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  چکیده
 بر اساس سند انيدانشگاه فرهنگ بدنیتيترببرنامۀ راهبردی ادارۀ کل  یطراحهدف از تحقيق حاضر، 

و به شکل ميدانی  یحليلت -يابی است که به روش توصيفیبود. اين تحقيق از نوع زمينه 1404انداز چشم
 ريدانشگاه فرهنگيان، کارشناسان شامل مد هایسيپردرؤسای نفر از  84را جامعۀ آماری انجام گرفت. 

انشگاه در د یبدنتيمتخصصان و نخبگان رشته ترب وادارۀ کل و کارشناسان  نيو معاونبدنی تربيتکل 
 يیرواه ک بودباز و بسته امه نپرسشاطالعات شامل مصاحبه و آوری جمعند. ابزار دادتشکيل  انيفرهنگ

آمده دست بهاطالعات  .ديگرد دييأت یورزش تيرمدي نظرانو صاحب ديتوسط اسات نامهپرسش پايايی و
ر تهديد نهايی گرديد. به منظو 11فرصت و  12ضعف،  11قوت،  12بر اساس نقطه نظرات شورای راهبردی 

ها، عالوه بر برای تجزيه و تحليل دادهو سميرنوف ا -ها، از آزمون کولموگروفدادهبررسی توزيع نرمال 
ره ماستفاده گرديد. بر اساس نآزمون فريدمن و ماتربس ارزيابی درونی و بيرونی  از های توصيفیشاخص
ماتريس عوامل خارجی و محاسيات الزم موقعيت  57/2ماتريس عوامل داخلی و نمره  56/2نهايی 

، سواتل مندی از تحليگيان تهاجمی شناسايی شد. با بهرهدانشگاه فرهنبدنی ادارۀ کل تربيت یردراهب
 و ینقاط قوت داخل در برابر استراتژی 3، یرونيب یهاو فرصت ینقاط قوت داخل برابر دراستراتژی  3

ر در براباستراتژی  2و  یرونيب یهاو فرصت ینقاط ضعف داخل برابر در استراتژی 3، یرونيب داتيتهد
 یکماستراتژی شناسايی و بر اساس ماتريس  11و در مجموع  یرونيب داتيو تهد ینقاط ضعف داخل

 شدند.بندی اولويت یرونيب یهاو فرصت یقوت داخلهای در سه بخش استراتژی یراهبردريزی برنامه
 

 1404انداز چشمسند  بدنی،تربيتادارۀ کل ، انيدانشگاه فرهنگ ی،برنامه راهبرد واژگان کلیدی:

 

                                                           
1. Email: mehdiahmadiyan.jelodari@gmail.com 

2. Email: Shahramalam@yahoo.com 

3. Email: V_nowzari@yahoo.com 
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 مقدمه 

کنند یم ميد ترسخو یو کشورها براها نماکه ساز یاندازبه اهداف و چشم یابيمروزه با توجه به دستا

 گاهیاسازمان از ج یاستراتژ ليآمده است تحل دیپد طيکه در مح یو تحوالت راتييتغ نيو همچن

 (.1393 احسانی و ساکت، ،)نظری برخوردار است یاژهیو

اهم آوردن ورزش دانشجویی به عنوان بخشی از فرآیند ورزش تعليم و تربيت در پی آن است که با فر

تفریحی و رقابتی های محيط و فرصت مناسب، کليه دانشجویان را در موقعيت الزم و ایجادهای زمينه

گام با پرورش قویت جسم همبرای تهایی آنان، برنامه سالم قرار دهد و با پاسخگویی به نيازهای اساسی

مدت بلند اهداف از یبخش مهم نيو همچن (1393، )حسينی، حميدی و تُجاری روح تامين کند

 .(1396، دستوم ی وگوهررستم نژاد،یرمضان ،)منافی است جوانان در بخش ورزش و یتوسعه مل

عده مستثنا معلمان را بر عهده داشته و از این قا-دانشگاه فرهنگيان بخش بزرگی از تربيت دانشجو

ص برای موریتی مشخأمختلف به چنين افرادی نيازمند وجود م بنابراین ارائه خدمات ورزشینيست. 

ترین از مهم یكی زمانی مشخص است. شفاف در افقاندازی چشمسازی ورزش دانشجویی و نيز آماده

های ی فعاليتو اثربخش فرهنگيانبدنی دانشگاه اداره کل تربيتموریت أاقدامات برای انجام رسالت و م

 استراتژیك است.ریزی برنامهاستفاده از  آن

 اقتصادی، سياسی، عوامل مانند بيرونی محيطی مختلف تحوالت و تغيير با هانماساز وجه به اینكهتبا 

 کنندگان،عرضه ها،اتحادیه مالی، هایواسطه دولتی، نهادهای ذینفعان، رقبا، و تكنولوژیكی، اجتماعی،

 سيستم و توسعه و تحقيق خدمات، بازاریابی، مالی، مدیریتی، مانند عوامل درونی عوامل همچنين

 .(2015، 1مك گراو ی ودوئرت ،تيلور)اند مواجه فردی و سازمانی، فنی متغيرهای و ایرایانه اطالعات

 یزیربر ضرورت برنامه جیخود، به تدر شرفتيتكامل و پ ريبا حرکت در مس هانماسازبه این ترتيب 

و استفاده  نهيبه تیریدر خدمت مد یاند و آن را به منزله ابزارواقف شده یساختریو ز ییبناریدر امور ز

-در این راستا، سيستم. (2014، 2هراکلوس) اندموجود مورد توجه قرار داده یهاتياز ظرف یحداکثر

به  باشد، گرامحيط و نگرآینده که بهره گيرند ریزیبرنامه نوعی از باید موفقيت برای سازمانی های

 تعامل نحوة و سازمان برها آنتأثير  بلندمدت زمانی افق در محيطی، عوامل شناسایی ضمن کهطوری

 ریزی،برنامه نوع این. (1392، ريدلميرشی و دهقان قهفرخ ،کند )رشيدلمير مشخص راها آن با سازمان

 و هاقوت سازمان، خارجی و داخلی محيط بررسی با که است ریزی راهبردیبرنامه همان واقع در

 و اندازچشم داشتن نظر در با و کرده شناسایی را محيطی تهدیدهای و هافرصت و داخلی هایضعف

 بين از اهداف، این به دستيابی برای و کندمی سازمان تنظيم برای بلندمدت اهدافی سازمان، مأموریت

                                                           
1. Taylor, Doherty & McGraw 

2. Heracleous 
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 سازمان محدود منابع کنندمی مشخص کند کهمی راهبردهایی انتخاب به اقدام راهبردی، هایگزینه

 بدون تا یابند اختصاص دارهای اولویتفعاليت از یك کدام به باید( تسهيالت و امكانات انسانی، مالی،)

 گلو،يب یتقت آید )دربانی، دسبه وریبهره بيشترین و شوند حاصل نتایج بهترین زمان، و منابع اتالف

 (.1392، داریسررشته ی وقاسم

نيز با قلمرو و  یراهبردگردد و تصميمات می یراهبردمنجر به اتخاذ تصميمات  یراهبردریزی برنامه

هماهنگی الزم را در بخش  یراهبردتصميمات  به عبارت دیگر استسازمان مربوط های حيطه فعاليت

ریزی کند. برنامههای سازمانی، منابع متنوع سازمان توصيه و توجيه میها و امكانات، تواناییفعاليت

پل موفقيت به اهداف است و با نداشتن  ،ایهای ورزشی ملی و منطقهمدت در سازمانراهبردی و بلند

ح محلی چه در سطاستراتژی سازمان ورزشی نباید متوقع هيچ موفقيتی چه در سطح ملی و  برنامه و

های درونی و بيرونی خود و با استفاده از های ورزشی برحسب شرایط محيطای باشد. سازمانو منطقه

ای، اکتشافی و تقویتی های نوآورانه، توسعههای مختلف از استراتژیبه ميزان یراهبردفرآیند مدیریت 

این تحوالت و دستيابی به اهداف خود رویارویی با  ها وضعيت رقابتی، برایمطابق با جذابيت برنامه

 .(1391زاده و حميدی، )خسروی انداستفاده کرده

ها برای ریزیاند که در طول تاریخ انسان از وجود برخی از انواع برنامههتغييرات محيطی باعث شد

، از این رو یدرا فراهم نما یراهبرددستيابی به اهداف خود استفاده کند و زمينه ایجاد تفكر و اقدام 

های مختلف مورد پذیرش و ای شده است و توسط بخشدارای اهمّيت فزاینده یراهبردتفكر و اقدام 

آميزی خود را با آینده طور موفقيتاند به توانسته هانماسازگرفته است زیرا از طریق آن  استفاده قرار

مدیریت نيازمند آن است که نيروها و تغييرات محيطی (. این نوع 1997، 1تطبيق دهند )کریمادیس

 (.1391زاده و حميدی، تحليل شوند و تصميماتی برای اختصاص منابع اتخاذ گردد )خسروی

 نساندر قلاحد به ات،تغيير تأثير کاهش ،مسير تعيين نچو الیلیدر د انمیتورا  ییزربرنامه وملز

حسينی، حميدی و ) دکر جووجست لکنتر تسهيل ایبر هاییاردستاندا دیجاو ا تضافاو ا تضایعا

اند تا با نموده شنهاديپ هانماسازرا به  یخاص یابزارها تیریتخصصان علم مدم(. 1393، تُجاری

 نظری،) کنند یابیاجرا و ارز ن،یخود را تدو یبتوانند راهبرد سازمانها آنو استفاده از  یريبكارگ

در سازمان برنامۀ راهبردی و طراحی  یراهبرد(. یكی از این ابزارها مدیریت 1393، احسانی و ساکت

دهد که به یامكان را م نیبه سازمان ا یراهبرد تیریمد. (2017، 2، آپشو و هندرسون)آلتمن است

 نیا عمل نكند. یخود به صورت انفعال ندهیشكل دادن به آ یخالق و نوآور عمل کند و برا یاوهيش

که اعمال  دیدرآ یابه گونه شیهاتيابتكار عمل باشد و فعال یشود سازمان دارایباعث م تیریمد وهيش

                                                           
1. Kerimadis 

2. Altman, Upshaw & Henderson 
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گونه سرنوشت خود را رقم زده  نیواکنش نشان دهد و بد ،هادر برابر کنش اتنه کهنینه ا د،ینفوذ نما

و کارکنان از  رانیاست. مد یراهبرد تيموفق یاصل ديکل ارتباطات را تحت کنترل درآورد. ندهیو آ

امر موجب تفاهم  نیکنند. و ایاز سازمان م تیخود را متعهد به حما ندیفرا نیشدن در ا ريدرگ قیطر

 .کندیسازمان حاصل م یرا برا یادیو کارکنان شده و منافع ز رانیمد شتريو تعهد هرچه ب

سازمان متصور  یکه برا ییهاو ارزشها آننسبت به  هادگاهیو د یطيمح طیمنابع و شرا تیمحدود

 یميرح) رديگصورت ها آنبر اساس ریزی برنامه ندیکه فرا شوندیم یتلقی قیبه عنوان حقا ميهست

، ميزان نفوذ بر عوامل محيطی نيز افزایش  یراهبردبا پيشرفت برنامه و فنون مدیریت  (.1396، گرجان

راهبردی ریزی برنامهکنند. راهبردی استفاده میریزی برنامهاز  هانماساز(. امروزه 1393یابد )رضائيان، 

ها، بهبود عملكرد مالی و استفاده موثر از منابع، ایجاد چارچوبی معتبر سبب کنترل بيشتر سازمان

گيری، کسب بازخورد و ارزیابی ميزان پيشرفت سازمان، وحدت و یكپارچگی سازمان با برای تصميم

 (. 2009، 1شود )بویدتوسعه کارگروهی میایجاد دیدگاه مشترک و 

 رانیپرورش ا ونظام آموزش  گاهیاطالعات و ارتباطات و جا یعلوم و تكنولوژ عیسر شرفتيا توجه به پب

 یاژهیو گاهیش و جاداشته و از نق یرسالت مهم انيساله کشور، دانشگاه فرهنگ 20انداز چشمدر افق 

بدین  .دارد شاطو تربيت معلمينی سالم و پر نانداز چشمنظام آموزش و پرورش به اهداف  ليدر ن

اثربخش در هر دانشگاه بدنی تربيترشد و بالندگی ورزشی دانشجویی هر کشور به وجود ادارات جهت 

ورزشی در درون های های ورزشی بين دانشگاهی از کيفيت فعاليتوابسته است. رویدادها و فعاليت

نوان بخشی از فرآیند تعليم و ورزش دانشگاهی به ع(. 1388، دیها نشات می گيرد )حمينشگاه دا

های الزم و ایجاد محيط و فرصت مناسب، کليه تربيت در پی آن است که با فراهم آوردن زمينه

ای اساسی تفریحی و رقابتی سالم قرار دهد و با پاسخگویی به نيازههای دانشجویان را در موقعيت

زش عالی سسات آموؤمين کند. وظيفه مأت جسم همگام با پرورش روح تآنان، برنامه هایی برای تقوی

، علمی و نظری دانشجویان است )حميدی أکشور، تامين نيروی انسانی متخصص، آموزش و ارتق

ی دارد کيدی که بر پرورش جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعأو ورزش با تبدنی تربيت(. 1388

ود و در صوت کاربرد صحيح و اصولی نقش شایان شمی ها محسوبای برای توسعه دانشگاهشاخصه

 (. 1377توجهی در فرآیند تعليم و تربيت در آموزش عالی ایفا خواهد کرد )توکل، 

 یو حام یعيشفهای کشور محققينی همچون دانشگاهبدنی برنامۀ راهبردی تربيتتدوین  ۀدر زمين

و همكاران  یديحمی، کاربرد ی( دانشگاه علم1394پور ) ليخل، رانیا یو حرفه ا ی( دانشگاه فن1395)

ی، ( دانشگاه آزاد اسالم1393و همكاران ) ینيحس، های دانشگاهی( فدراسيون ملی ورزش1393)

 -بردلیو در خارج از کشور  ( دانشگاه پيام نور1392) یگودرز، دانشگاه شاهرود( 1392نوده ) یرمضان

                                                           
1. Boyd 
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به تحقيق های انگلستان ( ورزش دانشگاه2017) 2برونتون و مكينتاشدنور،  دانشگاه( 2017) 1داپس

 اند.پرداخته

ای توصيف شده افته، ایران کشور توسعه ی1404جمهوری اسالمی ایران در انداز چشمبا توجه به سند 

مطالب رسد با توجه به شود لذا به نظر میاثربخشی و کارایی جزو اهداف آن محسوب می أاست و ارتق

ی ورزش در این دانشگاه فرهنگيان که به عنوان تنها نهاد متصدبدنی ادارة کل تربيت بيان شده،

سازی شود تاکنون نتوانسته جایگاه مطلوبی در زمينه ورزش دانشجویی و غنیدانشگاه محسوب می

امل ها بدون شناسایی عودر نتيجه برای تحقق اهداف و اثربخشی مسئوليت .اوقات فراغت کسب نماید

ریزی راهبردی غير اصولی و ناکارآمد ا( و برنامههها و تهدیدها، فرصتها، ضعفدرونی و بيرونی )قوت

 خواهد بود.

 تيفيک أارتقید به دانشگاه فرهنگيان که با 1404انداز چشمدر با توجه اهداف عملياتی تدوین شده 

 یهانشگاهمعلمان متناسب با اقتضائات دا دانشجو به یاو مشاوره یبهداشت ،یورزش ،یخدمات رفاه

ورزش  ،یمنیا یهارساختیز یاستانداردسازی در کنار اسالم یهاآموزه ازی ريگبا بهره یشبانه روز

هداف کالن )ا به دانشجو معلمان یاخدمات مشاوره و ی(كیزيو ف یروان)سالمت و بهداشت  ،ییدانشجو

بدنی يتادارة کل ترببر همين اساس ( در جهت بهبود وضعيت موجود دانشگاه پرداخته شود، 3و  2

ند دانشگاه فرهنگيان برای تضمين حرکت روبه رشد خود در عرصه ورزش دانشجویی کشور نيازم

ی سویاست تا هر چه بيشتر به انسجام و یكپارچگی و همبرنامۀ راهبردی طراحی و تدوین یك 

های آینده در حيطه کاری خود مقابله نماید. های ورزش دانشجویی بيافزاید تا بتواند با چالشفعاليت

ی ادارة کل برنامۀ راهبردبرای محقق به وجود آمد که با توجه به موارد ذکر شده باال این سئوال 

 چيست؟  1404انداز چشمدانشگاه فرهنگيان بر اساس سند بدنی تربيت
 

 پژوهشاسی شنروش
است. نحوة  راهبردی مطالعات حيطۀ در موضوع به توجه با و کاربردی هدف نظر از پژوهش این روش

 از آن نياز مورد اطالعات که است تحليلی -توصيفی روش به و ميدانی شكل به هاداده آوریجمع

پژوهش در دو بخش این  شده است.آوری جمع ساختهمحقق نامۀپرسش و ایطریق مطالعات کتابخانه

بدنی تربيت)مدیران  کيفی و کمی انجام گرفته است. در بخش کيفی ضمن تشكيل شورای راهبری

بدنی تربيت)کارشناسان  ، و تبادل اطالعات با اعضاء گروه تخصصیدانشگاه فرهنگيان(های پردیس

و همچنين با مطالعۀ مقاالت علمی متعدد مرتبط با موضوع پژوهش، ابتدا با استفاده از  اداره کل(

                                                           
1. Bradley-Doppes 

2. Brunton & Mackintosh 
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در زمينۀ  که بين شورای راهبردی و گروه تخصصی توزیع شده بود و نامه باز()پرسش تكنيك دلفی

ها گردآوری شد. در ادامه پس از دریافت نظرات کارشناسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید داده

طراحی شد.  دینقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدبا رویكرد شناسایی نامۀ پژوهش شورا پرسش اعضای

است که در  1نامه( نيز روش مطالعه به شيوه پيمایشیهای پرسشدر بخش کمی )استخراج گویه

 که های آماری قرار گرفتهای تكميل شده مورد تجزیه و تحليلنامهنهایت اطالعات حاصل از پرسش

بدنی ادارة کل تربيتالف( بررسی عملكرد  :به صورت «دیوید »  یراهبردریزی بر اساس مدل برنامه

ج( برگزاری  ؛آوری اطالعات از اعضای نمونهب( انجام مطالعات تطبيقی و جمع فرهنگيان؛ دانشگاه

ها، قوتد( تدوین فهرست اوليه  ؛فرهنگيان دانشگاهبدنی ادارة کل تربيتجلسات شورای راهبری 

بدنی ادارة کل تربيتهـ( برگزاری مجدد جلسات شورای راهبری  ؛ها و تهدیداتها، فرصتضعف

ز( تحليل  ؛ها و تهدیداتها، فرصتها، ضعفو( تدوین فهرست نهایی ماموریت، قوت فرهنگيان؛ دانشگاه

فرهنگيان  دانشگاهبدنی ادارة کل تربيت یراهبردط( تعيين موقعيت  ؛ماتریس عوامل درونی و بيرونی

 باشد.ها، میو تدوین استراتژی 

 رینفر(، کارشناسان شامل )مد 30دانشگاه فرهنگيان ) هایسیپردرؤسای  قيتحق نیاجامعۀ آماری 

که بدنی تربيتمتخصصان و نخبگان رشته  نفر(، 29ادارة کل و کارشناسان  نيو معاونبدنی تربيتکل 

 84خواهند داد، )جمعا  لينفر( تشك 25) تنديمشغول به فعالبه عنوان مدرس  انيدر دانشگاه فرهنگ

ساختار یافته از مصاحبه نيمه .ندانتخاب شد یآمار ۀافراد جامعه به عنوان نمون ۀياساس کل نیا رنفر(. ب

ترین نقاط نظران و اعضا شورای راهبری برای مشخص کردن مهمو از نوع مفهومی با تعدادی از صاحب

ساخته( برای استعالم نظر )محققیی شناساهای فرمقوت، ضعف، فرصت و تهدید استفاده شد. 

 و تهيه ليست اوليه 2ها، تهدیدهاترین نقاط قوت، ضعف، فرصتها در خصوص تعيين مهمآزمودنی

یيد نظران مدیریت ورزشی تامحقق ساخته توسط اساتيد و صاحبیی شناساهای فرمروایی . هاآن

با توجه به نكته نظرات تامه پرسش بسته پاسخ عوامل درونی و بيرونی: اینتامه پرسش گردید.

چنين مطالب مندرج در تحقيقات مرتبط گذشته و الگوبرداری از اوليه و همتامه پرسش ها درآزمودنی

چنين مصاحبه با اعضای رهای منتخب و همکشو هایدانشگاه بدنیتيتربادارة کل  یراهبردهای برنامه

 است.اس ليكرت دارای مقيتامه پرسش تهيه گردید. این انيدانشگاه فرهنگ بدنیتيتربادارة کل 

 62یی توزیع شد و شناساهای فرم 84) برای هر یك از اعضای نمونه آماری ارسال شدتامه پرسش

به منظور تامه پرسش االت اینؤسنظرات خود را در مورد ها آنتا  یی پاسخ داده شد(شناساهای فرم

حاصل نظرات  .تعيين تاثير هر یك از عوامل مربوط به قوت، ضعف، فرصت و تهدید ارائه دهند

                                                           
1. Survey Research 

2. SWOT 
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شد. سپس فهرست  منتجها، تهدیدها نقاط قوت، ضعف، فرصت ها به غربال اوليه فهرستآزموندنی

 انيدانشگاه فرهنگ بدنیتيتربادارة کل غربال شده برای نهایی شدن در اختيار اعضای شورای راهبری 

ها و تهدیدها نهایی مشخص ها، فرصتها، ضعفقرار گرفت و در نهایت توسط شورای راهبری قوت

 توصيفی آمار ازبه دست آمد.  78/0با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ امه نپرسش گردید. ضریب پایایی

شد.  استفاده با نرم افزار اکسل درصد و فراوانی جداول تدوین ها،داده کردن خالصه و بندیدسته برای

برای تعيين نقاط ضعف، پرسشنامه  هایاز آزمون مقایسه ميانگين برای بررسی وضعيت هر یك از آیتم

قوت، فرصت  ترین نقاط ضعف وبندی کردن مهمقوت، فرصت و تهدید و همچنين برای اولویت و رتبه

با استفاده از  ها از ماتریسبرای تدوین و استخراج استراتژیاستفاده شد.  دمنیفر ز آزمونا یدهاو تهد

گانه های چهارو مقایسه دو به دو )زوجی( استراتژ 4ها، تهدید3ها، فرصت2هاضعف ،1هاچهار فرصت قوت

و  ینقاط ضعف داخل، 6یرونيب داتیو تهد ینقاط قوت داخل، 5یرونيب داتیو تهد ینقاط قوت داخل

برآورد امتيازات هر یك از  تدوین و به 8یرونيب داتیو تهد ینقاط ضعف داخل، 7یرونيب یهافرصت

 شد.پرداخته  هااستراتژی

 

 هایافته
شور، مبانی نظری، ک دانشگاه فرهنگيان 1404انداز چشمگيری از سند ی پروژه با بهرهدکميتۀ راهبر

نمونه و مشارکت و همفكری  هایدانشگاهمطالعات تجربيات ورزش  تحليل وضع موجود،

وری، های محانداز، ارزشچشم ،های مختلفهای دانشگاهی در استانپردیساندرکاران ورزش دست

  ین کرد:به شرح زیر تدورا  نربيت بدنی دانشگاه فرهنگيانمأموریت و اهداف بلندمدت ادارة کل 

 

 

 

 

                                                           
1. Strengths 

2. Weaknesses 

3. Opportunities 

4. Threats 

5. SO 

6. ST 

7. WO 

8. WT   
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 اندازچشم
مشارکت حداقل  لهيوسفعال، سالم و بانشاط به یدانشگاه یحرکت به سوبا  دانشگاه فرهنگيان

 ی.حیو تفر یهمگان یهادر ورزش معلمان -پنجاه درصد جامعه دانشجو

 تیمأمور

و  جیترو لهيبه وس علمانم - و نشاط دانشجو یحفظ و ارتقاء سطح سالمت یبستر مناسب برا جادیا

 - وترغيب و تشویق دانشج ،توسعه و تعميم ورزش ی،حیو تفر یکردن ورزش همگان نهینهاد

بر، پرورش و برا هایبه ورزش، فراهم کردن امكانات و تسهيالت ورزشی با تأکيد بر فرصت معلمان

و کسب  مختلفورزشی بقات ورزشكار، ميزبانی و شرکت در مسا معلمان - دانشجواز  حمایت 

فرهنگيان بر  شایسته دانشگاه و فرهنگی القیالمللی در چارچوب ارزشهای اخافتخارات ملی و بين

 .1404افق انداز چشم اساس سند

های ارزش

 محوری

 یانسان های اخالقی و فرهنگی، حفظ کرامتترویج زندگی سالم از طریق ورزش، رعایت ارزش

، آموزش برای همه، ، وجود نگرش نگرو آینده گرا، وجود مدیریت تحولمعلمان - دانشجو

 کار گروهی. اعتقاد بهسيستمی، 

 

 اهداف کيفی

 گانیرا یاز امكانات ورزش یدانشجویان در جهت بهره مند یبودجۀ و سرانۀ ورزشی برا صيتخص( 1

-لياستفاده از پتاس( 2 ؛در ساعات فوق برنامه یانسان یرويشارکت نمو  یورزش یو پرورش استعدادها

 یو مسابقات ورزش هاتيدر جهت گسترش فعال هاسازیميبدنی در تصمموجود در ادارة کل تربيت های

و شرکت افراد فعال در امر ورزش قهرمانی برای حضور مستمر در ميادین  انيدر دانشگاه فرهنگ

 یورزش یاز امكانات و فضاها یريگبهره( 3 ادهای ورزشی بين دانشگاهی؛مسابقات دانشجویی و المپي

معلمان  ینیگزیالزم در جهت جذب و جا یزکارهاجاد سایا( 4 ی؛بدنتيدر جهت توسعه رشته ترب

خدمات  تيفيک أارتق( 5 ؛یتوجه به تعدد مراکز آموزش بای انسان یرويبا توجه به کمبود نبدنی تربيت

( 6 ؛یورزش هایتيبه دانشجو معلمان جهت شرکت در فعال ایو مشاوره یبهداشت ،یورزش ،یرفاه

توسعه ( 7 ؛ی و ورزشیرفاه ی،آموزش یفضاها زاتيتجه تيفيمدون در جهت بهبود ک هایبرنامه نييتب

 یطراح( 8 ؛هاسیمطلوب در خوابگاه و پرد یورزش یفضا جادیدر ابدنی تربيت هایرساختیمنابع و ز

در  یو ورزش یآموزش هایتوسعه برنامه( 9 ؛انيدر دانشگاه فرهنگ ییعملكرد ورزش دانشجو تیریمد

 1404انداز چشمبر اساس  ییورزش دانشجوبرنامۀ راهبردی  نیتدو (10 ؛یدانشگاه هایسیپرد

 .دختر نيمعمل تیبا اولو دیجد یورزش یفضاها احداث( 11 ؛انيدانشگاه فرهنگ

 دانشگاه فرهنگيانبدنی ادارۀ کل تربيت یراهبردتعيين موقعيت 

در  انيفرهنگدانشگاه بدنی ادارة کل تربيت یدهایقوت، فرصت و تهد نقاط ضعف و با نهایی شدن

و  انيدانشگاه فرهنگبدنی ادارة کل تربيت یراهبردموقعيت  جلسات شورای راهبری برای تعيين

های آن اقدام شد. در این مرحله از ماتریس ارزیابی عوامل درونی متعاقبا استخراج صحيح استراتژی
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بيرونی به منظور تحليل به منظور بررسی قوت وضعف دانشگاه فرهنگيان و از ماتریس ارزیابی عوامل 

ها و تهدیدهای دانشگاه فرهنگيان استفاده شد. در جلسات شورای راهبری دانشگاه فرهنگيان فرصت

ها مشخص شد.  مجموع نمرات این با بحث و تبادل نظر، ضریب اهميت و رتبه هر کدام از این مؤلفه

های دانشگاه فرهنگيان دارای قوتنی بدادارة کل تربيتکه بيانگر آن است که  است 56/2ماتریس برابر 

 توجهی دارد.قابل
 

 دانشگاه فرهنگيانبدنی ادارۀ کل تربيتماتريس عوامل درونی )محيط داخلی(  -1جدول 

 ميانگين عبارات عوامل درونی
ضريب 

 اهميت

شدت 

 عامل
 نمره

ت
قو

ها
 

02/4 وجود مراکز آموزشی متعدد در رشتۀ تربيت بدنی  075/0 4 300/0 

مكان ادامۀ تحصيل برای افراد شاغل و دانشجویان رشته 

ستيجن كيبه تفك یبدنتيترب  
10/4  057/0 3 171/0 

08/4 انيوجود ادارة کل تربيت بدنی در ساختار دانشگاه فرهنگ  059/0 3 177/0 

دانشگاهی و و المپيادهای درون برگزاری منظم مسابقات

یدانشگاهبين  
50/4  071/0 4 284/0 

داشتن بودجۀ مشخص و مرتبط با سرانۀ ورزشی دانشجویان در 

انيادارة کل تربيت بدنی دانشگاه فرهنگ  
28/4  049/0 3 147/0 

های ورزش نهيداوطلب در زمبدنی تربيتوجود دانشجو معلمان 

نايدر دانشگاه فرهنگ یحیو تفر یهمگان  
01/4  044/0 3 132/0 

در بدنی های تربيتمناسب فوق برنامههای وجود فرصت

دانشگاههای سیپرد  
11/4  057/0 4 228/0 

 یاو توسعه حرفه یبهساز ندیمشارکت در فرآ تيتوسعه ظرف

 در سطح کشوربدنی تربيت یوابسته به معلم یمنابع انسان
19/4  054/0 3 162/0 

آموزش های و دوره یورزش یآموزشهای کارگاه یبرگزار

 دانشجو معلمان یبرا یو داور یگريمرب
13/4  067/0 4 268/0 

ف
ضع

ها
 

نمودار سازمانی و ساختار نامناسب تربيت بدنی در دانشگاه 

 انيفرهنگ
60/3  052/0 1 052/0 

دانشگاه  یبذن تيتربهای رساختیمنابع و ز تیمحدود

 مينظام تعل یو نقش آن در اعتال گاهیبا توجه به جا انيفرهنگ

 کشور تيو ترب

20/4  067/0 2 136/0 

در  یورزش ساتياماکن و تأس ییاينامناسب جغراف عیتوز

 دانشگاه یهاسیپرد
04/4  054/0 1 054/0 
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 دانشگاه فرهنگيانبدنی ادارۀ کل تربيتاتريس عوامل درونی )محيط داخلی( م -1ادامۀ جدول 

 ميانگين عبارات عوامل درونی
ضريب 

 اهميت

شدت 

 عامل
 نمره

ف
ضع

ها
 

ج. ا.  یآموزورزش دانش ونيارتباط مؤثر با فدراسنداشتن 

 رانیا
58/3  042/0 1 042/0 

نمودار سازمانی و ساختار نامناسب تربيت بدنی در دانشگاه 

 انيفرهنگ
60/3  052/0 1 052/0 

دانشگاه  یبذن تيتربهای رساختیمنابع و ز تیمحدود

 مينظام تعل یو نقش آن در اعتال گاهیبا توجه به جا انيفرهنگ

 کشور تيو ترب

20/4  067/0 2 136/0 

در  یورزش ساتياماکن و تأس ییاينامناسب جغراف عیتوز

 دانشگاه یهاسیپرد
04/4  054/0 1 054/0 

برنامه مدون و مشخص جهت اطالع رسانی و  كینبود 

شناسایی دانشجو معلمان ورزشكار جهت مسابقات دانشگاه 

 انيفرهنگ

72/3  043/0 2 086/0 

کمبود امكانات ورزشی و فقر امكانات در مراکز آموزشی در 

 دانشگاههای سیپرد
10/4  054/0 2 108/0 

دانشگاه در جهت  یعلم أتيه ريغ یاستفاده از منابع انسان

 یبدن تيآموزش دانشجو معلمان ترب
92/3  062/0 2 124/0 

مختلف  یهابخش نيو مناسب ب یکاف یعدم ارتباط و همكار

و  ییامور دانشجو ،یامور مال ،یادار تیریاز جمله مد ،دانشگاه

 یبدن تيترب تیریبا مد یامور فرهنگ

30/3  044/0 1 044/0 

فعال ورزش دانشجویی در دانشگاه های فقدان انجمن

 انيفرهنگ
63/3  049/0 1 049/0 

 564/2 -   جمع ضرایب:

 

است  57/2شود مجموع نمرات این ماتریس برابر با توجه به محاسبات درج شده در جدول مالحظه می

 های آن چيره شده است.های سازمان بر تهدیددهنده آن است که فرصتکه نشان
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 دانشگاه فرهنگيانبدنی ادارۀ کل تربيتمحيط خارجی( )ماتريس عوامل بيرونی  -2 جدول

 ميانگين بيرونیعبارات عوامل 
 ضريب
 اهميت

شدت 
 عامل

 نمره

ت
فرص

ها
 

متناسب با  ییبه امكانات متنوع ورزش دانشجو یدسترس
 در دانشگاه یروزشبانه ستیز

18/4  065/0 3 195/0 

های یژگیبر و یمبتن ییورزش دانشجو یفضاها یسازبه
مطلوب در  یورزش یفضا جادیبر ا ديبا تأک ییدانشجو سیپرد

 خوابگاه یفضا

16/4  062/0 4 248/0 

ارشد و دکتری رشتۀ تربيت  یمقطع تحصيلی کارشناس جادیا
 شاغل و دانشجو معلمان منيبرای معل یبدنی برا

02/4  058/0 3 174/0 

برتر  یجذب استعدادها تياستفاده از ظرف یفرصت برا جادیا
 انيدر دانشگاه فرهنگ یو قهرمانان ورزش

78/3  074/0 4 296/0 

و  یاريبا حضور اخت یورزشهای تيبر گسترش فعال ديتأک
 انيدانشگاه فرهنگهای سیآگاهانه دانشجو معلمان در پرد

04/4  050/0 3 150/0 

ها  یريگ ميها و تصم یساز ميدر تصم یاز خردجمعاستفاده 
 انيدر دانشگاه فرهنگبدنی تربيت یتیریسطوح مد یدر تمام

96/3  070/0 4 280/0 

 یهاسیپردرؤسای نگرش مثبت وزارت آموزش و پرورش و 
 به ورزش دانشجو معلمان انيدانشگاه فرهنگ

82/3  080/0 4 320/0 

به اماکن  شتريب یبودن و امكان دسترس نهیکم هز گان،یرا
 خوابگاه یدانشجو معلمان در فضا یورزشی برا

26/2  057/0 3 171/0 

تهدید
ها

 

 انیبا توجه به پابدنی تربيتدانشجو معلمان  یعدم جذب کاف
 شاغلبدنی تربيت نيسنوات کار معلم

13/4  076/0 1 076/0 

 یهاسیعال بودن تعداد محدودی از دانشجو معلمان و پردف
 یبدنتيآموزشی در ترب

65/3  061/0 2 122/0 

عدم تناسب بين ميزان جذب دانشجو معلمان با پرسنل و 
 انيدانشگاه فرهنگ یهاسیدر پرد امكانات زیربنایی

86/3  073/0 2 146/0 

به  انيکمبود حمایت و توجه مدیران ارشد دانشگاه فرهنگ
 های ورزشیفعاليت

82/3  065/0 2 130/0 

بر  انيدانشگاه فرهنگ ندهیآ تيابهامات در مورد وضعوجود 
 کشور یحاکم بر نظام آموزش عال نياساس قوان

90/3  045/0 1 045/0 

ورزش  ازيمورد ن یو عمران یزاتيتجه یهاتیاولو نييعدم تع
 انيدانشگاه فرهنگ یهاسیدانشجو معلمان در پرد

04/4  051/0 1 051/0 

-و مشاوره یبهداشت ،یورزش ،یخدمات رفاه تيفيکأ عدم ارتق

 انيبه دانشجو معلمان متناسب با اقتضائات دانشگاه فرهنگ یا
19/4  053/0 1 053/0 

دانشجو  یو دل زدگ یحوصلگ یالزم و ب یهازهيانگکمبود 
 یورزشهای تيشرکت در فعال یمعلمان برا

38/3  060/0 2 120/0 

 

 57/2 - 1  جمع ضرایب:



 1398، پاييز و زمستان 17، شماره 7پژوهش در ورزش تربيتی، دوره                                        264

 و درونی همزمان ماتریس از ،انيدانشگاه فرهنگبدنی ادارة کل تربيت یراهبرد موقعيت تعيين برای

 بيرونی و درونی عوامل ارزیابی ماتریس از حاصل نمرات ماتریس، این ترسيم برای. شد استفاده بيرونی

بدنی ادارة کل تربيت یراهبرد موقعيت یا جایگاه .گرفت قرار 1 شكل شرح به عمودی و افقی ابعاد در

 قرار منطقه به توجه با هااستراتژی معموالً. شد مشخص ماتریس این هایخانه در دانشگاه فرهنگيان

 از حاکی نتيجه آن، بر عالوه. شوندمی انتخاب خانهچهار از یكی در سازمان یراهبرد موقعيت گرفتن

 قرار تهاجمی منطقه در موقعيت لحاظ از انيدانشگاه فرهنگ یبدنتيتربادارة کل  استقرار که است آن

                                     .دارد

 
ها های موجود از فرصتسازمان با استفاده از قوتهنگامی که موقعيت استراتژی سازمان تهاجمی باشد، 

نماید. این چنين برای رشد و توسعه فعاليت و خدمات، دارایی، سود و یا ترکيبی از آن استفاده می

 خوانند. های پيشرو میهایی را سازمانسازمان

نابراین در تهدید بود. ب 8فرصت و  8ضعف،  9نقطۀ قوت،  9های پژوهش حاکی از معناداری یافته

نقاط های مربوط به ، بيانگر گویه3ها استفاده شد. جدول راهبردهای پيشنهادی از این گویه تدوین

دهد و نيز ماتریس تحليل عوامل بر آن است. ماتریس مذکور نشان مییدها قوت، فرصت و تهد ضعف و

)عوامل داخلی( توازن  هافها و ضعخارجی( با قوت ها و تهدیدها )عواملتوان بين فرصتچگونه می

 .صورت زیر ایجاد کردممكن به های راهبردیایجاد کرد و به این ترتيب چهار مجموعه از گزینه
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و دانشگاه فرهنگيان  تربيتت بدنیادارۀ کل  ها و تهديدهایها، فرصتها، ضعفماتريس قوت -3 جدول

 (با آن )ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی راهبردهای متناظر

 

 

 

              

 

                             

 

 عوامل درونی                  

       

                

 

 

 

 

           

 

              
 
 
 
 

 عوامل بيرونی 

 هاضعف هاقوت

S1 : وجود مراکز آموزشی متعدد در

 بدنیرشتۀ تربيت

S2 : مكان ادامۀ تحصيل برای افراد

 یبدنتيدانشجویان رشته تربشاغل و 

 ستيجن كيبه تفك

S3 :بدنی در وجود ادارة کل تربيت

 انيساختار دانشگاه فرهنگ

S4:  ،برگزاری منظم مسابقات

ها و المپيادهای درون جشنواره

 یدانشگاهی و بين دانشگاه

S5 :  داشتن بودجۀ مشخص و مرتبط

با سرانۀ ورزشی دانشجویان در ادارة 

 انيکل تربيت بدنی دانشگاه فرهنگ

S6 : وجود دانشجو معلمان

 نهيداوطلب در زمبدنی تربيت

در  یحیو تفر یهمگانهای ورزش

 نايدانشگاه فرهنگ

S7 :مناسب فوق  یهاوجود فرصت

های سیدر پردبدنی های تربيتبرنامه

 انيفرهنگ دانشگاه

S8 :مشارکت در  تيتوسعه ظرف

 یو توسعه حرفه ا یبهساز ندیفرآ

 یوابسته به معلم یمنابع انسان

 در سطح کشوربدنی تربيت

S9: یآموزش یهاکارگاه یبرگزار 

 یگريآموزش مربهای و دوره یورزش

 دانشجو معلمان یبرا یو داور

W1 : نمودار سازمانی و ساختار نامناسب

 انيدانشگاه فرهنگبدنی در تربيت

 W :های رساختیمنابع و ز تیمحدود

با توجه به  انيدانشگاه فرهنگ یبذن تيترب

و  مينظام تعل یو نقش آن در اعتال گاهیجا

 کشور تيترب

W3 :اماکن و  ییاينامناسب جغراف عیتوز

دانشگاه های سیدر پرد یورزش ساتيتأس

 انيفرهنگ

W4 :ونينداشتن ارتباط مؤثر با فدراس 

 رانیج. ا. ا یورزش دانش آموز

W5 : برنامه مدون و مشخص  كینبود

جهت اطالع رسانی و شناسایی دانشجو 

معلمان ورزشكار جهت مسابقات دانشگاه 

 انيفرهنگ

W6 : کمبود امكانات ورزشی و فقر

های سیامكانات در مراکز آموزشی در پرد

 انيدانشگاه فرهنگ

W7 :أتيه ريغ یاستفاده از منابع انسان 

دانشگاه در جهت آموزش دانشجو  یعلم

 یبدن تيمعلمان ترب

W8 :و  یکاف یعدم ارتباط و همكار

مختلف دانشگاه های بخش نيمناسب ب

امور  ،یادار تیریاز جمله مد ان،يفرهنگ

با  یو امور فرهنگ ییامور دانشجو ،یمال

 بدنی تيترب تیریمد

W9: فعال ورزش های فقدان انجمن

 انيدانشگاه فرهنگدانشجویی در 



 1398، پاييز و زمستان 17، شماره 7پژوهش در ورزش تربيتی، دوره                                        266

دانشگاه فرهنگيان  ادارۀ کل تربيتت بدنی ها و تهديدهایها، فرصتها، ضعفماتريس قوت -3جدول ادامه 

 (با آن )ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی و راهبردهای متناظر

 

 woهای استراتژی soهای استراتژی هافرصت

O1: به امكانات متنوع ورزش  یدسترس

شبانه  ستیمتناسب با ز ییدانشجو

 در دانشگاه یروز

O2: ییورزش دانشجو یفضاها یبهساز 

 ییدانشجو سیهای پردیژگیبر و یمبتن

مطلوب  یورزش یفضا جادیبر ا ديبا تأک

 خوابگاه یدر فضا

O3: یمقطع تحصيلی کارشناس جادیا 

 یبدنی براارشد و دکتری رشتۀ تربيت

 شاغل و دانشجو معلمان منيبرای معل

O4:  استفاده از  یفرصت برا جادیا

برتر و  یجذب استعدادها تيظرف

 انيدر دانشگاه فرهنگ یقهرمانان ورزش

O5: های تيبر گسترش فعال ديتأک

و آگاهانه  یاريبا حضور اخت یورزش

های دانشگاه سیدانشجو معلمان در پرد

 انيفرهنگ

O6:  ميدر تصم یاز خردجمعستفاده-

 یها در تمامیريگميها و تصمیساز

در دانشگاه  یبدنتيترب یتیریسطوح مد

 انيفرهنگ

O7:  نگرش مثبت وزارت آموزش و

دانشگاه  یهاسیپرورش و رؤسای پرد

 به ورزش دانشجو معلمان انيفرهنگ

O8: بودن و امكان  نهیهزکم گان،یرا

 یبه اماکن ورزشی برا شتريب یدسترس

 خوابگاه یدانشجو معلمان در فضا

بهره گيری از امكانات و -1

فضاهای ورزشی در جهت 

بدنی و توسعه رشته تربيت

 مقاطع باالتر تحصيلی

(S1, S2, O1, O3) 

های استفاده از پتاسيل-2

ادارة کل تربيت  موجود در

در  هاسازیميبدنی در تصم

ها و تيگسترش فعال جهت

دانشگاه  ی درورزش مسابقات

  انيفرهنگ

(S3, S4, O5, O6) 

بودجۀ و سرانۀ  تخصيص-3

دانشجویان در برای ورزشی 

جهت بهره مندی از امكانات 

ورزشی رایگان و پرورش 

و  یورزش یاستعدادها

مشارکت نيروی انسانی در 

 ساعات فوق برنامه

(S5, S7, S8, O4, O8) 

رساختیمنابع و ز ایجاد -1

 یفضا وبدنی تربيت های

و  مطلوب در خوابگاه یورزش

 ها پردیس

(W2, W6, O2, O3, 

O7, O8) 

بهبود مدیریت عملكرد -2

ورزش دانشجویی در دانشگاه 

 فرهنگيان

(W4, W5, O4, O6, 

W8) 

 هایبرنامه تدوین و توسعه-3

آموزشی و ورزشی در 

 های دانشگاهی پردیس

(W5, W8, W9, O6, 

O7) 
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دانشگاه فرهنگيان  ادارۀ کل تربيتت بدنی ها و تهديدهایها، فرصتضعفها، ماتريس قوت -3جدول ادامه 

 (با آن )ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی و راهبردهای متناظر

 

دانشگاه  یبدنتيتربادارۀ کل  ورزشیهای توسعه برنامهراهبردهای تدوين شده به منظور 

  انيفرهنگ

های معلمان ورزشكار فعال و عضو تيم -اختصاص سرانه ورزشی و تغذیه ای مناسب برای دانشجو 

ورزشی؛ تقدیر شایسته از قهرمانان ورزشی و تخصيص جوایز نقدی و معنوی به صورت مدون در اعياد 

های های ملی؛ اختصاص بودجه به منظور بكارگيری مربيان زبده و متخصص در برگزاری کالسو جشن

 Wtهای استراتژی STهای استراتژی هاتهديد

T1: دانشجو معلمان  یعدم جذب کاف

سنوات کار  انیبدنی با توجه به پاتربيت

 بدنی شاغلتربيت نيمعلم

T2:  عال بودن تعداد محدودی از دانشجو ف

آموزشی در  یهاسیمعلمان و پرد

 یبدنتيترب

T3:  عدم تناسب بين ميزان جذب دانشجو

معلمان با پرسنل و امكانات زیربنایی در 

 انيهای دانشگاه فرهنگسیپرد

T4:  کمبود حمایت و توجه مدیران ارشد

 های ورزشیبه فعاليت انيدانشگاه فرهنگ

T5:  ندهیآ تيابهامات در مورد وضعوجود 

حاکم بر  نيبر اساس قوان انيدانشگاه فرهنگ

 کشور ینظام آموزش عال

T6: و  یزاتيهای تجهتیاولو نييعدم تع

ورزش دانشجو معلمان در  ازيمورد ن یعمران

 انيهای دانشگاه فرهنگسیپرد

T7: یخدمات رفاه تيفيک یعدم ارتقا، 

به دانشجو  یو مشاوره ا یبهداشت ،یورزش

معلمان متناسب با اقتضائات دانشگاه 

 انيفرهنگ

T8و  یحوصلگیهای الزم و بزهيمبود انگ: ک

شرکت در  یدانشجو معلمان برا یزدگدل

 یهای ورزشتيفعال

ایجاد سازکارهای الزم در -1

جهت جذب و جایگزینی معلمان 

بدنی با توجه به کمبود تربيت

نيروی انسانی با با توجه به تعدد 

  مراکز آموزشی

(S1, S3, T1, T2, T3) 

 ،یخدمات رفاه تيفيک یارتقا-2

به  ایو مشاوره یبهداشت ،یورزش

جهت شرکت در دانشجو معلمان 

 های ورزشیفعاليت

(S5, S6, S8, T4, T7, T8) 

های مدون در تبيين برنامه-3

جهت بهبود کيفيت تجهيزات 

  آموزشی و رفاهیفضاهای 

(S2, S8, T2, T6, T7) 

در  یتوسعه برنامه محور -1

 ییورزش دانشجو

(W1, W5, W8, T4, T5) 

احداث فضاهای ورزشی جدید  -2

 با اولویت معملين دختر 

(W2, W3, W6, T3, T5) 

برگزاری المپيادها؛ مسابقات و -3

ورزشی  -های فرهنگیجشنواره

در جهت ارتقای نشاط و سالمت 

ی دانشجویان و ارتقای نهضت روان

 داوطلبی در دانشجو معلمان 

(W4, W8, W9, T2, T4, 

T8) 
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فوق برنامه و شناسایی افراد مستعد جهت هدایت به مسابقات قهرمانی دانشجویان؛ حمایت از 

های نامهبا رویكرد توسعه سالمت از طریق ورزش؛ تدوین و اجرای آئينهای فرهنگی تبليغی رنامهب

های استانی در مقاطع مختلف تحصيلی؛ تدوین و برگزاری مسابقات قهرمانی، ليگ، و انتخابی پردیس

يه تقویم ریزی و تهمعلمان در سطح کشور؛ برنامه-های مسابقات المپياد دانشجواجرای آئين نامه

مسابقات با هدف افزایش نقش و جایگاه ورزش در ميان دانشجو معلمان؛ افزایش آگاهی و دانش کليه 

مدون استعدادیابی و فرآیندهای مصوب اجرایی مربوطه در های ورزش دانشجویی از برنامه انجمن

ای بانوان دانشجو سطح دانشگاه فرهنگيان کشور از طرق مختلف؛ تاکيد بر برگزاری مسابقات ورزشی بر

-های مختلف با رویكرد توسعه ورزش همگانی؛ نياز سنجی و تدوین دستورالعمل، اولویتبه مناسبت

های ورزشی فوق برنامه؛ تشویق بندی و اجرای مستمر مسابقات ورزشی درون دانشگاهی و کالس

اده از نيروی داوطلب؛ تفریحی و ورزشی با ایجاد انگيزه و استفهای دانشجویان برای شرکت در برنامه

های عملياتی با هدف افزایش جذب دانشجو معلمان تربيت بدنی؛ پيگيری مستمر طراحی برنامه

های آینده بينی نيازهای نيروی انسانی متخصص برای سالسازمان آموزش و پرورش در جهت پيش

ا الزم در جهت همتناسب با تعداد بازنشستگان در سطح کشور؛ شناسایی و پياده سازی زیرساخت

 هایتيبه دانشجو معلمان جهت شرکت در فعال ایو مشاوره یبهداشت ،یورزش ،یرفاهبهبود امكانات 

تفعان و افراد ی با توجه به نيازهای هر پردیس و به تفكيك جنسيت؛ استفاده از نظرات ذیورزش

 یفضاها زاتيتجه تيفيک وضعيت موجود و ارتقای بهبود جامع برایریزی برنامهمتخصص در جهت 

های متخصص در جهت شناسایی ها؛ تشكيل کميتههای آموزشی و خوابگاهی در پردیسو رفاه یآموزش

 نييتعها؛ تدوین و سیمطلوب در خوابگاه و پرد یورزش یفضانيازهای دانشجو معلمان و توسعه 

 یريگاندازه یبرا باشد تا یتابع و هاد یهاسنجه رندةيهرمنظر که در برگ یمناسب برا یهاسنجه

و ان ی؛ توسعه تعامالت با دیگر سازماهداف کمّ نیو در ادامه، تدو ندهیگذشته، حال و آ یهاتيفعال

های الزم از صاحبان کرسی در فدارسيون ورزش دانشجویی نهادها و و مراکز دانشگاهی و پشتيبانی

های آموزشی ویژه مدرسين اجرای دورهالمللی؛ نياز سنجی و های ملی و بينگيری از فرصتجهت بهره

بر . سازی دانش مدیریت علمی و تخصصیروزآمدهای سراسر کشور با رویكرد پردیسبدنی تربيت

ها و مراکز آموزشی و ورزشی و نيز نيازهای موجود آمده و تطابق آن با دانشگاهدست بهاساس نتایج 

های فرهنگی و ساختاری همچنين توجه به محدودیتنفعان و دانشجویان، بر اساس نظرخواهی از ذی

با توجه به نقش معلين زن در توسعه و  و یی در دانشگاه فرهنگيانورزش دانشجو یراهبردبه تدوین 

 یورزش یاحداث فضاهاها، ضرورت های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاهتربيت جامعه، وجود محدودیت

 ی است.بسيار حيات دختر نيمعمل تیبا اولو دیجد
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 گیریو نتیجه بحث
برگزاری منظم مسابقات، قوت  داد نشان انيدانشگاه فرهنگ یبدنتيتربادارة کل نقاط قوت  بررسی

وجود دانشجو ی دارای باالترین اولویت و قوت ها و المپيادهای درون دانشگاهی و بين دانشگاهجشنواره

دارای  انيدر دانشگاه فرهنگ یحیو تفر یهای همگانورزش نهيداوطلب در زمبدنی تربيتمعلمان 

، صفانيا، ینجف، (2017) 1نتاشيبرونتون و مكنتایج  با همسو حاصل ترین اولویت است. نتایجپایين

 یو تُجار یديحم ،ینيحس ،(1395) یو حام یعيشف، (2015) 2، لوید(2017) هادیان و برومند

گفت تالش  توانمی حاصل نتایج تبيين . دراستهمسو ( 1392علم )، (1392) یگودرز، (1393)

 های دانشگاه فرهنگيان کشور از طریق تعاملموجود در پردیس هاییگيری از تمامی ظرفيتبرای بهره

مسابقات ورزشی و  جایگاه بهبود راستای دانشگاه با معاونت دانشجویی دربدنی تربيتمعاونت  با

 حوزه در عملی اند موثر باشد، توجه به گسترهتومی یدانشگاهدانشگاهی و بينالمپيادهای درون

های ورزشی، و زیرساخت گيری از ظرفيتبا بهره و متمرکز به شكلی هدفمند ورزشی هایفعاليت

دانشگاه فرهنگيان در جهت استقرار و توسعه ورزش بدنی ادارة کل تربيت جایگاه و منافع ضمن حفظ

معلم  تيثر در امر تربؤو م ميسه یالزم عوامل و نهادهامشارکت های نهيزم جادیاهمگانی و قهرمانی و 

ی این دانشگاه است الملل نيو ب یدر دسترس ملهای تيمتناسب با ظرف یمحور یستگیشا كردیبا رو

را نيز فراهم خواهد ساخت. از سویی نتایج پژوهش نشان  تا بستر حمایت از منافع ورزش دانشجویی

 یوابسته به معلم یمنابع انسان یاو توسعه حرفه یبهساز ندیمشارکت در فرآ تيتوسعه ظرفداد 

 این گشته موجب دالیلی است که جمله و از ها استترین قوتمهم از در سطح کشوربدنی تربيت

آموزان رسد استعدادیابی و آموزش دانشبه نظر می .گيرد قرار نظرانصاحب نخست اولویت در متغير

و اجرای بدنی تربيتورزشی تخصصی توسط معلمين های سوی رشتهبه ها آندر مدارس و هدایت 

ورزشی مختص هر پایه تحصيلی در سطح  –های ملی ای و طرحالمپياد ورزشی درون مدرسه طرح

های های تخصصی و آکادميك در دانشكدهها در آموزشکشور است که زیرساخت و بستر این طرح

در ریزی برنامهای بدون پایه و آموزشی کار حاصل تواندنمی و های فرهنگيان استدانشگاهبدنی تربيت

  .باشد کشور سطح

ضعف کمبود امكانات ورزشی و  داد نشان انيدانشگاه فرهنگ یبدنتيتربادارة کل  ضعف نقاط بررسی

و ضعف عدم  تیاولو نیباالتر یدارا انيدانشگاه فرهنگ یهاسیفقر امكانات در مراکز آموزشی در پرد

                                                           
1. Brunton & Mackintosh 

2. Lloyd 



 1398، پاييز و زمستان 17، شماره 7پژوهش در ورزش تربيتی، دوره                                        270

 ،یادار تیریاز جمله مد انيمختلف دانشگاه فرهنگ یهابخش نيو مناسب ب یکاف یو همكار ارتباط

 نتایجاست.  تیاولو نترینیيپا یدارابدنی تربيت تیریبا مد یو امور فرهنگ ییامور دانشجو ،یامور مال

 ،(1395) یو حام یعيشف، (2014) 1نايو آل لیگابر، (2017) هادیان و ، صفانيا، برومندینجفبا  حاصل

 نتایج تبيين در است.همسو ( 1392م )لَ عَ، (1392) یگودرز، (1393) یسجاد و یريخب، یديحم

با توجه بدنی تربيت یهارساختیمنابع و زگفت وجود امكانات ورزشی و فراهم بودن  توانمی حاصل

یكی از عوامل موفقيت و توسعه ورزش  کشور تيو ترب مينظام تعل یو نقش آن در اعتال گاهیبه جا

نظران از دالیل احتمالی اهميت این متغير در بين صاحباست.  انيدانشگاه فرهنگ دانشجویی در

بدنی، استفاده بهينه از توان گفت که برای پيشبرد اهداف دانشگاه فرهنگيان در بخش تربيتمی

و تالش در جهت بدنی های تربيترساختیمنابع و ز تیمحدودهای موجود با توجه به وجود زیرساخت

چنين و هم انيدانشگاه فرهنگهای سیدر پرد یورزش ساتياماکن و تأس ییايمناسب جغراف عیتوز

 ،یادار تیریاز جمله مد ان،يمختلف دانشگاه فرهنگهای بخش نيو مناسب ب یکاف یارتباط و همكار

بسيار مهم و تاثيرگذار است. زیرا بدنی تربيت تیریبا مد یو امور فرهنگ ییامور دانشجو ،یامور مال

بدنی تربيتمعلمان رشته -های مختلف تحصيلی در کنار دانشجومعلمان ورزشكار در رشته-دانشجو

توانند بخش بزرگی از جامعه های دانشگاه فرهنگيان کشور در کنار هم میدر تمامی پردیس

لتحصيلی خود قرار دهند و این مستلزم آموزی کشور را تحت پوشش آموزشی پس از فارغ ادانش

گيرد شكل میبدنی تربيتهای بخش عمده آن در کالس .کسب تحربيات عملی در زمان تحصيل است

 كتا با ی است ، را دو چندان کردهانيفعال ورزش دانشجویی در دانشگاه فرهنگهای انجمنو اهميت 

دانشجو معلمان ورزشكار جهت مسابقات دانشگاه رسانی و شناسایی برنامه مدون و مشخص جهت اطالع

توان گفت می پژوهش کند. از طرفی با توجه به نتایج، انگيزه زیادی در بين آنان ایجاد انيفرهنگ

دانشگاه فرهنگيان و تقویت بدنی ادارة کل تربيتتنظيم برنامه مدون ساليانه، نظارت و کنترل 

. استگذار در ورزش دانشجویی پایه از عوامل تاثيرهای توسعه ورزش دانشجویی در سطح برنامه

ارتباط و در کنار  در موجود منابع و اهداف نظرها، تمامی کردن همسو با توانندمی مدیران بنابراین،

 ،یامور مال ،یادار تیریاز جمله مد ان،يمختلف دانشگاه فرهنگهای بخش نيو مناسب ب یکاف یهمكار

مدت و مدون کوتاه تدوین برنامه طریق ازبدنی تربيت تیریبا مد یو امور فرهنگ ییامور دانشجو

 کنند. حرکت مطلوب جهت در مدت،بلند

بودن  نهیکم هز گان،یرا فرصت داد نشان انيدانشگاه فرهنگ یبدنتيتربادارة کل  هایفرصت بررسی

دارای باالترین  خوابگاه یدانشجو معلمان در فضا یبه اماکن ورزشی برا شتريب یو امكان دسترس

به  انيدانشگاه فرهنگ یهاسیپردرؤسای نگرش مثبت وزارت آموزش و پرورش و اولویت و مولفه 

                                                           
1. Gabriel & Alina 
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حسينی، حميدی  نتایج با همسو حاصل نتایج ترین اولویت است.دارای پایين ورزش دانشجو معلمان

گفت  توانمی حاصل نتایج تبيين در. است (1392علم )، (1392) یگودرز، (1393) و تُجاری

تواند از می در دانشگاه یروزشبانه ستیمتناسب با ز ییبه امكانات متنوع ورزش دانشجو یدسترس

 موفقيت عوامل از معلمان باشد. در واقع یكی -های مهم پيشرفت و موفقيت در ورزش دانشجوفرصت

با  ییدانشجو سیپردهای یژگیبر و یمبتن ییورزش دانشجو یفضاها یبهسازهای مدون به رنامهب

-ميدر تصم یاستفاده از خردجمعاست که با  خوابگاه یمطلوب در فضا یورزش یفضا جادیبر ا ديتأک

این   .است انيدر دانشگاه فرهنگبدنی تربيت یتیریسطوح مد یها در تمامیريگميها و تصمیساز

در دانشگاه  یان ورزشبرتر و قهرمان یجذب استعدادها تياستفاده از ظرف یفرصت برا جادیا مقوله با

شاغل  منيرشتۀ تربيت بدنی برای معلدر ارشد و دکتری  یمقطع تحصيلی کارشناس جادیاو  انيفرهنگ

وزارت آموزش و پرورش را افزایش داده و بدنی تربيت، انگيزه برای انتخاب رشته معلمان -و دانشجو 

 معلمان –به ورزش دانشجو  یمثبتنگرش دارد تا را وا می انيدانشگاه فرهنگهای سیپردرؤسای و 

 داشته باشند. 

دانشجو  یعدم جذب کافتهدید  داد نشان انيدانشگاه فرهنگ یبدنتيتربادارة کل  هایتهدید بررسی

دارای باالترین اولویت و  ،شاغلبدنی تربيت نيسنوات کار معلم انیبا توجه به پابدنی تربيتمعلمان 

های تيشرکت در فعال یدانشجو معلمان برا یزدگو دل یحوصلگ یالزم و ب یهازهيکمبود انگمولفه 

حسينی، ، (1395) یو حام یعيشف با همسو حاصل ترین اولویت است. نتایجی دارای پایينورزش

با توجه  که گفت توانمی حاصل نتایج تبيين در. است (1392) یگودرز، (1393) حميدی و تُجاری

های اخير، در سطح آموزش و پرورش کشور در سالبدنی تربيتبه کمبود نيروی متخصص در حوزه 

به تدوین قوانين استخدامی در مجلس مبادرت ورزید و یا برگزاری آزمون در جهت جذب فارغ  باید

به سن  1400درصد معلمان تا سال  40زیرا بيش از  .اقدام نمودبدنی تربيتالتحصيالن رشته 

ی اندیشيده شود تا با نيروی انسانی جوان و البته با تجربه در کنار لذا باید تدابير .بازنشستگی ميرسند

 ،یخدمات ورزش تيفيک أارتقاز سوی دیگر  .آموزان در فضای مدارس پرداخته شودهم به آموزش دانش

دانشجو معلمان  یزدگو دل یحوصلگیالزم و بهای زهيکمبود انگدر جهت رفع به دانشجو معلمان 

 یو عمران یزاتيتجههای تیاولو نييتعی با استفاده از نظرخواهی و ورزش یهاتيشرکت در فعال یبرا

تواند به ایجاد نشاط و انگيزه و می انيدانشگاه فرهنگهای سیورزش دانشجو معلمان در پرد ازيمورد ن

حمایت و توجه مدیران ارشد دانشگاه بيانجامد که مستلزم ورزشی های جذب دانشجو معلمان به فعاليت

 أعدم ارتقگفت  توانمی پژوهش نتایج به توجه با طرفی است. از ورزشیهای به فعاليت انيرهنگف

به دانشجو معلمان متناسب با اقتضائات دانشگاه  یاو مشاوره یبهداشت ،یورزش ،یخدمات رفاه تيفيک

 . استدانشگاه فرهنگيان بدنی ادارة کل تربيتترین تهدیدات از مهم انيفرهنگ
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 کمی ماتریس از استفاده با انيدانشگاه فرهنگ یبدنتيتربادارة کل  یراهبرد موقعييت تعيين برای

 صورت دانشگاه فرهنگيان بهبدنی ادارة کل تربيت یراهبرد موقعيت داد نشان یراهبرد ریزیبرنامه

 انيعيو سم پوریجواد(، 1392) یگودرز ،(1395) یو حام یعيشفکه با تحقيق است  تهاجمی

توان در تبيين نتایج حاصل می .دارد تطابق ،(1392) ريدلميو رش یدهقان قهفرخ ر،يدلميرش ،(1392)

 خویش هایضعف موجود هایفرصت از استفاده با دانشگاه فرهنگيان بایدبدنی ادارة کل تربيتگفت 

 از جمله هاضعف ترميم و معقول حد در هافعاليت داشتن نگه و وریبهره ارتقاء به توجه. کنند مرتفع را

ادارة مسئوالن  .است یراهبرد موقعيت این دانشگاه فرهنگيان دربدنی ادارة کل تربيت الزم تمهيدات

 های عوامل درونی و بيرونیتوجه به نمرات نهایی ماتریس باید بادانشگاه فرهنگيان بدنی کل تربيت

چه بيشتر  ای متمرکز سازند که هربه گونه را های خود، برنامهدانشگاه فرهنگيانبدنی ادارة کل تربيت

چرا که موقعيت  .کسب نمایند خود غلبه کنند و برای مواجهه با تهدیدها آمادگی الزم را هایبر ضعف

و مناطق  قرار دارد ولی در نزدیكی مرکز پنجرة راهبردی تهاجمیمنطقۀ  که درراهبردی موجود با این

 دارد.دانشگاه فرهنگيان بدنی ادارة کل تربيتموجود  وضعيت دیگر است که نشان از متزلزل بودن

. کرد هموارتر کشور دانشجویی ورزش توسعه برای را راه پر اهميت، عوامل دادن قرار هدف با توانمی

 راستای در را دانشگاه فرهنگيانبدنی تربيت مدیران راهكارها این شناسایی با توانندمی نظرانصاحب

ادارة کل  اهداف و هابرنامه دهیجهت به بتوان نهایت در تا کنند کمك مهم این پيشرفت و توسعه

دانشگاه بدنی ادارة کل تربيت شودمی پيشنهاد رو از این. کرد کمك دانشگاه فرهنگيانبدنی تربيت

 ورزش توسعه در خود یراهبرد یهابرنامه تدوین به انجام گرفته، تحليل از استفاده با فرهنگيان

 موجود یهافرصت و هاقوت از مناسب یراهبردها تدوین با که یطور به .کند اقدام معلمان -دانشجو

 نظرانصاحب تأکيد مورد یهاضعف و ردهک استفاده مطلوب نحو به نظرانصاحب دیدگاه از شده نيتب

  .برساند ممكن حداقل به را

تهاجمی شناسایی شد ، انيدانشگاه فرهنگبدنی ادارة کل تربيت یراهبردکه موقعيت با توجه به این

های موجود در محيط خارج برداری از فرصتبایستی با بهره انيدانشگاه فرهنگبدنی ادارة کل تربيت

بودجۀ و  صيتخصبر اساس پيشنهادهای کاربردی و اجرایی زیر منطبق با اولين استراتژی مبنی بر 

 یو پرورش استعدادها گانیرا یاز امكانات ورزش یمنددانشجویان در جهت بهره یسرانۀ ورزشی برا

برای  های عملياتی را به کارگيرد.برنامه در ساعات فوق برنامه یانسان یرويو مشارکت ن یورزش

متوازن  یازيبراساس مدل کارت امتبرنامۀ راهبردی  یطرح اجراگردد تا تحقيقات آینده پيشنهاد می

(BSC .انجام شود )با چند دانشگاه صاحب  انيدانشگاه فرهنگبدنی ادارة کل تربيت یقيتطب سهیمقا

بدنی تربيت هایاز معاونت كیهر  گرددیم شنهاديپ در سطح جهان اجرا شود. شرفتهيو پ نیعناو

در اصول  هیو وحدت رو افزاییانسجام و هم جادیکشور به منظور ا انيدانشگاه فرهنگ هایسیپرد
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 نیاز آن در تدو یرگيتا فرصت بهره ندیمربوطه اقدام نما هاییاستراتژ نييبه تب یتیریمد یزریبرنامه

 هایسیپردبدنی تربيتن يفراهم گردد. طرح نگرش معاون یراهبرد تیریدمنطبق با م یاتيبرنامه عمل

برنامۀ طرح  همچنين .گرددیم شنهاديپ یراهبرد تیریاز مد یرگيکشور در بهره انيدانشگاه فرهنگ

 اجرا گردد. یاتيبرنامه عمل نیتا مرحله تدو انيدانشگاه فرهنگبدنی راهبردی ادارة کل تربيت
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Abstract 
The purpose of this research was designing strategic plan of administration of physical 

education of the Farhangian university based on the 1404 landscape document. This research 

is a descriptive-analytical field survey. The statistical community was comprised of 84 heads 

of campuses at the University of Farhangian Studies, experts consisting of the administration 

of physical education and the assistants and experts of the general directorate, as well as 

specialists and elites in the field of physical education at the university of Farhangian affairs. 

The data collection tools were interviewed and open and closed questionnaire. The validity 

and reliability of the questionnaire were verified by professors and sports management 

experts. The information obtained was based on the views of the Strategic council of 12 

strengths, 11 weaknesses, 12 opportunities and 11 final threats. In order to evaluate the 

normal distribution of data, the Kolmogorov-Smirnov test and for analyzing the data, in 

addition to descriptive indexes, we used the Friedman-Matters test for internal and external 

evaluation. Based on the final score, 2.56 internal factor matrices and a score of 2.57 external 

factors matrices and necessary measures, the offensive was identified as the strategic location 

of the department of physical education at Farhangian university. Using SWOT analysis, 

three SO strategies, three ST strategies, three WO strategies, two WT strategies, and a total of 

11 strategies were identified and ranked according to the Qspm matrix in three sections of SO 

strategies and other strategies. 
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