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 چکیده

روش . بودورزش دانشجویی دانشگاه ایالم  یل محیطی و تدوین راهبردهای توسعةتحلهدف این پژوهش، 

ن مسئوال ان،یمربشامل  آن یآمار ة. جامعاست یو کاربرد یلیتحل -یفیتوص هایاز نوع پژوهش پژوهش

گروه  دیفعال در ورزش و اسات انیکارشناسان، دانشجو ران،ی، مدییورزش دانشجومختلف  یهاتهیکم

شمار تمام رییگپژوهش از نمونه ةنمون نیی. برای تعبودندنفر  68جمعاً به تعداد  دانشگاه علوم ورزشی

 یهانامهپرسش مصاحبه و. ابزار پژوهش انتخاب شدندمعه به مثابه نمونه جا یاستفاده شد و تمام

 آنها ییمحتوا ییو مطالعات مشابه بود که روا یاز مبان یسیو بازنو یاکتشاف ةاساس مطالع ساخته برمحقق

 ،یدهروش وزن دمن،یفر زموناز آ. شد دییتأ 92/0آلفای کرونباخ  ییایاساس نظر متخصصان و با پا بر

 .استفاده شد هاافتهی لیجهت تحل یو خارج یداخل سیو ماتر یرونیو ب یعوامل درون یابیارز سیماتر

 4) استراتژی 17تهدید و  8فرصت،  13نقطه ضعف،  13نقطه قوت،  7ها منجر به شناسایی تحلیل داده

 ردید.گ( تدافعیاستراتژی  3و  رقابتیاستراتژی  5، کارانهمحافظهاستراتژی  5، تهاجمیاستراتژی 

ورزش  توسعة راهبردی ( وضعیت57/2بیرونی ) ( و عوامل43/2) درونی عوامل ماتریس براساس همچنین

ها بر ضعف دهدیسوات نشان م لیتحل جینتا قرار دارد. کارانهمحافظهمنطقه  در دانشگاه ایالم دانشجویی

 تیو حما یشامل نگهدار) ثبات یهایاتژاز استر یستیبا نیغلبه دارد؛ بنابرا دهایها بر تهدها و فرصتقوت

 ( استفاده شود.یدرون

 

 .دانشگاه ایالم، دانشجویی توسعة ورزش، برنامة استراتژیک :کلیدی گانواژ
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 مهمقد
تحرک و کاهش وری منجر به ایجاد مشاغل کمار فندر دنیای امروز، شهرنشینی و پیشرفت چشمگی 

1تحرک عمومی مردم شده است )کیرچنگاست
ها و به تحرکی باعث افزایش بیماریبی این. (2014، 1

زاده و اندام، ملت خواهد شد )مهدیبرای های درمانی هم برای دولت و هم تبع آن باعث افزایش هزینه

تواند این بخش میای ارزان قیمت و فرحوسیله به عنوانراهِ حلی راهبردی و  به عنوان(. ورزش 2014

ها باید گسترش دهد دولتهای مختلف نشان میج پژوهشنتایمشکل را به نحو مطلوب حل نماید. 

آمارهای  صورت باید در انتظارازمدت خود قرار دهند؛ در غیر اینهای دررا سرلوحة برنامه ورزش

مرگ و میر و  های ناشی از کم تحرکی، افزایشها، غیبت از کار در اثر بیماریکنندۀ بیمارینگران

امروزه ورزش از  بنابراین(. 2019 ،ییرضا و یلیاسمع)کاهش سطح بهداشت عمومی باشند 

 اهداف ورزش از استفاده باکه طوری ترین مسائل جوامع بشری است؛ بهترین نیازها و اساسیضروری

 صورت در و شودمی دنبال سالمتی و رفاهی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، بهبود مسیر گوناگونی در

 کرد. پیدا دست اهداف این به توانمی صحیح ساختاری و مدیریت وجود

ورزش  توسعة آنها مهمترینهای مختلفی دارد که یکی از توسعه و پیشرفت واقعی کشورها، شاخص 

2است )سوتیریادو
 تاریخ در طول عمومی هایسیاست از اولویت یک عنوان ورزش به توسعة (.2013، 2

دارد که از جمله  یشماریب دیورزش فوا ةتوسع .است ها بودهدولت سیاسی هایبرنامه حاشیه در

توسعه و حفظ سالمتی جسمی و روانی در آحاد جامعه،  ،یسالمت عموم ارتقأمانند  یبه موارد توانیم

تأمین سالمت و بهداشت بدن، پرورش روان و ایجاد زمینه برای استقالل  ،یاجتماع یهمبستگ

 اشاره کرد یبازپرور ی ونوسازاجتماعی،  هایشخصیت، دستیابی به شادابی و نشاط، توسعة مهارت

 . (2019پور، )رضایی و صالحی

 گ،یکر ن،یکاتر ،مول مدل های متنوعی از ساختار ورزش در دنیا وجود دارد.بندیصورت کلّی تقسیم به

3سنیجام و روس
 .است ورزش به مراتبی سلسله رویکرد در شده های شناختهمدل از یکی( 2005) 3

4ترتیب چهار بخش ورزش آموزشی )تربیتی( آنها برای ساختار ورزش به
5، ورزش همگانی و تفریحی4

5 ،

6ورزش قهرمانی
7ایو ورزش حرفه 6

اند. در قاعدۀ هرم، ورزش آموزشی و تربیتی و در رأس متصور شده 7

چه به رأس  ای قرار دارد. بیشترین سطح شرکت کردن مربوط به قاعدۀ هرم است و هرآن ورزش حرفه

                                                      
1. Kirchengast 

2. Sotiriadou 

3. Mull, Kathryn, Craig, Ross & Jamieson 

4. Educational Sport 

5. Sport for All 

6. Athletics Sport 

7. Professional Sport 
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 بخش در عبارت دیگر، بهشود. کنندگان در ورزش کاسته میشویم، از تعداد شرکتمی ترهرم نزدیک

 کندمی مدل ادعا این .است بیشترین ای،حرفه ورزش در و تماشاچیان، کمترین تعداد آموزشی، ورزش

این  .شد خواهدمردم  عموم مشارکت افزایش سبب آن همگانی، از پس آموزشی و ورزش گسترش که

 و کنند شرکت آن توانند درمی کمتری تعداد ای،حرفه ورزش گسترش در حالی است که در صورت

ه به مشارکت بیشتر جبپردازند. بنابراین آنچه مورد تأکید این مدل است تو آن تماشای به باید اغلب

مدل مشارکت  در است.آموزشی و دانشجویی  همگانی، در ورزش است که از اهداف اساسی ورزش

1ورزش گرین
ترتیب ورزش با سطح های همگانی و در سطوح باالتر به( در قاعدۀ هرم ورزش2007) 1

، ای قرار دارد. در مدلی دیگر که شیبوری)قهرمانی( و در نهایت در رأس هرم ورزش حرفه عملکرد باال

2سوتریادو و گرین
( ارائه دادند در قاعدۀ هرم و در سطح گسترده ورزش آموزشی و مقدماتی 2009) 2

همگانی و قهرمانی در یک سطح قرار دارند و در سطح باال و رأس آن وجود دارد و در سطح بعدی 

های ساختار ورزش در دنیا، ورزش به مهمترین مدل توجهبنابراین با . ای وجود داردهرم ورزش حرفه

های ورزش است که بیشترین سطح مشارکت ( یکی از مهمترین بخشدانشجوییوزشی یا تربیتی )آم

در وزارت  تربیت و تعلیم یندفرآ از بخشی عنوان بهدانشجویی  ورزش هایفعالیتافتد. در آن اتفاق می

 فرصت و محیط ایجاد و الزم هایزمینه آوردن با فراهم که است آن درپی ،فناوریعلوم، تحقیقات و 

 به پاسخگویی با و دهد قرار سالم رقابتی و های تفریحیموقعیت در را دانشجویان همة مناسب،

 ،یدیحمکند ) تأمین روح پرورش با همگام تقویت جسم، برای را هاییبرنامه آنان، اساسی نیازهای

 و کشور اخالقی و فرهنگی وضعیت بهبود سالم، جامعة به (. دستیابی2011 ،یدیو حم یاکبر ،یاله

 است دانشجویی ورزش کالن رویکردهای از تولید، و وریبهره افزایش برای کار وضعیت نیروی بهبود

. (2013 ،اینعیسم و پوریجواد) استدانشجویان  سالمتی سطح افزایش آن ترین رویکرداصلی که

وادی  در نهادن گام و آموختن راه در خود مستمر تالش با جامعه، سازانآینده عنوان به دانشجویان

 داشته خود جسمانی و روانی ذهنی، سالمت أارتق ریزیبرنامه برایرا  زمان کمترین شاید« دانستن»

 از حاصل تحرکیبی و درسی مسائل در شدید درگیری دلیل به فکری نیروی این چنانچه و باشند

 فراوانی هایگذاریسرمایه نیازمند آن درمان شود، جسمانی و روانی مشکالت دچار فعالیت نوع این

 با گذاریسرمایه یکها دانشگاه در دانشجویی ورزش توسعة امر در گذاریسرمایه دانیممی. است

 ورزش توسعة لزوم بنابراین است؛ درمان از بهتر پیشگیری اندگفته همیشه و است فراوان برگشت

 پرکردن همچنین و تحرکیبی با مرتبط هایبیماری درمان و پیشگیری برای هادانشگاه در دانشجویی

  (.2017 ،یاسد و یآصف) است ناپذیراجتناب امری دانشجویان، فراغت اوقات

                                                      
1. Green 

2. Shilbury, Sotiriadou & Green 
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در . های اقتصادی جهان ناپیوستگی وجود داردها و بخشهای اخیر در بسیاری از سازماندر سال

از رسالت، عوامل خارجی تأثیرگذار و پیشرفتی که در راه  یانداز روشنچنین شرایطی داشتن چشم

 کنونی دنیای در دیگر تعبیری بهشود، بسیار حائز اهمیت است. رسیدن به اهداف حاصل می

قابل  های متالطم و غیرتحوالت، محیط سرعت بودن باال به توجه با بایستی هاسازمان

 پایش مورد را محیطی عوامل همواره فراوان، رقابتی تهدیدات و هافرصت و بینیپیش

 عوامل و هازمینه های اثربخش،پیرامونی، استراتژی محیط تحلیل و تجزیه با و دهند قرار

بسیاری از اندیشمندان  (.2018 ،کنترل نمایند )رضایی را شناسایی و موفقیت بحرانی و کلیدی

های سازمانی در محیط ستمها و سیبرنامههای پیوند درونی و بیرونی علم مدیریت معتقدند یکی از راه

 مدیریت استراتژیک فرآیندی است که بهتالطم امروزی، الگوی جامع مدیریت استراتژیک است. پُر

ای را های سازمان را تعیین، اهداف عملیاتی ویژهگیری درازمدت فعالیتوسیلة آن مدیران سمت

های به شرایط داخلی و خارجی طراحی و برنامه توجههای نیل به این اهداف را با مشخص، استراتژی

از دیدگاه (. 2010 ،یاصفهان و زادهیقربان، کنند )نیکوکارها انتخاب میبرای اجرای استراتژی را عملی

1دیوید
ای ریزی، اجرا و کنترل تصمیمات وظیفه( مدیریت استراتژیک هنر و علم طرح2015) 1

صورت کلّی  به سازد به اهداف بلندمدت خود دست یابند.میها را قادر ای است که سازمانچندگانه

دهندۀ فرآیند مدیریت استراتژیک هستند که با یکدیگر در ارتباط و ریزی، اجرا و کنترل شکلبرنامه

است که  استراتژیک مدیریت فرآیند از جزئی استراتژیک ریزیبرنامهباشند. بنابراین تعامل متقابل می

های سازمان یا ستاد برگزاری رویدادها در بلندمت ها و مأموریتکلی فعالیت در آن اهداف و خطوط

 هایجنبه از را استراتژیک ریزیبرنامه اهمیت بسیاری پژوهشگران .(2018 ،)رضایی شودتعیین می

 مطلوب عملکرد استراتژیک با ریزیبرنامه همبستگی روی همگی و اندداده بررسی قرار مورد مختلف

اعتقاد بر این است که (. 2009 یدالهی و خبیری، ،یدیحم، زادهدارند )خسروی نظر توافق هاسازمان

مندی ها در محیط متالطم در روشن کردن مسیر آینده، بهرهتواند به سازمانریزی استراتژیک میبرنامه

نیاز، بینی و ایجاد تغییرات مورد های کلیدی و کاهش تأثیر تهدیدهای محیطی، پیشاز فرصت

و قابل دفاع برای های داخلی سازمان، تدوین مبنایی منطقی ها و رفع ضعفروی قوت گذاریسرمایه

راهبردهای مؤثر، توانایی پاسخ مؤثر به تغییرات گیری، به وجود آوردن تفکر راهبردی و تدوین تصمیم

ا و بهبود عملکرد سریع محیطی، تدوین اهدافی روشن برای کارکنان و افزایش انگیزش و رضایت آنه

2سازمانی کمک نماید )کریمادیس
ریزی اگر به درستی تدوین شود به انتخاب (. این نوع برنامه2002، 2

انجامد )گودرزی، شود و در صورت اجرای صحیح و به موقع به تعالی سازمان میراهبردهایی منجر می

                                                      
1. David 

2. Kriemadis 
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 نیازهای برآوردن برای را خدماتش و هاسازمان فعالیت تا شودمی باعث استراتژیک ریزیبرنامه(. 2013

مشخص  هابرنامه بهبود برای چارچوبی تنهانه ریزیبرنامه دهد. این تطبیق محیط تغییر در حال

ارزیابی  برای نیز و هاهمکاری و مدیریت ها،مجدد برنامه ساختاردهی برای چارچوبی بلکه ،کندمی

1(. تکسیرا2018، رضاییدهد )می ارائه هازمینه این در سازمان پیشرفت

( معتقد است 2019) 1

و پایداری  اثربخشی برای مهم ابزاری بسیار و سازمانی برتری برای کلیدی ریزی راهبردی عنصریبرنامه

ای ریزی راهبردی توجه ویژهها ناگزیرند که به مدیریت و برنامهبنابراین همه سازمان .است سازمانی

نیز از این  دانشجویی ورزشمتولی های سازماننهادها و ها، دانشگاهبدیهی است که . داشته باشند

 مقوله مستثنی نیستند. 

2های انجام شده، از تحلیل سواتدهد در اکثر پژوهشبررسی مطالعات مختلف نشان می

برای تدوین  2

3برنامه راهبردی
 (، فرصتW) (، ضعفS) سازی شدۀ نقاط قوّتکوتاه استفاده شده است. این مدل 3

(Oو تهدید ) (T4( است )هاال
گیری است و عمومًا م در امر تصمیم(. این تکنیک ابزاری مه2007، 4

 کار شرایط استراتژیک و شناسایی عوامل داخلی و خارجی محیط سازمان به مندبرای تحلیل نظام

و اتخاذ تواند یک مرحلة اوّلیه از یک تحلیل با هدف نهایی ارائه رود. همچنین تحلیل سوات میمی

رود کار میهای الزم برای تناسب میان عوامل داخلی و خارجی باشد. وقتی این تحلیل بهسیاست

(. در قالب 2009، و سقایی مشی است )مافیگذاری و خطبندی سیاستای مناسب برای فرمولپایه

برداری کند. ههای خارجی بهرکوشد از فرصتاین تحلیل، سازمان با استفاده از نقاط قوّت داخلی می

های رقابتی کارانه، استراتژیهای محافظهها برای رسیدن به چنین موقعیتی از استراتژیمعموالً سازمان

های تهاجمی استفاده جا برسند که بتوانند از استراتژیکنند تا بداناستفاده می های تدافعیو استراتژی

و خارجی  زمان نیاز به بررسی محیط داخلی(. برای این حصول سا2008، و ارغنده نمایند )صائمیان

  خود دارد.

انجمن  د.انمبادرت کردهورزش  در حوزۀهای راهبردی ها به تدوین برنامهسازمانبسیاری از اکنون  هم

5کنتاکی ایالت مدارس ورزشی
 ورزشی است: انجمن آورده خود مأموریت بیانیة در (2012-2017) 5

 تأکید با ریثمؤ شیوۀ به را ورزشی هایبرنامه و هافعالیت کیفیت باالترین کنتاکی باید ایالت مدارس

 راهبردهای از رخیسازد. ب برقرار ورزشکار آموزاندانش آموزش توسعة و و ورزش دوستی جوانمردی بر

 آموزش برای پشتیبانی نقش توسعة انجمن، مالی ثبات تضمین و حفظ :از ندعبارت انجمن این مهم

                                                      
1. Teixeira 

2. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) 

3. Fred David strategic planning model 

4. Hala 

5. Strategic Plan Kentucky High School Athletic Association 
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 ترویج مدارس، ممیزی و نظارت توسعة انجمن، انسانی منابع ایحرفه توسعة و آموزش آموزان،دانش

 ساختار اصالح و بازبینی همچنین، و تماشاگران و مربیان آموزان،دانش درمیان جوانمردی و مردانگی

1انگلستان ترینیتیزلید دانشگاه .انجمن
 :است آورده گونهرا این ورزش خود مأموریت بیانیة (2014) 1

 نظر در بدون بدنیهای فعالیت در دانشجویان مشارکت هایفرصت از ایگسترده طیف فراهم کردن»

 افزایش آنان، بالقوۀ هایتوانایی درآمدن فعل به هدف با حرکتی، هایتوانایی و نژاد جنس، سن، گرفتن

 در زن مشارکت دانشجویانافزایش «. دانشجویان تجارب کسب افزایش و آموختگاندانش استخدام

 دسترسی مسابقات، بهبود در دانشگاه ورزشی هایتیم مشارکت فرصت افزایش ورزشی، هایفعالیت

 ورزش هایو فعالیت هابرنامه در تنوع بدنی، هایفعالیت در مشارکت هایفرصت به معلول دانشجویان

 راهبردهای به عنوانداوطلبی  امنظ و ورزش توسعة برای خارجی و داخلی ارتباطات توسعة و همگانی

2ورکستر دانشگاه اند.شده تبیین شده ذکر دانشگاه
2

 
های سال برای خود راهبردی برنامة در انگلستان 

 و عالی ورزشی تجهیزات و امکانات ارائة»است:  کرده بیان گونهاین را مأموریت خود ،2013-2017

 انگیزۀ توسعة ورزشی، هایفعالیت در دانشجویان های مشارکتفرصت و افزایش ایجاد برای فراگیر

 دستیابی و ورزش در بیشتر مشارکت و سالم زندگی شیوۀ ترویج بیشتر، موفقیت برای آنان مشارکت

 «.النمعلو ورزش برای مرکزیک  به عنوان المللیبین و ملی شهرت به

: رانیا یاسالم یجمهور ییورزش دانشجو» با عنوان طی پژوهشی( 2011) و همکاران یدیحم

آنها  ۀشد نیانداز تدو. چشماندپرداخته ییورزش دانشجو ةبه مقول« توسعه یانداز و راهبردهاچشم

های گسترش محیطی سالم برای مشارکت دانشجویان در فعالیت و رهای براباز: ایجاد فرصت بود عبارت

سازی توسعة خصوصی املش مطالعةاین ین راهبردهای پیشنهادی رمتبرخی از مههمچنین . یورزش

محوری در نهادهای زیر مجموعة ورزش دانشگاهی ایران، حاکمیت برنامه ،و واگذاری اختیارات اجرایی

تقویت فدراسیون ملی ورزش دانشجویی و ایجاد واحدهای استانی آن، توسعة اماکن ورزشی با اولویت 

نتایج تحقیق  .است دانشجوییدختران دانشجو و تقویت نظام کارآفرینی و نهضت داوطلبی ورزش 

موقعیت  در نورپیام دانشگاه بدنیتربیت کل اداره دانشجویی ورزش نشان داد جایگاه (2013)گودرزی 

توسعة ورزش دانشگاه  نشان داد (2015) رمضانی، اندام و آقایی نتایج تحقیق قرار دارد.( SOتهاجمی )

 دافعیموقعیت ت در آن همراهبردی  جایگاهتهدید مواجه است و  8فرصت و  7ضعف،  9قوت،  8شاهرود با 

(WT ) .یاتیعمل ةبرنام نیتدو»با عنوان  یقی( در تحق2014)، حمیدی و تجاری ینیحس نیهمچنقرار دارد 

عملیاتی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی  ةبه تدوین برنام «یدانشگاه آزاد اسالم ییورزش دانشجو

. پس از تجزیه و تحلیل و تشکیل ماتریس ارزیابی هر یک از عوامل داخلی و خارجی مشخص شد ندپرداخت

                                                      
1. Leeds Trinity University 

2. Worcester University 
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 مهمترین( قرار دارد و از WO) کارانهمحافظه ةنطقدر م یدانشگاه آزاد اسالم ییورزش دانشجو گاهیجا

دانشگاه  ییورزش دانشجو گاهینقش و جا تیبه لزوم تقو توانیمطالعه م نیا ارائه شده در یاتیعمل یهابرنامه

بهبود ، اعتماد در سطح ملیای و قابلعنوان یک سازمان حرفه به یالمللنیو ب یدر ورزش مل یاسالم آزاد

 تیفیک شیافزا زیو ن یورزش یهاونیارتباط با فدراس ارتقأ قیاز طر یدانشگاه در سطح عموم نیا ریتصو

 دستوم و یگوهررستم نژاد،یرمضان ،یمنافتحقیق  نتایج مسابقات در سطح دانشگاه اشاره کرد. یبرگزار

 در تأکید وجود با دانشگاهی ورزش ةتوسع هایبرنامه رشد و ساختاری تغییرات داد نشان( 2017)

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

 تغییرات و پایین کیفیت و ثبات ولی داشت؛ مطلوبی نسبتاً  یکمّ  توسعه، رشد هایبرنامه در هابرنامه

 همگانی، و قهرمانی ورزش در دانشجویان سطح پوشش البته .است داشته زیادی نشده بینیپیش

 تأسیس ضمناً .است یافته دستشده  تعیین اهداف به زیادی حد تا بودجه و امکانات ها،برنامه سرانه

 همگانی به ورزش قهرمانی از رویکرد تغییر ورزشی، مناطق دبیرخانه دانشگاهی، ورزش ملی فدارسیون

 طور به .بود دانشگاهیتوسعة ورزش  روند بر اثرگذار ابعاد مهمترین ملی، سطح المپیادهای برگزاری و

 هایبرنامه و 1404 اندازچشم با مطلوبی تناسب کشور دانشگاهیتوسعة ورزش  هایشاخص ی،کلّ

ورزش توسعة در تدوین راهبردهای ( 2018زاده و وحدانی )محرم .ندارد توسعه کشور ساله پنج

 فرصت 8 ضعف، 8 قوت، 7 دارای ورزش این دانشگاهدادند  نشاندانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی 

 یو دوست یرضو ،یسجاد راسخ، .استکارانه بود و جایگاه راهبردی آن در موقعیت محافظه تهدید 7 و

 شرح تبیین اختیارات، متوازن توزیع موازی، وظایف حذف بوروکراسی، از پرهیزعنوان کردند  (2018)

 که است اصولی مهمترین از آنها بین هماهنگی برقراری و نهادها تمام برای روشن ارتباطات و وظایف

 رعایت باید ایران )آموزشی( و دانشجویی تربیتی ورزش تشکیالت ساختار یکپارچگی و انسجام برای

بر دو مضمون ایجاد تغییرات ساختاری و تغییر در  (2019) یرحمت و یانیپورک مند،یمیقشمد. شو

1گیلیواریمکورزش دانشجویی ایران تأکید داشتند.  نگ عمومی نسبت به ورزش برای توسعةفره
1 

2«شهر زنده»اعتقاد دارند ایجاد   (2018)
توسعة ورزش نقطة قوت  مهمتریندر شرایط زندگی امروزی  2

3است. هامبریک
های ورزشی به بودجه عمومی را تهدیدی ( کمبود منابع و وابستگی سازمان2018) 3

 کنند.های ورزشی عنوان میبزرگ برای سازمان

 از بخشی عنوان به دانشجویی ورزش هایفعالیت گفت توانمی مختلف هایبا مروری بر پژوهش

 و محیط ایجاد و الزم هایزمینه با فراهم آوردن که است آن پی در تربیت و تعلیم ورزش فرآیند

 پاسخگویی با و دهد قرار سالم رقابتی و های تفریحیموقعیت در را دانشجویان همة مناسب، فرصت

                                                      
1. McGillivray 

2. Live City 
3. Hambrick 
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 کند. همچنین تأمین روح پرورش با همگام تقویت جسم، برای را هاییبرنامه آنان، اساسی نیازهای به

 مسابقات برگزاری دانشجویی، هایتیم تشکیل در پرکردن اوقات فراغت، عالوه بر ورزش دانشجویی

 به سالمت تا کنندمی کمک احتمالی اجتماعی و اخالقی هرگونه انحرافات از دانشجویان مصونیت و

 کشور اخالقی و فرهنگی وضعیت بهبود سالم، جامعة به دستیابی بنابراین. شوند عاجتما عرصة وارد

 دانشجویی ورزش کالن رویکردهای از تولید، و وریبهره افزایش برای کار وضعیت نیروی بهبود و

 است. سالمتی سطح افزایش آن ترین رویکرداصلی که است

 شدر امر ورز فناوریی وزارت علوم، تحقیقات و و معنو یاز منابع ماد یریساالنه بخش چشمگ

 دانشجویی در ورزش یقیدق یبندتیاذعان نمود متأسفانه اولو دیاّما با شود؛یصرف م دانشجویی

 یهیبد .ستین وجهتمورد دانشجویی ورزش  ةتوسع یبرا یمناسب ةوجود ندارد و اصوالً برنامها دانشگاه

روند ، مشخص ینشفاف در افق زما یاندازچشم نیتدو زیو ن مدون یهاوجود اهداف و برنامه است

عنوان دانشگاه مادر  به دانشگاه ایالمکند. می لیتسهرا ها دانشگاه دانشجوییورزش  ةرشد و توسع

 مدیریت جمله از خود هایبخش همة در نوین مدیریتی ابزار کارگیریبه بر مبرمی نیاز استان ایالم

 این مناسب هایزیرساخت دانشجویان، نفری هشت هزار جمعیت به توجه با بنابراین .دارد ورزشی

 با جوییدانشتوسعة ورزش  برنامه استراتژیکی تدوین متخصص، انسانی نیروی بودن دارا و دانشگاه

 با. بود اهدخو مؤثر بسیاردانشجویان و افزایش نشاط و سالمتی  هاظرفیت این از بهینه استفادۀ هدف

 عیتموق تحلیل و ایالم دانشگاه دانشجویی ورزش موجود وضعیت شناسایی و بررسی تفاسیر، این

 هایریزیبرنامه و تدابیر اذاتخ با و آنها از آگاهی با ریزانبرنامه تا کند کمک تواندآن می راهبردی

 ها،ضعفها، قوت شناسایی با تا است آن بر حاضر پژوهش بنابراین. بپردازند رفع موانع به مناسب

 جمله: مختلف )از هایحوزه در دانشگاه ایالم دانشجوییورزش  رویپیش تهدیدهای و هافرصت

 مالی، منابع رهنگی،ف و اجتماعی عوامل انسانی، منابع تجهیزات، و امکانات های ورزشی،زیرساخت

 این اقعو در این حوزه را تدوین نماید.مناسب حقوقی و غیره( برنامة استراتژیک  محیط مدیریت،

عیت ورزش وض که کرد خواهد مشخص های توسعه،تحلیل محیطی و تدوین استراتژی با پژوهش

 رود؟می چگونه و راهی چه از رود؟می کجا دانشجویی دانشگاه ایالم به چه نحو است؟ به
 

 شناسی پژوهشروش
تحلیلی است  -از نوع توصیفیها، این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر حسب روش گردآوری داده

 طراحی برنامة موردی با بررسی وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب در حیطه صورت مطالعة بهو 

 انیشامل مرب قیتحق یآمار ةجامعانجام شد.  دانشگاه ایالم دانشجوییورزش  راهبردی برای توسعة

 انیکارشناسان، دانشجو ران،یمددانشگاه،  ییورزش دانشجومختلف  یهاتهیمسئوالن کم ،دانشگاه
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 68به تعداد جمعاً  المیدانشگاه ا علمی( هیئت)مدعو و  علوم ورزشیگروه  دیفعال در ورزش و اسات

 مثابه جامعه به تمامی و شد استفاده شمارتمام گیرینمونه از نمونه پژوهش، تعیین برای .ندبودنفر 

های زیر استفاده گردآوری اطالعات مورد نیاز از روشدر این پژوهش برای  (.N=nشدند ) انتخاب نمونه

  (:ترکیبیشد )روش 

 های گذشته و جاریبررسی اسناد و مدارک موجود مربوط به سوابق و فعالیت -

تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت هت ج عنوان شورای کارگروه تحقیق نفر به 23انتخاب و مصاحبه با  -

 هاپرسشنامهو تهدید برای تدوین 

 بندی به نمونه تحقیق.ها برای اولویتپرسشنامهتدوین، پخش و ارسال  -

 ری جلساتبرگزا بر عالوه اطالعات گردآوری برنامه، برای در موردنظر راهبردی موضوعات اساس بر 

 :استفاده شد زیر هایپرسشنامه و هافرم از راهبردی تحقیق، شورای با اعضای مصاحبه و

ها و رصتفها، ها، ضعفحاوی سؤاالت باز: این فرم برای شناسایی کلی قوّتسوات . فرم شناسایی 1

سؤال باز  4طراحی گردید و شامل  در دانشگاه ایالم دانشجوییورزش  های موجود برای توسعةتهدید

 بود. پرسشنامهبه همراه راهنمای 

خوب، خوب، متوسط،  بود )خیلیارزشی  5سؤال  20شامل  پرسشنامهعوامل داخلی: این  پرسشنامه. 2

سنجی از اساتید و متخصصان، روایی محتوایی با استفاده از نظرکه پس از تأیید  ضعیف و بسیار ضعیف(

1برای ماتریس ارزیابی عوامل داخلی تعیین شد و (92/0) پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ
1 

 استفاده شد.

ای بود )خیلی خوب، خوب، گزینه 5ؤال س 21شامل  پرسشنامهعوامل خارجی: این  پرسشنامه. 3

سنجی از اساتید و روایی محتوایی با استفاده از نظرمتوسط، ضعیف و بسیار ضعیف( که پس از تأیید 

ماتریس ارزیابی عوامل تعیین شد و برای  (93/0) متخصصان، پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ

2خارجی
 .استفاده شد 2

ه بر اساس : این سیاهدانشگاه ایالمدر  دانشجوییورزش  وسعةاستراتژیک ت. ماتریس تعیین موقعیت 4

 انشجوییدورزش  وسعةتمنظور شناسایی موقعیت راهبردی  تعیین موقعیت راهبردی دیوید و بهالگوی 

ریب اهمیت شامل تعیین ضو )از لحاظ محیط درونی و محیط بیرونی( طراحی گردید  در دانشگاه ایالم

ها ی )فرصتها( و همچنین برای عوامل خارجها و ضعفعوامل داخلی )قوّتنمرۀ )وزن(، شدت عامل و 

ز لحاظ درونی ا در دانشگاه ایالم دانشجوییورزش  وسعةتو تهدیدها( و در نهایت تعیین موقعیت نهایی 

 بود.  تدافعیو  کارانهمحافظه، رقابتی، تهاجمیهای و بیرونی در یکی از موقعیت

                                                      
1. Internal Factors Evaluation (IFE) 

2. External Factors Evaluation (EFE) 
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ها را اتژیکه به وسیلة آن جذابیت نسبی استراست  یروشی: کمّ کیاستراتژ یزیربرنامه سیماتر. 5

 دانشجوییهای توسعة ورزش چارچوب جامع تدوین استراتژی پایانیدر مرحلة و  کنندمشخص می

ی هایر این مرحله استراتژد .گرفتعنوان یک چارچوب تحلیلی مورد استفاده قرار  دانشگاه ایالم به

1یکمی راهبردی ریزهمبه ماتریس برنا یبندشده جهت انتخاب، گزینش و اولویت ییشناسا
انتقال  1

قرار گرفت و در این  شوندهشورای راهبردی و گروه مصاحبه این ماتریس در اختیار گروهداده شدند. 

نمرۀ جذابیت هر یک از  ،همرحله هر یک از اعضا با توجه به عوامل داخلی و خارجی شناخته شد

نمرات  ةها از کلیخسپا یآورپس از جمع .تعیین نمودنده به عامل مورد بحث ها را با توجاستراتژی

به نمرات موزون  یدستیاب جهت میانگین گرفته شد. به ،عامل هر یبرا ءاعضا تککداده شده توسط ت

 ، نمرات جذابیت در ضریب اهمیتیاستراتژ جذابیت مربوط به هر یجذابیت و پس از آن نمرات نهای

 گردید. باز عوامل ضر کی هر (وزن)

( و هاو شکل جداولتوصیفی ) های آماریها از روشدر این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده

 های ارزیابی استفاده گردید.و ماتریس SPSS22افزار استنباطی )آزمون فریدمن( به کمک نرم

 

 نتایج
 یشترینبو بودند رصد آنها زن د 4/17مرد و  دهندگانپاسخ درصد 6/82های توصیفی نشان داد یافته

راد با مربوط به اف درصد ینو کمتر درصد( 5/43دکتری ) یالتمربوط به افراد با سطح تحص درصد

مربوط به  خدمت ةسابق زانیمهمچنین بیشترین  .بود درصد( 7/21کارشناسی ) یالتسطح تحص

 .بوددرصد(  8/47سال ) 10تا  5طبقة 

وریت، مأم بیانیة ،اندازچشم بیانیة تدوین به موجود، وضع بررسی از پس راهبردی مطالعات در

بدنی دانشگاه ایالم ربیتادارۀ تتوسط  موارد این .شودمی پرداخته بلندمدت اهداف های محوری وارزش

های أموریت، ارزشم بیانیة ،اندازچشم بیانیة بنابراین. بود موجود دانشگاه رسمی اسناد و در شده تدوین

  .گرفتند قرار تأیید موردتحقیق  راهبردی شورای بازبینی از بلندمدت پس اهداف محوری و

 در دانشگاه ایالم دانشجوییورزش  ها و تهدیدهای موجود توسعةها، فرصتها، ضعفقوت - 

 انشجوییدتوسعة ورزش راهبردی  های تدوین برنامةتشکیل کارگروهو  اسناد و مدارک موجودمطالعة 

تهدید  نقطة 8فرصت و  نقطة 13ضعف،  نقطة 13قوت،  نقطة 7منجر به شناسایی  در دانشگاه ایالم

 یزانم نینشان داد ب یدمنآزمون فر یجنتاگردید.  در دانشگاه ایالم دانشجوییورزش توسعة برای 

 جدولوجود دارد ) یادارموجود تفاوت معن ها و تهدیدهایها، تهدیدها، فرصتقوتیک از  هر یتاهم

 د:نمو بندیاولویت ،یترتبه از لحاظ اهم شاخص میانگینرا بر اساس  آنهاهر یک از  توانیو م (1

                                                      
1. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 
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 سواتهریک از نقاط  براینتایج آزمون فریدمن  -1جدول 

 نتیجه آزمون سطح معناداری درجات آزادی مجذور کای تعداد شاخص
 هاوجود تفاوت معنادار بین قوت 001/0 12 75/70 68 هاقوت
 هاتفاوت معنادار بین ضعفوجود  001/0 12 25/68 68 هاضعف
 هامعنادار بین فرصتتفاوت وجود  001/0 11 54/64 68 هافرصت

 هاتفاوت معنادار بین تهدیدوجود  001/0 16 96/76 68 تهدیدها
 

دانشگاه  دانشجوییورزش  وسعةبندی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای تاولویت 3و  2جدول 

 دهند:ایالم را نشان می
 

فریدمنبندی عوامل داخلی بر اساس میانگین رتبه در آزمون فهرست اولویت -2جدول   
عوامل 
 درونی

 میانگین عوامل کد
انحراف 

 معیار
میانگین 

 رتبه

ت
قوّ

ها
 

S1  علمی متخصص در گروه علوم ورزشی هیئتوجود اعضای  44/4  50/0  92/7  
S2 انشگاهورزشی در د های فوق برنامهوجود کالس  24/4  51/0  51/7  
S3 در دانشگاه وجود مرکز مشاوره و تندرستی  88/3  15/0  13/7  
S4 در دانشگاه وجود ادارۀ تربیت بدنی  69/3  15/0  89/6  

S5 
دانشگاهی، برگزاری منظم مسابقات، المپیاد درون و بین

و... هاجشنواره  
51/3  14/0  85/6  

S6  کشورکسب عناوین مختلف ورزشی در سطح منطقه و  30/3  94/1  83/6  
S7  1و ورزش  1آموزش تربیت بدنی وجود واحدهای  25/3  18/1  35/6  

ف
ضع

ها
 

W1 29/0 نامطلبوب بودن و غیر استاندارد بودن فضاهای ورزشی  85/4  19/8  
W2  دانشجوییورزش فقدان برنامه راهبردی در  69/0  46/4  98/7  
W3  ایالم دانشگاهضعف امکانات مناسب ورزشی و رفاهی در  96/0  57/4  81/7  

W4 
برنامة عدم تعهد مسئوالن دانشگاه به تدوین و اجرای 

دانشجوییورزش  جامع  
21/1  64/4  68/7  

W5 
در  ییدانشجوورزش های بودجه حذف یا ادغام ردیف

 دانشگاه
30/1  65/4  56/7  

W6 ودهای ورزشی موجضعف در عملکرد انجمن  99/0  82/4  15/7  

W7 
ای در دانشگاه عدم حمایت مالی از قهرمانان ملی و منطقه

 ایالم
95/0  14/4  48/7  

W8  های ورزشیهیئتعدم ارتباط مناسب با  98/0  11/4  44/7  
W9 های دانشجوییکمبود فضاها و سالن در خوابگاه  89/0  58/3  72/7  

W10 
گرایی در ورزش به تمرکز مدیران ورزش دانشگاه بر نتیجه

 جای فرآیندگرایی
82/0  12/3  10/7  

W11 99/0 فقدان سیستمی ثابت برای شناسایی استعدادهای ورزشی  19/3  49/6  

W12 
رسانی جهت شرکت در فقدان سیستم نظامند اطالع

های ورزشیبرنامه  
98/0  55/3  49/6  

W13 59/0 نبود دانشکدۀ تربیت بدنی  06/3  15/6  
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بندی عوامل خارجی بر اساس میانگین رتبه در آزمون فریدمنفهرست اولویت -3جدول   

عوامل 

 بیرونی
 میانگین عوامل کد

انحراف 

 معیار

میانگین 

 رتبه

رص
ف

ت
ها

 

O1 دانشجویی کثرت جمعیت جوان  48/3  31/1  78/7  

O2 دانشجوییورزش  کم هزینه بودن  57/3  10/1  27/7  

O3 
های بومی و محلی در سطح استان مندی از ورزشبهره

 ایالم
65/3  12/1  06/7  

O4 
وجود مربیان مجرب ورزشی در دانشگاه و سطح شهر 

 ایالم
40/4  07/0  58/7  

O5  60/3 گرایش بسیاری از بانوان دانشگاهی به ورزش  23/1  57/7  

رص
ف

ت
ها

 

O6 
شی مرزی بودن استان ایالم و  قابلیت ایجاد روابط ورز

 برون مرزی
69/3  98/0  51/7  

O7 
های خاص وجود تنوع اقلیمی و جغرافیایی برای رشته

 ورزشی
61/3  07/1  25/7  

O8 
 وبدنی با ادارۀ کل ورزش  همکاری نزدیک ادارۀ تربیت

 جوانان
52/3  03/1  95/6  

O9 دانشجوییورزش  نگاه حمایتی مسئولین استانی به  55/3  11/1  94/6  

O10 فرودگاه شهدای ایالم توسعة  45/3  98/0  78/6  

O11 هایجاد و توسعه فضاهای ورزشی جدید در اطراف دانشگا  50/3  14/1  62/6  

O12 های ورزشیدر برخی رشته وجود استعدادهای فراوان  44/3  99/0  58/6  

O13 های ورزشیبومی بودن برخی رشته  18/3  35/1  25/6  
ید

هد
ت

ها
 

T1  98/3 اعتیاد به دنیای مجازی و رواج سبک زندگی غیرفعال  10/1  16/8  

T2 
بیکاری و ضعف اقتصادی اکثریت دانشجویان دانشگاه 

 ایالم 
86/3  04/1  88/7  

T3 
های راهبردی در ای بر اجرای برنامهسلیقه تقدم اقدامات

 بین برخی مدیران ارشد دانشگاه
74/3  13/1  74/7  

T4 18/1 دوری دانشگاه از مرکز شهر  48/4  74/7  

T5 
کاهش تمایل دانشجویان به ورزش و نداشتن انگیزه و 

 امید در زندگی
68/3  12/1  66/7  

T6 
تجهیزات های ساخت و نگهداری اماکن و افزایش هزینه

 ورزشی
69/3  14/1  45/7  

T7 دانشگاه بودن اعتبارات فوق برنامه یناکاف  66/3  98/0  94/6  

T8 
ورزش  نبود قوانین حمایتی از حامیان مالی در حوزۀ

 دانشجویی
63/3  99/0  87/6  
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 داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی  ماتریس ارزیابی عوامل -

بی عوامل ابتدا ماتریس ارزیا دانشگاه ایالم دانشجوییتوسعة ورزش برای تعیین موقعیت راهبردی 

عوامل  داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی تهیه شد. سپس بر اساس نمره کل ماتریس ارزیابی

د. مشخص گردی دانشگاه ایالمورزش دانشجویی توسعة موقعیت راهبردی  ،داخلی و عوامل خارجی

 دهند:نشان میاین دو ماتریس را  5و  4جدول 

 
 ی عوامل داخل یابیارز سیماتر -4جدول 

 وزن(×)رتبه رتبه وزن هاها و ضعفقوت کد

S1  06/0 علمی متخصص در گروه علوم ورزشی هیئتوجود اعضای  4 24/0  

S2 
دانشگاهی، برگزاری منظم مسابقات، المپیاد درون و بین

 ها و...جشنواره
06/0 4 24/0 

S3 02/0 4 50/0 برنامه ورزشی در دانشگاه های فوقوجود کالس 

S4 20/0 4 05/0 کسب عناوین مختلف ورزشی در سطح منطقه و کشور 

S5 20/0 4 05/0 در دانشگاه وجود ادارۀ تربیت بدنی 

S6 20/0 4 50/0 وجود مرکز مشاوره و تندرستی در دانشگاه 

S7  12/0 3 04/0 1و ورزش  1وجود واحدهای آموزش تربیت بدنی 

W1 05/0 نامطلبوب بودن و غیر استاندارد بودن فضاهای ورزشی  1 05/0  

W2  دانشجوییفقدان برنامه راهبردی در ورزش  05/0  1 05/0  

W3 های بودجه ورزش تربیتی در دانشگاهحذف یا ادغام ردیف  05/0  1 05/0  

W4  ایالم دانشگاهضعف امکانات مناسب ورزشی و رفاهی در  05/0  1 05/0  

W5 های دانشجوییکمبود فضاها و سالن در خوابگاه  05/0  1 05/0  

W6 
های رسانی جهت شرکت در برنامهاطالعفقدان سیستم نظامند 

 ورزشی
04/0  2 08/0  

W7 
ع عدم تعهد مسئوالن دانشگاه به تدوین و اجرای برنامة جام

 ورزش دانشجویی
04/0  2 08/0  

W8  های ورزشیهیئتعدم ارتباط مناسب با  05/0  2 10/0  

W9 05/0 فقدان سیستمی ثابت برای شناسایی استعدادهای ورزشی  2 10/0  

W10 های ورزشی موجودضعف در عملکرد انجمن  05/0  2 10/0  

W11 ای در دانشگاه ایالمعدم حمایت مالی از قهرمانان ملی و منطقه  05/0  2 10/0  

W12 
ورزش به جای گرایی در تمرکز مدیران ورزش دانشگاه بر نتیجه

 فرآیندگرایی
05/0  2 10/0  

W13 06/0 نبود دانشکدۀ تربیت بدنی  2 12/0  

 ∑=  43/2  ∑= 1 عوامل داخلینمرۀ جمع کل 
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 ماتریس ایینه نمره رتبه، و اهمیت ضریب تخصیص با شود،می مشاهده 4 جدول در که طورهمان

که کمتر است  43/2اخلی د عوامل ماتریس نمرات مجموع داد نشان دست آمد. نتایجبه داخلی عوامل

ها قرار ضعف در منطقة دانشگاه ایالم دانشجویی ورزش توسعة که است آن از حاکی و است 50/2از 

 دارد.
 عوامل خارجی  یابیارز سیماتر -5جدول 

 وزن(×)رتبه رتبه وزن ها و تهدیدهافرصت کد

O1  ورزش دانشجویینگاه حمایتی مسئولین استانی به  06/0  4 24/0  
O2 فضاهای ورزشی جدید در اطراف دانشگاه ایجاد و توسعة  05/0  4 20/0  
O3 استان همکاری نزدیک ادارۀ تربیت بدنی با ادارۀ کل ورزش و جوانان  06/0  3 18/0  
O4 06/0 وجود مربیان مجرب ورزشی در دانشگاه و سطح شهر ایالم  3 18/0  
O5 دانشجویی کثرت جمعیت جوان  04/0  4 16/0  
O6  04/0 گرایش بسیاری از بانوان دانشگاهی به ورزش  4 16/0  
O7 رزیمرزی بودن استان ایالم و قابلیت ایجاد روابط ورزشی برون م  05/0  3 15/0  
O8 های خاص ورزشیوجود تنوع اقلیمی و جغرافیایی برای رشته  05/0  3 15/0  
O9  ورزش دانشجوییکم هزینه بودن  05/0  3 15/0  

O10 15/0 3 05/0 های ورزشیوجود استعدادهای فراوان در برخی رشته 
O11 04/0 توسعه فرودگاه شهدای ایالم  3 12/0  
O12 های بومی و محلی در سطح استان ایالممندی از ورزشبهره  04/0  3 12/0  
O13 12/0 3 04/0 یورزش یهارشته یبودن برخ یبوم 

T1  04/0 اعتیاد به دنیای مجازی و رواج سبک زندگی غیرفعال  1 04/0  

T2  ورزش دانشجویینبود قوانین حمایتی از حامیان مالی در حوزۀ  05/0  1 05/0  

T3  05/0 بیکاری و ضعف اقتصادی اکثریت دانشجویان دانشگاه ایالم  1 05/0  

T4 
برخی  در بینهای راهبردی ای بر اجرای برنامهتقدم اقدامات سلیقه

 مدیران دانشگاه
05/0  1 05/0  

T5 
کاهش تمایل دانشجویان به ورزش و نداشتن انگیزه و امید در 

 زندگی
06/0  1 06/0  

T6 04/0 دوری دانشگاه از مرکز شهر  2 08/0  

T7 
ی در عدم الزام دولت و دانشگاه در ارائة خدمات فوق برنامه ورزش

 محیط دانشگاه
04/0  2 08/0  

T8 های ساخت و  نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشیهزینه افزایش  04/0  2 08/0  

 = ∑ 57/2  ∑ = 1 جمع کل نمرۀ عوامل خارجی

 

 ماتریس نهایی نمره رتبه، و اهمیت ضریب تخصیص با شود،می مشاهده 5 جدول در که طورهمان

که است  57/2خارجی  عوامل ماتریس نمرات مجموع داد نشان دست آمد. نتایجبه خارجی عوامل
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ها در منطقه فرصتدانشگاه ایالم  دانشجوییتوسعة ورزش  که است آن از حاکی و است 50/2 بیشتر از

 قرار دارد.

 دانشگاه ایالم دانشجوییتوسعة ورزش  موقعیت راهبردی -

در این  .دش استفاده خارجی و داخلی ماتریس از خارجی و داخلی عوامل همزمان تحلیل و تجزیه برای

 مجموعع با استفاده از محل تقاطدانشگاه ایالم  دانشجوییتوسعة ورزش موقعیت راهبردی ماتریس 

در وضعیت  (57/2عوامل خارجی )ای رتبهوزن  مجموع و( 43/2)عوامل داخلی  ایرتبه وزن

. ها بر تهدیدها داردفرصتها و ها بر قوتنشان از غلبه ضعفو ( 1قرار دارد )شکل  کارانهمحافظه

هبود بخشیدن نقاط ضعف داخلی با )ب یا ثبات کارانههای محافظهبایستی از استراتژی بنابراین

 های موجود( استفاده شود:برداری از فرصتبهره
 

 
 بر اساس نمره نهائی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی موقعیت راهبردی -1 شکل

 

 مدانشگاه ایال دانشجوییتوسعة ورزش های تعیین استراتژی -
موقعیت راهبردی خود بر اساس نمرۀ نهائی ماتریس به  توجهها راهبردهای خود را با معموالً سازمان

انتخاب یا تدافعی  کارانهتهاجمی، رقابتی، محافظهیکی از راهبردهای  ،ارزیابی عوامل داخلی و خارجی
)جاسبی،  های مجاور نیز انتخاب شوندتواند از خانهمیبا این وجود راهبردهای سازمان  .کنندمی

 شناسایی خارجی و داخلی عوامل توجه به با مقایسه، و تطبیق مرحله در راستا در همین(. 2008

 4 شامل استراتژی 17 مجموع در راهبردی، شورای نهایی تصویب و سوات تحلیل اساس بر شده و



 1399 تابستان، 19، شماره 8تی، دوره پژوهش در ورزش تربی                                                                   54

توسعة  برای تدافعی استراتژی 3 و کارانهمحافظه استراتژی 5 ، رقابتی استراتژی 5 ، تهاجمی استراتژی
 :(6)جدول شد تدوین دانشگاه ایالم دانشجوییورزش 

 

 دانشگاه ایالم دانشجوییة ورزش توسع ماتریس سوات -6جدول 

  
                              IFE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFE 

 (S) نقاط قوت
S1 هیئت یوجود اعضا 
متخصص در گروه  یعلم

 یبرگزار S2ی؛ علوم ورزش
 ادیمنظم مسابقات، المپ

 ،یدانشگاهنیدرون و ب
 وجود S3؛ ...ها وجشنواره

فوق برنامه  یهاکالس
 S4؛ در دانشگاه یورزش
مختلف  نیعناو کسب
در سطح منطقه و  یورزش
 ۀادار وجود S5؛ کشور

؛ در دانشگاه یبدن تیترب
S6 مرکز مشاوره و  وجود

 S7؛ در دانشگاه یتندرست
آموزش  یواحدها وجود

 .1و ورزش  1 یبدن تیترب

 (Wنقاط ضعف )
W1  نامطلبوب بودن و غیر استاندارد بودن فضاهای

ر ورزش فقدان برنامه راهبردی د W2؛ ورزشی
های بودجه ورزش ادغام ردیفحذف یا  W3؛ دانشجویی
ضعف امکانات مناسب  W4 ؛در دانشگاه دانشجویی

کمبود فضاها و  W5 ؛المیدر دانشگاه ا یو رفاه یورزش
فقدان سیستم  W6؛ های دانشجوییسالن در خوابگاه

؛ های ورزشیرسانی جهت شرکت در برنامهاطالعنظامند 
W7 یو اجرا نیعدم تعهد مسئوالن دانشگاه به تدو 
ارتباط مناسب  عدم W8؛ دانشجوییجامع ورزش  ةبرنام

سیستمی ثابت برای فقدان  W9؛ های ورزشیهیئتبا 
ضعف در عملکرد  W10؛ شناسایی استعدادهای ورزشی

از  یمال تیعدم حما W11 ؛های ورزشی موجودانجمن
تمرکز  W12 ؛المیدر دانشگاه ا یاو منطقه یقهرمانان مل

 یدر ورزش به جا ییگراجهیورزش دانشگاه بر نت رانیمد
 .نبود دانشکدۀ تربیت بدنیW13 یی؛ ندگرایفرآ

 (Oها )فرصت
O1 نیمسئول یتینگاه حما 
؛ دانشجوییبه ورزش  یاستان
O2 یو توسعة فضاها جادیا 
در اطراف  دیجد یورزش

 کینزد یهمکار O3؛ دانشگاه
با ادارۀ کل  یبدن تیادارۀ ترب

 O4 ؛ورزش و جوانان استان
در  یمجرب ورزش انیمرب وجود

  O5 ؛المیدانشگاه و سطح شهر ا
جوان  تیکثرت جمع

 یاریبس شیگرا O6یی؛ دانشجو
؛ به ورزش یاز بانوان دانشگاه

O7 و  المیبودن استان ا یمرز
برون  یروابط ورزش جادیا قابلیت

و  یمیوجود تنوع اقل O8ی؛ مرز
خاص  یهارشته جغرافیایی برای

 ی؛ورزش

 SOراهبردهای 
گیری از مدیران بهره. 1

متخصص در ادارۀ 
 ,S1, S2     :بدنیتربیت

S3, S5, S6, O1, O3, 
O5, O7, O10.         2 .

تبلیغ و تحکیم برند ورزشی 
 : دانشگاه

S2, S4, S6, O1, O7, 
O12.  

با  ورزش فرهنگ تقویت .3
اولویت دختران 

 ,S2, S3, S4دانشجو

O1, O2, O3, O4, O5, 
O6, O10, O12.      

 WOراهبردهای 
 های ورزشیهای سایر سازمانمندی از پتانسیل. بهره1

 ,W1, W4, W5, W13, O1, O2, O3 :استان

O5, O6, O7, O13.                    
های ورزشی دانشگاه ایالم: زیرساخت ارتقأ. احداث و 2

W1, W4, W5, W13, O1, O2, O3, O5, O7, 
O10.                                                   

برنامه راهبردی ورزش  طراحی، تدوین و اجرای. 3
 ,W2, W4, W7, W10, W12: دانشحویی

O1,O4, O5, O6, O7, O10. 
ی ورزشی در جهت میزبانی مسابقات و المپیادها .4

 ,W11, W12, W8, O1: توسعة ورزش دانشجویی

O2, O3, O4, O5, O7, O8, O11.               5 .
ورزش  ةجهت توسع یعیطب یاز فضاها یریگبهره

 ,W1, W4, W5, O3, O5, O6, O8دانشجویی: 

O12.                                                      
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 توسعة ورزش دانشجویی دانشگاه ایالم ماتریس سوات -6جدول ادامة 

O9  کم هزینه بودن ورزش
 وجود O10دانشجویی؛ 

 یفراوان در برخ یاستعدادها
توسعه  O11ی؛ ورزش یهارشته

 O12؛ المیا یشهدافرودگاه 
و  یبوم یهااز ورزش یمندبهره
در سطح استان  یمحل

 یبودن برخ یبوم  O13؛المیا
 یورزش یهارشته

استخدام نخبگان و 
استعدادهای ورزشی 
دانشگاه در راستای افزایش 

 نیروی انسانی متخصص:
S2, S3,  S5, S6, S7, 
O1, O4, O5, O6, 
O7, O10. 

 

 

 (Tتهدیدها )
T1 و  یمجاز یایبه دن ادیاعت

 T2؛ رفعالیغ یرواج سبک زندگ
 انیاز حام یتیحما نینبود قوان

دانشجویی؛ ورزش  ۀدر حوز یمال
T3 یو ضعف اقتصاد یکاریب 
دانشگاه  انیدانشجو تیاکثر

تقدم اقدامات  T4ایالم؛ 
 یهابرنامه یبر اجرا یاقهیسل

 رانیمد یبرخ نیدر ب یراهبرد
 لیکاهش تما T5 ؛دانشگاه
به ورزش و نداشتن  انیدانشجو

 T6ی؛ در زندگ دیو ام زهیانگ
 ؛ دوری دانشگاه از مرکز شهر

T7  عدم الزام دولت و دانشگاه
خدمات فوق برنامه  ةدر ارائ

؛     دانشگاه طیدر مح یورزش
T8 ساخت و   یهانهیهز شیافزا

 زاتیاماکن و تجه ینگهدار
 ی.ورزش

 STراهبردهای  
. ترویج و تبلیغ ورزش 1

همگانی با  همکاری 
 های زیربط: سازمان

S2, S3, S4, S5, S6, 
T1.                  

حمایت و تقدیر از .2
دانشجویان ورزشکار 

 ,S2, S4, T1آور:    مدال

T2, T5.      
های گزاری جشنواره. بر3

درون دانشگاهی و درون 
 ,S1, S2, S3خوابگاهی: 

S5, S6, T1, T3, T5, 
T6.       4 .بخشی کیفیت

 1به واحدهای تربیت بدنی 
 دانشجویان: 1و ورزش 

S1, S3, S5, S6, S7, 
T1, T5, T6.            5 .

 فراهم کردن شرایط شرکت
مدیران بلندپایة دانشگاه در 

   ,S1, S2, S6ورزش:      

T1, T4, T6.                 

 WTی راهبردها
دانشگاه  بدنی . اصالح ساختار  مدیریتی ادارۀ تربیت1

 ,W2, W3, W6, W7, W8, W9, W12ایالم: 

T2, T4, T7 . 
3.   

تعامل مناسب با فدراسیون ورزش دانشگاهی برقراری . 2
 و ادارۀ کل تربیت بدنی وزارت علوم:

W6, W8, W10, T4, T7. 
ای . حفظ و ارتقأ تعامالت درون و برون سازمانی بر3

 ,W1, W3, W4, W5توسعة ورزش دانشجویی:

W8, T2, T4, T6.                                            
 

 

 ریزی استراتژیک کمیماتریس برنامه از استفاده با راهبردها ارزیابی -

 مشخص راهبردها نسبی جذابیت آن با که است تحلیلی روشی استراتژیک کمی ریزیهبرنامماتریس 

 و داخلی ارزیابی عوامل ماتریس نتیجة از کمی راهبردی ریزیبرنامه ماتریس تهیة شود. برایمی

 عمدۀ تهدیدهای و هافرصت ابتدا روش این در .شودمی استفادهسوات  و نتیجة ماتریس خارجی

 شده، نوشته کمی ریزیماتریس برنامه راست سمت ستون در داخلی ضعف و قوت نقاط خارجی،

 یا وزن دارند، عمده نقش موفقیت سازمان در که خارجی و داخلی عوامل این از هریک به سپس

 خارجی و داخلی عوامل ارزیابی های ماتریسضریبهمان  درست هاضریب شود. اینمی داده ضریب
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 تعیین برای .شودمی نوشته سواتماتریس  از شده تعیین ماتریس، راهبردهای باالی ردیف در .هستند

 و کرد بررسی دارند، عمده سازمان نقش موفقیت در که را خارجی و داخلی عوامل باید جذابیت نمرۀ

 نقش راهبردها گزینش در عامل آیا این که کرد مطرح را پرسش این آنها از هریک مورد در سپس

 را راهبردها کلیدی عامل این به توجه باید با آنگاه باشد، «آری»پرسش این به پاسخ اگر دارد؟ عمده

 نمرۀ .شود مشخص راهبردها سایر به نسبت یک راهبرد نسبی اهمیت که طوریبه کرد مقایسه هم با

 :است شکل این به جذابیت

 . جذاب بسیار  4 =و معقول جذابیت دارای  3 =جذاب، حدی تا  2 =جذابیت، بدون  1=

 این عامل راهبردها انتخاب فرآیند در که است این دهندۀنشان ست،ا «نه» باال پرسش به پاسخ اگر

 نمرۀ جذابیت عامل این به نباید صورت آن در که راهبرد( ندارد موقعیت نظر )از مهمی نقش هیچ

 در که ضریب صورت این به؛ شودمی محاسبه جذابیت هاینمره جمع مرحلة بعدی در .شود داده

 از یک نسبی هر جذابیت دهندۀنشان جذابیت هاینمره جمع .شودمی ضرب جذابیت هاینمره

 جمع قدر هر .آیدمی دستبه مربوطه خارجی و داخلی عوامل اثر به توجه با تنها که است راهبردها

 مجموع نهایت در .خواهد بود بیشتری جذابیت دارای بحث مورد راهبرد باشد، بیشتر جذابیت هاینمره

 .شودمی محاسبه کمی ماتریس هایستون از یک هر جذابیت هاینمره

قرار  یبا عنایت به چهار دسته استراتژ. تهیه شد ریزی استراتژیک کمیماتریس برنامه یدر گام بعد

 یریزدر ماتریس برنامه خابنتو ا یبارا جهت ارزی ییهای، آن دسته از استراتژفته در ماتریس سواتگر

و  یداخل یاچهارخانهماتریس  تعیین شده در ةکه مربوط به منطق کنیمانتخاب می یکم راهبردی

 کارانهمحافظه یاهیاستراتژفقط دانشگاه ایالم  توسعة ورزش دانشجویی یبرا ؛ بنابراینباشند یخارج

 :(8و  7)جدول  شوندیانتخاب م
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 عوامل داخلی  ریزی استراتژیک کمیماتریس برنامه -7جدول 

 استراتژی

 

 

 عوامل

 داخلی  

 

ت
میّ

اه
ب 

ری
ض

 
ن(

وز
(

 

 (:1استراتژی)

مندی از بهره

های پتانسیل

سایر 

های سازمان

 ورزشی استان

 :(2استراژی)

 ارتقأاحداث و 

های زیرساخت

ورزشی دانشگاه 

 ایالم

 

 (:3استراژی)

طراحی، تدوین 

برنامه  و اجرای

راهبردی ورزش 

 دانشجویی

 (:4استراژی)

میزبانی 

مسابقات و 

المپیادهای 

ورزشی در 

جهت توسعة 

ورزش 

 دانشجویی

 (:5استراژی)

از  یریگبهره

 یعیطب یفضاها

 ةجهت توسع

ورزش 

 دانشجویی

ره 
نم

ت
ابی

جذ
ره 

نم
ع 

جم
 

ه  
مر

ن

ت
ابی

جذ
ره 

نم
ع 

جم
 

ره 
نم

ت
ابی

جذ
ره 

نم
ع 

جم
 

ره 
نم

ت
ابی

جذ
ره 

نم
ع 

جم
 

ره 
نم

ت
ابی

جذ
ره 

نم
ع 

جم
 

 هاقوت

S1 06/0  3 18/0 3 18/0 4 24/0 4 24/0 2 12/0 

S2 06/0  3 18/0 3 18/0 3 18/0 4 24/0 3 18/0 

S3 05/0  3 15/0 4 20/0 4 20/0 3 15/0 4 20/0 

S4 05/0  2 10/0 4 20/0 3 15/0 4 20/0 1 05/0 

S5 50/0  3 15/0 3 15/0 4 20/0 4 20/0 1 05/0 

S6 50/0  2 10/0 2 10/0 2 10/0 2 10/0 1 05/0 

S7 40/0  1 04/0 3 12/0 2 08/0 1 04/0 1 04/0 

 هاضعف

W1 05/0  4 20/0 4 20/0 3 15/0 4 20/0 4 2/0 

W2 50/0  1 05/0 3 15/0 4 20/0 3 15/0 2 10/0 

W3 05/0  1 05/0 2 10/0 3 15/0 3 15/0 1 05/0 

W4 05/0  1 05/0 4 20/0 2 10/0 4 20/0 3 15/0 

W5 05/0  3 15/0 4 20/0 2 10/0 4 20/0 4 20/0 

W6 40/0  1 04/0 3 12/0 1 04/0 1 04/0 1 04/0 

W7 04/0  1 04/0 2 08/0 4 16/0 2 08/0 2 08/0 

W8 05/0  1 04/0 1 05/0 2 10/0 2 10/0 1 05/0 

W9 50/0  2 10/0 2 10/0 2 10/0 1 05/0 1 05/0 

W10 05/0  1 05/0 1 05/0 1 05/0 3 15/0 3 15/0 

W11 05/0  2 10/0 2 10/0 2 10/0 2 10/0 1 05/0 

W12 05/0  1 05/0 2 10/0 3 15/0 2 10/0 2 10/0 

W13 06/0  3 18/0 3 18/0 2 12/0 2 12/0 1 06/0 

 79/1  81/2  67/2  76/2  00/2  1 مجموع
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 عوامل خارجی  ریزی استراتژیک کمیماتریس برنامه -8جدول 

 استراتژی

 

 

 عوامل

   خارجی

 

ن(
وز

ت )
میّ

اه
ب 

ری
ض

 

 (:1استراتژی)

مندی از بهره

های پتانسیل

سایر 

های سازمان

 ورزشی استان

(: 2استراژی)

 ارتقأاحداث و 

های زیرساخت

ورزشی 

 دانشگاه ایالم

 

 (:3استراژی)

طراحی، تدوین 

برنامه  و اجرای

راهبردی 

ورزش 

 دانشجویی

(: 4استراژی)

میزبانی 

مسابقات و 

المپیادهای 

ورزشی در 

جهت توسعة 

ورزش 

 دانشجویی

 (:5استراژی)

از  یریگبهره

 یعیطب یفضاها

 ةجهت توسع

ورزش 

 دانشجویی

ره 
نم

ت
ابی

جذ
ره 

نم
ع 

جم
 

ه  
مر

ن

ت
ابی

جذ
ره 

نم
ع 

جم
 

ره 
نم

ت
ابی

جذ
ره 

نم
ع 

جم
 

ره 
نم

ت
ابی

جذ
ره 

نم
ع 

جم
 

ره 
نم

ت
ابی

جذ
ره 

نم
ع 

جم
 

 هافرصت

O1 06/0  3 18/0 4 24/0 4 24/0 4 24/0 2 12/0 

O2 50/0  2 10/0 4 20/0 2 10/0 4 20/0 1 05/0 

O3 60/0  3 18/0 3 18/0 3 18/0 3 18/0 1 06/0 

O4 60/0  1 06/0 2 12/0 2 12/0 2 12/0 1 06/0 

O5 04/0  3 12/0 3 12/0 4 16/0 3 12/0 4 16/0 

O6 40/0  2 08/0 4 16/0 3 12/0 2 08/0 4 16/0 

O7 50/0  1 05/0 3 15/0 3 15/0 4 20/0 3 15/0 

O8 05/0  1 05/0 2 10/0 1 05/0 4 20/0 4 20/0 

O9 05/0  1 05/0 2 10/0 1 05/0 3 15/0 2 10/0 

O10 05/0  2 10/0 2 10/0 3 15/0 2 10/0 1 05/0 

O11 04/0  1 04/0 1 04/0 1 04/0 3 12/0 1 04/0 

O12 04/0  1 04/0 2 08/0 2 08/0 3 12/0 4 16/0 

O13 04/0  2 08/0 2 08/0 2 08/0 3 12/0  3 12/0 

 هاتهدید

T1 04/0  4 16/0 3 12/0 4 16/0 1 04/0 3 12/0 

T2 50/0  2 10/0 3 15/0 2 10/0 3 15/0 2 10/0 

T3 05/0  1 05/0 2 10/0 2 10/0 1 05/0 1 05/0 

T4 05/0  2 10/0 3 15/0 4 20/0 2 10/0 1 05/0 

T5 06/0  2 12/0 1 06/0 2 12/0 1 06/0 3 18/0 

T6 04/0  3 12/0 4 16/0 3 12/0 2 08/0 3 12/0 

T7 04/0  3 12/0 4 16/0 4 16/0 2 08/0 2 08/0 

T8 04/0  3 12/0 4 16/0 2 08/0 1 04/0 3 12/0 

 25/2  55/2  56/2  73/2  02/2  1 مجموع
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 ریزی استراتژیک کمی کارانه بر اساس ماتریس برنامههای محافظهاستراتژی بندیاولویت -9 جدول

 هااستراتژی

نمرۀ مجموع 

عوامل جذابیت

 داخلی

نمرۀ مجموع 

جذابیت عوامل 

 خارجی

 رتبه میانگین 

 1 74/2 73/2 76/2 های ورزشی دانشگاه ایالمزیرساخت ارتقأاحداث و 

میزبانی مسابقات و المپیادهای ورزشی در جهت توسعة 

 دانشجوییورزش 
81/2 55/2 68/2 2 

 3 61/2 56/2 67/2 دانشجوییبرنامه راهبردی ورزش  طراحی، تدوین و اجرای

 4 02/2 25/2 79/1    دانشجوییورزش  ةجهت توسع یعیطب یاز فضاها یریگبهره

 5 01/2 02/2 00/2 های ورزشی استانهای سایر سازمانمندی از پتانسیلبهره

 

کمی،  یکاستراتژ یریزدر ماتریس برنامهکارانه ی محافظههایتراتژسا تنگین نمراابر اساس ارزیابی می

. انتخاب شد یعنوان بهترین استراتژ به های ورزشی دانشگاه ایالمزیرساخت ارتقأاحداث و  یاستراتژ

  آمده است. 9ها در جدول بندی سایر استراتژیرتبه
 

 گیریبحث و نتیجه
انجام شد.  دانشگاه ایالمدر  ییدانشجوورزش  ف تدوین برنامة راهبردی جهت توسعةاین پژوهش با هد

با استفاده از محل تقاطع  دانشگاه ایالمدر یی دانشجوورزش  موقعیت راهبردی توسعةنتایج نشان داد 

در وضعیت  (75/2عوامل خارجی )ای رتبهوزن  مجموع و( 34/2)عوامل داخلی  ایرتبه وزن مجموع

از لحاظ عوامل  دانشگاه ایالمدر یی دانشجوورزش  دهدکه نشان می (1قرار دارد )شکل  کارانهمحافظه

 یاز راهبردها یستیبا ؛ بنابرایناستفرصت  یدارا یرونیضعف و از لحاظ عوامل ب یدارا یدرون

قرار گرفتن در این جایگاه همچنین . دیاستفاده نما یدرون تیو حما یکارانه، شامل نگهدارمحافظه

 یهایاستراتژ یبر اجرا رارکز خود باید تم المیدانشگاه ادر یی دانشجوورزش است که  یبدین معن

 یتدوین شده در نواح یهایهم به استراتژ یاین سازمان باید نگاه؛ هرچند قرار دهد کارانهمحافظه

-در مقایسه با پژوهش راه یابد. یتهاجم یهایسازد که به استراتژ ایّرا مه یو شرایطباشد دیگر داشته 

( وضعیت استراتژیک کمیتة ملی المپیک را در 2009)همکاران و  خسروی زاده ،های انجام شده

 نور پیام دانشگاه بدنی تربیت کل ادارۀ دانشجویی ورزش ( جایگاه2013گودرزی )؛ تهاجمیموقعیت 

( جایگاه ورزش دانشجویی دانشگاه شاهرود را 2015رمضانی، اندام و آقایی )موقعیت تهاجمی؛  در را

 های دانشگاهی( موقعیت استراتژیک فدراسیون ملی ورزش2011) و همکاران یدیحمدر موقعیت تدافعی؛ 

در دانشگاه  دانشجوییورزش موقعیت راهبردی  (2018عابدی ) ؛کارانهدر وضعیت محافظهایران را 

وضعیت راهبردی  (2019نژاد و همکاران )رمضانی ؛رقابتیدر منطقه را های نوین آمل تخصصی فناوری
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راهبردی استعدادیابی در ورزش  ( وضعیت2018) زادسر ؛تدافعیفوتبال استان گیالن را در منطقة 

( موقعیت راهبردی 2018زاده و وحدانی )محرم و کارانهمحافظهدر منطقه را قهرمانی استان فارس 

های از استراتژی نشان دادند و کارانهمحافظهدانشگاه محقق اردبیلی را در منطقه  دانشجوییورزش 

  نمودند. استفاده مناسب با موقعیت خود

 هیئت یوجود اعضا به ترتیب شاملِیی دانشجوورزش  برای توسعة دانشگاه ایالمهای قوتمهمترین 

 ،یدانشگاهنیدرون و ب ادیمنظم مسابقات، المپ یبرگزاری، متخصص در گروه علوم ورزش یعلم

در  یمختلف ورزش نیعناو کسب، در دانشگاه یفوق برنامه ورزش یهاکالس وجود، ...ها وجشنواره

 ( وجود2011حمیدی و همکاران ) .است در دانشگاه یبدن تیترب ۀادار وجود و سطح منطقه و کشور

نقطة قوت ورزش دانشجویی  مهمترینها را دانشگاه ورزش در تجربه با و متخصص کیفی، نیروهای

نور را  پیام دانشگاه ساختار در بدنی تربیت کل ادارۀ وجود( 2013ج.ا. ایران عنوان کردند. گودرزی )

( 2015رمضانی، اندام و آقایی ) نقاط قوت ورزش دانشجویی دانشگاه پیام نور عنوان نمود. مهمتریناز 

نقاط قوت توسعة ورزش دانشجویی  مهمترینهای ورزشی را از تعدد برگزاری مسابقات و جشنواره

( برگزاری مسابقات 2016)مقامی و بنسبردی ، خبیری، قائمسجادیدانشگاه شاهرود عنوان کردند. 

فدراسیون شطرنج ایران عنوان نمودند.  نقاط قوت توسعة مهمترینتلف را از های سنی مخمنظم در رده

 بدنیامور تربیت در متخصص علمی هیئت اعضای از گیریبهره( بر نقش 2018زاده و وحدانی )محرم

( 2018و همکاران ) 1ویلِمعنوان یک نقطة قوت تأکید نمودند.  دانشگاه محقق اردبیلی به ورزش و

بنابراین کند. همگانی عنوان میتوسعة ورزش های ورزشی را نقطة قوتی بزرگ برای وجود انجمن

 ةبرنام یهالفهؤم ریسا یبرا آنهاها را حفظ و از اثرات قوت نیا دیتالش نما یستیبا المیدانشگاه ا

 .دیخود استفاده نما یراهبرد

دانشجویی، فقدان برنامه راهبردی در ورزش ، نامطلبوب بودن و غیر استاندارد بودن فضاهای ورزشی

های خوابگاهکمبود فضاها و سالن در ، در دانشگاه دانشجوییهای بودجه ورزش حذف یا ادغام ردیف

فقدان ، دانشجوییجامع ورزش  ةبرنام یو اجرا نیعدم تعهد مسئوالن دانشگاه به تدو، دانشجویی

عدم ، های ورزشی موجودضعف در عملکرد انجمن، سیستمی ثابت برای شناسایی استعدادهای ورزشی

دانشگاه بر ورزش  رانیتمرکز مد و المیدر دانشگاه ا یاو منطقه یاز قهرمانان مل یمال تیحما

توسعة ورزش برای  دانشگاه ایالمهای ضعف مهمتریناز یی ندگرایفرآ یدر ورزش به جا ییگراجهینت

 اصلیدانشجویی را از نقاط ضعف  ورزش فعال هایانجمن فقدان( 2013گودرزی ) .هستند دانشجویی

( ساختار نامناسب ورزش 2017منافی و همکاران )در ورزش دانشجویی دانشگاه پیام نور ذکر کردند. 

 میرزازاده و شجیعدانشجویی کشور را مانعی بزرگ در مسیر پیشرفت ورزش دانشجویی عنوان نمودند. 

                                                      
1. Willem 
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تربیتی توسعة ورزش مانع  مهمترینرا دانشجویی  ورزش أارتق جهت در ریزیبرنامه عدم( 2016)

ها و به سیاست( عدم توجه 2018گیلیواری )عنوان نمودند. مکدانشگاه فردوسی مشهد 

با توجه به این  های شهری را از نقاط ضعف توسعه فیزیکی ورزش شهرها عنوان نمودند.ریزیبرنامه

را به  آنها یو حت دیو برطرف نما دهد ها را کاهشضعف نیتالش کند که ا دیبا المی، دانشگاه انتایج

 برنامه کاهش دهد. یهالفهؤم ریسا یرا رو آنها یو اثرات منف دینما لیقوت تبد ةنقط

 یتینگاه حما شاملِ دانشگاه ایالمدر  دانشجوییورزش  های فراروی توسعةفرصت مهمترینبرخی از 

 وجود ،در اطراف دانشگاه دیجد یورزش یو توسعة فضاها جادیا ،دانشجوییبه ورزش  یاستان نیمسئول

 یاریبس شیگرایی، جوان دانشجو تیکثرت جمع ،المیدر دانشگاه و سطح شهر ا یمجرب ورزش انیمرب

وجود ی، برون مرز یروابط ورزش جادیا و قابلیت المیبودن استان ا یمرز، به ورزش یاز بانوان دانشگاه

 وجودی، کم هزینه بودن ورزش دانشجویی، خاص ورزش یهارشته جغرافیایی برایو  یمیتنوع اقل

حمیدی و . هستند المیا یفرودگاه شهداتوسعه ی، ورزش یهارشته یفراوان در برخ یاستعدادها

دانشگاهی را  و دانشجویی ورزش به هارؤسای دانشگاه و کشور مسئوالن مثبت ( دید2011همکاران )

 اختیار در( 2013گودرزی ) دانشجویی ج.ا. ایران عنوان کردند.توسعة ورزش های فرصت مهمتریناز 

توسعة ورزش بها برای متفاوت را فرصتی گران سنی هایدامنه در دانشجویی کثیر جمعیت داشتن

 نوجوانان و جوانان وجود( 2019)مسلمی، غفرانی و صابری کند. دانشجویی دانشگاه پیام نور عنوان می

های نظیر برای توسعه ورزشفرصتی کم سنتی را بومی هایورزش به کرمان استان مندعالقه و مستعد

 آموزی بهدانشدانشجویی و ( بر ورزش 2019پور )صالحیبومی سنتی کرمان برشمردند. رضایی و 

نشان  بخش از نتایجاین طور که همانتأکید کردند.  ة ورزش کشورعنوان فرصتی بزرگ برای توسع

که با  استبرخوردار  یاریمطلوب و بس یهااز فرصت المیدانشگاه ا دانشجوییورزش  دهدیم

و به رفع  کند ها استفادهاز حداکثر فرصت تواندیموجود م یهامناسب و با استفاده از قوت یزیربرنامه

 .کمک نماید هادیبردن تهد انینقاط ضعف و از م

 ادیاعت شاملِ  دانشگاه ایالمدر  دانشجوییورزش  تهدیدهای فراروی توسعة مهمترینهمچنین برخی از 

ورزش  ۀدر حوز یمال انیاز حام یتیحما نینبود قوان، رفعالیغ یو رواج سبک زندگ یمجاز یایبه دن

بر  یاقهیتقدم اقدامات سلدانشگاه ایالم،  انیدانشجو تیاکثر یو ضعف اقتصاد یکاریب، دانشجویی

به ورزش و  انیدانشجو لیکاهش تما، دانشگاه ارشد رانیمد یبرخ نیدر ب یراهبرد یهابرنامه یاجرا

 یساخت و نگهدار یهانهیهز شیافزاو  دوری دانشگاه از مرکز شهر ی،در زندگ دیو ام زهینداشتن انگ

 ورزش بر حاکم اقتصادی نامطلوب شرایط( 2016میرزازاده و شجیع ). استی ورزش زاتیاماکن و تجه

منافی و دانشگاه فردوسی مشهد عنوان نمودند.  دانشجوییتهدید توسعة ورزش  مهمترینرا کشور 

 و برنامه توسط سازمان دانشجوییتوسعة ورزش های شاخص شدن گرفته نادیده( 2017همکاران )
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، رضایی صوفیوزارت ورزش و جوانان را تهدیدی برای ورزش دانشگاهی کشور دانستند.  و بودجه

قهرمانی را تهدیدی جدی  ورزش در ناکارآمد و نامناسب ورزشی بازاریابی( 2017و شعبانی ) فراهانی

( کمبود منابع و وابستگی 2018هامبریک و همکاران )برای این بخش از ورزش ایران عنوان کردند. 

بر اساس  های ورزشی عنوان کردند.تهدیدهای توسعه سازمان مهمترینهای دیگر را از به سازمان

تالش  دهایتهد نیش اثرات اکاه یبرا یستیبا المیدانشگاه ا رسدی، به نظر مذکر شده تهدیدهای

پژوهش،  نیشده در ا ییشناسا یرونیب یهاو فرصت یدرون یهااز قوت تواندیراستا م نی. در ادینما

 .دیمنظور استفاده نما نیا یبرا

ی ماتریس یبر اساس نمرۀ نهاو موقعیت راهبردی خود به  توجهها راهبردهای خود را با معموالً سازمان

انتخاب  را تدافعییا  کارانهمحافظه، رقابتی، تهاجمییکی از راهبردهای  ،داخلی و خارجیارزیابی عوامل 

راهبردهای بنابراین با توجه به موقعیت راهبردی توسعة ورزش دانشجویی دانشگاه ایالم،  .کنندمی

ة مرحل در راستا در همین(. 2008)جاسبی، شوند عنوان راهبردهای هدف بررسی می کارانه بهمحافظه

 و سوات تحلیل اساس بر شده و شناسایی خارجی و داخلی عوامل به توجه با مقایسه، و تطبیق

 استراتژی 5 ،تهاجمی استراتژی 4 شامل استراتژی 17 مجموع در راهبردی، شورای نهایی تصویب

 دانشگاه ایالم دانشجوییتوسعة ورزش  برای تدافعی استراتژی 3 و کارانهمحافظه استراتژی 5 ،رقابتی

بر به امتیاز جذابیت آنها  توجهبا عنوان استراتژی هدف و  به کارانهی محافظههااستراتژی .شد تدوین

های زیرساخت ارتقأاحداث و  به ترتیب اولویت شاملِ ریزی استراتژیک کمیاساس ماتریس برنامه

، دانشجوییورزش میزبانی مسابقات و المپیادهای ورزشی در جهت توسعة ، ورزشی دانشگاه ایالم

گیری از فضاهای طبیعی جهت توسعة بهره، دانشجوییطراحی، تدوین و اجرای برنامه راهبردی ورزش 

حمیدی و  د.نباشمی های ورزشی استانهای سایر سازمانمندی از پتانسیلبهرهو  ورزش دانشجویی

را از کشور  دانشگاهی ورزش زیرمجموعة نهادهای در محوریبرنامه حاکمیت( 2011همکاران )

کارانه، را از راهبردهای محافظهدانشجو  دختران اولویت با ورزشی اماکن توسعةراهبردهای تهاجمی، 

 ایجادرا از راهبردهای رقابتی و کشور  عالی آموزش مختلف هایدر بخش انسجام و هماهنگی توسعة

 ا از راهبردهای تدافعی برای توسعةرورزشی  هایفعالیت به جذب دانشجویان و رسانیاطالع نظام

 با فدراسیون هایهمکاریتوسعة ( 2016سجادی و همکاران )ورزش دانشجویی کشور ذکر نمودند. 

 جامع برنامه کشور را از راهبردهای تهاجمی، تدوین عالی آموزش مراکز و پرورش و آموزش

 جذب جهت موجود هایظرفیت و هافرصت از کارانه، استفادهراهبردهای محافظه استعدادیابی را از

شطرنج را از  فدراسیون بازاریابی راهبردی برنامه مالی را از راهبردهای رقابتی و تدوین حامیان

( توسعة 2018زاده و وحدانی )محرمکنند. راهبردهای تدافعی برای توسعه فدراسیون شطرنج عنوان می

مگانی در دانشگاه محقق اردبیلی را از راهبردهای تهاجمی، استانداردسازی، اعتباربخشی و ورزش ه
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کارانه، توسعه و گسترش ارتباطات درون و محافظهاماکن و تجهیزات ورزشی را از راهبردهای  توسعة

دانشگاه  در بین دانشجویان پرورشی و تربیتی ورزش توسعةبرون سازمانی را از راهبردهای رقابتی و 

 المپیادهای و مسابقات ( میزبانی2016را از راهبردهای تدافعی عنوان نمودند. میرزازاده و شجیع )

 نخبة مشاوران و مدیران با قهرمانی را از راهبردهای تهاجمی، تعامل ورزش توسعة در جهت ورزشی

 تجهیزات و اماکن ردادنکارانه، قراورزشی را از راهبردهای محافظه هایهیئت و هافدراسیون ادارات،

 تخفیفات ویژه را از راهبردهای رقابتی و و اندک هایهزینه با دانشجویان اختیار در دانشگاه ورزشی

دانشجویی  ورزش و ورزش همگانی توسعة راستای در دانشگاه ورزش بودجة از بیشتری بخش اختصاص

 را از راهبردهای تدافعی برشمردند.

توان بیان نمود با توجه به رابطه علت و معلولی بین منظرهای مختلف برنامه راهبردی، طور کلی میه ب

، برنامه راهبردی تدوین شده حاکی از تصویر دانشگاه ایالمهای فراروی به نقاط قوت و فرصت توجهو با 

 دانشگاه ایالمرود به اهداف تعیین شده است. از این رو انتظار می دانشگاه ایالممناسبی از دستیابی 

انداز در نظر گرفته شده متواند در تحقق چشها بمندی از این قابلیتبا بهره دانشجوییورزش حوزۀ در 

 شرایط به نفع توسعةبه خوبی عمل نماید. از آنجا که هم در محیط داخلی و هم در محیط خارجی 

بوده است، بیشتر راهبردهای استخراج شده از ماتریس تعیین راهبردها، مبتنی بر  دانشجوییورزش 

با استفاده بهینه از دانشگاه ایالم رسد هستند. لذا به نظر می دانشجوییتوسعة ورزش پیشرفت و 

فاده های ذکر شده به خوبی توانایی پوشش نقاط ضعف، مقابله با تهدیدهای محیط پیرامونی و استقوت

توسعة ورزش برنامه راهبردی . در نهایت، تدوین منظرهای مختلف ه باشدداشت ها راری از فرصتحداکث

کند و نقشه راهبردی مناسبی برای اجرایی شدن این برنامه فراهم می ةزمین دانشگاه ایالمدر  دانشجویی

روشنی از بینی شده در آن برای مدیران و کارکنان تصویر به دست آمده نیز از طریق عناصر پیش

محوری و اجرای راهبردها با توجه به آورد. از این رو اتخاذ رویکرد برنامهوجود می همسیر پیش روی ب

 دانشجوییتوسعة ورزش های کالن تواند به توسعه شاخصبینی شده میانداز و اهداف کالن پیشچشم

 کمک نماید. دانشگاه ایالمدر 
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Abstract 
The present study intended to environmental analysis and codification of development 

strategies for student sport of Ilam University. This research is descriptive-analytical and 

functional. The statistical population of study included coaches, authorities of the student 

sports committees, directors, experts, active Students in sports and professors of the 

department of sport sciences of Ilam University, totally 68 people. To determine the 

sample, we used All the numbers sampling and the whole society was chosen as a sample. 

The authors have developed a questionnaire, as an instrument, based on exploratory study 

and rewriting similar foundations and studies. Validity of this instrument was confirmed 

by experts (content validity). The reliability of the instrument was also proved as suitable 

(Ra= 0.92). To analyze the data and the suitable strategies, friedman test, weighting 

method, and external and internal factors evaluation matrix and internal and external 

matrix (IE) were utilized. data analysis led to identifying 7 strengths, 13 weaknesses, 13 

opportunities, 8 threats and 17 strategies (4 SO strategies, 5 WO strategies, 5 ST strategies 

and 3 WT strategies). Also according to internal factors matrix (2.43) and external factors 

matrix (2.57), the strategic condition of the student sport at Ilam University is in WO 

region. the results of SWOT analysis show that weaknesses overcome strengths and 

opportunities over threats, so conservative strategies (Includes internal maintenance and 

support) should be used. 
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