه بتواند بخش عمـده توجـه خـود را بـه      يگونه ا

 يپنـاه  يف(سـ  يـد از فرصـت هـا معطـوف نما    يهره بـردار ب
 SO ي). در مورد مطالعـه حاضـر، دو اسـتراتژ   1388 ي،شعبان
شـده در   ينتـدو  ياسـتراتژ  ينشد. اول ينتدو رحلهم يندر ا

 يو قـانون  يعلمـ  يهـا  يـت از ظرف يـري مطالعـه، بهـره گ   ينا
 يعلمـ  يدر راسـتا  يبـدن  يتترب يپژوهشكده و دانشكده ها
اذعـان   يدبا ي،دانشگاه آزاد اسالم يينمودن ورزش دانشجو

در امــر  يشــرفتهپ يتوســعه كشــور هـا  يبنـا  يــرداشـت كــه ز 
آنهـا در بعـد    يـق دق يگـذار  يهسرما نمرهو يورزش همگان

است. چـرا كـه    يازمورد ن ينمتخصص يتو ترب يانسان يروين
حركـت و عامـل    يمحور اصل يانسان يروين يستميدر هر س
آن  يـار منـابع در اخت  يرسـا  يريدر به كارگ يرگذارمهم و تاث

 يتخصص يكارگاهها يرود كه برگزار يبه شمار م يستمس
سرپرسـتان و   يران،مـد  يـان، مرب تبه روز كردن اطالعا يبرا

هـا و   يشهمـا  يفوق برنامه و برگـزار  يمسئوالن ورزش ها
در مرتفـع كـردن امـر     يتخصصـ  -يعلمـ  يهـا  يشـي هم اند

). 1388 ي،مثمر ثمر خواهد بود (مظفـر  يانسان يروين يتترب
در حــال حاضــر توجــه مســئوالن ورزش كشــور بــه ورزش  

بـا اصـالح    تـا  يسـت نسبت به قبل، بهتـر شـده و كاف   يهمگان
هـا از جملـه    ينهزم يهدر كل يدانشگاه يمرابطه ها از منبع عظ

بهـره   يـن شود. البته ا ينهاستفاده به يقيو تحق يدر حوزه علم
اسـت.   يسـر م يـز ن يقـاتي ه سفارشـات تحق ارائـ  يقاز طر يور

 يـان از پـژوهش هـا و پا   يتدر خصوص حما يانجام اقدامات
ارشـد و دكتـرا در حـوزه     يكارشناسـ  ياندانشـجو  ينامه ها

بـر   يمبتنـ  يو توسـعه ورزش همگـان   يكاستراتژ يبرنامه ها
ــه كــارگ يدانــش كــاربرد ــا يريو ب ــو يقــات،تحق يجنت  يژهب

انجـام شـده    يپژوهشـ  يها يتكه با توجه به اولو يقاتيتحق
برداشت. الزم  ينهزم ينرا در ا يموثر يتوان گام ها ياند، م

 ياتيبا برنامه عمل  SO1-4-1 ياتيبه ذكر است كه برنامه عمل
 يـن آذ ي)  و بـدر 1387زاده ( يخسـرو  يقارائه شده در تحق

  باشد. ي) همسو م1385(
-2012كانـادا (  يتوبـاي مان يالـت ا يـاتي برنامـه عمل  ينتدو در

شده جهت  يينتع يكبه اهداف استراتژ يدنرس ي) برا2008
از  يـري ارتقاء ورزش در سـطح جامعـه، صـراحتا بـه بهـره گ     

بـه   يالـت ا يـن ا يبدن يتترب يدانشگاهها يعلم يها يتظرف
 و ياتيعمل يبرنامه ها ينشدن ا يياجرا يزانم يابيمنظور ارز

 يپژوهانه هـا  ياعطا يقالزم  از طر يآمارها يهارائه و ته يزن
 يـز حـوزه و ن  يـن در ا يـت دانشگاهها جهت فعال ينخاص به ا

عوامـل مـوثر در    ينـه كـه در زم  يقـاتي تحق يارائه پژوهانه ها
 يـت ورزش مداوم و منظم فعال يافراد به سو يشگرا يشافزا

 يبرنامـه هـا   ابـ  يـز برنامه ها ن يندارند، اشاره شده است كه ا
SO1-1 ،SO-2 يزو ن SO1-3 به تعيين اولويـت   يبكه به ترت

هاي پژوهشي مورد نياز  ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد بـه  
كـردن  پـژوهش هـا و     ياز كاربرد يتصورت ساالنه، حما

ارشـد و دكتـرا در    يكارشناسـ  ياندانشـجو  ينامـه هـا   يانپا
 رگـزاري و ب يو فوق برنامه دانشـگاه  يحوزه ورزش همگان

منظـور  همايش ها و هم انديشـي هـاي علمـي تخصصـي بـه      
بررسي مشكالت و مسائل ورزش دانشـجويي دانشـگاه آزاد   

 يبـدن  يـت توسط پژوهشـكده تربيـت بـدني و اداره كـل ترب    
  دارد.  ييهمسو
 يـزو ف يحاضـر بـا اسـتراتژ    يقدر تحق SO1-3ياتيعمل برنامه
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 يندگاننما يبرا ينارهاييسم يدارد، سازمانده يكه اذعان م
ــانه ــا  رس ــات و ه ــرا FNUS مطبوع ــ يب ــاختار و  يحتوض س

ــ يـــدادهايرو در  يانمشـــاركت دانشـــجو يلفيـــزو و پتانسـ
 ينبـ  يونالزم اسـت (فدراسـ   المللـي  ينو بـ  يملـ  هاي  ورزش
 يندارد. همچنـ  يي)، همسـو 2009 ي،ورزش دانشگاه يالملل

ــتراتژ ــه اس ــدو يكدر برنام ــرا ينت ــده ب ــهكم يش ــ يت و  يمل
) بــه نقــش 2005( يجــيكشــور ف يورزشــ يهــا يونفدراســ

هـا بـه    ييكنفرانس ها و گردهما يزو ن يوزشآم يگارگاهها
و  يبه روز نمودن سـطح علمـ   يزمشكالت و ن يمنظور بررس

كارشناســان  يــزون هــا و نيفدراســ يــدنو نما يــانمرب يآگــاه
 يزبرنامه ها ن يندانشگاهها اذعان شده است كه ا يبدن يتترب

مطالعه حاضـر كـه    SO1-4و  SO1-3 ياتيعمل يبا برنامه ها
به برگزاري همايش ها و هم انديشـي هـاي علمـي     يببه ترت

ــائل ورزش    ــور بررســي مشــكالت و مس ــه منظ تخصصــي ب
بـدني و   تربيـت دانشجويي دانشگاه آزاد توسط پژوهشـكده  

برگـزاري كارگاههـاي    ينو  همچنـ  يبـدن  يـت اداره كل ترب
سرپرسـتان و   –مـديران   -آموزشي تخصصـي بـراي مربيـان   

ــان  ــئوالن ورزش همگ ــان يمس ــط   يو قهرم ــجويي توس دانش
دانشـگاه   يبـدن  يتپژوهشكده تربيت بدني  و  اداره كل ترب

  دارد يو همخوان يياشاره دار همسو يآزاد اسالم
نقـش و   يتمطالعه، تقو ينشده در ا ينتدو ياستراتژ دومين

در ورزش  يدانشگاه آزاد اسـالم  ييورزش دانشجو يگاهجا
 يمداشتن تـ  يازمندامر ن يناست كه تحقق ا يالملل ينو ب يمل
استعداد  يقجز از طر يزمهم ن يناست كه حصول ا يقو يها

 ينخواهد شد. الزم به ذكر است كه عناصـر اصـل   يسرم يابي
ــتعداد   ــام اس ــاختار نظ ــابيدر س ــراندر ا ي ــا،   ي ــگاه ه را باش

 يمـ  يلها و مـدارس (آمـوزش و پـرورش) تشـك     يونفدراس
قـادر بـه    ييكدام از سه واحـد فـوق بـه تنهـا     يچدهند البته ه

 ينامر بـه تـدو   ينتحقق ا ين. همچنيستندامر مهم ن ينانجام ا
ــوان ــدجد ينق ــقدق يو اعمــال آنهــا، نظــارت و بازرســ  ي و  ي
 ينا يت). واقع1387زاده،  يدارد (خسرو يازن يساز هنگفر

 يدانشـگاه آزاد اسـالم   يهـا  يمورزشكاران ت يشتراست كه ب
بوده اند،  يه احرف يدانشگاه ورزشكاران ينقبل از ورود به ا

ــا  ياســت كــه از مــتن دانشــگاه آزاد اســالم  يــنهــدف ا و ب
 ييهـا  يمفوق برنامـه، تـ   يورزش يدر كالس ها يابياستعداد

اتخـاذ    SO2-2 يـاتي برنامه عمل ينگردند.  همچن يجادا ويق
ــا اســتراتژ ــ هــاي ارائــه شــده در بخــش ورزش يشــده ب  ينب

 يسـتراتژ ا ين) و بـا اولـ  2008(يسوريـ دانشگاه م  يدانشگاه
دارد. در  يي)،  همسـو 2009كانـادا (  يدانشـگاه  ينورزش ب

ورزش  ياســتراتژ ينمــربط بــا تــدو يــاتيبرنامــه عمل ينتــدو
بـه   2008-2003 يسـالها  يطـ  يوزيلندن يبدن يتدانشگاه ترب

 يـك بـه عنـوان    يبـدن  يـت دانشـگاه ترب  يگـاه لزوم ارتقاء جا
بهبـود   يـز و ن يو قابل اعتمـاد در سـطح ملـ    يسازمان حرفه ا

ارتقاء ارتبـاط   يقاز طر يدانشگاه در سطح عموم ينا يرتصو
 يبرگـزار  يفيـت ك يشافـزا  يـز و ن يورزش يها يونبا فدراس

 يسطح دانشگاه اشـاره نمـود (ورزش دانشـگاه    درمسابقات 
 يـاتي برنامه ها بـا برنامـه عمل   ين)كه ا 2003-2008 يوزيلند،ن

SO1-1 قــش ن يشافــزا يمطالعــه حاضــر كــه بــه تــالش بــرا
 يورزش ها يمل يوندر فدراس يورزش دانشگاه آزاد اسالم

  دارد.       ياشاره دارد همخوان يدانشگاه
  آن: ياتيعمل يو برنامه ها WO  يها استراتژي

است كه سـازمان بـا بهـره     ينا WO يها ياز استراتژ هدف
خـارج،  بكوشـد    يطموجـود در محـ   ياز فرصت هـا  يريگ

در خــارج از  يرا بهبــود بخشــد. گــاه ينقــاط ضــعف داخلــ
سـازمان   يوجود دارد ولـ  يمناسب ياربس يسازمان فرصت ها

فرصـت هـا    يـن توانـد از ا  ينم يبه سبب داشتن ضعف داخل
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مطالعـه نشـان داد كـه ورزش     يـن ا نتايج. يدنما يبهره بردار
در منطقه  يتاز لحاظ موقع يدانشگاه آزاد اسالم ييدانشجو

WO    بـه همـراه    يژسـه اسـترات   يـت قرار داشـت. كـه در نها
اول  ي. در مورد استراتژيدآن ارائه گرد ياتيعمل يبرنامه ها

دانشـگاه   ييعملكرد ورزش دانشـجو  يريتمد يطراح يعني
اهـداف   يـابي ارز يارهـاي مع يـين از تع بـل ق يدبا يآزاد اسالم

گردنـد كـه    ينتـدو  يارهـايي مشخص شود و سپس مع يكم
ص را متخصـ  يو محسوس باشند و افـراد  يريقابل اندازه گ

مسئول  يو واحدها يانعملكرد كاركنان و مرب يابيارز يبرا
اســتخدام نمــود تــا  يي،در امــر ورزش فــوق برنامــه دانشــجو

ــ  ــه قضــاوت نما  يدرســت و ب ــدطرفان ــداف  يكــي. ين از اه
توســعه،  يا،دانشــگاه اســترال ييورزش دانشــجو يكياســتراتژ

اسـت   ييو استانداردها يندر قوان يكپارچگيو حفظ  يجترو
 يورزشـ  هاي  و كنترل رقابت يريتمد يمكن است براكه م

 يـن باشـند كـه ا   يمربوطـه ضـرور   هـاي  يتو فعال يدانشگاه
اتخـاذ   WO1-2و  WO1-1 يـاتي عمل يبا برنامه ها ياستراتژ

ــده در تحق ــقش ــ   ي ــو م ــر همس ــد(كم يحاض ورزش  يتهباش
بخــش  يكاســتراتژ ياز برنامــه هــا يكــي). 2000 يا،اســترال
ــ هــاي ورزش ) بــا 2008( يســوريدانشــگاه م يدانشــگاه ينب

 يراندر خصوص نظارت بر كار مد WO1-4 ياتيبرنامه عمل
مراكـز   يبـدن  يـت ترب يدانشكده ها و گروه هـا  يبدن يتترب

  دارد. ييهمسو يدانشگاه
شـركت كننـده در ورزش    يانو دانشجو يانارتباط با مرب در
در  يتيحمــا ينگونــه قــوان يچفــوق برنامــه هــ يهمگــان يهــا

نظـام پـاداش و ارتقـاء     يجـاد ا يندارد. استراتژكشور وجود 
 يو فـوق برنامـه بـه عنـوان راهـ      يهمگان يورزش ها يانمرب
ــرا ــه رســم   يب  يتگســترش فرهنــگ ورزش در كشــور و ب

اســت.  يراجتنــاب ناپــذ يبرنامــه امــر قشــناختن ورزش فــو
بـه   يـان و الـزام مرب  يبازآموز ي،آموزش يدوره ها يبرگزار

و  يالمللـ  ينبـ  يعلمـ  رهاييناهـا و سـم   يششركت در همـا 
آمـوزش   يسـتم س يطراح يان،نظام پاداش مرب يجادا ينهمچن

 ينورزش كشـور و تـدو   يـان ارتقاء و نظارت بر عملكرد مرب
ورزش  يـان بـه مرب  يمـال  هـاي كمك  ياعطا ينامه ها يينآ
و اثـربخش در   يـد از اقدامات مف ييفوق برنامه دانشجو يها
  ).1388 يني،باشد (حس يم ينهزم ينا

مطالعـه ارائـه شـد،     يـن كـه در ا  يگريمهم د WO استراتژي
 2و  1 يواحـدها  يتحـول در نحـوه اجـرا    يجادو ا يبازنگر

دانشــگاه آزاد  ييدر ورزش دانشــجو يعمــوم يبــدن يــتترب
 يتـه كم يـك  يدبا ياستراتژ ينبود كه جهت تحقق ا ياسالم
نخبـه   يـان والن و كارشناسان و مربئاز مس يراهبرد -يقيتحق

ــك ــود يلتش ــازنگر ش ــا يو ضــمن ب ــه ه  يواحــدها يبرنام
 يان، موارد الزم را اصالح كـرده و از دانشـجو  2و  1يعموم
هم در  يانتا نظر دانشجو يردصورت گ يكل ينظر سنج يك

 يـل دخ يعمـوم  يواحـدها  ينا يمواد آموزش يناجرا و تدو
و  يريتكــار كننــد و از مــد ياصــول يــانشــود. چنانچــه مرب

متناسـب بـا    يو در هر كالسـ  دالزم برخوردار باشن يتخالق
 ياندانشـجو  يبمطمئنا باعث ترغ ينداقدام نما يكالس يفضا

 ياتيبه ورزش خواهند شد. الزم به ذكر است كه برنامه عمل
WO2-6  ــه عمل ــا برنام ــاتيب ــترال  ي ــگاه اس ) در 2000( يادانش

 يهمخـوان  يبخش خصوص يگذار يهخصوص جذب سرما
  دارد.     
  :آن ياتيعمل يه هاو برنام ST يها استراتژي
كوشــند بــا  يمـ  ST يهــا ياســتراتژ يهــا در اجـرا  سـازمان 

موجـود   يداتاز تهد ياستفاده از نقاط قوت خود اثرات ناش
ببرنـد. دو   ينآنها را از بـ  ياخارج را كاهش دهند  يطدر مح

 يعنـي  يـران در كشـور ا  ي،بـدن  يـت امر ترب ينظام كالن متول
 يزش و پـرورش علـ  آمو يبدن يتو ترب يبدن يتسازمان ترب
تواننـد داشـته باشـند     يمـ  ينـه زم ينكه در ا ياديز يررغم تاث
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 يزآنها و ن ينب يعدم وجود تعامل و هماهنگ يلمتاسفانه به دل
و  يبـدن  يـت سـازمان ترب  ينب يو ساختار ينبود ارتباط رسم

 يرو سا يكالمپ يمل يتهآموزش و پرورش و كم يبدن يتترب
 مالط قوت و فرصت ها كانقا ينكشور، ا يورزش يارگانها

رسـد اتخـاذ    ياسـت. بـه نظـر مـ     يـده اثر و كـم اثـر گرد   يب
از فرصـت هـا از    يـري مناسب كه بتواند به بهـره گ  يراهبرد

 يو ضـرور  يـد،الزم نما يـد غلبـه بـر نقـاط ضـعف تاك     يقطر
 يمطالعـه بـا اسـتراتژ    يـن در ا ST3-1 يـاتي است. برنامـه عمل 

ــ ــادا ه يدانشــگاه يناتخــاذ شــده ورزش ب دارد  يمســوئكان
 ياســتراتژ ين). دومــ2009كانــادا،  يدانشــگاه ين(ورزش بــ

و  يـزه انگ يجادمشوق ها و ا يين، تعSTشده در بخش  ينتدو
و  يورزشـ  يها يتجهت شركت در فعال يانجذب دانشجو

باشـد در واقـع    يآن م يتيو ترب ياز نقش فرهنگ يريبهره گ
مهـم   ريابسـ  ياءو اول ينجذب افراد عالقمند نقش معلم يبرا

 يطـه تـوان در ح  يدادن به خانواده هـا مـ   گاهياست لذا با آ
روزمره گـام   يكردن لزوم ورزش در زندگ ينهجذب و نهاد

ممكـن اسـت    يانبرداشت. هر چند كه دانشـجو  يمؤثر يها
و  يادبودهـا  يـا و  يحـي تفر يبخـاطر اردوهـا   يهدر مراحل اول

در نظـر   يورزشـ  يهـا  يـت شركت در فعال يكه برا ياييمزا
امـا در   ياورنـد ب يفوق برنامـه رو  شفته شده است به ورزگر

 يو سـطح فكـر   يسـطح آگـاه   يشو بـا افـزا   يمراحل بعـد 
بـودن ورزش   يـد اوقات فراغت خود و مف يسالم ساز يلبدل

مطالعـه بـا    يندر ا ST1 يخواهند آورد. استراتژ يبه آن رو
اول  ي) و استراتژ1388( ينياتخاذ شده توسط حس ياستراتژ

) و 2007 -2012( گلسـتان ان ينگدانشگاه رد يبخش ورزش
)  2004( ياكشـور اسـترال   يبـدن  يـت سـازمان ترب  V ياستراتژ
 ينمطالعــه بــا آخــر يــندر ا ST3 يدارد. اســتراتژ يهمســوئ
عملكرد  يها برا ياتخاذ شده در مجموعه استراتژ ياستراتژ

دارد.  ي) همخـــوان2003-2008( يوزلنـــددانشـــگاه ن يبـــاال
 ينهضـت داوطلبـ   يجادكه ا   ST2-3ياتيملبرنامه ع ينهمچن

باشــد بــا  يمــ يدانشــگاه آزاد اســالم ييدر ورزش دانشــجو
 3يژهبخش هدف و ينو سوم 5 يژهسوم از بخش و ياستراتژ

ــاي از بخــش ورزش ــ ه  يســوريدانشــگاه م يدانشــگاه ينب
كـه   ST1-1 ياتيبرنامه عمل يندارد. همچن يي) همسو2008(

 سـطح ورزش در  يجيترو ياه يتفعال يشدر ارتباط با افزا
كه بر لزوم  1دانشگاه ولز ياتيباشند با برنامه عمل يدانشگاه م

استفاده از رشـتها   ينو همچن يجيترو يها يتاستفاده از فعال
بـه   يانكشاندن دانشجو يفوتبال برا يلمحبوب از قب يورزش

دارد  يياستفاده نمـود همسـو   يورزش يباشگاهها و سالن ها
 يتوسـط جـواد   هك ي). در مطالعه ا2008و واتانف  يس(لو

 يكبرنامـه اسـتراتژ   ين) به منظور تدو1392( يان يعپور و سم
كشــور صــورت گرفــت، تــرويج فرهنــگ  يورزش همگــان

از  يكــيداوطلبــي در ورزش همگــاني كشــور را بــع عنــوان 
گسـترش مشـاركت    يمتناظر با اسـتراتژ  ياتيعمل يبرنامه ها

 يـان وسـعه ورزش همگـاني ب  نهادهاي عمومي و مردمي در ت
در مطالعه حاضر كه همان   ST2 ياتينمودند كه با برنامه عمل

دانشـگاه آزاد   ييدر ورزش دانشـجو  ينهضت داوطلب يجادا
  دارد. ياست همخوان ياسالم

  :آن ياتيعمل يو برنامه ها WT يها استراتژي
ــازمان ــا س ــتراتژ  ييه ــه اس ــا يك ــرا در   WT يه ــه اج را ب

هـدف   يكهبطور يرندگ يبه خود م يعآورند، حالت تداف يم
از  يـز و پره يسـازمانها كـم كـردن نقـاط ضـعف داخلـ       ينا

 يكـه دارا  ياست. سازمان يخارج يطاز مح يناش يداتتهد
خارج  يطدر مح يداتيباشد و با تهد يم ينقاط ضعف داخل

قرار دارد و در واقع هدف  يفيرو به رو است در موضع ضع
                                                      

1. Vels University 
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 يـدهاي و تهد يخلـ دا يكـاهش ضـعف هـا    يسـازمان  ينچن

 يهـا  يـت خـود را بـه موقع   يجاست تا بتواند به تدر يخارج
 يكـه در آن بتوانـد از اسـتراتژ    يتيمـوقع  يعنـي بهتر برساند  

 يـن اسـتفاده كنـد. كـه در ا     SOو مخصوصا ST ،WO يها
هـا احـداث    ياز استراتژ يكيارائه شد.  يبخش سه استراتژ

از  يكـي  باشـد، كـه   يدختـران مـ   يـت با اولو ياماكن ورزش
 يمـورد، جهـت دهـ    يـن شـده در ا  يـان ب ياتيعمل يبرنامه ها

خوابگـاه   يژهخوابگاه ها بو يهدر حاش ياحداث اماكن ورزش
امكانـات و   يجـاد باشـد كـه ا   يدختـران مـ   ييدانشـجو  يها

 يرو يستنـ  نگيسـ  يزهايم يلروباز از قب يورزش يزاتتجه
خوابگـاه   يهدر حاشـ  يفلـز  يورزشـ  يلاحداث وسا ياو  يزم
ــا) و   ها ــارك ه ــت موجــود در پ ــد حال ــا(مانن ــات و  ي امكان

ــزاتتجه ــ ي ــا  يورزش ــ ياســتاندارد در ســالن ه در  يورزش
 يمـوثر اسـت. رسـانه هـا     ياربسـ  يي،دانشـجو  يخوابگاه هـا 

و  يرانمد يعموم يتوانند در ارتقاء سطح آگاه يم يگروه
 ييــراســتمداران نســبت بــه ورزش بــانوان و متعاقــب آن تغيس

توسـعه   يهـا  ياسـتراتژ  يـين هـا و تع  يگـذار  ياسـت روند س
 ي،داشــته باشــند (ســالم يــاديز يارورزش بــانوان نقــش بســ

1381.(  
 ياستراتژ ينبا اول يقتحق يناتخاذ شده در ا WT1 استراتژي

دارد.  ي) همســوئ2008( يكــاآمر يســوريورزش دانشــگاه م
 ياست، اعمال سWTشده در بخش  ينتدو ياستراتژ يندوم
 يورزشـ  يالتو تمـا  يازهـا ه بـه ن و توج يمدار يمشتر يها

 يفـوق برنامـه مـ    يورزشـ  يبرنامه ها يندر تدو ياندانشجو
نظـر سـنجي و نيـاز سـنجي      يـل از قب ياتيعمل برنامهباشد كه 

از دانشجويان و دانشگاهيان نسبت بـه فعاليـت هـاي     يورزش
كـه مسـئوالن بخـش     يباشد، در حال يمهم م ياربس يورزش
نـداده انـد. مطمئنـا     يـت م اهمامر مه ينوقت به ا يچه يستاد

 يدر برنامـه هـا   يشترب يانمورد عالقه دانشجو ياگر رشته ها

متخصـص و   يـان برنامه گنجانده شـود و از مرب  فوق يورزش
هستند،  يهر جلسه كار يبرا يزيبرنامه ر يكاردان كه دارا

مكـان   ينـه در زم ياناستفاده شـود و بـه اعتراضـات دانشـجو    
اثر داده شود،  يبو ...ترت يانر مربرفتا يا يزاتتجه يا يورزش
فـوق برنامـه    يهـا  يـت و شركت كنندگان در فعال يانمتقاض

شده توسـط   ينتدو ياتيچند برابر خواهد شد. در برنامه عمل
 يــز) ن2003-2008( يوزيلنــدكشــور ن يبــدن يــتدانشــگاه ترب
و  يازهــاو توجــه بــه ن يمــدار يمشــتر يهــا ياســتاعمــال س

مد  ياتيبرنامه ها عمل يندر تدو ياندانشجو يورزش يالتتما
ــرا  ــه اســت و ب ــرار گرفت حــداكثر نمــودن شــركت  ينظــر ق

مسـابقات   يـز و ن يعممـ  يورزش يها يتدر فعال ياندانشجو
در  يانلزوم رفـع موانـع مشـاركت دانشـجو     يو مل يمنطقه ا

 يبرا يسنف يزها و در صورت لزوم اهدا جوا يتفعال ينگونها
قرار گرفته است از بر لزوم  ييدمرد تا ياندانشجو ينا يبترغ
 يازهـاي بتوانـد ن  يكـه بطور يورزشـ  يتعداد رشته ها يشافزا

 ينشده است كه ا يدن مختلف را برآورده كند تاكيادانشجو
در مطالعـه حاضـر    WT3-6و  WT3-1-6برنامه با برنامه هـا  

ــه ترت ــر نظــر ســنج يــبكــه ب ــازو ن يب از  يورزشــ يســنج ي
 يها يتفعال يو جهت ده يدانشگاه آزاد اسالم ياندانشجو
 ياندانشـجو  يازهـاي و ن يالتدانشگاه مطابق بـا تمـا   يورزش
در  ينكـه ا يـت دارد. در نها ييو همسو وانيدارد همخ يدتاك

از  يتوسـعه ورزش دانشـگاه   يكاسـتراتژ  يهمه برنامـه هـا  
ــ ــه: ورزش ب ــادا، ورزش دانشــگاه يدانشــگاه ينجمل  يكان

 يچارچوب كلـ  كي يشكم و ب يوزيلندو ن يكاآمر يا،استرال
 يكـرد رو يـن ا يـز حاضر ن يقدر نظر گرفته شده است در تحق

كه قبال ذكـر شـد بعـد از     ساتيجل يمدنظر قرار گرفت و ط
 يناقـدام بـه تـدو    يو خـارج  يداخلـ  يطمحـ  يلو تحل يهتجز

  شد.  ياتيها و سپس برنامه عمل ياستراتژ
 



  يدانشگاه آزاد اسالم ييورزش دانشجو ياتيبرنامه عمل ينتدو 52
 

 

  :يكل يريگ نتيجه
د كــه نشــان دا SWOT يــلو تحل يــهمطالعــه حاضــر تجز در

 يـت از لحـاظ موقع  يدانشگاه آزاد اسـالم  ييورزش دانشجو
در منطقـــه  ي،و خـــارج يداخلـــ يسدر مـــاتر يكاســـتراتژ
 يـن ) قرار دارد. و با توجه به اWOمحافظه كارانه ( ياستراتژ
و در  يگـاه جا ينمرتبط با ا يهاياستراتژ يناقدام به تدو يافته
كــه از  يــدمربوطــه گرد يــاتيعمل يارائــه برنامــه هــا يــتنها

 ينكـه مطالعه ا ينارائه شده در ا ياتيعمل يبرنامه ها ينمهمتر
 ينامه ها يانكردن پژوهش ها و پا ياز كاربرد يتاوال حما
ــجو ــ ياندانش ــوزه ورزش   يكارشناس ــرا در ح ــد و دكت ارش
و برگـزاري همـايش هـا و     يو فوق برنامه دانشگاه يهمگان
ت هاي علمي تخصصي به منظور بررسي مشكال نديشيهم ا

و مسائل ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد توسط پژوهشكده 
 يبسـته هـا   يجاددوما ا ي،بدن يتتربيت بدني و اداره كل ترب

شركت كننـده در   يانو دانشجو ياندر ارتباط با مرب يتيحما
نظـام پـاداش و    يجـاد ا يزفوق برنامه و ن يهمگان يورزش ها

شـگاه  و فـوق برنامـه دان   يهمگـان  يورزش هـا  يانمرب ءارتقا
ــ  ــوان راه ــه عن ــرا يآزاد ب گســترش فرهنــگ ورزش در  يب

 يشناختن ورزش فـوق برنامـه، برگـزار    يتكشور و به رسم
به شـركت در   يانو الزام مرب يبازآموز ي،آموزش يدوره ها

 ينكها يتو در نها يالملل ينب يعلم ينارهايها و سم يشهما
دانشـگاه   ييورزش دانشـجو  يگـاه نقش و جا يتبمنظور تقو

 يگـاه ارتقـاء جا  ي،المللـ  ينو بـ  يدر ورزش مل ياسالمآزاد 
و قابـل   يسازمان حرفه ا يكبه عنوان  يبدن يتدانشگاه ترب

دانشـگاه در   يـن ا يربهبـود تصـو   يـز و ن ياعتماد در سطح ملـ 
 يهـا  يونارتقـاء ارتبـاط بـا فدراسـ     يـق از طر يسطح عمـوم 

مسـابقات در سـطح    يبرگـزار  يفيتك يشافزا يزو ن يورزش
  باشد. يم يلزامدانشگاه ا
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Abstract 

Islamic Azad University as one of the nation's prestigious universities, like other universities, to improve 
student sports program requires strategic planning and a precise view and operational plans for 
implementation of the strategy. Therefore, researcher is looking for strengths and weaknesses and the 
opportunities and threats identified in university students’ sport. Regarding these cases, optimal strategies 
and operational plans for implementing strategies can be provided and consequently the improvement and 
development of students’ sports (extra-curricular and public) can be provided. Statistical Society included 
94 person of managers and experts of physical education central administration of Islamic Azad University 
and some Faculty Members of physical education department of Azad universities. After preparing a 
questionnaire, test reliability of questionnaire was done through Cronbach's alpha coefficient and it was 
equal to 0.83. For data analysis descriptive induce, Friedman Inference test, internal and external 
evaluation matrices and SWOT analysis were used. 
After analysis and evaluation of a matrix of internal and external factors it was identified that sport's 
strategic position in the Islamic Azad University has been placed in conservative zone (WO) then 
operational plans to improve student extracurricular sports has been done. 
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