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  چكيده:
 نيااه آزاد اسالمي است. روش تحقيق استفاده شده توصيفي و ورزش دانشجويي دانشگتعيين موقعيت استراتژيكي هدف از تحقيق حاضر 

بود. جامعه آماري اين تحقيق را مديران و ي كاربرد قاتيتحقمطالعات استراتژيك و از لحاظ هدف از نوع  در حيطه با توجه به موضوع قيتحق
تربيت بدني دانشكده هاي مراكز دانشگاهي دانشگاه آزاد كارشناسان اداره كل تربيت بدني دانشگاه آزاد اسالمي، مديران و كارشناسان منتخب 

اسالمي و اعضاي هيات علمي رشته تربيت بدني آگاه به فعاليت هاي اداره كل تربيت بدني دانشگاه آزاد تشكيل مي دادند. نمونه آماري اين 
جهت جمع آوري اطالعات از منابع كتابخانه اي  نفر بودند كه به علت محدود بودن جامعه آماري به صورت كل شمار انتخاب شدند. 94تحقيق 

مون و مرور ادبيات و پيشينه تحقيق و پرسشنامه هاي باز و بسته استفاده شد. پس از تهيه پرسشنامه بسته پژوهش، پايائي آن با استفاده از آز
ق از آزمون فريدمن و بحث و تبادل نظر گروهي مورد تاييد قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل يافته هاي تحقي 83/0آلفاي كرونباخ و با ضريب 

) مشخص شد كه جايگاه 64/2) و ماتريس ارزيابي عوامل خارجي (45/2استفاده شد. با توجه به نمره نهايي ماتريس ارزيابي عوامل داخلي (
  قرار دارد.  WOاستراتژيك ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي در منطقه 

  ، ورزش دانشجويي، دانشگاه آزاد اسالميراتژيكيموقعيت است واژگان كليدي:
  

Abstract: 
The Porpuse of this study was to location of Islamic Azad University student sport strategy. Data 
collection was based on studying the documents, reviewing related literature, conducting 
questionnaire and the meetings of guidance council. For reviewing public opinion, some 
questionnaires were used which were conducted by the researcher. Statistical Society was 
including of 94 person of managers and experts of physical education central administrator of 
islamic azad university and Faculty Members of some physical education department of azad 
universities. After preparing a questionnaire, test reliability of questionnaire was done by 
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. With regard to final mark of internal evaluation matrices (2.45) and external evaluation 
matrices (2.64) the strategic situation of student sport was within conservative area.  
 
Keywords: strategic situation, student sport, Islamic Azad University 

  
تربيت بدني است كه در چهار چوب نظام تعليم و تربيت هر  صور مختلفي از فعاليت هاي جسمي و مروزيورزش هاي ا: مقدمه

   ).1( با ارزش هاي فردي و اجتماعي آن موجبات پرورش فكري و جسمي كودكان و جوانان را فراهم مي كند جامعه و همراه
كنترل موثر نيز  جود مي آورد كه كنترل را آسان مي كند، بدون انجام برنامه ريزي،برنامه ريزي، اهداف و استانداردهايي را به و

بررسي عملكرد برخي از سازمان هاي ورزشي نشان مي دهد كه آن سازمان هايي كه براي انجام ماموريت و ). 2ممكن نيست (
اده كردند توانستند در فعاليت هاي مختلف از دستيابي به اهداف خود از مديريتي قوي و مبتني بر برنامه ريزي استراتژيك استف

جمله ورزش قهرماني و تامين منابع مورد نياز به موفقيت هاي چشم گيري دست يابند، مثال كشور چين از رتبه چهارم المپيك 
  .)3( به رتبه هاي چهارم در المپيك سيدني و آتن دست يافته است 2000رتبه سوم در المپيك به آتالنتا  1996

راين لزوم برنامه ريزي را مي توان در داليلي چون تعيين مسير، كاهش تاثير تغييرات، به حداقل رساندن ضايعات و اضافات و بناب
ها و موسسات اداري امروز، به حدي پيچيده شده اند كه بدون  ). سازمان2(كرد ايجاد استاندارد هايي براي تسهيل كنترل جستجو 

د. سازمان هاي ورزشي نيز از اين مقوله مستثني نيستند. برنامه ريزي در نامكان ادامه حيات ندار اقدام به برنامه ريزيهاي دقيق
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سازمان ديگري به عنوان مهمترين وظيفه مديريت به شمار مي رود. در حقيقت، برنامه ريزي در  سازمان هاي ورزشي همانند هر
ش هاي گروهي تعيين شده و نحوه دستيابي به آن اهداف طرح يك سازمان ورزشي باعث مي شود تا اهداف همه فعاليت ها و تال

ريزي شود. همچنين تحقيقات نشان داده است كه عملكرد سازمان هايي كه به مديريت استراتژيك مي پردازند بيشتر و باالتر از 
يندهاي آن سازمان آثار ديگر سازمان هاست، دست يابي به يك حلقه ارتباط مناسب بين يك سازمان و استراتژي، ساختار و فرا

   ).4دارد (مثبتي بر عملكرد آن 
 تيموقع با متناسب كه ندينما ميتنظ يا گونه به را سازمان ندهيآ يها ياستراتژ مدت، بلند يها برنامه از يريگ مدد با ديبا رانيمد
 يخارج طيمح شدن دهيچيپ ،ياقتصاد و ياسيس ،ياجتماع ،يفناور تحوالت و راتييتغ يكل طور به. باشد ندهيآ طيشرا و ها

 ييها نهيزم همه آنها، بودن مدت بلند و ها برنامه اغلب يگستردگ و وسعت و طيمح با سازمان متعدد و گسترده ارتباط سازمان،
  ).5( است رنمودهيناپذ اجتناب و يضرور سازمان يبرا را كياستراتژ يزير برنامه كه هستند
 جاديا و الزم يها نهيزم آوردن فراهم با كه است آن يپ در تيترب و ميتعل ورزش دنيفرآ از يبخش عنوان به ييدانشجو ورزش

 ياساس يازهاين به ييپاسخگو با و دهد قرار سالم يرقابت و يحيتفر يها تيموقع در را انيدانشجو هيكل مناسب، فرصت و طيمح
 كشور يعال آموزش موسسات ريسا و ياسالم آزاد هدانشگا. كند نيتام روح پرورش با همگام جسم تيتقو يبرا ييها برنامه آنان،
 يورزش خدمات ارائه نيبنابرا ).6( دارند را انيدانشجو ينظر و يعلم يارتقا و آموزش متخصص، يانسان يروين نيتام فهيوظ

 افق در شفاف يانداز چشم يساز آماده زين و ييدانشجو ورزش يبرا مشخص يتيمامور وجود ازمندين يافراد نيچن به مختلف
   . است مشخص يزمان

 آن يتهايفعال يبخش اثر و ياسالم آزاد دانشگاه يبدن تيترب كل اداره تيمامور و رسالت انجام يبرا اقدامات نيرتمهم از يكي
 سازمان يدرون تيموقع بتواند تا كرد خواهد كمك سازمان نيا به كياستراتژ يزير برنامه. است كياستراتژ يزير برنامه از استفاده

 تغييرات تا كند مي كمك سازمانها به راهبردي ريزي برنامه كه دارد اعتقاد نيز) 7( كند حفظ ر،ييمتغ و متالطم طيمح در ار
   .)8( دهند پاسخ انها به موثري طور به و كنند بيني پيش را محيطي
 كي هر كشور ورزش وي بدن تيترب توسعه جامع نظام و رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه چهارم برنامه

 اهداف نيتدو رسد يم نظر به يضرور و مهم اريبس آنچه يول اند داده قرار مدنظر يكل اريبس صورت به را ييدانشجو ورزش ينوع به
 و هتوسع چهارم برنامه با مطابق و دار جهت صورت به كه يا گونه به است ييدانشجو ورزش يياجرا يراهكارها و ها استيس كالن،
   .باشد كشور ورزش و يبدن تيترب جامع نظام
بيان   ،كشور ييدانشجو ورزش يراهبردها و ها استيس كالن، اهداف نيتدو عنوان با يقيتحق در) 1387(ي زدي ،ياله ،يديحم

 فيس باشد.مي (تهاجمي)   SOداراي موقعيت  استراتژيكي ،كشور يسراسر يدانشگاهها ييدانشجو ورزش يها ياستراتژكرد كه 
نشان داد كه  كردستان، استان يقهرمان ورزش توسعه ياستراتژ نيتدو و يطراح عنوان با يقيتحق در) 1388( يشعبان يپناه

   ).9( مي باشد  WTورزش قهرماني استان كردستان داراي موقعيت 
لوچستان، نشان داد كه موقعيت غفراني در تحقيق خود با عنوان طراحي و تدوين راهبرد توسعه ورزش قهرماني استان سيستان و ب

  قرار دارد. WTيكي ورزش قهرماني استان سيستان و بلوچستان در منطقه استراتژيكي ژاسترات
به منظور اشاعه هر چه بيشتر ورزش و روحيه ورزشكاري در ميان جوانان دانشجو در تمامي رشته هاي ورزشي  آزاد اسالمي دانشگاه

بانوان دانشجو نيز راه اندازي نموده و با برگزاري مسابقات ليگ باشگاه هاي كشور و تورنمنت هاي مختلف را براي آقايان بلكه براي 
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هزار ورزشكار  160بين المللي در هر دو بخش خواهران و برادران موفقيت هاي ارزنده و چشمگيري كسب نموده است. بيشتر از 
اسالمي مشغول فعاليت ورزشي مي باشد. دانشگاه آزاد اسالمي هم رشته ورزشي در دانشگاه آزاد  72سازمان يافته هم اكنون در 

رشته ورزشي در دو بخش  43اكنون داراي يكي از بزرگترين باشگاههاي فرهنگي ورزشي كشور در سطح خاورميانه مي باشد و در 
  .ليگ برتر كشور گرديده استخواهران و برادران فعاليت دارد و تا كنون موفق به كسب عناوين مختلف قهرماني در سطح مسابقات 

 نتوانسته كنون تا ،يورزش يها رشته اكثر در ريچشمگ ياستعدادها به توجه با ياسالم آزاد دانشگاه كه است نيا ياصل مسئله 
 نبود كمبود نيا مهم ليدال از يكي اديز احتمال به كه كند دايپ كشور در و آموزشي يهمگان ورزش نهيزم در يمطلوب گاهيجا است

تدوين استراتژي در هر  موارد نيا به توجه با و. باشد يم دانشگاه نيا ييدانشجو ورزش توسعه مطلوب كياستراتژ برنامه كي
سازماني منوط به دانستن موقعيت استراتژيكي آن سازمان مي باشد بنابراين اداره كل تربيت بدني دانشگاه آزاد اسالمي هم به 

و بهبود ورزش دانشجويي از اين قاعده مستثني نيست. زيرا در تدوين استراتژي ها بايد عنوان يك سازمان مهم در امر توسعه 
بيشتر روي منطقه اي كه موقعيت استراتژيكي در آن قرار دارد، تاكيد كرد تا سازمان به سوي وضع مطلوب و ايده آل خود سوق 

 ورزش نهيزم در را داتيتهد و ها فرصت نيهمچن و ها عفض و ها قوت است نيا دنبال به محقق مذكور موارد به توجه با پيدا كند.
  .و موقعيت استراتژيكي اين دانشگاه را مشخص نمايد كرده ييشناسا ياسالم آزاد دانشگاه ييدانشجو
  تحقيق: شناسي روش
 ها داده يورآ جمع نحوه مطالعات استراتژيك و در حيطه با توجه به موضوع قيتحق نيااين پژوهش از نظر هدف كاربردي و روش 

اي و كه اطالعات مورد نياز آن از طريق مطالعات كتابخانه تحليلي مي باشد -توصيفي تحقيق از نوع به شكل ميداني و روش
 83پرسشنامة محقق ساخته كه روايي پرسشنامه توسط چند تن از استادان و پايايي پرسشنامه دوم به وسيله روش آلفاي كرونباخ (

فرصت و  ،ضعف ،نقاط قوت ،گردآوري شد. سه پرسشنامه استفاده شد كه از پرسشنامه باز اول جهت تعيين ،درصد) تاييد شده بود
تهديدهاي مقدماتي فراروي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي استفاده شد و از پرسشنامه بسته دوم كه از روي داده هاي 

ه شد و از پرسشنامه سوم جهت تعيين امتياز كلي عوامل داخلي و بدست آمده تهيه شده بود جهت اولويت بندي گويه ها استفاد
مديران و كارشناسان اداره كل تربيت بدني دانشگاه آزاد اسالمي، نفر از  94نمونه آماري پژوهش  عوامل خارجي استفاده شد.

عضاي هيات علمي رشته تربيت مديران و كارشناسان منتخب تربيت بدني دانشكده هاي مراكز دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي و ا
نمونه برابر  ،. به علت محدود بودن جامعه تحقيقبدني آگاه به فعاليت هاي اداره كل تربيت بدني دانشگاه آزاد تشكيل مي دادند

از ماتريس ارزيابي عوامل  ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي براي ارزيابي عوامل محيط دروني و  جامعه در نظر گرفته شد
در مجموع به لحاظ عوامل دروني داراي قوت است يا  ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالميتا مشخص شود كه  روني استفاده شدد

از ماتريس ارزيابي عوامل بيروني استفاده شد تا ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي براي ارزيابي عوامل محيط بيروني ضعف. 
سپس در مجموع به لحاظ عوامل بيروني داراي فرصت است يا تهديد.  گاه آزاد اسالميورزش دانشجويي دانشمشخص شود كه 

دروني) قرار  ره استراتژي (ماتريس عوامل بيروني وجعددهاي بدست آمده از ماتريس عوامل دروني و ماتريس عوامل بيروني در پن
ي ها شاخص ازي فيتوص اطالعات هياراي راب .خص شودداده شدند تا موقعيت استراتژيكي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي مش

 با. شد استفاده  SPSS 11.5  يافزار نرم بسته نشان داده شد و از ولاجد نتايج به وسيله د ويگرد استفاده تعيين ميانگين ،يفراوان
 بندي ولويتا دهايتهد ها، تفرص ها، ضعف ها، قوتي بند رتبه منظور به مذكوري ها هيگو فريدمن، بندي رتبه آزمون از استفاده
   .گرديدند
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  يافته هاي تحقيق:
فهرست مقدماتي عوامل موثر بر ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي به همراه اولويت بندي گويه ها در جداول آورده شده است. 

آمده  )1(رد و رتبه در جدول فهرست مقدماتي قوت هاي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي به همراه ميانگين، انحراف استاندا
همچنانكه ديده مي شود در بين نوزده مورد نقاط قوت دانشگاه  آزاد اسالمي وجود اداره كل تربيت بدني در ساختار دانشگاه  است.

   .آزاد اسالمي داراي باالترين رتبه اهميت و كمترين رتبه را استعداديابي و سوق دادن در جهت مثبت به خود اختصاص داده است
  

  : فهرست مقدماتي قوت هاي ورزش دانشگاه آزاد اسالمي )1(جدول 

انحراف  ميانگين عوامل رديف
 رتبه استاندارد

47/2  وجود اداره كل تربيت بدني در ساختار دانشگاه آزاد اسالمي 1  71/0  12/17  

2 
وجود نيروهاي كيفي، متخصص و با تجربه در ورزش  تحصيل بعضي از واحدهاي 

  دانشگاه آزاد اسالميدانشگاهي 
46/2  84/0  91/16  

34/2  وجود قهرمانان رشته هاي ورزشي و اختصاص سهميه رايگان شهريه براي قهرمانان 3  78/0  39/16  

31/2  كسب عناوين متعدد و قابل توجه در مسابقات (منطقه اي و كشوري) 4  69/0  30/16  
12/2  اني ورزش دانشگاهيبرگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزشي ويژه منابع انس 5  60/0  83/14  
09/2  اعزام تيم منتخب دانشگاه آزاد به رقابت هاي بين المللي 6  68/0  34/14  

03/2  تبليغ و ترويج نام و نشان دانشگاه آزاد در ورزش كشور  7  69/0  02/14  

00/2  وجود نيروهاي متخصص و با تجربه در زمينه مربيگري و داوري 8  67/0  95/13  

00/2  تفاده از توان و نيروي دانشجويان در جهت توسعه ورزشاس 9  84/0  70/13  

10 
00/2  وجود رشته تربيت بدني در دانشگاه آزاد اسالمي  80/0  59/13  

96/1  استفاده از بازيكنان و نيروهاي عالقمند به ورزش 11  78/0  19/13  

12 
ابقات جشنواره هاي ايجاد فضاي با طراوت در مراكز دانشگاهي از طريق برگزاري مس

  ورزشي درون دانشگاهي
75/1  76/0  81/11  

62/1  وجود مديران متخصص، با تجربه و آشنا به امور ورزشي 13  60/0  86/10  

62/1  وجود نظم در برگزاري مسابقات سراسري و دانشگاهي 14  75/0  61/10  

59/1  به دانشگاههاتمركز زدايي و واگذاري اختيارات برگزاري رويدادهاي ورزش دانشجويي  15  66/0  42/10  

16 
تشكيل مستمر و هدفمند گردهمايي مديران دانشكده هاي تربيت بدني دانشگاه هاي 

  آزاد سراسر كشور
59/1  66/0  41/10  

59/1  توجه به گسترش ورزش همگاني در مراكز دانشگاهي  17  75/0  30/10  

18 
شجويان محصل در دانشگاه وجود ورزشكاران با سطوح خوب فعاليت ورزشي در بين دان

  آزاد اسالمي

50/1  62/0  77/9  

31/1  استعداديابي و سوق دادن در جهت مثبت 19  53/0  95/7  
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، نقاط ضعف ورزش دانشجويي داراي هفده گويه مي باشد كه كمبود امكانات و عدم تناسب نياز فضاهاي ورزشي با )2(در جدول 
مكانات مربوط به ورزش دختران داراي باالترين رتبه اهميت و عدم تصويب بودجه و حجم برنامه و كثرت ساعات آموزشي، به ويژه ا

  منابع مالي كافي در جهت توسعه و رشد ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي داراي كمترين اهميت از نظر صاحبنظران بود.
  

  فهرست مقدماتي ضعف هاي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي : )2(جدول 

 ميانگين عوامل  رديف
انحراف 
 استاندارد

 رتبه

1  
كمبود امكانات و عدم تناسب نياز فضاهاي ورزشي با حجم برنامه و كثرت ساعات آموزشي، 

  به ويژه امكانات مربوط به ورزش دختران
40/2  97/0  77/11  

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

  36/11  76/0  25/2  بودن جذب منابع مالي از ساير سازمانهاي دولتي و مردمي كمبود بودجه و ناچيز  3

  00/11  98/0  25/2  در پيشبرد اهداف ورزش دانشجويي 2و1عدم استفاده از واحدهاي عمومي   4

  88/10  06/1  31/2  فقدان نظام آماري و برنامه استراتژيك در ساختار تربيت بدني دانشگاه آزاد اسالمي  5

6  
گاه حرفه اي و قهرماني نسبت به ورزش همگاني در ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد تقدم ن
  اسالمي

12/2  87/0  53/10  

  66/9  58/0  90/1  كم توجهي به نياز ها و عاليق ورزشي دانشجويان در تدوين برنامه هاي ورزشي  7

8  
راي آن در نبود نظام مستمر نظارت و ارزيابي برنامه ها و فعاليت هاي تربيت بدني و اج

  سطوح واحدهاي دانشگاهي
96/1  96/0  56/9  

9  
عدم تناسب ساختار تشكيالتي و نيروي انساني اداره كل تربيت بدني با گستردگي وظايف و 

  حجم عمليات اجرايي
81/0  64/0  73/8  

  09/8  64/0  68/1  ناكافي بودن اعتبارات تعمير و نگهداري اماكن ورزشي  10

  89/7  82/0  68/1  كاركنان دانشگاه با دانشجويان عالقمند به ورزش برخورد نادرست برخي از  11

12  
عدم تشويق و پاداش مناسب جهت قدرداني از دانشجويان  شزكت كننده در ورزش فوق 

  برنامه
62/1  75/0  52/7  

13  
عدم اعتبار الزم جهت پرداخت حق الزحمه مربيان بر اساس اشل فدراسيون ها و 

  باشگاههاي كشور
56/1  66/0  27/7  

  09/7  50/0  53/1  ارتباط ضعيف اداره كل با ارگان هاي ديگر ورزش كشور  14
  94/6  67/0  53/1  عدم انطباق ورزش تفريحي اين دانشگاه با سطح ورزش كشور  15
  70/6  07/1  53/1  عدم امكان شناسايي و پروراندن استعدادهاي ورزشي در دانشجويان  16

17  
ي كافي در جهت توسعه و رشد ورزش دانشجويي دانشگاه عدم تصويب بودجه و منابع مال

  آزاد اسالمي
43/1  71/0  31/6  
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مشاهده مي شود كه گويه وجود  برخي اساتيد برجسته تربيت بدني در گروه ها و دانشكده هاي تربيت بدني مراكز  )3(در جدول 
بين گويه ها ي مذكور بوده و همگن بودن جمعيت ورزش داراي باالترين رتبه در  75/6دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي با رتبه 
  دانشجويي كشور داراي كمترين رتبه بود.

  
  : فهرست مقدماتي فرصت هاي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي )3(جدول 

 ميانگين عوامل  رديف
انحراف 
 استاندارد

 رتبه

1  
اي تربيت بدني مراكز وجود  برخي اساتيد برجسته تربيت بدني در گروه ها و دانشكده ه

  دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي
12/2  55/0  75/6  

  34/6  89/0  03/2  حمايت مديران و وجود آيين نامه هاي ادامه تحصيل قهرمانان ملي در دانشگاه آزاد  2

3  
وجود پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي و گروه ها و دانشكده تربيت بدني در مراكز 

  زاد اسالميدانشگاهي دانشگاه آ
12/2  70/0  25/6  

  05/5  71/0  75/1  وجود فرهنگ ورزش و جذابيت آن در بين دانشجويان جوان   4

5  
ديد مثبت مسولين بلند پايه كشور و روساي مراكز دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي نسبت به 

  ورزش دانشجويي
71/1  85/0  86/4  

  52/4  83/0  62/1  وجود استعدادهاي سرشار در جامعه  6

  33/4  75/0  59/1  همگن بودن جمعيت ورزش دانشجويي كشور  7

  
اختالفات موجود بين بخش هاي مختلف آموزش عالي كشور (اختالف نظر و عقيده  گزارش شده است،) 4(همچنانكه در جدول 

اس در خصوص وضعيت بين تحصيالت تكميلي دانشگاه هاي سراسري و دانشگاه آزاد اسالمي) داراي بيشترين رتبه و شايعات بي اس
  دانشگاه داراي كمترين رتبه بود.

  
  : فهرست مقدماتي تهديدهاي فراروي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي ) 4(جدول

 ميانگين عوامل  رديف
انحراف 
 استاندارد

 رتبه

  20/10  33/0  87/4  اختالفات موجود بين بخش هاي مختلف آموزش عالي كشور  1

2  
حاكميت رويكرد درآمد زايي امكانات ورزشي مراكز و اختصاص اماكن ورزشي فوق برنامه به 

  دانشجويان تيمهاي تربيت بدني دانشگاه
84/4  44/0  09/10  

  73/9  42/0  78/4  ابهام موجود بر وضعيت آينده دانشگاه آزاد در وضعيت سياسي كشور  3

  86/8  49/0  62/4  شجويان براي شركت در فعاليت هاي ورزشيكمبود انگيزه الزم و  بي حوصلگي و دلزدگي دان  4

  95/7  71/0  40/4  ضعف ورزش دانش آموزي به عنوان سنگ بناي ورزش دانشجويي  5

  61/7  65/0  34/4  افزايش ميزان گرايش به تفريحات ناسالم در ميان جوانان  6
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7  
تحصيل و آينده شغلي  مشغله بيش از حد دانشجويان از جمله مشكالت درسي، معيشتي ، ادامه

  آنان
15/4  51/0  56/6  

  72/6  75/0  12/4  دخالت منابع قدرت خارج از حوزه ورزشي دانشگاه در بخش ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد  8

  28/6  58/0  09/4  پر رنگ بودن جنبه هاي ورزش قهرماني در برابر ورزش همگاني در جامعه و رسانه ها  9

  27/6  53/0  09/4  حضور اين دانشگاه به عنوان يك مركز موثر در تربيت نيروي متخصصكم توجهي وزارت علوم به   10

  86/3  62/0  53/3  باال بودن هزينه اجاره سالنهاي ورزشي اداره تربيت بدني شهرستانها  11

12  
گسترش بي رويه پذيرش دانشجويان تربيت بدني و اختصاص كم امكانات ورزشي فوق برنامه به 

  آنها
50/3  62/0  84/3  

  02/3  53/0  31/3  شايعات بي اساس در خصوص وضعيت دانشگاه  13

  
با توجه به اولويت بندي گويه ها و در جلسات راهبردي و نظر برخي اساتيد محترم هيئت علمي از بين گويه هاي مقدماتي گويه 

گرديد و در جلسه راهبردي نهايي شدت  هاي اصلي و نهايي انتخاب شد كه با توجه به اين گويه ها پرسشنامه نهايي (سوم) تنظيم
 بيروني، ماتريس ارزيابي عوامل در نهايت با توجه به ماتريس ارزيابي عوامل دروني عامل و ضريب اهميت (وزن) گويه تعيين گرديد.

موجود  كشور در وضعورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي  نوع استراتژي و ماتريس همزمان ارزيابي عوامل دروني و بيروني
   .مشخص گرديد

 5/2كشور در اين ماتريس بيش از  ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي چنانچه جمع كل امتياز نهايي عوامل داخلي موثر بر
 كشور بر ضعف هاي آن غلبه خواهد داشت ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي بدين معني است كه قوت هاي پيش روي باشد،

  )5(جدول طبق پيش بيني هاي بعمل آمده نشان دهنده غلبه ضعف ها بر قوت هاي آن است.  باشد، 5/2كمتر از و اگر اين امتياز 
   ماتريس عوامل دروني ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي  را نشان مي دهد.

رزش دانشجويي دانشگاه آزاد وبه عبارت ديگر نقاط ضعف . داراي ضعف مي باشددانشگاه آزاد اسالمي  ورزش از لحاظ عوامل دروني
  نقاط قوت آن برتري دارد. بركشور  اسالمي

 
: ماتريس عوامل دروني ورزش دانشگاه آزاد اسالمي )5(جدول  

عوامل 
 نمره شدت عامل ضريب اهميت عوامل كد دروني

 
 
 
 
 قوت ها

S1  1/0 وجود اداره كل تربيت بدني در ساختار دانشگاه آزاد اسالمي  80/3  38/0  

S2 
وجود نيروهاي كيفي، متخصص و با تجربه در ورزش بعضي از واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد 

 اسالمي
08/0     80/3  30/0  

S3 05/0 وجود قهرمانان رشته هاي ورزشي و اختصاص سهميه رايگان شهريه براي قهرمانان  37/3  17/0  

S4 شوري)كسب عناوين متعدد و قابل توجه در مسابقات (منطقه اي و ك  06/0  37/3  20/0  

S5 07/0 برگزاري كارگاه ها و دوره هاي آموزشي ويژه منابع انساني ورزش دانشگاهي  5/3  24/0  

S6 06/0 اعزام تيم منتخب دانشگاه آزاد به رقابت هاي بين المللي  3 18/0  

S7 07/0 تبليغ و ترويج نام و نشان دانشگاه آزاد در ورزش كشور  75/3  26/0  
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در بخش ماتريس  در اين ماتريس نيز از روند فوق الذكر ي از ماتريس ارزيابي عوامل بيروني استفاده شد.براي ارزيابي عوامل بيرون

بيش از ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي چنانچه جمع كل امتياز نهايي ماتريس عوامل بيروني گرديد.  استفاده بيرونيعوامل 
ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي  فرصت هاي پيش روي عمل آمده،ه بدين معني است كه طبق پيش بيني هاي ب باشد، 5/2

جدول  باشد نشان دهنده غلبه تهديد ها بر فرصت هاي آن است. 5/2و اگر اين امتياز كمتر از  بر تهديد هاي آن غلبه خواهد داشت
همانگونه كه مالحظه مي گردد، مجموع  .درا نشان مي دهماتريس عوامل بيروني اداره كل تربيت بدني دانشگاه آزاد اسالمي  4-6

ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد  ي) مي باشد و حاكي از آن است كه از لحاظ عوامل بيرون64/2( 5/2از  بيشترنمرات اين ماتريس 
  د.نشان مي دهورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي را بر تهديدها  فرصت هاي به عبارت ديگر غلبه مي باشد.فرصت داراي 

  
: ماتريس عوامل بيروني اداره كل تربيت بدني دانشگاه آزاد اسالمي )6(جدول  

عوامل 
ضريب  عوامل كد بيروني

 نمره شدت عامل اهميت

 
 
 
 

 فرصتها

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

 اسالمي
1/0  80/3  38/0  

O2 08/0 حمايت مديران و وجود آيين نامه هاي ادامه تحصيل قهرمانان ملي در دانشگاه آزاد  87/3  30/0  

O3 
وجود پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي و گروه ها و دانشكده تربيت بدني در مراكز دانشگاهي 

 دانشگاه آزاد اسالمي
09/0  47/3  31/0  

O4 دانشجويان جوان وجود فرهنگ ورزش و جذابيت آن در بين  1/0  4 4/0  

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

 دانشجويي
06/0  87/3  23/0  

O6 09/0 همگن بودن جمعيت ورزش دانشجويي كشور و وجود استعدادهاي سرشار در جامعه  25/3  29/0  

 
 
 

T1 وجود بين بخش هاي مختلف آموزش عالي كشوراختالفات م  08/0  1 08/0  

T2 
حاكميت رويكرد درآمد زايي امكانات ورزشي مراكز و اختصاص اماكن ورزشي فوق برنامه به دانشجويان 

 تيمهاي تربيت بدني دانشگاه
06/0  37/1  08/0  

T3 07/0 ابهام موجود بر وضعيت آينده دانشگاه آزاد در وضعيت سياسي كشور  9/1  13/0  

 
اضعف ه  

 
 

 ضعف ها

W1 
كمبود امكانات و عدم تناسب نياز فضاهاي ورزشي با حجم برنامه و كثرت ساعات آموزشي، به 

05/0 ويژه امكانات مربوط به ورزش دختران  37/1  06/0  

W2 03/0 فقدان وجود مربيان كارآزموده در مناطق محروم  25/1  04/0  

W3  ساير سازمانهاي دولتي و مردميكمبود بودجه و ناچيز بودن جذب منابع مالي از  02/0  87/1  03/0  
W4  در پيشبرد اهداف ورزش دانشجويي 2و1عدم استفاده از واحدهاي عمومي  07/0  75/1  12/0  
W5 07/0 فقدان نظام آماري و برنامه استراتژيك در ساختار تربيت بدني دانشگاه آزاد اسالمي  75/1  12/0  

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

 اسالمي
07/0  25/1  09/0  

W7 05/0 كم توجهي به نياز ها و عاليق ورزشي دانشجويان در تدوين برنامه هاي ورزشي  5/1  07/0  

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

دهاي دانشگاهيواح  
08/0  20/1  1/0  

W9 
عدم تناسب ساختار تشكيالتي و نيروي انساني اداره كل تربيت بدني با گستردگي وظايف و 

 حجم عمليات اجرايي
07/0  25/1  09/0  

=∑  1=∑ مجموع ضرايب اهميت عوامل دروني                                       45/2  



10 
 

 
 تهديدها

T4 09/0 كمبود انگيزه الزم و  بي حوصلگي و دلزدگي دانشجويان براي شركت در فعاليت هاي ورزشي  62/1  14/0  
T5 08/0 ضعف ورزش دانش آموزي به عنوان سنگ بناي ورزش دانشجويي  70/1  13/0  
T6 06/0 افزايش ميزان گرايش به تفريحات ناسالم در ميان جوانان  75/1  1/0  
T7 04/0 مشغله بيش از حد دانشجويان از جمله مشكالت درسي، معيشتي ، ادامه تحصيل و آينده شغلي آنان  75/1  07/0  

=∑  1=∑ مجموع ضرايب اهميت عوامل بيروني 64/2  

  
 وقعيت واين ماتريس براي تعيين م براي تجزيه و تحليل همزمان عوامل دروني و بيروني از ماتريس دروني و بيروني استفاده شد.

نمرات حاصل از ماتريس هاي ارزيابي عوامل  براي تشكيل اين ماتريس،رفت. به كار ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد  نوع استراتژي
ر خانه هاي اين ماتريس مشخص ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد د تا جايگاه گرفتنددروني و بيروني در ابعاد افقي و عمودي قرار 

نمرات در يك طيف دو  ن ماتريس،يدر ا براي آن اتخاذ نمود. با توجه به موقعيت استراتژيكي، ي مناسبيبتوان استراتژ تا شود
  مي شوند. ) تعيين5/2تا  1) و ضعيف ( 4تا  5/2بخشي قوي ( 

  
 

رزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي: ماتريس همزمان عوامل دروني و بيروني و)1( شكل  
  

استراتژي ها با  معموال،و بيروني ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي از اين جهت مهم است كه ماتريس همزمان عوامل دروني 
 عالوه بر انتخاب مي شوند )SO،ST،WO،WT (ي  توجه به منطقه قرار گرفتن سازمان در يكي از چهار خانه ماتريس دروني و بيرون

از لحاظ موقعيت استراتژيك و در ماتريس داخلي و خارجي  د اسالميورزش دانشجويي دانشگاه آزا نتايج حاكي از آن است كه اين،
  قرار دارد. WO . به عبارت ديگر استراتژي در منطقه قرار دارداستراتژي محافظه كارانه منطقه  در
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  بحث و نتيجه گيري:
وجود اداره كل تربيت يافته هاي پژوهش نشان داد كه مواردي از جمله : ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي قوتنقاط 

بدني در ساختار دانشگاه آزاد اسالمي و وجود نيروهاي كيفي، متخصص و با تجربه در بخش ورزش بعضي از واحدهاي دانشگاهي 
قوت  دانشگاه آزاد اسالمي به عنوان نقاط قوت ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي تلقي مي گردند. همان طور كه قبال بيان شد،

  ).10( ستندد از فعاليت هايي كه سازمان در آنها به خوبي عمل مي كند يا منابعي كه تحت كنترل سازمان هها عبارتن
بهتر شدن وضعيت ورزش  مي توانند به در ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمينتايج اين پژوهش نشان داد چنين قوت هايي 

ه در راستاي به حداقل رساندن نقاط ضعف و كاهش اثرات تهديدات و ك مشروط بر آن، كمك شاياني بنمايندهمگاني فوق برنامه 
  قوت ها تالش شود.   شايسته است كه در جهت حفظ و تقويت اين، بنابراين. حداكثر استفاده از فرصت ها باشند

سالمي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد ا يافته هاي پژوهش نشان داد :ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمينقاط ضعف 

مثل كمبود امكانات و عدم تناسب نياز فضاهاي ورزشي با حجم برنامه و كثرت ساعات آموزشي، به ويژه امكانات  ييضعف ها كشور،
فقدان وجود مربيان  فاصله گرفتن از طرح هاي تحقيقاتي توسط دانشگاهيان از بعد كاربردي بودن، مربوط به ورزش دختران،

در پيشبرد اهداف ورزش دانشجويي، فقدان نظام آماري و برنامه  2و1دم استفاده از واحدهاي عمومي كارآزموده در مناطق محروم، ع
نقاط ضعف عبارتند از فعاليت هايي كه سازمان استراتژيك در ساختار تربيت بدني دانشگاه آزاد اسالمي را دارد. قبال گفته شد كه 

  .)10( ر اختيار داشته است اما ندارديا منابعي كه مي بايست د در آنها عملكرد خوبي ندارد
ورزش دانشجويي فرصت ها و تهديدهاي محيطي  اتخاذ راهكارهايي براي تبديل اين نقاط ضعف به نقاط قوت بر اساس، بنابراين

  ضروري است. 
بدني در وجود اساتيد مدعو برجسته تربيت  يافته هاي پژوهش نشان داد ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي: فرصت هاي

گروه ها و دانشكده هاي تربيت بدني مراكز دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي، وجود پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي و گروه ها 
و دانشكده تربيت بدني در مراكز دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي، همگن بودن جمعيت ورزش دانشجويي كشور و وجود 

  عنوان فرصت هاي مهمي تلقي مي شوند.استعدادهاي سرشار در جامعه به 
مي توانند تحقق ،   فرصت ها عبارتند از موقعيت هايي كه مزاياي آنها كامال روشن است و احتماال اگر اقدامات معيني انجام شود

  . )10(پيدا كنند 
اين فرصت  ف برخورداراست.از فرصت هايي در حيطه هاي مختلورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي  نتايج اين پژوهش نشان داد

استعداديابي در ورزش قهرماني مگر آنكه با استفاده از قوت هاي ، گيرند قرارنميورزش دانشجويي  اختيار خود در خودي ها به
  بتوان آنها را به چنگ آورد و از آنها براي رفع نقاط ضعف و كم رنگ كردن تهديدات بهره برداري نمود. كشور

 كه ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي با يافته هاي پژوهش نشان داد يي دانشگاه آزاد اسالمي:ورزش دانشجوتهديدهاي 
مثل اختالفات موجود بين بخش هاي مختلف آموزش عالي كشور، كمبود انگيزه الزم و بي حوصلگي و دلزدگي  ييتهديدها

عنوان سنگ بناي ورزش دانشجويي مواجهه مي  دانشجويان براي شركت در فعاليت هاي ورزشي و ضعف ورزش دانش آموزي به
يافته هاي تحقيقش اشاره كرد كه مهمترين ضعف هاي استان كردستان در زمينه ورزش قهرماني  )، در1388سيف پناهي ( باشد.

هاي نبود نظام استعداديابي، كم توجهي مسولين ورزش استان به ورزش مدارس و نبود مدارس ورزش است كه با يافته هاي تهديد
طور ه سازمان ها تحت تأثير نيروهاي بيروني كالني هستند كه ب فراروي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي همسو مي باشد.

در محيط  و اجتماعي. عالوه بر اين سياسي، تكنولوژيكي، گذارند مانند نيروهاي اقتصادي مي ها اثر غيرمستقيم بر فعاليت هاي آن
 عرضه كنندگان و سهام، اتحاديه ها، نهادهاي دولتي، رقبا، واسطه هاي مالي، ير مستقيم مشتريانخود تحت تأث (خرد) تخصصي

  . )12( داران قرار دارند
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، تهديدها عبارتند از موقعيت هايي كه بالقوه داراي نتايج زيان بار هستند اگر كه بالفاصله اقدامات الزم در مورد آنها صورت نگيرد
   ).10(شود طور فعال و پويا مقابله ه وز مشكل بايد با اين موقعيت ها بلذا براي جلوگيري از بر

بايد بطور فعال و پويا با آنها مقابله ، كه اگر راههايي براي مقابله با آنها پيدا نكند مي توانند چالش هايي عمده بوجود آورند لذا
  نمايد.

  :سالميورزش دانشجويي دانشگاه آزاد ا موقعيت استراتژيكيبحث پيرامون 
مي باشد  45/2بر اساس ماتريس ارزيابي عوامل دروني داراي نمره ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي نتايج پژوهش نشان داد  
ورزش دانشجويي عالوه بر اين  مي باشد.ضعف بيشتري داراي  (قوت ها و ضعف ها) از لحاظ عوامل دروني لذا؛ ) 5/2از كمتر(

 و از لحاظ عوامل بيروني )5/2 بيشتر از( مي باشد 64/2ساس ماتريس ارزيابي عوامل بيروني داراي نمره بر ادانشگاه آزاد اسالمي 
بر اساس ماتريس ارزيابي دروني و بيروني كه از مقايسه عوامل ، در مجموعفرصت بيشتري است. داراي  (فرصت ها و تهديدها)

  قرار دارد.يا منطقه محافظه كارانه   WOر منطقه اد اسالمي دورزش دانشجويي دانشگاه آز دروني و بيروني محاسبه گرديد
مزيت ها و شايستگي هاي خود براي ، مطلوب ترين وضعيت و موقعيت براي سازمان در حالتي است كه بتواند از تمامي نقاط مثبت

به   SWOTوقعيتي در ماتريس حركت از هر م، هدف هر سازماني تقاضاها و فرصت ها استفاده كند.، ها به حداكثر رساندن موقعيت
را شناسايي كنند و در صدد رفع آنها برآيند  است. اگر سازمان ها بتوانند موارد ضعف خود SOاين وضعيت يعني استراتژي هاي 

   .هستند »استراتژي هاي رشد و توسعه « اين استراتژي ها عمدتاً از نوع ).11( ندحتي مي توانند آنها را به موارد قوت تبديل كن
از ضعف ها و فرصت هاي  است كه ايي گونه بهورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي نتايج پژوهش نشان داد موقعيت استراتژيك 

پس  .حداكثر استفاده را بنمايدجهت مرتفع شدن ضعف ها مي تواند از فرصت هاي موجود زيادي در اين زمينه برخوردار است و 
ورزش  با اين وجودقرار دارد.   WO، زيرا ورزش دانشجويي در  موقعيت باكسباشد WOز باكس بايد عمده استراتژي هاي انتخابي ا

 در اين حالت،نيز استفاده نمايد.  WTو ST، WTتواند بر حسب شرايط موجود از استراتژي هايمي  دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي
كاهش داد و يا با ارگان هايي را كثر زمان ممكن نقاط ضعف داخلي در حدا بايد با بهره جستن از فرصت ها نقاط قوت را از بين  برد

اين است كه افراد واجد شرايط را  WOكه مي توانند از فرصت ها استفاده كنند، مشاركت كنند. راه ديگر براي اجراي استراتژي 
  ).4آموزش داد (استخدام كرد و در زمينه فنون مورد نظر به آنها 

راي نقاط ضعف عمده مي باشد، مي كوشد اين نقاط ضعف را از بين ببرد يا آنها را به نقاط قوت تبديل هنگامي كه يك سازمان دا
كند. هنگامي كه يك سازمان با تهديدات عمده مواجه مي شود، مي كوشد خود را از دست آنها رها سازد و وضعيت را به گونه اي 

نتايج تحقيقات  نتايج تحقيق حاضر با ).9مايد (از فرصت ها معطوف ندر آورد كه بتواند بيشتر توجه خود را به بهره برداري 
   .) ناهمسو مي باشد1388( و همكاران ) و غفراني1388، سيف پناهي شعباني ()1387(ي زدي ،ياله ،يديحم
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