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 چکیده
ی هادانشگاهبدنی دانشجويان فعالیتتندرستی و  پايشهدف از پژوهش حاضر، تدوين برنامه راهبردی 

اجرا  و به شکل میدانی بودمی( ک-وده است. اين پژوهش، از نوع تحقیقات آمیخته )کیفیدولتی ايران ب
های دولتی که دارای مراکز تندرستی ورزشی از يک سو دانشگاه را آماری پژوهش ةشده است. جامع

از سويی ديگر، تمامی خبرگان حوزه ورزش دانشجويی و پايش سالمت و  دانشگاه( و 43اند )بوده

-های نیمهکیفی از مصاحبهها در بخش تندرستی دانشجويان تشکیل داده است. جهت گردآوری داده

و ناظران  نفر از نخبگان 39نمونه شامل  ،در بخش کمی .بهره گرفته شد نفر از نخبگان  20يافته با ساختار

ز و گذاری باها از روش کدجهت تجزيه و تحلیل داده .بود هامراکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه
 شد. آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( بهره گرفته از جملههای تجزيه و تحلیل کمی روشهمچنین 

-امهسیاستگذاری، برن»شامل دانشجويان  بدنیفعالیتو  تندرستیپايش موريت نظام أ، مهابر طبق يافته

ت های تمرينی و اصالحی در جهريزی و اجرای پايش سالمت دانشجويان، ارائه مشاوره ورزشی و برنامه
کیفیت زندگی دانشجويان و توسعه دانش و حساسیت آنها  أجسمانی و ارتقتوسعه تندرستی، سالمت 

. ددر نظر گرفته ش« دانشجوی ايرانی: تندرست و شاداب»انداز و چشم« تندرستی أنسبت به حفظ و ارتق

بدنی، تناسب اندام، اشتغال و تندرستی، نشاط و شادابی، فعالیت»محوری شامل  هایارزش همچنین
صت فر 15تهديد و  12قوت،  11ضعف، نقطه  20تعداد  عالوه بر اين،در نظر گرفته شد. نیز  «خودکفايی

 21. همچنین شش هدف کالن تدوين و برای نیل به اين اهداف، تعداد پنج راهبرد و گرديدشناسايی 
وب طرح کلی و چارچتواند به عنوان يک برنامه مستخرج از اين پژوهش، می برنامه عملیاتی طراحی شد.

 توسعه تندرستی و آمادگی جسمانی دانشجويان مورد اجرا قرار گیرد. پايش و اهنما در راستای ر
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1. Email: ghara_re@modares.ac.ir  

2. Email: ghorbani.moho@gmail.com  

3. Email: m.bayati@ssrc.ac.ir  

4. Email: amirshams85@gmail.com   



 1399 تابستان، 19، شماره 8وره پژوهش در ورزش تربیتی، د                                                           18

 مقدمه

و برخورداری از  های توسعه پایدار در جوامع مختلف استمؤلفهترین نیروی انسانی یکی از مهم

1ور، نقشی اساسی در نیل به توسعه پایدار دارد )تیسدلنیروی انسانی شایسته و بهره
1 ،2001.) 

توسعه  عناصر ترینساسیابه عنوان یکی از  نیروی انسانی سالمت در این راستا، عامل تندرستی و

 نیازهای از نوان یکیتندرستی را به ع و انسانی مورد توجه محققان قرار گرفته است و سالمتی

ها و طبقات مختلف نیروی انسانی، دانشجویان یکی اند. از بین گروهآوردهبه حساب  بشر ضروری

)احمدی و همکاران،  ی در آینده هر کشوری برخوردارندمؤثرها هستند و از نقش از مهمترین گروه

2016.) 

و طوالنی،  لمبهترین راه حفظ سالمتی و برخورداری از زندگی ساتحقیقات نشان داده است امروزه، 

عضالنی، استقامت عضالنی و  بدنی از راه افزایش تودهزندگی سالم است. فعالیت سبکداشتن 

 ،ردگی و اضطرابروانی، افس فشارکمک به رهایی از  ،بهبود عملکرد قلبی تنفسی ،پذیریانعطاف

های قلبی سالمتی مانند بیماری های تهدیدکنندهبیماریو کاهش خطر  ،کمک به کاهش وزن

قراخانلو و ) کندها به ایجاد و حفظ سالمتی کمک میعروقی، دیابت و برخی از انواع سرطان

زای چهارمین عامل خطر بدنی منظمجسمانی یا نداشتن فعالیتتحرکی کم (.2012همکاران، 

 2/3باً شود و تقریدر سطح جهان را شامل می میر و مرگدرصد از  6که است میر جهانی ومرگ

ها و تحرکی جسمانی در بسیاری از کشورکم. سطوح استمیلیون مرگ در هر سال به این علت 

رای ای ببیشتر در کشورهای پردرآمد در حال افزایش است، که پیامدهایی مخاطرآمیز عمده

انند مهای غیرواگیر بیماری سالمت عمومی مردم در سراسر جهان دارد که عبارتند از شیوع

، افزایش های قلبی عروقی، دیابت، سرطان و دیگر عوامل خطرزا از قبیل فشار خون باالبیماری

 25 تا 21تحرکی جسمانی در حدود که بیاست برآورد شده  .قند خون و اضافه وزن و چاقی

 ماریرصد عامل بید 30درصد عامل دیابت و حدود  27درصد عامل سرطان پستان و روده بزرگ، 

 (. 2009، سازمان بهداشت جهانی)است قلب  ایسکمیک

اند. در به خود اختصاص دادهرا دانشجویان، بخش گسترده و اثرگذاری از جامعه و جمعیت ایران 

کشور مشغول به موسسات آموزش عالی ها و دانشجو در دانشگاه 000,600,3حدود این راستا، 

 کننددولتی تحصیل می و موسسات هانفر در دانشگاه 000,000,2 تحصیل هستند و از این تعداد

ذارترین دانشگاه به عنوان یکی از اثرگ. (2018، عالی آموزش ریزی برنامه و پژوهش موسسه)

تندرستی دانشجویان  بهبودبایست به عنوان یک اهرم برای می ،توسعه و پیشرفت در مؤثر نهادهای

. داردبدنی سازی تندرستی و فعالیتنقش مهمی در نهادینهدانشگاه به کار گرفته شود؛ چرا که 

2تیکوم و شریدر در این راستا،

درصد از کسانی که تحصیالت خود را  69اند، ( بیان کرده2010) 2

به پایان رسانده، همچنان افرادی  سالگی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا 21در بعد از سن 

                                                           
1. Tisdell , C. A 
2. Tuyckom and Scheerder 
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درصد از کسانی که تحصیالت خود را در سن قبل  39در حالی که تنها  اند.بوده11فعال-ورزشی

، (، الن2014) 22اند. مطالعات برویک و هلویکبوده فعال-سالگی به پایان رسانده، ورزشی 15از 

3کلی و فیتزپاتریک
4( و فریدبرگ2013) 3

( نیز بر این موضوع صحه گذاشته است و آموزش 2010) 4

سازی آن در بین دانشجویان و نهادینهبدنی و فعالیتم برای توسعه ورزش و نعالی را فرصتی مغت

5)هایکاک اندافراد جامعه دانسته
6(. در همین راستا، داونوارد و راسکویت2015، 5

( بیان 2014) 6

شود، تنها موجب افزایش میزان و شدت مشارکت مردان در ورزش میهاند، آموزش عالی ننموده

مندی زنان به ورزش و در نتیجه افزایش نرخ مشارکت آنها در توسعه عالقهبلکه در کمک به 

 ورزش، نقش مهمی دارد.  

 67( نشان داده است دو سوم دانشجویان )2014مطالعه انجام شده توسط ورزش انگلستان )

درصد زنان( در طی چهار هفته منتهی به انجام بررسی، حداقل یک  61درصد مردان و  71درصد، 

بار در دصد از دانشجویان، حداقل یک 57اند. همچنین به ورزش پرداخته هدقیق 30به مدت بار 

7اند. موسا و همکارانطول هفته ورزش نموده
اضافه وزن و  اندهکرد( طی تحقیقی بیان 2016) 7

 آموزان در چین است. دانشچاقی به عنوان مسئله مهم دانشجویان و 

تحرکی همچنان در بین کمهمچنین مطالعات انجام شده در آمریکا نیز نشان داده است مسئله 

8ویل و الروسبتحرک هستند )کمبدانشجویان شایع است و بین یک تا دو سوم دانشجویان 
8 ،

9؛ مک آرتور و رایدک2008
رغم وجود اماکن و تسهیالت مناسب به دلیل عدم علی( و 2009، 9

 بدنی در بین دانشجویان پایین استانجام مداخالت هدفمند، همچنان فعالیت ریزی وبرنامه

10)اسپارلینگ
ضعف سواد جسمانی و سالمت  ؛تحرکی دانشجویانکم(. نکته دیگر در زمینه 2003، 10

11)کیتینگ و همکاران استدر بین دانشجویان 
12؛ استوارد و میچل2009، 11

ازاین رو،  (.2003، 12

در  ایو مداخله یریشگیپ هایبرنامه نیو تدو تندرستیتوسعه  یگذاراستیس ضرورت نیاز به

                                                           
1. Sports-Active 

2. Breivik and Hellevik 

3. Lunn, P., Kelly, E., & Fitzpatrick 

4. Fridberg 

5. Haycock, D. 
6. Downward and Rasciute 
7. Musa et al 
8.  Boyle, J.R., & LaRose, N.R 
9. McArthur, L.H., & Raedeke, T.D. 
10. Sparling, P.B. 

11. Keating, X.D., Chen, L., Lambdin, D., Harrison Jr., L., & Ramirez, T. 

12. Stewart, S., & Mitchell, M 
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بدنی یک برنامه راهبردی در زمینه توسعه فعالیتتدوین و در این راستا،  است یاندانشجوجامعه 

 .است اثربخشامری مهم و و تندرستی دانشجویان 

 قلمرو در افزون روز مسئولیت یک و بزرگ وظیفه با یک یافتهنظام برخورد ،راهبردی ریزیبرنامه

 پیشگیری ناگهانی پیشامدهای از و تضمین را مستدام سازمان موفقیت که نحوی به مدیریت است،

 آماده گیریموضع برای را آن و دهدمی محیط( ارتباط) خود حرکت بستر با را و سازمان کندمی

1آبراهام)نماید می
توان تالشی منظم و سازمان ا میراهبردی، رریزی برنامهعالوه بر این، (. 1،2012

که مبادرت به اقدامات بنیادی تعریف کرد که به موجب آنها این ها ویافته در جهت اتخاذ تصمیم

ریزی دهد مشخص خواهد شد. برنامهکند، و چرا اموری را انجام مییک سازمان چیست، چه می

های وجوی گزینهجستآوری اطالعات بسیار وسیع، در بهترین شکل خود، نیازمند جمع راهبردی

ریزی شوند، خواهد بود. برنامههای آینده تصمیماتی که امروز اتخاذ میکید بر مدلأمختلف، و ت

های ناهمگرا را با یکدیگر همسو و منطبق ارتباطات را بهبود بخشیده، عالئق و ارزش راهبردی،

 (.2016الوانی، ) آمیز را ترویج و تشویق خواهد کردیتگیری منظم و اجرای موفقکند، و تصمیممی

. در داخل استگذاران این حوزه بوده های مدیران و سیاستسالمت دانشجوبان همواره از دغدغه

اندازی مراکز راهکشور یکی از اقداماتی که اخیراً در زمینه توسعه سالمت دانشجویان انجام گرفته، 

 بدنیتربیت مدیریت نظر زیر ورزشی مشاوره و تندرستی مراکزمشاوره ورزشی است. تندرستی و 

 اداره ورزشی علوم و بدنیتربیت التحصیالنفارغ صتخص از یریگبا بهره و هادانشگاه برنامه فوق و

وضعیت  از دانشجویان ترین وظایف این مراکز عبارت است از: آگاه ساختنبرخی از مهم .شودمی

 و قامتی و اسکلتی ساختار فیزیولوژیک، هایشاخص اساس بر خود سالمت جسمانی و تندرستی 

 با متناسب و آمده دست به نتایج اساس الزم بر پیشنهادات ارائه ،جسمانی آمادگی معیارهای نیز

 اصالح و جسمانی قوای تقویت برای بدنیفعالیت انجام به دانشجویان ترغیب ،فرد هر شرایط

)اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، است  حرکتی فقر از ناشی هایضعف

2018.) 

های جامع و بلندمدتی جهت توسعه تندرستی، های مختلفی، برنامهدر دانشگاه ایراندر خارج از 

دانشگاه تناسب جسمانی و سالمت دانشجویان تدوین و به اجرا گذاشته شده است. در این راستا، 

 2لیدز ترینیتی
دانشگاه را برای ورزش تدوین نموده و در این  2019-2014راهبردهای  (2014) 2

 .کید شده استأی مختلف تهاهای ورزشی متناسب با عالئق دانشجویان و گروهبرنامه بر ارائه برنامه

3دانشگاه گریفیت
 2023تا  2018برنامه تندرستی و ایمنی دانشجویان را برای بازه زمانی  (2018) 3

                                                           
1. Abraham, S. 

2. Leeds Tinity 
3. Griffith University 
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1دانشگاه بریستول .استتدوین نموده 
های تندرستی و آمادگی جسمانی نیز، سیاست (2018) 1

  .است کرده طراحیدانشجویان را 
ست: در زمینه تدوین برنامه راهبردی در ورزش کشور تحقیقات قابل توجهی انجام گرفته ا

برنامه  تدوین (2008غفرانی )، تدوین برنامه راهبردی فدراسیون کشتی( 2007گودرزی و هنری )

 راهبردی برنامة طراحی (2008) زادهخسروی، راهبردی ورزش استان سیستان و بلوچستان

سکی روی اریزی راهبردی فدراسیون قایقرانی و برنامه (2008همتی نژاد )، المپیک ملّی کمیتة

 ادآز دانشجویی دانشگاه ورزش راهبردی برنامة ( تدوین2012حسینی، حمیدی و تجاری )، آب

 اهبرد وانداز، رچشمتدوین  و ایران در همگانى ( ورزش2013سمیع نیا ) و پور جوادیاسالمی، 

ورزش  ( طراحی و تدوین راهبرد توسعه2013) ، فراهانی و گودرزیگودرزی، آینده هاىبرنامه

اهبردی منابع ( تدوین برنامه ر2020هاشمی سیاوشانی )بدنی پیام نور، یی اداره کل تربیتدانشجو

اداره اهبردی تدوین برنامه ر( 2014) ، اندام و آقاییرمضانیو  انسانی در وزارت ورزش و جوانان

ات قابل توجه دهد با وجود انجام تحقیقنشان میاین تحقیقات مرور . تربیت بدنی دانشگاه شاهرود

مدونی وجود و  بدنی و تندرستی دانشجویان، برنامه جامعدر این زمینه، اما در حوزه پایش فعالیت

و توسعه  دهیجهتی در مؤثرتواند نقش ریزی و تدوین این برنامه میندارد. در نتیجه برنامه

تضمن متوسعه سالمت در دانشجویان در گام نخست ی و سالمت دانشجویان داشته باشد. تندرست

( است. این اوریها و بسیج تمامی منابع )انسانی، مادی، مالی، فنسازی اقدامات و برنامهیکپارچه

ورد بررسی مترین مسئله و چالش . در نتیجه مهماستمهم در گرو برخورداری از برنامه راهبردی 

ی هاشگاهدان بدنی دانشجویانفعالیتتندرستی و پایش  ن برنامه راهبردییپژوهش حاضر، تدودر 

 است. ایران دولتی
 

 شناسی پژوهشروش
طی  .شده استاجرا  کمی( است و به شکل میدانی-)کیفیاین پژوهش، از نوع تحقیقات آمیخته 

 یافته با خبرگانساختارهنیممصاحبه انجام بررسی اسناد باالدستی، ی پژوهش، از طریق هاآن داده

مورد سنجش قرار محقق ساخته  نامهپرسش توزیع و نظران آگاه به موضوع پژوهشصاحبو 

 یورزش و مشاوره یتندرست مراکز یدارا های دولتیِدانشگاه را جامعه آماری پژوهشگرفته است. 

تمامی خبرگان حوزه ورزش دانشجویی و پایش سالمت و تندرستی دانشجویان  و (دانشگاه 43)

نفر از  20با یافته ساختارنیمه هایها در بخش کیفی از مصاحبهجهت گردآوری داده .داد لیتشک

 ،نفر( 2نفر(، مدیران کل فعلی و سابق ) 7)ها بدنی دانشگاهتربیتنخبگان شامل مدیران 

                                                           
1. University of Bristol 
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نفر(، مسئولین پایش  2بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )کارشناسان ارشد اداره کل تربیت

نفر(، بهره گرفته  5نفر( و اساتید دانشگاهی مطلع و دارای تجریه در این موضوع ) 4ها )دانشگاه

گیری تا نیل به اشباع نظری نمونهگیری بخش کیفی به صورت هدفمند بود و نمونهروش شد. 

به  نمونه .تعداد جامعه برابر با نمونه در نظر گرفته شد همچنین در بخش کمیادامه پیدا کرد. 

نفر  39در مجموع  .نفر( 63) نیز بودناظران مراکز ، شامل عالوه بر نخبگان صورت هدفمند،

های حاصل از انجام جهت بررسی و تجمیع دیدگاه عالوه بر این، مودند.را تکمیل ن نامهپرسش

های محوری، اهداف، راهبردها موریت، ارزشأانداز، مسازی بیانیه چشمنهاییمصاحبه و اجتماع و 

نظران دارای های عملیاتی، اقدام به تشکیل کمیته راهبردی متشکل از شش نفر از صاحبو برنامه

در مراحل مختلف از  .حوزه تندرستی و مشاوره ورزشی دانشجویان گردیده و تخصص در تجرب

نظرات این کمیته بهره گرفته شد. جهت انجام بخش کیفی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت 

های نیمه ساختار یافته، از طریق روش کدگذاری دست آمده از مصاحبهههای بداده ،تهدیدها و

کدگذاری  سازی وپیادهریق کدگذاری باز به قرار گرفت. لذا از ط مورد تجزیه و تحلیل و شناسایی

گیری هر یک از نقاط )قوت، ضعف، فرصت و ها و در نهایت شکلبندی دیدگاهها، طبقهدیدگاه

هایی در بخش کمی نیز، کدهای مستخرج از بخش کیفی در قالب پرسش تهدید( پرداخته شد.

عالوه بر این، ها پرداخته شد. فرصت، تهدید، قوت و ضعف تدوین گردید و از طریق آن به ارزیابی

ای در پرسش نامه دانشجویان،مشاوره ورزشی تندرستی و موجود مراکز جهت بررسی وضع 

مین مالی مراکز تهیه أی تهاراستای توصیف وضع موجود ساختار، نیروی انسانی، تجهیزات و شیوه

ای راهبردی با طراحی و به کارگیری ماتریس ههمچنین برای تدوین برنامهو توزیع گردید. 

«SWOT »و به  بدست آمدهای راهبردها کلیه گزینهها( ها و ضعفها، قوت)تهدیدها، فرصت

توجه  نظام پایش سالمت تعیین و با راهبردیموقعیت (« IEداخلی و خارجی )»کمک ماتریس 

از  ،تحقیقهای و تحلیل داده جهت تجزیه تدوین شد. های عملیاتیو برنامه راهبردها ،به آن

 ،ضعف ،استخراج نقاط قوت در راستای و باز( گذاریکدهای کیفی )های تجزیه و تحلیل دادهروش

های تجزیه و تحلیل کمی همانند آمار توصیفی )میانگین و انحراف از روشا هتهدیدها و فرصت

 معیار( بهره گرفته شد.
 

 نتایج

تندرستی و  پايشو اهداف های محوری ارزش ،انداز، چشممأموريتتدوين بیانیه 

 ی دولتی ايرانهادانشگاهی دانشجويان بدنتیفعال

های محوری از مطالعه و تحلیل و استخراج عناصر و ارزش اندازچشم، مأموریتجهت تدوین بیانیه 

استفاده  کلیدی هر یک از این ارکان، از اسناد باالدستی و انجام مصاحبه و نظرسنجی از خبرگان

در نظر گرفته  هاکننده بیانیهییدأعنوان مرحله نهایی و ت شد. همچنین نظرات کمیته راهبردی به

تعداد شش رکن کلیدی )پایش سالمت دانشجویان، انجام مشاوره  مأموریتشد. در راستای تدوین 
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انشجویان، توجه سالمت جسم د ارتقأریزی برای ی تمرینی و اصالحی، برنامههاورزشی، ارائه برنامه

ررسی اسناد همگانی( از ب ورزش و بدنیتربیت ی تندرستی و ورزشی، توسعههاپایگاه ایجاد-و 

و نیز شش رکن )ارزیابی سالمت جسمانی، توسعه سالمت جسمانی و تندرستی بهبود  ،باالدستی

کیفیت زندگی، اصالح ناهنجاری و مشکالت جسمانی دانشجویان، بهبود سواد جسمانی و ورزشی، 

ات با توجه به این موارد و نظر.استخراج گردیداز مصاحبه با خبرگان توسعه نشاط و شادابی( 

تدوین  1404ی دانشجویان در افق بدنتیفعالتندرستی و پایش  مأموریتنیه کمیته راهبردی، بیا

 . (1)جدول  گردید

بدنی دانشجویان از مطالعه و تحلیل و استخراج فعالیتتندرستی و انداز پایش جهت تدوین چشم

از اسناد باالدستی تعداد پنج عنصر کلیدی )دانشجوی بانشاط، دانشجوی  اندازچشمعناصر کلیدی 

 باالترین از ، برخوردارسالمت از برخوردارمحور، دانشتندرست، برخوردار از منابع انسانی برتر و 

عنصر کلیدی )بانشاط و  5سالمت( و از انجام مصاحبه و نظرسنجی از خبرگان نیز تعداد  سطح

یان در خاورمیانه، دانشجوی ایرانی: دانشجوی ورزشکار، همه دانشجویان ترین دانشجوتندرست

دارای یک شناسنامه و برنامه توسعه جسمانی، رتبه برتر تندرستی و سالمت در بین دانشجویان 

آسیا، هر دانشجو: مشارکت کننده در حداقل یک رشته ورزشی( استخراج شد. پس از نهایی کردن 

پس از اعمال  .داز، متن اولیه تهیه و به کمیته راهبردی ارائه گردیدانموارد ارکان کلیدی چشم

 مشخص گردید.  اندازچشمنظرات اعضای کمیته، متن نهایی 

، تعداد چهار عنصر دانشجویانبدنی فعالیتو های محوری پایش تندرستی در راستای تدوین ارزش

 اسناد باالدستی و چهار عنصر)سالمت، نشاط، کارآفرینی و بهبود کیفیت زندگی( از بررسی 

بدنی، دقت در سنجش و تعامل و فعالیتتندرستی و سالمت جسمانی، سواد جسمانی، ورزش و )

تکریم دانشجویان( از مصاحبه با خبرگان استخراج گردید و پس از طرح در کمیته راهبردی نهایی 

مصاحبه با خبرگان  وگردید. همچنین جهت بررسی اهداف کالن، ضمن بررسی اسناد باالدستی، 

در نهایت  .و در جلسه کمیته راهبردی مورد بحث و بررسی قرار گرفت بندی شدجمعاهداف اولیه 

یید و أی دانشجویان مورد تبدنتیفعالتندرستی و اهداف کالن پایش عنوان  بهتعداد شش هدف 

 (.1 جدولاجماع قرار گرفت )
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ی بدنتیفعال و تندرستیهای محوری و اهداف پايش انداز، ارزش، چشممأموريتبیانیه  -1جدول 

 ی دولتی ايرانهادانشگاهدانشجويان 

 مأموریت

 یهابرنامه و ورزشی مشاوره ارائه دانشجویان، سالمت پایش اجرای و ریزیبرنامه سیاستگذاری،

 به تنسب آنها حساسیت افزایش و جسمانی سواد دانش، توسعه همچنین و اصالحی و تمرینی

 أارتق و جسمانی سالمت تندرستی، توسعه و حفظ جهت در پرتحرک زندگی از برخورداری

 ایران دولتی یهادانشگاه دانشجویان زندگی کیفیت

 شاداب و تندرست: ایرانی دانشجوی اندازچشم

 و اشتغال-یجسمان سواد -یجسمان تناسب و یبدنتیفعال -ینشاط و شاداب -یتندرست محوری هایارزش

 ییخودکفا

 اهداف

 انیدانشجو یزندگ تیفیو بهبود سطح ک یسطح تندرست ارتقأو  حفظ 

 یآمادگ و یحرکت ییتوانا سطح نییتع و یتندرست به وابسته یهاشاخص یابیارز و یبررس 

 انیدانشجو یجسمان

 یجسمان یو آمادگ یمشاوره مرتبط با تندرست نیخدمات نو ارائه  

 انیدانشجو نیب در نشاط و شور و یوربهره شیافزا 

 یزندگ و ورزش فرهنگ یسازنهیو نهاد انیدانشجو یو حرکت یسطح سواد جسمان ارتقأ 

 پرتحرک

 یتندرست جامع کارنامه از انیدانشجو یتمام یبرخوردار 

 

تندرستی پايش  راهبردی و تعیین موقعیتشناسايی قوت، ضعف، فرصت و تهديدات 

 ی دولتی ايرانهادانشگاهدانشجويان ی بدنتیفعالو 

ای تهیه و در نامهپرسش ،ی دانشجویانبدنتیفعالتندرستی و پایش جهت مطالعه وضع موجود 

مراکز توسط ناظران  شد. سپس هایی که مراکز تندرستی آنها فعال بوده است توزیعبین دانشگاه

نامه در پرسش 19. در نهایت شد تکمیلو  مورد ارزیابی قرار گرفتها مشاوره و تندرستی دانشگاه

مشهد، فردوسی کرمانشاه، مازندران، رازی های اصفهان، تبریز، شهید چمران اهواز، مراکز دانشگاه

تهران، ایالم، بجنورد، تربیت مدرس، زابل، زنجان، سیستان و بلوچستان، شهید باهنر کرمان، 

و مورد  شد تکمیل یرسبزواحکیم تان و ، کردسطباطبائی شهید مدنی آذربایجان، شیراز، عالمه

 . بررسی قرار گرفت

-نیمههای های تکمیل شده توسط ناظران که در باال شرح داده شد، مصاحبهنامهپرسشعالوه بر 

در نهایت با تجمیع نتایج حاصل از مرحله  .نفر از نخبگان انجام گرفت 20با  نیز ایساختار یافته

ی دانشجویان مورد بدنتیفعالپایش تندرستی و نقطه ضعف برای  20نقطه قوت و  11قبل، 

ی تشکیل و عوامل درون یابیارز سیماتردر مرحله بعد، (. 2جدول ) شناسایی قرار گرفته است

گونه همانضریب اهمیت، شدت عامل و نمره نهایی هر یک از نقاط قوت و ضعت تعیین گردید. 

و حاکی از  است 72/2با  برابر درونی عوامل نمرات مجموع ،داده شده است نشان ،2جدول  که در

 عوامل درونی دارای لحاظ از های دانشجویان در دانشگاهبدنتیفعالکه پایش تندرستی و  آن است



 52                                                     ..بدنی.فعالیت و تندرستی پايش راهبردی برنامه تدوين: قراخانلو

 

 

، این نمره بیانگر قوت نچندان است 4تا  5/2جایی که دامنه قوت از موقعیت قوت است. البته از آن

های درونی غلبه های درونی بر ضعفتوان گفت قوتزیاد و محسوس است. اما در مجموع می

 دارند. 
 

ی هادانشگاهی دانشجويان بدنتیفعالتندرستی و پايش  (IFE) یعوامل درون یابيارز سياترم -2جدول 

 دولتی ايران
 نمره
 ×وزن

 رتبه

شدّت 
 عامل

ضريب 
 اهمیّت
 )وزن(

 کُد عوامل
عوامل 
 درونی

0.228 3.83 0.059 
طالعات اها و افزار به روز برای ثبت دادهبرخورداری از سامانه و نرم

 های دولتیمرتبط با تندرستی دانشجویان در دانشگاه
S1 

 هاقوت
 (4یا  3)

 S2 وجود و ابالغ دستورالعمل مدون برای اجرای ارزیابی تندرستی 0.054 3.46 0.186

0.198 3.57 0.055 
نیاز جهت  ها و لوازم موردها از حداقل دستگاهبرخورداری اغلب دانشگاه

 S3 ارزیابی تندرستی

 S4 هادانشگاهاختصاص فضایی مستقل برای ارزیابی تندرستی در اغلب  0.058 3.76 0.219

0.162 3.23 0.050 
ر اموری های نیروی انسانی داستفاده از داوطلبان و امکان کاهش هزینه

قابل  ترها و دانش مربوطه سریعکه کمتر نیاز به تخصص دارد و مهارت
 انتقال است.

S5 

0.202 3.61 0.056 
گیری های مختلف مرتبط با تندرستی و امکان بهرهآوردن داده فراهم

 S6 های آتیریزیآن توسط دانشگاه در برنامه

0.215 3.72 0.058 
درستی ارزیابی دانشجویان در قالب یک بسته جامع و ارائه کارنامه تن

 S7 های اصالحی و تمرینی به دانشجویان.و همچنین برنامه

0.208 3.66 0.057 
تعمیم  منظوربه ها سایل در تمامی دانشگاهیکسان بودن کلیه ابزار و و

 S8 و اطالعات هاداده

0.198 3.57 0.055 
درستی سالمت و تن ارتقأهای باال در برخوردای از توانمندی و پتانسیل

 S9 وری و ایجاد شور و نشاط در دانشجویانو به تبع آن بهره

0.222 3.78 0.059 
های ها و قابلیتالزم برای بهبود مهارتو امکانات  هاپتانسیلوجود 

 S10 بدنیدانشجویان تربیت

0.206 3.64 0.057 
برخورداری از امکانات و دانش الزم جهت استعدادیابی و کشف و 

 S11 های بالقوه دانشجویانهدایت ظرفیت

0.019 1.12 0.017 
 های الزم جهت تشویق و تحریکضعف و نقصان در ارائه مشوق

 تندرستیهای ارزیابی دانشجویان جهت مشارکت در برنامه
w1 

-ضعف

 ها
 (2یا  1)
 

0.022 1.18 0.018 

به کارگیری نیروهای داوطلب در امور تخصصی و نیازمند 
 وها گیریاندازهتجربه و بروز برخی نواقص و اشتباهات در 

اری، گذسرمایهالتحصیلی و یا ترک کار و نیاز به همچنین فارغ
 مین مجدد نیرو. أآموزش و ت

w2 
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انشجويان ی دبدنتیفعالپايش تندرستی و ( IFE)ی عوامل درون یابيارز سياترم -2جدول ادامة 
 ی دولتی ايرانهادانشگاه

 نمره
 ×وزن

 رتبه

شدّت 
 عامل

ضريب 
 اهمیّت

 وزن() 
 کُد عوامل

عوامل 
 درونی

0.023 1.21 0.019 
ین، و ناظرین، مشاورالتعلیم اختصاصی برای حقنامه آییننبود 

 w3 کارکنان همکار در ارزیابی تندرستی

 

 w4  ای مشخص و پایدار بودجهعدم اختصاص منابع مالی و ردیف  0.016 1 0.016

0.023 1.22 0.019 
های رسانی جامع و به موقع نتایج ارزیابیاطالععدم ترویج و 

 انجام شده و اثرات آن بر بهبود تندرستی دانشجویان
w5 

0.036 1.53 0.024 
ضعف در مهارت و تخصص نیروی انسانی درگیر در ارزیابی 

 تندرستی
w6 

 w7 نامه رسمی و مستقلعدم برخورداری مراکز از اساس 0.017 1.08 0.018

0.025 1.27 0.020 
ن عدم ارائه استاندارد و الگوی مشخصی جهت معماری و چیدما

 داخلی و فیزیکی مراکز تندرستی
w8 

0.021 1.17 0.018 
 وهای زمانی خاص انجام ارزیابی تندرستی در فواصل و دوره
 هاعدم فعالیت مستمر آن در برخی دانشگاه

w9 

0.034 1.48 0.023 
 بدنی وتربیتارزیابی تندرستی با تکیه بر دانشجویان درس 

 ورزش و فراگیر نبودن آن در بین تمامی دانشجویان و سطوح
 تحصیلی.

w10 

0.020 1.14 0.018 
ی مین مالأنبود برنامه و سیاست مشخصی برای درآمدزایی و ت 

 مراکز از خارج از دانشگاه 
w11 

 w12 اکزهای بررسی نظارت بر عملکرد مرابهام در سازوکار و شاخص 0.016 1 0.016

0.027 1.23 0.020 
مات عدم ارائه برنامه و دستورالعملی مشخص برای خدمات، اقدا

 های پس از پایشپیگیریو 
w13 

0.029 1.37 0.021 
-تتربیعدم قرارگیری رسمی مراکز در ساختار سازمانی ادارات 

 هابدنی دانشگاه
w14 

0.022 1.18 0.018 
ی در های ترویجریزی و اجرای تبلیغات و برنامهبرنامهضعف در 

 سازی ارزیابی تندرستی دانشجویانبرای آگاهی و نهادینه
w15 

0.018 1.08 0.017 
 عدم بهرمندی از نیروی انسانی به تعداد کافی به ویژه در

 های کم برخورداردانشگاه
w16 

0.021 1.17 0.018 
 مأموریتهای آموزشی مستمر و مبتنی بر عدم برگزاری دوره

 و وظایف برای مراکز 
w17 

0.033 1.45 0.023 
مدت زمان  ایجاد خستگی و بی حوصلگی به دلیل طوالنی بودن

 w18 ها برای دانشجویاناجرای تمامی آزمون

0.030 1.38 0.021 
ی عدم هماهنگی و انسجام بین مراکز تندرسی، مشاوره و پزشک

 w19 هادر دانشگاه

 w20 و تجهیزات مراکز  هابه روز نبودن دستگاه 0.019 1.23 0.023

 مجموع ضرایب اهمیّت عوامل درونی ∑=1 64.41 2.72
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 3دول دانشجویان در جی بدنتیفعالو پایش تندرستی  هاتهدیدها و شناسایی فرصت حاصل از نتایج

ناسایی شتهدید  12فرصت و  15گونه که در این جدول قابل مشاهده است، نمایش داده شده است. همان

ر این جدول، دی مندرج ها. بر اساس یافتهشدگذاری نمره( EFEبیرونی ) عوامل و در قالب ماتریس ارزیابی

ی بدنتیفعالتندرستی و پایش که  و حاکی از آن است است 20/3با  برابر بیرونی عوامل نمرات مجموع

تا  1بیرونی از  جایی که نمره عواملاز آن عوامل بیرونی در موقعیت فرصت قرار دارد. لحاظ ازدانشجویان 

ر، قرارگیری در زان نمره عوامل تهدید و فرصت بیانگدر نتیجه می ؛است 5/2دامنه دارد و نمره میانگین  4

 اری نمود.توان روی آنها سرمایه گذر بود و میتها از تهدیدها بیشموقعیت فرصت است و میزان فرصت
 

-دانشگاهی دانشجويان بدنتیفعالتندرستی و پايش  (EFE) یرونیعوامل ب یابيارز سيماتر -3جدول 

 ی دولتی ايرانها
 نمره
 ×وزن

 رتبه

شدّت 
 عامل

ضريب 
 اهمیّت

 وزن() 

 دکُ عوامل
عوامل 
 بیرونی

0.212 3.86 0.055 
 هایها و تجهیزات به روز مرتبط با فعالیتوجود برخی دستگاه

 مراکز تندرستی در بازار
O1 

 فرصت
 (4يا  3) 

 O2 افزارهای مرتبط با تندرستی ورزشینرمرشد تکنولوژی و  0.053 3.73 0.198

 O3 وجود مراکز مشابه در خارج از کشور 0.054 3.77 0.202

 O4 گرایش جامعه و دانشجویان به برخورداری از تناسب اندام  0.054 3.83 0.209

0.212 3.83 0.055 
 ووجود مراکز پژوهشی و مطالعاتی در زمینه ارزیابی تندرستی 

 های نوین آنها و دستگاهروش
O5 

0.200 3.75 0.053 
ر های انسانی و ابزاری موجود دگیری از پتانسیلبهرهامکان 

 های تربیت بدنیدانشکده
O6 

0.198 3.73 0.053 
ریز مهاطالعات مرتبط با تندرستی دانشجویان در نهادهای برنا خأل

ریزی، و سیاستگذار کشور از جمله سازمان مدیریت و برنامه
 مجلس شورای اسالمی و ... 

O7 

0.187 3.63 0.052 
های جسمی و اضافه وزن در بین دانشجویان و شیوع ناهنجاری

 نقش مراکز تندرستی در اصالح این وضعیت
O8 

0.178 3.54 0.050 
سطح پایین دانش، نگرش و سواد دانشجویان نسبت به سالمت 

 سواد جسمانی آنها ارتقأجسمانی و نقش مراکز تندرستی در 
O9 

0.158 3.33 0.047 
ز در مراکبدنی تربیتدانشجویان امکان به کارگیری تعدادی از 

 تندرستی
O10 

0.167 3.43 0.049 
با های دانشجویان تربیت ها و قابلیتتوسعه مهارتامکان  

 کارورزی در مراکز تندرستی
O11 

0.228 4 0.057 
و  تکالیف قانونی برنامه پنجم و ششم برای بهبود کیفیت زندگی

 O12 در بین جامعهشور و نشاط 
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تندرستی پایش  است که آن از حاکینمایش داده شده است،  1 شکل در که و خارجی داخلی ماتریس نتایج

 توانمی دیگر عبارت به .دارد قرار  SOموقعیت در راهبردی موقعیت لحاظ ازی دانشجویان بدنتیفعالو 

 استراتژی است های بیرونی بهتراستفاده از برخی فرصتبا  هاضعف بر هاقوت چیرگی دلیل به گفت

 توسعه یابد. ی دانشجویانبدنتیفعالتندرستی و پایش  تا وضعیتشود  اتخاذ تهاجمی را

ويان ی دانشجبدنتیفعالپايش تندرستی و ( EFE)ی رونیعوامل ب یابيارز سيماتر -3جدول ادامة 
 ی دولتی ايرانها¬دانشگاه

 نمره
 ×وزن

 رتبه

شدّت 
 عامل

ضريب 
 اهمیّت

 وزن() 
 دکُ عوامل

عوامل 
 بیرونی

0.215 3.89 0.055 
ویان و مسئولین سازمان امور دانشج پایهبلندتوجه ویژه مسئولین 

  O13 هابه سالمت، تندرستی، شور و نشاط و ضرورت آن در دانشگاه

0.191 3.66 0.052 
برخورداری از کمیته علمی و کمیته راهبردی برای مدیریت و 

 هاهدایت ارزیابی تندرستی دانشجویان در دانشگاه
O14  

0.194 3.69 0.053 
ورزش و امکان ارزیابی و حضور  بدنی ووجود واحد تربیت

دانشجویان در مراکز تندرستی و توسعه تندرستی و همچنین 
 دانش آنها در این زمینه

O15  

0.022 1.23 0.018 

ر و د هاافزاری سایر دانشگاهسختافزاری و نرمعدم پکپارچگی 
نتیجه عدم امکان پیگیری وضعیت تندرستی دانشجو در زمان 

م نور و های آزاد، پیاانتقال و یا ورود به دیگر مقاطع از دانشگاه
 علمی کاربردی یا بلعکس 

T1 

 تهدید
 (2یا  1) 

 T2 وجود و رشد مراکز تندرستی رقیب در برخی شهرها 0.017 1.16 0.019

0.022 1.23 0.018 
ستی های دانشجویان از مراکز تندراستقبال جامعه و خانوادهعدم 

 سازی سالمت جسمانیبه سبب مشکالت اقتصادی و عدم نهادینه
T3 

0.016 1.07 0.015 
ی هاانگیزگی دانشجویان نسبت به شرکت در طرحبیعدم رغبت و 

 ارزیابی و پایش تندرستی
T4 

0.022 1.23 0.018 
یت های ترببدنی با دانشکدهادارات تربیتارتباط ضعیف برخی از 

 بدنی
T5 

0.024 1.31 0.019 
عدم حمایت و وجود نگرش مشترک نسبت به ارزیابی تندرستی 

 هادر کادر مدیریتی دانشگاه
T6 

0.020 1.18 0.017 
ت توجهی به سالمکمدر اولویت بودن مسابقات ورزشی قهرمانی و 

 جسمانی و روانی دانشجویان
T7 

0.018 1.11 0.016 
 گیری از نیروهای متخصصفراهم نبودن شرایط برای جذب و بهره

 در مراکز تندرستی
T8 

0.025 1.32 0.019 
ر و گرایش دانشجویان به تفریحات ناسالم و استفاده از مواد مخد

 کاهش توجه به سالمت جسمانی
T9 

0.020 1.19 0.017 
 ومربوط به تجهیز  هایافزایش تورم و در نتیجه افزایش هزینه

 T10 مدیریت مراکز

 T11 هاحدودیت در واردات برخی از دستگاهو م هاتحریم 0.019 1.34 0.026

0.021 1.21 0.017 
گی دانشجویان، امور فرهنمشاوره، طبوجود مراکزی مانند مراکز

 ها و جذب حجم عمده منابع و... در بدنه دانشگاه
T12 

 ضرايب اهمیّت عوامل بیرونیمجموع  ∑=1 70.28 3.202
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 یو خارج یعوامل داخل سيماتر -1شکل 

 

 

برای  WO، دو استراتژی SO، در مجموع پنج استراتژی شامل سه استراتژی SWOTاساس تحلیل  بر

 راهبردییت جایی که موقعتدوین شد. الزم به ذکر است از آنی دانشجویان بدنتیفعالتندرستی و پایش 

ردگی راهبردها ها و تمرکز اصلی و گستقرار دارد در نتیجه اغلب استراتژی SOمراکز تندرستی در جایگاه 

دی ویت بنیاو تق تثبیتبه نوعی برای  WOدر این بخش متمرکز است. دو استراتژی مربوط به بخش 

وقعیت که در م است کننده نیل به راهبردهای کالن و اصلیحمایتمراکز تندرستی طراحی شده است و 

SO  .در نظرگرفته شده است 
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 ی دولتی ايرانهادانشگاهی دانشجويان بدنتیفعالپايش تندرستی و  SWOT لیتحل سيماتر  -4جدول 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 نقاط ضعف نقاط قوت

S1 ها و اطالعات افزار به روز برای ثبت دادهبرخورداری از سامانه و نرم

وجود و ابالغ  S2های دولتی، مرتبط با تندرستی دانشجویان در دانشگاه

برخورداری اغلب  S3دستورالعمل مدون برای اجرای ارزیابی تندرستی، 

ها و لوازم مورد نیاز جهت ارزیابی تندرستی، ها از حداقل دستگاهدانشگاه
S4 ها، اختصاص فضایی مستقل برای ارزیابی تندرستی در اغلب دانشگاه

S5 های نیروی انسانی در استفاده از داوطلبان و امکان کاهش هزینه

اموری که کمتر نیاز به تخصص دارد و مهارت ها و دانش مربوطه سریعتر 

های مختلف مرتبط با تندرستی و آوردن دادهفراهم S6قابل انتقال است. 
ارزیابی  S7های آتی. ریزیگیری آن توسط دانشگاه در برنامهامکان بهره

دانشجویان در قالب یک بسته جامع و ارائه کارنامه تندرستی و همچنین 

یکسان بودن کلیه ابزار  S8های اصالحی و تمرینی به دانشجویان. برنامه

 S9ها و اطالعات. ها به منظور تعمیم دادهانشگاهو مسایل در تمامی د
های باال در ارتقأ سالمت و تندرستی و برخوردای از توانمندی و پتانسیل

وجود شرایط  S10وری و ایجاد شور و نشاط در دانشجویان. به تبع آن بهره

بدنی از طریق های دانشجویان تربیتها و قابلیتالزم برای بهبود مهارت

برخورداری از امکانات و دانش الزم S11 در مراکز تندرستی. کارورزی 
 های بالقوه دانشجویانجهت استعدادیابی و کشف و هدایت ظرفیت

W1 های الزم جهت تشویق و تحریک دانشجویان ضعف و نقصان در ارائه مشوق

به کارگیری نیروهای داوطلب  W2های ارزیابی تندرستی. جهت مشارکت در برنامه

ها تخصصی و نیازمند تجربه و بروز برخی نواقص و اشتباهات در اندازه گیری در امور

التحصیلی و یا ترک کار و نیاز به سرمایه گذاری، آموزش و تأمین و همچنین فارغ
نبود آیین نامه حق التعلیم اختصاصی برای ناظرین، مشاورین، و  W3مجدد نیرو. 

-عدم اختصاص منابع مالی و ردیف بودجه W4کارکنان همکار در ارزیابی تندرستی، 

-عدم ترویج و اطالع رسانی جامع و به موقع نتایج ارزیابی W5ای مشخص و پایدار. 

ضعف در مهارت و  W6های انجام شده و اثرات آن بر بهبود تندرستی دانشجویان. 
عدم برخورداری مراکز از  W7تخصص نیروی انسانی درگیر در ارزیابی تندرستی. 

عدم ارائه استاندارد و الگوی مشخصی جهت  W8نامه رسمی و مستقل. اساس

انجام ارزیابی تندرستی  W9معماری و چیدمان داخلی و فیزیکی مراکز تندرستی. 

ها. های زمانی خاص و عدم فعالیت مستمر آن در برخی دانشگاهدر فواصل و دوره
W10 نی و ورزش و فراگیر ارزیابی تندرستی با تکیه بر دانشجویان درس تربیت بد

نبود برنامه و سیاست  W11نبودن آن در بین تمامی دانشجویان و سطوح تحصیلی. 

ابهام در  W12مشخصی برای درآمدزایی و تأمین مالی مراکز از خارج از دانشگاه. 

عدم ارائه برنامه و  W13سازوکار و شاخص های بررسی نظارت بر عملکرد مراکز. 
 W14های پس از پایش. خدمات، اقدامات و پیگیریدستورالعملی مشخص برای 

 W15ها. عدم قرارگیری رسمی مراکز در ساختار سازمانی ادارات تربیت بدنی دانشگاه

-های ترویجی برای آگاهی و نهادینهضعف در برنامه ریزی و اجرای تبلیغات و برنامه

انی به تعداد عدم بهرمندی از نیروی انس W16سازی ارزیابی تندرستی دانشجویان. 
های آموزشی عدم برگزاری دوره W17های کم برخوردار. کافی به ویژه در دانشگاه

-ایجاد خستگی و بی W18مستمر و مبتنی بر مأموریت و وظایف برای مراکز. 

ها برای دانشجویان. حوصلگی به دلیل طوالنی بودن مدت زمان اجرای تمامی آزمون

W19 ها. اکز تندرستی، مشاوره و پزشکی در دانشگاهعدم هماهنگی و انسجام بین مر
W20 ها و تجهیزات مراکزبه روز نبودن دستگاه 

 WOهای استراتژی SOهای استراتژی هافرصت
O1 های مراکز تندرستی در بازار. ها و تجهیزات به روز مرتبط با فعالیت¬وجود برخی دستگاهO2 

وجود مراکز مشابه در خارج از کشور.  O3رشد تکنولوژی و نرم افزارهای مرتبط با تندرستی ورزشی. 

O4  .گرایش جامعه و دانشجویان به برخورداری از تناسب اندامO5  وجود مراکز پژوهشی و مطالعاتی

های پتانسیلگیری از امکان بهره O6های نوین آن. ها و دستگاهدر زمینه ارزیابی تندرستی و روش

خالء اطالعات مرتبط با تندرستی  O7بدنی. های تربیتانسانی و ابزاری موجود در دانشکده
ریزی، مجلس ریز و سیاستگذار کشور از جمله سازمان مدیریت و برنامهدانشجویان در نهادهای برنامه

ویان و نقش های جسمی و اضافه وزن در بین دانشجشیوع ناهنجاری O8شورای اسالمی و ... . 

سطح پایین دانش، نگرش و سواد دانشجویان نسبت به  O9مراکز تندرستی در اصالح این وضعیت. 

بیکاری  O10سالمت جسمانی و نقش مراکز تندرستی در ارتقأ سواد جسمانی دانشجویان. 
و ها مهارت O11کارگیری تعدادی از آنها در مراکز تندرستی. دانشجویان تربیت بدنی و امکان به

های نسبتاً ضعیف دانشجویان تربیت بدنی و امکان رفع این مشکل با کارورزی در مراکز قابلیت

تکالیف قانونی برنامه پنجم و ششم برای بهبود کیفیت زندگی و شور و نشاط در  O12تندرستی. 

پایه و مسئولین سازمان امور دانشجویان به سالمت، توجه ویژه مسئولین بلند O13بین جامعه. 
برخورداری از کمیته علمی و کمیته  O14ها. تندرستی، شور و نشاط و ضرورت آن در دانشگاه

وجود واحد  O15ها. راهبردی برای مدیریت و هدایت ارزیابی تندرستی دانشجویان در دانشگاه

بدنی و ورزش و امکان ارزیابی و حضور دانشجویان در مراکز تندرستی و توسعه تندرستی و تربیت

 ن دانش آنها در این زمینههمچنی

 مند، جامع و يکسان توسعه ارزيابی مستمر، نظام

 ها تندرستی دانشجويان در دانشگاه

 (1O،2 O،3 O،4O ،10O ،5 O،8 O،12 O،13 O،1 

S،2S ،3S ،4S ،7 S،8 S،9S .) 

  ارائه بازخور و مشاوره، آموزش و فرهنگ سازی

 در بستر فضای تندرستی مبتنی بر فناوری روز و

 مجازی

 ،(2 O،5 O،7 O ،9 O،12 O،13 O،14 O،6 S،7S ،8S ،9S.) 

 های پژوهشی، آموزشی و ارائه توسعه قابلیت

خدمات تندرستی به روز و متنوع از طريق ارتباط 

 و تعامل با مراکز مرتبط و معتبر

 ،(1 O،2 O،3O ،5 O ،10O،6O ،8O ،9 O،11O ،14 

O،15 O،6 S،7S ،9S ،11S .) 

  مند مراکزارزيابی مستمر و نظامنظارت و 

 (2 O ،5 O ،6 O، 14 O ،7 O،12 O،13 O،3 W،5W ،12W ،

13 W،18 W،19W.) 

  رسیمت يافتن نهادی، ساختاری، اعتقادی و توسعه و

تثبیت منابع مراکز در نظام مديريتی و تشکیالت اداری و 

 هامالی دانشگاه

 (3 O،13 O،12 O،4 W ،7W ،8W ،11 W،14 W،16W ،19W 

،1W.) 

 

 WTهای استراتژی STهای استراتژی تهديد
T1 ها و در نتیجه عدم امکان پیگیری وضعیت افزاری سایر دانشگاهافزاری و سختعدم پکپارچگی نرم

های آزاد، پیام نور و علمی تندرستی دانشجو در زمان انتقال و یا ورود به دیگر مقاطع از دانشگاه

عدم استقبال  T3وجود و رشد مراکز تندرستی رقیب در برخی شهرها،  T2کاربردی یا بلعکس، 

سازی های دانشجویان از مراکز تندرستی به سبب مشکالت اقتصادی و عدم نهادینهجامعه و خانواده

های ارزیابی و انگیزگی دانشجویان نسبت به شرکت در طرحعدم رغبت و بی T4سالمت جسمانی. 
عدم  T6بدنی. های تربیتبدنی با دانشکدهارتباط ضعیف برخی از ادارات تربیت T5پایش تندرستی. 

در  T7ها. حمایت و وجود نگرش مشترک نسبت به ارزیابی تندرستی در کادر مدیریتی دانشگاه

 T8توجهی به سالمت جسمانی و روانی دانشجویان. اولویت بودن مسابقات ورزشی قهرمانی و کم

گرایش  T9گیری از نیروهای متخصص در مراکز تندرستی. برای جذب و بهرهفراهم نبودن شرایط 
 T10دانشجویان به تفریحات ناسالم و استفاده از مواد مخدر و کاهش توجه به سالمت جسمانی. 

ها و  تحریم T11افزایش تورم و در نتیجه افزایش هزینه های مربوط به تجهیز و مدیریت مراکز. 

وجود مراکزی از جمله مراکز مشاوره، طب  T12ی از دستگاه ها. محدودیت در واردات برخ

 ها و جذب حجم عمده منابع توسط آنهادانشجویان، امور فرهنگی و... در بدنه دانشگاه

  

 عوامل درونی

 بیرونیعوامل 
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پایش برای برنامه عملیاتی  21و گونه که در شکل زیر، نمایش داده شده است، تعداد پنج راهبرد همان

های متولی، به همراه زمان اجرا و همچنین سازمان ی دولتیهادانشگاهدانشجویان ی بدنتیفعالو تندرستی 

 در نظر گرفته شد. 
 

 
ی دولتی هاانشگاهدی دانشجويان بدنتیفعالراهبردها و برنامه عملیاتی پايش تندرستی و  -2شکل 

 و زمان اجرا و متولی آن ايران
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 گیریبحث و نتیجه
ی هاهدانشگادانشجویان  بدنیفعالیت تندرستی و نظام جامع پایشدر پژوهش حاضر به تدوین 

حبه با خبرگان . در این راستا، پس از بررسی اسناد باالدستی، انجام مصاپرداخته شدایران  دولتی

 جسمانی آمادگی ،بدنیفعالیتنظام جامع پایش انداز و بحث و بررسی در شورای راهبردی، چشم

بارتی تدوین شد. به ع« دانشجویان ایرانی: تندرست و شاداب»به صورت  حرکتی دانشجویان و

ستند. این های است که دانشجویانی در آن تندرست و شاد دیگر، آرمان نظام پایش، نیل به نقطه

واسطه هبمند هستند و دانشجویان از سالمت جسمی، تناسب اندام و آمادگی بدنی مطلوبی بهره

ه همراه ببدنی مستمر، شادابی و نشاط را نیز توأمان فعالیترزش و آن و به دلیل شرکت در و

ش و خواهند داشت و سطح کیفیت زندگی آنها مطلوب خواهد بود. این دانشجویان انجام ورز

-مکارزیابی مستمر تندرستی خود و توسعه سواد جسمانی را جایگزین سبک زندگی ساکن، و 

 نمایند.  سالم میو حتی تفریحات نا تتحرک و توام با بطال

 ی دولتیهادر دانشگاهحرکتی دانشجویان  و جسمانی آمادگی ،بدنیفعالیتپایش فلسفه وجودی  

یش سالمت ریزی و اجرای پابرنامهسیاستگذاری، »گیری مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی شکلو 

رستی، ی تمرینی و اصالحی در جهت توسعه تندهادانشجویان، ارائه مشاوره ورزشی و برنامه

یت کیفیت زندگی دانشجویان و توسعه دانش، سواد جسمانی و حساس ارتقأسالمت جسمانی و 

بدنی عالیتفبیانگر این است که پایش  مأموریتاست. این « تندرستی. ارتقأآنها نسبت به حفظ و 

اکز تندرستی و از سوی دیگر از طریق مرریزی، سیاستگذاری است سو نیازمند انجام برنامهاز یک

ه همانا ارزیابی ها کها و سیاستو مشاوره ورزشی به عنوان بازوان اجرایی این نظام، اجرای برنامه

تی و ی اصالحی در راستای توسعه تندرسهاتندرستی، ارائه خدمات مشاوره ورزشی و برنامه

 کند. میوری دانشجوبان است را دنبال بهره ارتقأسالمت جسمانی و 

حرکتی  و جسمانی آمادگی ،بدنینظام جامع پایش فعالیت مأموریتانداز و در راستای تحقق چشم

بدنی و تندرستی، نشاط و شادابی، فعالیت»همواره بر روی پنج ارزش محوری شامل  دانشجویان

شود. به عبارت دیگر، توجه به این می تأکیدتناسب اندام، سواد جسمانی، و اشتغال و خودکفایی 

بدنی در دانشجویان خواهد ها و حفظ و پاسداری از آنها به عنوان پاشنه آشیل پایش فعالیتارزش

ها و توسعه و تقویت آنها ها توجه به این ارزشگیری، اقدامات و تصمیمهابود. در تمامی برنامه

، بیانگر نقاط دانشجویان جسمانی آمادگیو  بدنیفعالیتپایش بایست محور قرار گیرد. اهداف می

سطح تندرستی و بهبود  ارتقأآنها است. در این راستا، حفظ و و نتایجی است که به دنبال تحقق 

ی وابسته به تندرستی و تعیین ها¬سطح کیفیت زندگی دانشجویان، بررسی و ارزیابی شاخص

ات نوین مشاوره مرتبط با تندرستی و سطح توانایی و آمادگی جسمانی دانشجویان، ارائه خدم

سطح سواد جسمانی  ارتقأوری و شور و نشاط در بین دانشجویان، بهرهآمادگی جسمانی، افزایش 

ی تمامی رسازی فرهنگ ورزش و زندگی پرتحرک، برخوردانهادینهو حرکتی دانشجویان و 

دانشجویان از کارنامه جامع تندرستی به عنوان شش هدف کالن در نظر گرفته شده است و نیل 
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ی نظام پایش و موفقیت آن است. در راستای نیل هامأموریتو  اندازچشمبه آنها برابر با نیل به 

ت داد هفتع حرکتی دانشجویان و جسمانی آمادگی ،بدنیفعالیتنظام جامع پایش به اهداف 

 شود.میه به شرح و تفسیر آنها پرداخته که در ادامراهبرد در نظر گرفته شد 

 ارزیابی دقیق :هامند، جامع و یکسان تندرستی دانشجویان در دانشگاهتوسعه ارزیابی مستمر، نظام

ست. گرچه امد آکارها و تجهیزات به روز و تندرستی دانشجویان نیازمند برخورداری از دستگاه

ستند اما این هی مورد نیاز هادارای حداقل دستگاه هااغلب مراکز تندرستی در دانشگاه اکنونهم

ی های از برنامهو از دقت باالیی برخوردار نیستند. در نتیجه به عنوان یک یستنبه روز  هادستگاه

-تیفعالیش های ارزیابی پاها و تکنیک، روشهابایست تجهیز و روزآمدسازی دستگاهمیاجرایی 

کسان یامع و جی را در دستور کار قرار داد. از سوی دیگر، ارزیابی و حرکت یجسمان یآمادگ ،یبدن

ندرستی است. تی نیروی انسانی درگیر در ارزیابی هانیازمند آمورش و ارائه دانش و توسعه مهارت

ی و ارائه دوین و اجرای بسته جامع آموزشی و مهارتی کارشناسان مراکز تندرستتدر این راستا 

 مشاوره ورزشی به عنوان یکی از اقدامات اجرایی خواهد بود. 

یالت اداری سازی نهادی، ساختاری، اعتقادی و تثبیت منابع مراکز در نظام مدیریتی و تشکرسمی
نظام پایش  تندرستی و همچنین در سطحی باالتر یکی از عمده مشکالت مراکز :هاو مالی دانشگاه

ایدار پسالمت و تندرستی دانشجویان عدم وجود و تصویب ساختار و تشکیالتی رسمی و منابعی 

اوره نامه مراکز تندرستی و مشو مشخص برای آن است. در این راستا تدوین و تصویب اساس

پایدار و  جهت اختصاص بودجه مشخص و هاورزشی، رایزنی با سازمان برنامه و بودجه و دانشگاه

اختار سمجوز استخدام نیروی انسانی برای مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی و همچنین تصویب 

ن تحت سازمانی مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی با لحاظ مناطق دانشگاهی، تعداد دانشجویا

از  شرایط احراز آنهاو تعریف و تصویب مشاغل و شرح شغل و  هاپوشش و گستردگی فعالیت

ی و نامه شورای راهبردی مراکز تندرستی و مشاوره ورزشآیین. تدوین استگامهای اساسی 

شاوره تشکیل شورا منطبق با آن، تدوین سازوکار و چارچوب داوطلبی در مراکز تندرستی و م

کز از ورزشی و همچنین طراحی استانداردها و الگوی معماری و چیدمان داخلی و فیزیکی مرا

 ماید. نمیو توسعه نظام مدیریتی آن کمک دیگر اقداماتی است که به توسعه تشکیالت اداری 

در بستر فضای  سازی تندرستی مبتنی بر فناوری روز وو مشاوره، آموزش و فرهنگ دارائه بازخور
ارزیابی تندرستی در سطح محدودی انجام گرفته  هاکنون در برخی از دانشگاهتاگرچه  :مجازی

پس از انجام پایش و همچنین عدم ارائه بازخوردها  هاود پیگیریباست اما یکی از مشکالت آن ن

ی ترویجی ضعیف، هاای بوده است. همچنین به دلیل تبلیغات و برنامهمشاورهی هاو برنامه

استقبال دانشجویان نیز از این مراکز قابل توجه نبوده است. در این راستا طراحی چارچوب 
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ی آموزشی و مشاوره ورزشی هاراحی بستهبازخورد و پیگیری ارزیابی تندرستی دانشجویان، ط

و همچنین طراحی فعال سازی زندگی فرهنگبرای دانشجویان با رویکر افزایش سواد جسمانی و 

 یو حرکت یجسمان یآمادگ ،یبدنتیفعالاپلیکیشن بازخور و مشاوره، آموزش و فرهنگ سازی 

بایست مورد پیگیری قرار گیرد. عدم میتواند راهگشا باشد و به عنوان سه برنامه دانشجویان می

و مشاوره  های مراکز تندرستیاستقبال دانشجویان به دالیل مختلف به عنوان یکی از چالش

بوده است. در این راستا شناسایی و اجرای عوامل انگیزشی و تشویقی دانشجویان به انجام  ورزشی

ها و عوامل تکلیفی ی مکانیزمی و همچنین شناسایو حرکت یجسمان یآمادگ ،یبدنتیفعالپایش 

بایست میی به عنوان دو برنامه و اقدام و حرکت یجسمان یآمادگ ،یبدنتیفعالجهت انجام پایش 

 مورد اجرا قرار گیرد. 

و تعامل با  ی پژوهشی، آموزشی و ارائه خدمات به روز و متنوع از طریق ارتباطهاتوسعه قابلیت
و نیازمند  صیکه ارزیابی تندرستی و ارائه مشاوره ورزشی تخصجایی از آن مراکز مرتبط و معتبر:

ی مختلف هاهی مربوط به دانشگاهاو از سوی دیگر داده استبررسی، ارائه دانش و اطالعات نوین 

 ؛رنده استگیتصمیمشناسی در راستای ارائه به نهادهای آسیبتجمیع و  ،نیازمند بررسی، تحلیل

ینه خواهد ی در این زممؤثردر نتیجه توسعه تعامل و ارتباطات با نهادهای پژوهشی و علمی نقش 

ظام پایش علوم ورزشی به عنوان شریک پژوهشی نتربیت بدنی و داشت. در این راستا، پژوهشگاه 

، اهاحی نورمی علوم ورزشی به عنوان شرکای اجرایی خواهند بود. در این راستا، طرهاو دانشکده

ر ابعاد دشناسی مداوم مراکز آسیبدهی وضعیت تندرستی دانشجویان و انجام گزارش، هاتحلیل

تمامی  نامه همکاری بینتفاهمعلوم ورزشی و انعقاد تربیت بدنی و مختلف، توسط پژوهشگاه 

 از الزامات ی مربوطههای علوم ورزشی در دانشگاههابا دانشکده و مشاوره ورزشی مراکز تندرستی

  خواهد بود.
زیابی جهت نظارت دقیق بر عملکرد واحدهای ار :مند مراکزنظامنظارت و ارزیابی مستمر و 

تندرستی  ها و نظام ارزیابی عملکرد مراکزطراحی شاخص هاتندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه

جهت ن های تخصیص بودجه و انگیزشی و همچنیسازی آن با مکانیزممرتبطو مشاوره ورزشی و 

ای ناظرین، التعلیم اختصاصی برحقنامه حقوق و دستمزد و آییننیازمند تدوین  ،جبران عملکرد

 مشاورین، و کارکنان همکار در ارزیابی تندرستی است. 

ی و تندرستپایش ی عملیاتی توسعه هادر پژوهش، حاضر، برنامه راهبردی و همچنین برنامه

نوان یک طرح عتواند به ، میگردید. این برنامهتدوین  دولتیی هادانشگاهدانشجویان بدنیفعالیت

را قرار دانشجویان مورد اج بدنیفعالیتکلی و چارچوب راهنما در راستای توسعه تندرستی و 

شجویان را ی اقدام در زمینه پایش تندرستی دانهااین پژوهش، کلیات راهبردی و برنامه گیرد.

د شده تکیه های عملیاتی پیشنهاتواند بر برنامهتحقیقات آتی میمشخص نمود. در ادامه مسیر، 

 های علمی دارد. ها، نیاز به مطالعه و بررسیاغلب این برنامه .نماید
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 توسطو  سازمان برنامه و بودجه کشور به سفارشاست که  طرح پژوهشییک خشی از باین مقاله، 

انند از دنویسندگان بر خود واجب می .استانجام گرفته بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت

بدنی ت، معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی، اداره کل تربیپژوهشگاهسازمان و های این حمایت

ناظران اجرایی  ها، و همچنینوزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه

سازی مهیا واین طرح  زمانبندی شدهدریغ از اجرای دقیق و بیها به سبب حمایت طرح در دانشگاه

 .قدردانی نمایند ،های مورد نیازهای الزم جهت گردآوری دادهشرایط و هماهنگی
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Abstract 
The purpose of this study was to develop a strategic plan for monitoring the well-
being and physical activity of students in Iranian governmental universities. This 

research is a mixed (qualitative-quantitative) research and has been conducted in the 
field. The statistical population of the study consisted of all governmental universities 

throughout the country and all other experts in the field of student sport and student 
well-being monitoring. Semi-structured interviews with 20 elites were used to collect 

data in the qualitative section. In the quantitative section, the sample consisted of 39 
elites and supervisors of university well-being and sport counseling centers. Open 

coding and quantitative analysis methods including descriptive statistics (mean and 
standard deviation) were used to analyze the data. According to the findings, the 
mission of the student well-being and Physical Activity system is "policy making, 
planning and implementation of student health monitoring, providing sports 
counseling and training and improvement programs for well-being development." 
'Physical health and quality of life of the country's students and the development of 
their knowledge and sensitivity to maintaining and promoting well-being' and the 
vision considered as 'Iranian student: healthy and vitality' and core values including 
well-being, vitality' Physical activity, fitness, employment and self-sufficiency were 
considered. In addition, 20 weaknesses, 11 strengths, 12 threats and 15 opportunities 

were identified. Six major objectives were formulated and five strategies and 21 

operational plans were designed to achieve these goals. The program derived from 
this research can be implemented as an outline and guide framework for the 
development of the well-being and fitness of Iranian students. 
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