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Abstract

Considering the importance of students' leisure time and student sports in 
universities, the strategic attention to this issue in Allameh Tabataba'i University 
was also not negligible. So the purpose of this study was to design a comprehensive 
program to enrich the leisure time of Allameh Tabataba’i University students with 
the approach of organized sports. For this purpose, a comprehensive SWOT model 
strategy framework has been used. The research was descriptive-analytical. The 
statistical population of this study included 40 professors, staff, students and sports 
coaches of the university. The sample was equal to the statistical population. 
Research tools were the interview and researcher-made questionnaires that their 
content validity was confirmed based on the opinion of experts and their reliability 
was obtained using Cronbach's alpha of 0.91. In order to analyze the data, use the 
internal and external factors assessment Matrix, the SWAT analysis matrix and the 
quantitive strategic planning Matrix. The results of SWOT analysis showed that the 
strategic position is in the conservative position and were identified the 3 aggressive 
strategies, 6 conservative strategies, 4 competitive strategies and 2 defensive 
strategies. Then, the strategy of "developing and improving standard space, 
equipment and sports facilities in dormitories and colleges, especially for female 
students" was also ranked first. Therefore, due to the dispersion of dormitories and 
colleges in the city and the lack of sports equipment and spaces, the university can 
develop sports facilities and equipment in dormitories and colleges, and regular use 
of public transport to move students from dormitories to sports venues will provide 
opportunities for more students to participate in sports activities in order to enrich 
their leisure time.
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بردیتاکباانیدانشجوغتفرااوقاتسازي غنیجامعبرنامهنیتدو

  SWOTراهبردبریمبتنافتهیسازمانیورزشيها تیفعال کردیرو

دانشگاهیبدنتیتربدانشکدهکارکنانوانیدانشجو ،اداناست: مطالعهموردنمونه(

  )یبدنتیتربعالمه

  .، ایرانتهران ،م ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائیدانشیار تربیت بدنی و علو  *جواد شهالئی باقري

  ،دکتري مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبائی آموخته دانش  ولی علیزاده

  .، ایرانتهران

  چکیده

اینبهيراهبردنگاهوتوجهها، دانشگاهدردانشجوییورزشودانشجویانفراغتاوقاتاهمیتبهنظر

جامعبرنامهتدوینپژوهش،اینهدف. بودپوشی چشمدانشگاه عالمه طباطبائی نیز غیرقابلدر مقوله

ازیافتهسازمانورزشیهاي فعالیترویکردباطباطبائیعالمهدانشگاهدانشجویانفراغتاوقاتسازي غنی

سواتمدلاستراتژيتدوینجامعچارچوبنعنواباچارچوبیازبدین منظور. بودکارکنانواستاداندیدگاه

)SWOT (نفر از 40شامل تحقیقآماريجامعه. بودتحلیلی-توصیفینوعازپژوهش .استشدهاستفاده

ابزار. شدانتخابشمار تمامصورت بهنمونهحجم. بوددانشگاهورزشیمربیانوکارکنان، دانشجویان،استادان

پایاییباومتخصصاننظراساسبرآنهامحتواییرواییکهبودساخته محققهاي پرسشنامهومصاحبهپژوهش

ماتریسبیرونی،ودرونیعواملارزیابیماتریسازها، تحلیل دادهجهت. شدتأیید91/0کرونباخآلفاي

یتموقعکهدادنشانسواتتحلیلنتایج. شداستفادهیکماستراتژیکریزي برنامهماتریسوسواتتحلیل

استراتژي4کارانه،محافظهاستراتژي6تهاجمی،استراتژي3وداردقرارکارانه محافظهموقعیتدرراهبردي

ماتریساستراتژي از لحاظ نمره جذابیت درترینگردید که مهمتدوینتدافعیاستراتژي2ورقابتی

دراستانداردورزشیاماکنوتتجهیزافضا،بهبودوتوسعه«استراتژيکمی،استراتژیکریزي برنامه

ها و  توجه به پراکندگی خوابگاهبابنابراین.بود»دانشجودخترانبرايویژهبهها دانشکدهوها خوابگاه

تجهیزاتواماکنبا توسعۀتواند میها در سطح شهر و کمبود تجهیزات و فضاهاي ورزشی، دانشگاه دانشکده

ازدانشجویانجابجاییجهتعمومینقلیهوسایلازمنظماستفادهوها دانشکدهوها خوابگاهدرورزشی

راستايدرراورزشیهاي فعالیتدردانشجویانبیشترحضورهاي ورزشی فرصتاماکنبهها خوابگاه

  .آوردفراهمفراغتاوقاتسازي غنی

  تهرانطباطبائیعالمهنشگاهدادانشجویی،ورزشراهبردي،برنامهدانشجویان،فراغتاوقات :کلیدي هاي واژه

                                                  
  javadshahlaee@gmail.com.     نویسنده مسئول *
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  مقدمه. 1

کشور را به خود اختصاص تیاز جمع یمیقشر عظ انیدانشجو ویژهکه جوانان و ب ییجا از آن

الزم است به اوقات فراغت  پس،گردندیسازان جامعه محسوب م ندهیکه در واقع آ داده

له در مورد ئمس نیا ا، زیررا در سالمت روح و جسم آنها دارد توجه نمود یآنان که نقش مهم

چون  یلئعالوه بر مسا ند،ینمایم لیبا امکانات محدودتر تحص ییها طیکه در مح یانیدانشجو

کننده  دیعوامل تشداز تواندیکه بعضاً م- یفرهنگ يها خانواده و تفاوت طیدور بودن از مح

و  انیاصفو(ابدی یمضاعف م یتیاهم - باشد جوانان را  دنیکشو مؤثرتر در به انحطاط

ي ها دغدغهموضوع اوقات فراغت دانشجویان همواره یکی از ). 147: 1393همکاران،

یی که جا آناز . بوده استسطوح  هیدر کلمسئولین دانشگاهی و همچنین دانشجویان، 

ي از زمان حضور خود در خوابگاه را بدون برنامه ا عمدهدانشجویان ساکن خوابگاه بخش 

ي کارکردهاو همچنین با گسترش  کنندیمراحی شده سپري فراغتی مشخص و از قبل ط

ي جسمانی و ها تیفعالي مجازي و کاسته شدن از سطح هایسرگرمي اجتماعی و ها شبکه

ي اوقات فراغت زیر برنامهتفریحات سالم مبتنی بر تحرك، شادابی و فعالیت گروهی، اهمیت 

. شودیمبیش از گذشته احساس  الب فعالیت جسمانیقی در کارگروهدانشجویان با رویکرد 

ي جسمانی یک پدیده جانبی به شمار ها تیفعالامروزه دیگر اوقات فراغت با رویکرد 

و کیف تولیدات  ي تمدن جدید است که با گسترش خود کمها حوزهبلکه یکی از  دیآینم

  ).94: 1387س،یتندنو(فرهنگی و پژوهشی را هم دگرگون ساخته است 

یدرپ،تیتربومیتعلورزشندیفراازیبخشعنوان  به ییدانشجوورزشيها تیفعال

همۀمناسب،فرصتوطیمحجادیاوالزميها نهیآوردن زم فراهم باکهاستآن

ازهايینبهییپاسخگوباودهدقرارسالمیرقابتویحیتفريها تیموقع درراانیدانشجو

 ديیحم(کندنیتأمروحپرورشباگامهمجسم،تیتقوبرايراییها برنامه آنان،یاساس

 لیتشکدر،فراغت اوقات پرکردنبر  برنامه عالوه فوق يها ورزش). 69: 1397،و همکاران

یاخالقانحرافاتهرگونهازانیدانشجوتیمصونومسابقاتبرگزاري،ییدانشجويها میت

وتجاري (دشوناجتماععرصۀواردسالمت  به تا،کنندیم کمکیاحتمالیاجتماعو
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یورزشيها تیفعال بهانیدانشجومشارکتدریناکافزهیانگ). 81: 1390همکاران،

 جملهاز (مخربههگاگیجانبيها تیفعال بهپرداختننیهمچنوداریپاوافتهیسازمان

ویجسممشکالتبهمنجرتواندیم آنازحاصليامدهایپ و) يمجازيهایسرگرم

 درفراغتاوقاتتیاهمزانیمبهانیدانشجویکافیآگاهمعدنیهمچن. گرددیروان

ویرساناطالعتیاهمروان،وجسمسالمتبرآنریتأث وروزمرهيها برنامه

  .کندیم دوچندانرادانشگاهنیمسولجانبازورزشکردیروبایفراغتيهايزیربرنامه

هاي بیماريدرمانوپیشگیريبرايها دانشگاهدرورزشتوسعۀلزومبنابراین،

درصورتخودکهدانشجویانفراغت اوقاتپرکردنهمچنین،وتحرکی بیبامرتبط

وآصفی(استناپذیر اجتنابکند،ایجادرازیاديمشکالتتواند مینادرستاستفادة

مشارکتبرمؤثر  عواملیفیکیدر بررس) 2019(زادهیو عل یشهالئ ).826: 1395اسدي،

ازاستفادهباویورزشبرنامهفوقيها تیفعال درتهرانیطباطبائعالمهنشگاهداانیدانشجو

 بهتهرانیطباطبائعالمهدانشگاهانیدانشجوبازدارندهعواملجملهازق،یعممصاحبه

کمبود:همچون(دهنده  سوقعواملوالزميها محرك وجودعدمرایورزشيها تیفعال

آگاهی،عدممجازي،هاي شبکهدرمشغولیتمندي،هعالقعدمامکانات،کمبودوقت،

  .کردند عنوان...) وعالقهموردورزشنبودجسمی،مشکالتوپاییناقتصاديوضعیت

سراسريها دانشگاه دریدانشگاهورزشوانیدانشجوفراغتاوقاتاهمیتبهنظر

ع،یشجورزادهیم(استیپوش چشم غیرقابلمقولهنیابهيراهبردنگاهوتوجهکشور،

در که) هزار دانشجو 18با(تهرانیطباطبائعالمهدانشگاهدرمهمامرنیا). 63: 1396

در  یشروعنوان دانشگاه پ کشور و به یعلوم انسان یدانشگاه تخصص ینتر بزرگ یگاهجا

ازدیباقرار دارد،  کشور یو اجتماع یبه رشد و توسعه و دانش در حوزة علوم انسان یابیدست

یطباطبائعالمهدانشگاهیبدنتربیتتیریمدراستانیادر. باشدبرخوردارییواالگاهیجا

بردانشگاهدررایقهرمانویهمگان،یتیتربورزشتوسعۀوبسطیاصلوظیفۀکهتهران

وراهنقشۀکیمنزلۀبهکهکیاستراتژومدونجامع،يا برنامه داشتنازدارد،عهده

کند،عملدانشگاهانیدانشجوفراغتاوقاتپرکردندرورزشيالاعتيبراراهنما

  . استبازمانده
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اوقاتسازي غنیجهتدرجامعطرحکیارائه  ونیتدوبامیشدآنبررونیااز

 افته،یسازمانیبدنتیفعالکردیروباتهرانیطباطبائعالمهدانشگاهانیدانشجوفراغت

 گاهیو جا تیاز اهم انیدانشجو يآگاه ساز نیو همچن یو همگان یگروه يها ورزش

کشور  یقشر از جامعه علم نیا یو نقش آن در سالمت جسم یبدن تیاوغات فراغت و فعال

انیدانشجوروزمرهیدر زندگ یبدن تیاوقات فراغت و فعال تیکردن اهم نهیدر جهت نهاد

آثارازيریجلوگواستعدادها ییشکوفاوییایپو،یاجتماعنشاطشیافزاآندنبالبهو

دریبررسموردچالشومسئلهنیمهمترجهینتدر. میبردار یگام،یتحرککممخرب

عالمهدانشگاهدانشجویانفراغتاوقاتسازي غنیيراهبردبرنامهنیتدوحاضر،پژوهش

اینکارکنانواستاداندیدگاهازیافتهسازمانورزشیهاي فعالیترویکردباطباطبائی

یطباطبائعالمهدانشگاه  یبدن تیتربیطیمحلیتحلباپژوهشنیاواقعدر.بوداهدانشگ

انیدانشجوفراغتاوقاتتیوضعکهکردخواهدمشخصها،ياستراتژ نیتدووتهران

چهبهافتهیسازمانیورزشيها تیفعال کردیروبردیکأتباتهرانیطباطبائعالمهدانشگاه

  رود؟یم چگونهویراهچهازرود؟یم کجابهاست؟نحو

  

  پیشینه پژوهش. 2

 انیدانشجوو ورزش در اوقات فراغت  یبدن تیفعال ل،یتحص نیح درنکهیا به توجه با

 ,Georgi(دارد  ندهیآ درنانآیزندگ تیفیکویشخص تیهو جادیدر ا يادیز ریتأث يدارا

در  ییها برنامه نیدر تمام سطوح در صدد تدوباید دانشگاه  نیمسئول ، پس)30 :2016

کاستهباآنان باشند و  یورزش يها تیفعال ژهیو به طور و انیجهت اوقات فراغت دانشجو

روزانهاوقاتکردنپرجهتدرکاذباموربهپرداختنويمجازيهایروزمرگ ازشدن

مطمناًیمشارکتویگروهيها تیفعال وافتهیسازمانهدفمند،يها تیفعال بهافزودنو

خصوصایندر. عمل خواهد آمد به انیدانشجوازيوربهرهحداکثرجهتدرمؤثر  یگام

کهاند  شدهانجامکشورخارجومعتبر داخلهاي دانشگاهدرمتنوعیهاي پژوهش

  .اند شدهآوردهخالصهصورتبه) 1(جدولهمراه با نتایج درآنهاروزترین بهومهمترین
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  پیشینه تحقیق -1جدول 

  پژوهشامن  محققین
نوع

  پژوهش
  نتایج

منصوري،

وفرزان

حمیدي

)1399(  

مدلتدوین

فراغتاوقات

دانشجویان

  کشور

  آمیخته

تفریحی،امکاناتبودندسترسدرکهدادنشانیقتحق نتایج

بارفاهسطحبودنباالوورزشیهاي یتفعال بهپرداختنافزایش

نهایتدر. استهمراهفراغتاوقاتازرضایتمنديمیزانافزایش

هايفعالیتانتخاببرتأثیرگذارعاملششبافراغتاوقاتمدل

واجتماعیعواملفردي،عواملها، یشرانهپ شامل(فراغتی

پیامدهايو) هاچالشودولتیعواملمدیریتی،عواملمحیطی،

  .شدتدوینفراغتاوقاتگذرانازناشی

وقراخانلو

همکاران

)1399(  

برنامهتدوین

پایشراهبردي

وتندرستی

بدنیفعالیت

دانشجویان

  کشور

  آمیخته

وتندرستیپایشبرايعملیاتیبرنامه21وراهبردپنجتعداد

واجرازمانهمراهبهدولتیدانشگاههايدانشجویانبدنیفعالیت

برنامه  ینکه مهمتر شدگرفتهنظردرمتولی،يها سازمان همچنین

یکسانوجامع،مند نظام مستمر،زیابیارتوسعهشامل؛  يراهبرد

  .ها بود دانشگاه دردانشجویانتندرستی

ورضایی

تراوش

)1399(  

محیطیتحلیل

تدوینو

راهبردهاي

ورزشتوسعۀ

  دانشجویی

-توصیفی

  تحلیلی

دانشگاهدانشجوییورزشتوسعۀبرايمحافظه کارانه را  موقعیت

 ینفظه کارانه تدومحا ياستراتژ ینو مهمتر دادندتشخیصایالم

  .بود ایالمدانشگاهورزشیهاي زیرساختارتقأواحداث؛شده

انیاحمد

يجلودار

همکارانو

)1398(  

برنامهطراحی

ادارهراهبردي

بدنیتربیتکل

دانشگاه

برفرهنگیان

سنداساس

اندازچشم

1404  

-توصیفی

  تحلیلی

 جمیتهایتدر موقع دانشگاهراهبردي  یتکه موقع ندنشان داد

بابایستیفرهنگیاندانشگاهبدنیتربیتکلادارةقرار دارد و 

اساسبرخارجمحیطدرموجوديها فرصت ازبرداريبهره

برمبنیاستراتژياولینبامنطبق،اجراییوکاربرديپیشنهادهاي

بهرهجهتدردانشجویانبرايورزشیسرانۀ  وبودجۀ  تخصیص

ورزشیاستعدادهايپرورشورایگانورزشیامکاناتازمندي

يها برنامه ،برنامهفوقساعاتدرانسانینیرويمشارکتو

  .کارگیردبهراعملیاتی
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  پژوهشامن  محققین
نوع

  پژوهش
  نتایج

دارکشتی

همکارانو

)1397(  

وشناسایی

سازي مدل

راهکارهاي

هاي ورزشتوسعۀ

دربینهمگانی

دختردانشجویان

  بیرجنددانشگاه

-توصیفی

  پیمایشی

دخترانیدانشجونیبدریهمگانيها ورزشتوسعه  راهکارهاي

،یتیریمد،ياقتصاديراهکارهابیترت بهرارجندیبدانشگاه

انیبیآموزشویپژوهشامکانات،وها رساختیز،یفرهنگ

  .کردند

زادهمحرم

وحدانیو

)1397(  

وتدوین

بندي اولویت

راهبردهاي

دانشگاهورزش

  اردبیلیمحقق

-توصیفی

  تحلیلی

 یتدر موقع دانشگاهراهبردي  یتوقعکه م ندنشان داد

ریزي ماتریس برنامه یلنتایج تحل وکارانه قرار دارد  محافظه

براي اولویت بندي راهبردها نشان داد که توسعۀ  یاستراتژیک کم

و توسعۀ ورزش  یتیتوسعۀ ورزش ترب ی،ورزش همگان يها برنامه

تیسه راهبرد اول مدیریت ترب یببه ترت ی،و قهرمان يا حرفه

  .دانشگاه هستند بدنی

دانشگاه

 1ویکتوریا

ملبورن 

یااسترال

)2019-

2023(  

استراتژي

دانشگاهورزش

  ویکتوریا

-توصیفی

  تحلیلی

 درجویاندر دانش شگرفیرتأث یجادا«را  خودیانداز ورزش چشم

 باگرفته تا نخبگان،  عمومتر، از  زمینه ورزش و جامعه گسترده

صنعت، مشارکت، تجارت و  توجه به آموزش، پژوهش، تعامل

دانشگاه  ینا يعنوان کرده است و استراتژها »جامعه یرتأث

مورد توجه ورزش  یاصل ینهدر هفت زم یشروپ - 1: از اند عبارت

در  یورزش یادگیريآموزش و  ارائهو  یدر طراح ينوآور - 2،ما

 يو دستاوردها یاتتجرب یفیت، کجویانتعداد دانش یشروند افزا

در  یرگذاريو تأث ها ی، خروجیقتحق ییتوانا یشاافز -3،آنها

 یکاستراتژ یديکل يها مشارکتتعامل گسترده و - 4،حوزه ورزش

 يها فرصت یگیريپ -5،ما با صنعت و جامعه در حوزه ورزش

رشد شهرت، مشخصات و نام  - 6،در حوزه ورزش يتجار

توسعه . 7، یدانشگاه برتر ورزش یکبه عنوان  دانشگاهيتجار

از آن توسط کارکنان،  يو استفاده حداکثر یورزش هاي ساختیرز

در  یاستارتباطات و س یرتأث یلتسه - 8و و جامعه یاندانشجو

  .ورزش ینهزم

                                                  
1. Victoria university
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  پژوهشامن  محققین
نوع

  پژوهش
  نتایج

دانشگاه

 1کمبریج

انگلستان 

)2017-

2022(  

استراتژي

دانشگاهورزش

  کمبریج

-توصیفی

  تحلیلی

طریقازورزش": کرده است یانب گونهینخود را ا یتمأمور

درتاکند یم کمککمبریجدانشگاهبهخودگستردهایايمز

بنابراین،. کندحفظرا  آنویابددستتعالیبهتحقیقوتدریس

دستیابیبرايتر گستردهجامعهوکارکناندانشجویان،ازدانشگاه

حمایتنخبهورقابتیورزشیهاي طلبی جاهرفاه،وسالمتبه

راکمبریجدانشگاهورزشباالعمرمادامومثبتارتباطوکند می

خود را در سه بخش مجزا به شرح  يو استراتژ ".کند میتشویق

  :داشته است یانب یرز

  باالسطحواستعدادباافرادازحمایت: عملکرديورزش- 

ورزشیهاي دانشکدهوها باشگاهازحمایت: رقابتیورزش- 

  باالتکیفیبارقابتیورزشیهاي فرصتارائهدردانشگاه

کمبریججامعهودانشگاهرفاهوسالمتتأمین: بدنیتربیت

  .بدنیفعالیتدرگستردهمشارکتتشویقطریقازتر گسترده

دانشگاه

 2کانبرا

یااسترال

)2021(  

استراتژي

دانشگاهورزش

  کانبرا

-توصیفی

  تحلیلی

پرورزشیجامعهیکایجاد"شعاربااسترالیاکانبرادانشگاه

. داردقرارکانبرادانشگاهقلبدرورزش: داشته که انبی"رونق

يها ارزش مظهرورزش.ماستآیندهوحالتاریخ،ازبخشی

. استکارآفرینیونوآوريشمول،همکاري،صداقت،ما،دانشگاه

کند، یم متصلهمبهرامناطقوها  فرهنگ سازد، یم راماجامعه

رفاهوتنوعاعی،اجتمعدالتوکند یم تقویتراماهویت

 گونهینو چشم انداز خود را ا کند یم ترویجراروانیوجسمی

خواهداسترالیاپیشروورزشیدانشگاهکانبرا": کرده است یحتشر

وشمولوتنوعورزش،درزنانبرخودتمرکزدلیلبهما. بود

دادنمشارکتباما. شدخواهیمشناختهورزشییکپارچگی

باهاي یمت وورزشکارانصنعتی،شرکايرکنان،کاآموزان،دانش

یتمأمور تحقیقاتورزش،درخودمحلیجامعهوباالعملکرد

اینبهاستثناییآموزاندانشتجربیاتوآموزشومحور

                                                  
1. Cambridge
2. University of Canberra
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  پژوهشامن  محققین
نوع

  پژوهش
  نتایج

خودبرايرازیراهدافدانشگاه".یافتخواهیمدستاندازچشم

داردرنظدرکانبرادانشگاه،2026سالتا": استکردهترسیم

علومبرايجهانبرتردانشگاه50واسترالیابرتردانشگاهسهجزو

به  یابیرا جهت دست یرز هاي ياستراتژ ینهمچن ".باشدورزشی

  :است یدهاهداف خود برگز

شمول،برابري،اجتماعی،عدالتبرايورزشقدرتازما.1

درزنانرويبرخودهاي تالشبرتمرکزبارفاهوصداقت

ورزشینخبگانعملکردمورددرخوددانشترجمهوورزش

  .کردخواهیماستفادهجامعهورزشیمشارکتتقویتبراي

تبلیغوگذاشتهاشتراكبهراخودورزشیرویدادهايما.2

شرکا،. بگذاریمنمایشبهراخوددستاوردهايتاکردخواهیم

رادخواعتبارو. مکنیدرگیرراجامعهوآموزاندانشکارکنان،

  .دهیمافزایش

دانشگاه

 1نوتینگهام

انگلستان 

)2014-

2020(  

اندازچشم

دانشگاهورزش

سالششبراي

2014–2020  

-توصیفی

  تحلیلی

 يبرا ییبرجسته دانشجو یورزش یشنهادپ یکخوداندازچشمدر

 يانتخاب برا ینبه عنوان اول یدانشگاه یجادا«عنوانباهمه 

 یکو  یعال یفیتاز آموزش با ک بییکه به دنبال ترک یانیدانشجو

ورزشیاندازچشماین، کهاستکردهارائه»یورزش یتجربه عال

 یعیوس یففراهم آوردن ط. 1: شود یم سنجیدهزیرمواردطریقاز

از  یرهاییارائه مس. 2،در ورزش یتفعال يالزم برا يها از فرصت

و  دانشجویانمشارکتسطح.3،تا نخبه یورزش مقدمات

 موفقیت.5و دانشگاه ییورزشکاران دانشجو کالیبر.4،مندانکار

  .دانشگاه یورزش يها باشگاه

  

هاي مربوطه جهت  شود هرکدام از دانشگاه مشاهده می 1همانطوري که در جدول 

در  حرکت به منظور دستیابی به آینده مطلوب و داشتن مزیت رقابتی در جذب دانشجو

اند و ریزي راهبردي در این حوزه کرده قدام به برنامها ،راستاي توسعه ورزش دانشجویی

                                                  
1. Nottingham
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توسعهبرايشدهتدوینهاي استراتژيوبلندمدتاهدافمأموریت،انداز،چشمداراي

اساساینبر .هستندخوددانشجویانفراغتاوقاتپرکردنراستايدردانشجوییورزش

دردانشجوییورزشتوسعهوفراغتاوقاتحوزهدربایستینیزطباطبائیعالمهدانشگاه

وانیدانشجوروزمرهیزندگدریبدنتیفعالوفراغتاوقاتتیاهمکردننهینهادجهت

مخربآثارازيریجلوگواستعدادها  ییشکوفاوییایپو،جمعی نشاطشیافزاآندنبالبه

ریزي مهبرنااز) خارجیوداخلیمعتبرهاي دانشگاه(خودرقبايسایرهمانند،یتحرککم

دارد و از مدل تحلیل سوات تمرکزآنرويبرتحقیقاینکهکرد میاستفادهراهبردي

  .استفاده شده است

  

  مبانی نظري. 2

مرتبط است و از سوي دیگر با مفهوم » اوقات فراغت«پژوهش حاضر از یک سو با مفهوم 

اوقات  سازي غنیجهت جامع  ریزي برنامهبه عنوان فرایند تدوین » ي استراتژیکزیر برنامه«

و » اوقات فراغت«در ادامه در مورد هریک از مفاهیم . فراغت دانشجویان سروکار دارد

  .شودیممباحثی ارائه » ي استراتژیکزیر برنامه«

  

  اوقات فراغت

وکارازضدگرفتاريو استراحت،آسایشمعنايبه1فراغتدهخدافرهنگدر

ازارزیابیازپسشخصکهاستییها تیفعالمجموعۀفراغتاوقات. استآمدهمشغله

وپردازدیم آنبهاشتیاقومیلبااجتماعیوخانوادگیشغلی،تکالیفوتعهدات

ظهوربهیاخویششخصیترساندنکمالبهیادانشتوسعۀتفریح،استراحت،غرضش

منصوري، (استاجتماعدرآزادانهمشارکتبسطباالخرهیاها تیخالق استعداد،رساندن

جوانان و مشخص  ینقش اوقات فراغت در زندگ یبررس.)132: 1399فرزان و حمیدي، 

                                                  
1. leisure
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اوقات  قیو شناخت دق یاست و با مطالعه علم تیحائز اهم يامر ،آن ينمودن کارکردها

جامعهمختلفاقشاریفرهنگۀیسرما ویاجتماعۀیسرما يریگ آن بر شکل ریفراغت و تأث

 یو فرهنگ یمسائل اجتماع لیدر تحل کنندهینیب شیپ ریمتغعنوان بهمفهومنیاازتوانیم

 ۀیو سرما یفرهنگ ۀیسرما شیافزا(جامعه  یو اهداف کل يجامعه سود جست و اهداف فرد

و توسعۀ کشور است را برآورده  یو جمع يفرد یبهبود زندگ يکه در راستا) یاجتماع

  .)146: 1393واصفیان و همکاران،(کرد

 درتواندیم دانشجویانفراغتیيها تیاولو وعالقهموردفراغتیيها تیفعال ییشناسا

گیردقرارتوجهموردقشراینفراغتاوقاتازبهینهاستفادةوتوسعهبراييزیر برنامه

ساکن خوابگاه که بخش  انیشک دانشجویب). 132: 1399،يدیحموفرزان،يمنصور(

اقشار  نیتر از حساس یکیدهندیبه خود اختصاص م را ییاز جامعه دانشجو يا عمده

مواجه یخاصیاجتماعيها بیآس وهايدشوار باکه در مواجه  ندیآیجامعه به حساب م

موردراآنهایفرهنگویجسمانسالمت،یانسانتیهو،ها بیآس نیاطبعبه.شوند می

گذراندنوحیتفرازانتویم). 146: 1393همکاران،وانیواصف(دندهیم قراردیتهد

یاخالقویجسم،يفکريقواپرورشجهتمؤثر  يا لهیوس عنوانبهفراغتاوقاتمناسب

بهرهیاجتماعيهايرو کج ازيریجلوگجهتیعاملعنوانبهآنازوکرداستفادهافراد

عالوه بر افزایش سطح سالمت جسمانی دانشجویان، بر سالمت  ها تیفعالگونه نیا. برد

دنباشیمگذار ریتأثآنها در جهت خروج از فردگرایی و بروز مشکالت فکري نیز وانیر

  ).78: 1387قائم و همکاران، (

تفریحاتازیکیوسالمتفریحاتفراغت،اوقاتازمثبتاستفادهمواردازیکی

 آنگاهباشد،کردنورزشفراغتاوقاتازمهمیبخشچنانچه. استسالم، ورزش

آنبهوآوردحساببهفراغتاوقاتازبخشیعنوانرا بههمگانیيها شورز توانیم

فراغتاوقاتپرکردنکه برايهستندمفیدييها تیفعال سالمتفریحات. داشتتوجه

. نداردوجودگیرپاودستوسختمقرراتها تیفعال گونه نیا در،رندیگیم انجام

سنوجنسیتقومیت،ملیت،تحصیالت،،اقتصاديوضعباها تیفعال گونه نیا تخابان
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اوقاتسازي غنیمنظوربهتوانندیم نیزبدنیتربیتوبازيورزش،بنابراین. داردارتباط

مهمموضوعیعنوانبهفراغتاوقات. گیرندقرارسالمتفریحاتزمرهدرنوعیبهفراغت

وشناسیی، جامعهفلسففکري،مکاتبادیان،اکثریتتوجهونظرمورد،دركقابلو

مورد اندیشمندانوبزرگاناندیشهودینیمباحثدردیربازازوبودهمختلفعلومدیگر

  .که پرداختن به این موارد در این مقاله امکان پذیر نیست ،استگرفتهقرارسفارشوتأکید

صنعتیجوامعدرزندگیيها روش تغییرآنپیدروجدیديهايفناور سریعتوسعه

درانسانکهراییها تیفعال ازبسیاريانجامفرصتکارها، عمًالشدنماشینیومروزا

درپدیدهاین. استگرفتهاواز دادیم انجامزیادانرژيصرفباوطبیعیطوربهگذشته

ونندینشیممیز پشتتحركبدونها  ساعت افرادآنطیکهادارياشتغاالتظهورکنار

مانندغیرفعاليهایسرگرم وتفریحاتصرفاغلبکهفراغتاتاوقافزایشهمچنین

اجتماعیيها شبکه ازاستفادهوموبایلماهواره،اینترنت،کامپیوتر،ازو استفادهزیونیتلو

 تحركکميها تیفعال سایریا... و، تلگرامها روم چتاینستاگرام،آپ،واتسچون

خصوصبهجوامع مختلفدرراافرادودادهتريبیششتابپدیدهاینبهمتأسفانه،شودیم

قرارمختلفروانیوجسمیگوناگونيهايماریب خطراتمعرضدرشهريجوامعدر

يها بیآس اینازجلوگیريبرايمهماصولازیکیواقعیت،اینبهنوجهبا. داده است

ورزشیيها تیفعالتفریحات سالم از طریق به وسیلهفراغتاوقاتکردنپراجتماعی

  . است

و حفظاجتماعافرادروحیوجسمیبهسازيدراساسینقشورزشیيها تیفعال

وماشینیزندگیشرایطدرمعتقدندشناسانجامعهکهنحويبه. دنداراجتماعیسالمت

تفریحتأمینبرايمطلوبيا لهیوس عنوانبهتوانیم راورزشساعات فراغت،افزایش

استفادهموردآنانروحیوجسمیحفظ سالمتنیزوجامعهافرادقوايتجدیدوسالم

کردنغنیدربالقوهتواناییدلیلبهورزشیوبدنیيها تیفعال دیگر،سوياز .دادقرار

 بامقایسهدرحرکتیوفرهنگیاجتماعی،روانی،ي جسمانی،ها جنبه درانسان،زندگی

. دندارفراغتاوقاتکردنپربیشتري براياهمیت،تحركکميهایسرگرم وها تیفعال
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اینواستورزشیيها تیفعال وتحركداشتنمستلزمسالمزندگییکداشتن

تأثیراتازمردماطالع. استشدهبیانمختلفيها پژوهشطی بارهاکهاستموضوعی

يها تیفعال بهگرایشتاشدهبدن موجبمختلفاعضايبرورزشیيها تیفعال مطلوب

  ).1396:157سرمدي و محمدي، (یابد بیشتريافزایشروزهرفراغتاوقاتدررزشیو

  

  ریزي راهبردي برنامه

یکی از . کنندیم استفادهبیشتر1"يراهبرديزیر برنامه"ازها  سازمان امروزه

 ریزي برنامهریزي راهبردي این است که ریزي متداول و برنامهي عمده بین برنامهها تفاوت

و متداول به سوي مسائل و مشکالت مبتنی بر درك و شناخت فعلی و بر تفکر سنتی 

ریزي راهبردي نیازمند درك و شناخت ماهیت موضوع و برنامه. نگر استوار استدرون

ریزي درازمدت، برنامه. گرا استوار استسپس یافتن پاسخ مناسب؛ به عبارتی، بر تفکر برون

ریزي راهبردي بر در حالی که برنامه ،گذشته است بینی از حال یا یک تصویري ازپیش

باقري (ردیگیمو مفروضات رقابتی شکل  ها دادهبینی شده آینده، اساس روندهاي پیش

ویمالعملکردبهبودسازمان،بیشترکنترلسببيراهبرديزیر برنامه). 1397:87نژاد، 

یابیارزوبازخوردکسب،يریگ میتصم يبرامعتبریچارچوبجادیامنابع،ازمؤثراستفادة

کارتوسعۀومشتركدگاهیدجادیاباسازمانیکپارچگیووحدتسازمان،پیشرفتمیزان

  . شودیم یگروه

 کجابهداندینم سازمانآننشود،مشخصیهدفسازمان،کیيبراکهیزمانتا

يا برنامه ،انسازمآننشود،يزیر برنامه یولشود،مشخصهدفاگروبرودخواهدیم

دیبااست،موفقیتخواهانکهیسیستمهرن،یبنابرا. داشتنخواهدهدفبهرسیدنيبرا

کندتعییننیزرااهدافایهدفآنبهرسیدنزمانونحوهوباشدداشتهیمشخصاهداف

حرکتبرناظرهموارهوبرودپیشنظرمورداهدافيسوبهشدهتهیهبرنامۀاساسبرتا

،تجاريوحمیديحسینی،(کندلیتعدوییشناسارایاحتمالانحرافاتتااشدبخود

. ي امروزي بر کسی پوشیده نیستها سازمانریزي راهبردي در برنامه ریتأث). 16: 1393

                                                  
1. Strategic Planning
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ریزي راهبردي را، تالشی روشمند براي اجراي راهبردهاي اصلی سازمان و برنامه

  . دانندیمبکارگیري آن در تحقق مقاصد سازمان 

راهبردي، اهداف سازمان را با توجه به رسالت آن تعیین و از طریق  ریزي برنامه

تا  کندیمو تهدیدها و نقاط قوت و ضعف سازمان را شناسایی  ها فرصتمطالعات محیطی، 

بکارگیري . ي واقع بینانه تري را تعیین کند و آن را به اجرا درآوردها هدفاز این طریق، 

به  ها سازماندر درازمدت ثمرات مثبتی براي  تواندیمهبردي از سوي مدیران را ریزي برنامه

و راه  کندیمراهبردي، عوامل اساسی خطرآفرین محیطی را تحلیل  ریزي برنامه. بار آورد

راهبردي فرایند تعیین اهداف سازمان و  ریزي برنامهبه عبارتی، . دهدیمیی را ارائه ها حل

در . و اجرایی براي تحقق آن اهداف استي جامع، عملیاتیها طرحاتخاذ تصمیم درباره 

آموزشی و پژوهشی باید به تجزیه و تحلیل محیط داخلی و  مؤسساتو  ها دانشگاهواقع 

، نقاط قوت و ها فرصتخارجی بپردازند و از ابزارهاي مفیدي همچون ماتریس تهدیدات، 

).1397:89باقري نژاد، (ه کنند راهبردي استفاد ریزي برنامهبراي  1)سوات(نقاط ضعف 

  . استشدهشروعنظامیهاي حوزهازراهبرديریزي برنامهموجودشواهدبرابر

ریزي برنامههدفرفته،کاربهمدیریتدرکهطورآنراهبرد،ازغیرنظامیدرك

برعالوهها دانشگاهامروزهبا توجه به اینکه. دانند میرقابتیمزیتکسبراراهبردي

فناوريتوسعهنوآوري،جمله؛ازنیزدیگريفرایندهايدرتحقیقاتی،وآموزشیمأموریت

اینهستند ودارعهدهخوداستادانوکارکناندانشجویان،فراغتاوقاتپرکردنو

عواملازیکی. استمدیریتیوکارهايسازوها سیستمساختارها،درتحولمستلزمفرایند،

ها دانشگاههاي حوزهتمامیدرراهبرديریزي برنامهاجراي،یادشدهندفرایتحققساززمینه

آیندهنظیرهایی خصیصهمؤثرترکیبباراهبرديریزي برنامهجامعوموفقفرایند. است

ازممکنسناریوهايارائهوروندهاازعمیقتحلیلآتی،روندبینیپیشبرتمرکزنگري،

وسیستمایجادومحیطباسازگاريدانشگاه،بیرونیودرونیهاي دادهتحلیلآینده،

نژاد،باقري(کند میایجادرقابتیمزیتبهدستیابیبرايراچارچوبی،منعطفساختاري

1397 :83.(  

                                                  
1. SWOT
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  راهبردي ریزي برنامههاي اساسی  مدل

هاي  مبنایی هستند که براساس آن مدل«پنج نیروي پورتر و سوات، آنزوف«سه مدل 

به . اند ها براي فضاي کسب و کار ایجاد شده این مدل. شوند راهبردي اجرا می زيری برنامه

نیازهاي آموزش عالی در کل با اند و آنها را  ها آنها را مفید یافته هرحال، بسیاري از دانشگاه

ها انعطاف پذیري و  ترین فواید این مدل یکی از مهم. اند و نیازهاي خاص دانشگاه وفق داده

هاي مختلف، با بکارگیري رویکردهاي خاص یک محیط  ها از راه آن. ابق استقابلیت تط

  .اند مشخص، براي ایجاد تصویري منحصر به فرد از دانشگاه قابل استفاده

  

  سواتمدل

تأثیرسازمانآیندههاي خروجیبرکهکند میتعیینراعواملیسواتتحلیل

وتهدیدهاوسازمانضعفوقوتنقاطشناساییاساسبرسواتمدل. گذارند می

تعیینراآنموفقیتکلیديعواملوبرجستههاي شایستگیبیرونی،محیطهاي فرصت

وارزیابیخلق،بهسازمانهاي ارزشواجتماعیمالحظاتباهمراهعواملاین. کند می

بهترینکهاستراهبردهاییارائهسوات،تحلیلهدف. شوند میمنتهیراهبردانتخاب

  .کندتضمینسازماندرونیموقعیتوبیرونیمحیطبینراسازگاريومسوییه

  

  1آنزوفمدل

جایگاهازراسازمانتاشود میتدوینوطرحراهبردي،»آنزوفایگور«مدلدر

تواناییوها توانمنديدرها محدودیتالبته. برسانداهداف،درشدهتشریحجایگاهبهفعلی

  :داردتأکیدمفهومدوبرمدلاین،شوند میلحاظنیزسازمانبالقوه

رااهدافشودانشگاهفعلیموقعیتبین»شکاف«تفاوتتحلیلاین: 2»شکافتحلیل«

  بپوشاند؛رامذکورشکافاساسًاکهکند میانتخابراراهبردهاییدانشگاه. کند میارزیابی

                                                  
1. Ansoff
2. Gap Analysis
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الگويجويوجستدربایدها سازمانکهدارداشارهایدهاینبه: 1»سینرژي«

آناجزايسادهجمعازتر بزرگیعنیترکیبیعملکردیکبابازار،-»خروجی«محصول

  .دهند مینشان2+2= 5فرمولباراآنمعموالً. باشند

  

  2پورترنیرويپنجمدل

نیرويپنج. دهد میانجامراکاريفضايجاذبهوسازمانمحیطتحلیلمدلاین

  ):پورتر(ازاند عبارتنظرمورد

هاي جایگزینتهدید. 2عالی،آموزشفضايبهوروديجدیدرقبايریسک.1

استفادهتوانایییا»خریداران«خدماتازکنندگاناستفادهزنیچانهقدرت.3بالقوه، 

کنندگانعرضهزنیچانهقدرت. 4، »خریداران«دانشگاهیخدماتنفعانذيوکنندگان

  .موجودرقبايبینرقابتمیزانودرجه. 5و آنانتوانایییا»نکنندگاتأمین«علم

جمله؛ازریزي استراتژیک ایجاد شده هاي برنامه مدلونظریاتبررسیبابنابراین،

5آنزوفمدلو4برایسونمدل،3پورترمدلذینفعان،ارزشمدلتحلیل سوات،مدل

چشمسازمانیادانشگاهآغاز،درهکاستاینها آنهمهمشتركنقطهکهشود مشاهده می

وتعیینبا. کند میتدوینوتعیینشناسایی،راو اهداف بلندمدت خودمأموریتانداز،

انجامالگوبرداريوشکافدرونی،بیرونی،تحلیلشاملها تحلیلسريیکها، آنتدوین

فراهمسازمانیاگاهدانشراهبردياستراتژيتدوینبرايرازمینهها تحلیلاینکهشود می

اوقاتسازي غنیجامعبرنامهتدوینبراي بنابراین). 95: 1397نژاد،باقري(سازند می

ازیافته،سازمانورزشیهاي فعالیترویکردباطباطبائیعالمهدانشگاهدانشجویانفراغت

شده استفاده) SWOT(مدل سوات استراتژيتدوینچارچوب جامععنوانباچارچوبی

                                                  
1. Synergy
2. Porter
3. Porter
4. Bryson
5. Ansoff
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درها سازمانانواعبرايکهکند میارائههاییروشوابزارهاچارچوب،یامدلاین. ستا

راها کند استراتژي میکمکها استراتژیستبهواستمناسبگوناگونهاي اندازه

 2در جدول کهدارداصلیمرحلۀچهارچارچوباین. کنندگزینشوارزیابیشناسایی،

  .شود مشاهده می

  

  )SWOT(سواتمدلاستراتژيتدوینجامعچارچوب-2جدول

تعیین چشم انداز، مأموریت و اهداف بلندمدت سازمانمرحله شروع

مرحله ورودي
  ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

  ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

مرحله تطبیق و مقایسه
  ماتریس سوات

  خارجیوداخلیعواملزمان همماتریس

  کمیاستراتژیکریزي برنامهماتریسمرحله تصمیم گیري

  

  .شود میتهیهسازمانمأموریتبیانیۀمرحلهایندر: شروعمرحلۀ

اصلیعواملواطالعاتاستراتژي،تدوینبرايمرحلهایندر: وروديمرحلۀ

ماتریسشاملمرحلهاین. شود میمشخصوشناساییسازمانو خارجداخلازموردنیاز

  .استخارجیعواملارزیابیو ماتریسخلیداعواملارزیابی

و) ها ضعفوها قوت(داخلیاصلیعواملمرحلهایندر: مقایسهوتطبیقمرحلۀ

تحلیل ماتریسهمچونابزارهاییازاستفادهبا) تهدیدهاوها فرصت(اصلی خارجی عوامل

کهشونداساییشنهایی استراتژيتاشوند میدادهسوات و ماتریس داخلی و خارجی تطبیق

  .باشندخارجیوداخلیعواملبامتناسبوسازمانمأموریتدر راستاي

ی کماستراتژیکریزي برنامهماتریسازاستفادهبامرحلهایندر: گیري تصمیممرحلۀ

)QSPM (وارزیابیتطبیق،مرحلۀدرشده شناساییهاي استراتژيمختلفهاي گزینه

  .گردد میتعیینآنهابینسجذابیتوشوند قضاوت می
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روش پژوهش. 3

تحقیقات  ءباشد که جز تحقیق حاضر بر مبناي هدف از نوع تحقیقات کاربردي می

روش تحقیق، توصیفی و از نوع مطالعات موردي . اي و مطالعات استراتژیکی است توسعه

شامل  قیقتح نیا يجامعه آمار. ي کشور را نداردها دانشگاهاست که قابلیت تعمیم به دیگر 

، کارکنان مدیریت تربیت بدنی دانشگاه )نفر10(تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی استادان

ورزشی  انیمرب و )نفر20(ي ورزشی دانشگاه ها انجمنو  ورزشکار، دانشجویان )نفر5(

جامعه  يکلیه اعضا ،يبا توجه به محدودیت جامعه آمار). نفر 40جمعاً (، )نفر5(دانشگاه 

، به عبارت دیگر حجم نمونه به صورت تمام ندانتخاب شدبه عنوان نمونه تحقیق يآمار

يبراپژوهشنیادربرنامه،درموردنظريراهبردموضوعاتاساسبر.انتخاب شدشمار 

ازق،یتحقگروهیاصلياعضابامصاحبهوجلساتيبرگزاربرعالوهاطالعاتيگردآور

  :شددهاستفاریزيها پرسشنامهوها فرم

انداز،چشمیکلییشناسايبرافرمنیا: بازسؤاالتيحاوسواتییشناسافرم.1

تربیت يبراموجوديدهایتهدوها فرصتها، ضعفها، قوتبلندمدت،اهدافت،یمأمور

یطراحسازي اوقات فراغت دانشجوبان جهت غنیتهرانیطباطبائعالمهدانشگاهبدنی

  .بودپرسشنامهيراهنماهمراهبهبازسؤال7شاملودیگرد

نییتعيالگواساسبراههیسنیا: عوامل داخلی و خارجیسیماترپرسشنامه و .2

عالمه دانشگاهتربیت بدنیيراهبردتیموقعییشناسامنظوربهودیویديراهبردتیموقع

طیمحویدرونطیمحلحاظاز(سازي اوقات فراغت دانشجوبان جهت غنیطباطبائی تهران

عواملنمرةوعاملشدت،)وزن(تیاهمبیضرنییتعشاملودیگردیطراح) یرونیب

درو)دهایتهدوها فرصت(یخارجعوامليبرانیهمچنو) ها ضعفوها قوت(یداخل

 سازي غنیجهت عالمه طباطبائی تهراندانشگاهتربیت بدنییینهاتیموقعنییتعتینها

،یتهاجميها تیموقعازیکیدریرونیبویدرونلحاظازاوقات فراغت دانشجوبان 

.بودیتدافعوکارانه محافظه،یرقابت
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که در ادامه و در  1:یکمکیاستراتژيزیر برنامه سیماترماتریس تحلیل سوات و .3

.شرح داده خواهد شد ها افتهبخش ی

روایی محتوایی پرسشنامه عوامل داخلی و خارجی توسط اعضاي اصلی گروه تحقیق

 یاصل ياعضا. تعیین شد91/0و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ دییتأ

اهداف  ییفهرست نها نییتع ت،یچشم انداز، مأمور نیکه در تدو زین قیگروه تحق

ویعوامل درون یازدهیجدول امت لیتکم د،یبلندمدت، نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهد

نفر به شرح  9داشتند، شامل  یینقش بسزا هايراتژاست يبندتیاولوونیتدو،یرونیب

پاسخاطالعاتفیتوصویشخصيهایژگیونییتعيبرا. باشدیم) 3(جدول  یفیتوص

يها کیتکنازق،یتحقاهدافبهیابیدستجهت. شداستفادهیفیتوصآمارازدهندگان

دانشگاهیبدنتیتربکیاستراتژتیموقعنییتعجهت. شداستفادهکیاستراتژمطالعات

يها تیفعالکردیروباانیدانشجوفراغتاوقاتيسازیغنجهتتهرانیطباطبائعالمه

نیتدوجهت،3یرونیبعواملیابیارزسیماترو2یدرونعواملیابیارزسیماترازیورزش

ازهاياستراتژيبندتیاولوجهتو) SWOT(سواتلیتحلسیماترازهاياستراتژ

يشهودویلیتحلقضاوتيمبنابر) QSPM(یکمکیاستراتژریزي برنامهسیماتر

  .شداستفادهقیتحقگروهیاصلياعضا

  

                                                  
1. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)
2. Internal Factors Evaluation (IFE)
3 .External Factors Evaluation (EFE)
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  مشخصات اعضاي اصلی گروه تحقیق -3جدول 

رشته تحصیلیتحصیالتسنجنسسمت در دانشگاهردیف

  مدیریت ورزشی  دکتري  62  مرد  هیأت علمی1

  مدیریت ورزشی  دکتري  41  مرد  هیأت علمی2

  مدیریت ورزشی  دکتري  53  زن  هیأت علمی3

  مدیریت ورزشی  دکتري  34  مرد  هیأت علمی و مربی4

  مدیریت ورزشی  فوق لیسانس  28  زن  مربی5

  مدیریت ورزشی  فوق لیسانس  37  مرد  کارمند تربیت بدنی6

  مدیریت ورزشی  فوق لیسانس  30  زن  کارمند تربیت بدنی7

  مدیریت ورزشی  کتريدانشجوي د  37  مرد  انجمن ورزشی8

  مدیریت ورزشی  دانشجوي دکتري  30  زن  انجمن ورزشی9

  

هاي پژوهش یافته. 4

آمده از مصاحبه با مدیریت تربیت بدنی فعلی و قبلی دانشگاه و  دست بههمراه با اطالعات 

 یتتربمطالب گرفته شده از پرسشنامه باز و در نظر گرفتن چند نمونه از چشم اندازهاي 

ي دیگر کشور و پس از بحث و بررسی توسط اعضاي اصلی گروه تحقیق، ها شگاهدان یبدن

، مأموریت، اهداف بلندمدت و فهرست نهایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و انداز چشم

اوقات فراغت  يسازیتهران جهت غن یدانشگاه عالمه طباطبائ یبدن یتترب تهدید

زیر تنظیم شد که به صورت  ،هسازمان یافتیورزش هاي یتفعال یکردبا رو یاندانشجو

  :باشد یم
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مداوم در بین دانشجویان و ترویج  صورت بهتوسعه ورزش همگانی ":چشم انداز

  ."به یک عادت در زندگی آنانفرهنگ عمومی ورزش

 یشافزاهاي بدنی،  یتفعالتالش براي بهبود و توسعه اصولی برنامه ": مأموریت

ر راستاي سالمت جسمانی و شادابی داماکن و تجهیزات ورزشی یفیتو ک یتکم

و معرفی  یبدن هاي یتبه سمت ورزش و فعال یاندانشجو يجذب حداکثردانشجویان، 

  ."روانی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران -به عنوان سفیران سالمت روحی ها آن

  

  :فهرست نهایی اهداف بلندمدت

وورزشیتلفمخيها رشته تعمیموگسترشبرايالزمتسهیالتآوردنفراهم

وجسمانیوضعیتارتقاءمنظوربهدانشگاهدانشجویانمیاندرورزشنمودننهادینه

آنانروانی

درروبازورزشیفضايواستانداردمنظورهچندسالناحداثوها  خوابگاه تجمیع

دوپردیس

ها دانشکده وها  خوابگاه درورزشیتجهیزاتوامکاناترسانیروزبهوبهبود

دانشگاهيها دانشکده سایرکارکنانواستاداندانشجویان،تنگاتنگوبیشترباطارت

بدنیتربیتدانشکدهاستادانتجاربازبرداريبهرهوبدنیتربیتدانشکدهبا

ازآنخروجحتیودانشگاهبدنیتربیتمدیریتجایگاهارتقاءجهتدرتالش

.دانشگاهمحترماسترینظرزیرسیستمفعالیتودانشجوییمعاونت

دانشجویاناجتماعیارتباطاتوسالمتشادابی،تحرك،سطحافزایش
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اوقاتسازيغنیجهتتهرانطباطبائیعالمهدانشگاهبدنیتربیتSWOTنهاییفهرست -4جدول

  کارکنانواستاداندیدگاهازورزشی سازمان یافتههاي یتفعال رویکردبادانشجویانفراغت

ها تقوردیف

  وجود مدیریت تربیت بدنی در ساختار دانشگاه1

  وجود نیروهاي متخصص و کارآمد در تربیت بدنی دانشگاه2

  این رشتههاي گرایشاکثردرتکمیلیتحصیالتمقاطعدارايتربیت بدنی وتخصصیدانشکدهوجود3

  تربیت بدنی با سابقه کار علمی و عملی باال استادانوجود 4

  بدنیتربیترشتهدرکرده تحصیلملیتیمقهرمانانوجود5

  ها خوابگاهدربدنیتربیترشتهپسرودخترانگیزهباوجواندانشجویانوجود6

  هم در پردیس مرکزيکناردرشنااستخرومنظورهچندسالنداشتن7

  ها ها و دانشکده گاهخوابدرمتنوعجسمانیهاي فعالیتوها و مسابقات ورزشی برنامهبرگزاري8

  دانشجویانبرايکمبسیارباهزینهیاورایگانصورتبهورزشیامکاناتدادنقراراختیاردر9

  ها ضعفردیف

  ها ها و دانشکده خوابگاهدراستانداردورزشیامکانات و فضاهايکمبود1

  هاي ورزشی نبود مربیان متخصص در بعضی رشته2

  اهبردي بلند مدت در مدیریت تربیت بدنی دانشگاهریزي ر نبود برنامه3

  ها ها و خوابگاه کمبود تجهیزات تخصصی ورزشی در دانشکده4

  ها ها و دانشکده خوابگاهپراکندگی5

  همکارانبیندربدنیتربیتامورووظایفناعادالنهتقسیم6

  نبود مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی7

  براي دخترانورزشیمناسبهاي سالنوفضاهابهرسیدستعدم8

  ورزشی براي دخترانفعالیتوقتبودننامناسب9

  ها فرصتردیف

  جوانمردان و مناطق مسکونیپاركبامرکزيپردیسجواري هم1

  آزاديورزشگاهبابدنیتربیتدانشکدهجواري هم2

  دانشجوییرشته تربیت بدنی و ورزشبهیدانشجویمعاونودانشگاهریاستمثبتدیدگاه3

  دانشجوییرشته تربیت بدنی و ورزشبهنسبتعلوموزارتبدنیتربیتکلادارهمثبتدیدوویژهتوجه4

  خودروزمرهزندگیدربدنیفعالیتلزوممقولهازدانشجویاناتفاقبهقریباکثرآگاهی و عالقه مندي5

  تحصیلیهاي رشتهتمامیبرايو ورزشمیعموبدنیتربیتدروسوجود6

  متفاوتسنیهاي دامنهدردانشجوییکثیرجمعیتداشتناختیاردر7
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  تهدیدهاردیف

  دانشجویانزندگیبهاي رسانهمجازيفضاهايوها شبکههجوم1

  ها و پردیس مرکزي دانشکدهبادانشجویانهاي خوابگاهدوري2

  )شدیدیتورم و گران(کشوريبد اقتصاد یتوضع3

  دانشجویاندغدغه آینده شغلیومعیشتی، تحصیلیمشکالت4

  ورزشیاماکننگهداريهاي هزینهو افزایشها رشتهتوسعهبرايورزشیتجهیزاتگرانی5

  .باشد مینیزدانشجویانقشرگریبانگیرکهشهرهاي بزرگمحیطیزیستآلودگیوماشینیزندگی6

  هاي دیگر هاي ورزشی دانشگاه و رو به رشد امکانات و برنامه وضعیت بهتر7

  

تهران جهت  یدانشگاه عالمه طباطبائ یبدن یتترببراي تعیین موقعیت استراتژیک 

ی سازمان یافته، از ورزش يها تیفعالیکردبا رو یاناوقات فراغت دانشجو يسازیغن

ها  قوت(عوامل درونی . ستفاده شدا) 6و  5جدول (ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی 

هاي عوامل  نهایی شده در ماتریس) ها و تهدیدها فرصت(و عوامل بیرونی ) ها و ضعف

درونی و بیرونی درج گردید و پس از آن در اختیار اعضاي اصلی گروه تحقیق قرار گرفت 

و ) ها ها و ضعف قوت(تا نسبت به درج ضریب اهمیت و رتبه هر یک از عوامل درونی 

، در 4و  3ستون چهارم جدول . مبادرت نمایند) ها و تهدیدها فرصت(عوامل بیرونی 

شد که مجموع  ي باید به موارد داده میا گونهاین ضرایب به . برگیرنده ضرایب اهمیت بود

مجموع ضرایب اهمیت  طور نیهمشد و  ها برابر با صد می ها و ضعف ضرایب اهمیت قوت

ستون پنجم ماتریس هم با توجه به شدت عامل . شد ابر با یک میها و تهدیدها نیز بر فرصت

  . شد به هریک از موارد قوت، ضعف، فرصت و تهدید یک نمره اختصاص داده می

 یتتربدر قسمت شدت عامل بر حسب مقدار قوت، ضعف، فرصت و تهدیدي که 

یکردبا رو یاناوقات فراغت دانشجو يسازیتهران جهت غن یدانشگاه عالمه طباطبائ یبدن

و براي نقاط  3یا  4ی در هر عامل دارد، براي نقاط قوت یکی از نمرات ورزش يها تیفعال

قوت معمولی، نمره  3قوت عالی، نمره  4نمره (شد  انتخاب می 1یا  2ضعف یکی از نمرات 

یا  4همچنین براي نقاط فرصت یکی از نمرات ). ضعف بحرانی 1ضعف معمولی و نمره  2



  

  

  

1401زمستان  |53شماره |سال چهاردهم  |ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  216

فرصت معمولی،  3فرصت عالی، نمره  4نمره (1یا  2اط تهدید یکی از نمرات و براي نق 3

در ستون ششم ضرایب . تخصیص داده شد) تهدید بحرانی 1تهدید معمولی و نمره  2نمره 

ها،  اند تا امتیاز نهایی هر یک از قوت هاي ستون پنجم در هم ضرب شده ستون چهارم و رتبه

در پایین ستون ششم امتیازات حاصل با . ص شوندو تهدیدها مشخ ها فرصتها،  ضعف

اگر جمع . یکدیگر جمع شد تا امتیاز نهایی ماتریس عوامل درونی و بیرونی به دست آید

هاي  باشد، به این معنی است که قوت 5/2تر از  امتیاز نهایی ماتریس عوامل درونی بیش

باشد،  5/2یاز کمتر از هاي آن غلبه دارد و اگر این امت بر ضعفدانشگاه  یبدن یتترب

عوامل ماتریسنهاییامتیازجمعاگر طور نیهم. ها است ها بر قوت دهنده غلبه ضعف نشان

بدنیتربیترويپیشهاي فرصتکهاستمعنیاینبهباشد،5/2ازتر بیرونی بیش

غلبهدهنده نشانباشد،5/2ازکمترامتیازایناگروداردغلبهآنتهدیدهايبردانشگاه

  .استها فرصتبردهایتهد

  

 يسازیتهران جهت غن یدانشگاه عالمه طباطبائ یبدن یتتربماتریس عوامل درونی  -5جدول

  ی سازمان یافتهورزش يها تیفعالیکردبا رو یاناوقات فراغت دانشجو

  

ها قوت

عواملکد
ضریب 

اهمیت

شدت 

عامل
نمره

S115/0  3  05/0  گاهوجود مدیریت تربیت بدنی در ساختار دانش  

S2  12/0  3  04/0  وجود نیروهاي متخصص و کارآمد در تربیت بدنی دانشگاه  

S3  
مقاطعدارايتربیت بدنی وتخصصیدانشکدهوجود

  این رشتههاي گرایشاکثردرتکمیلیتحصیالت
04/0  3  12/0  

S4   20/0  4  05/0  تربیت بدنی با سابقه کار علمی و عملی باال استادانوجود  

S5  18/0  3  06/0  بدنیتربیترشتهدرکرده تحصیلملیتیمقهرمانانوجود  

S6  
تربیترشتهپسرودخترانگیزهباوجواندانشجویانوجود

  ها خوابگاهدربدنی
04/0  4  16/0  

S7  24/0  4  06/0  هم در پردیس مرکزيکناردرشنااستخروچندمنظورهسالنداشتن  

S8  
جسمانیهاي فعالیتوها و مسابقات ورزشیبرنامهبرگزاري

  ها ها و دانشکده خوابگاهدرمتنوع
08/0  3  24/0  
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S9  
یاورایگانصورتبهورزشیامکاناتدادنقراراختیاردر

  دانشجویانبرايکمبسیارباهزینه
06/0  3  18/0  

ها ضعف

W1
ها و  خوابگاهدراستانداردورزشیامکانات و فضاهايکمبود

  ها شکدهدان
08/0  1  08/0  

W2  10/0  2  05/0  هاي ورزشی نبود مربیان متخصص در بعضی رشته  

W3  
ریزي راهبردي بلند مدت در مدیریت تربیت بدنی  نبود برنامه

  دانشگاه
06/0  1  06/0  

W4  07/0  1  07/0  ها ها و خوابگاه کمبود تجهیزات تخصصی ورزشی در دانشکده  

W5  07/0  1  07/0  ها انشکدهها و د خوابگاهپراکندگی  

W6  08/0  2  04/0  همکارانبیندربدنیتربیتامورووظایفناعادالنهتقسیم  

W7  05/0  1  05/0  نبود مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی  

W8  
مناسب براي ورزشیهاي سالنوفضاهابهدسترسیعدم

  دختران
05/0  2  05/0  

W9  205/0  05/0  ورزشی براي دخترانلیتفعاوقتبودننامناسب  

  20/2  -   ∑=1مجموع ضریب اهمیت عوامل درونی

  

محاسبه 20/2؛ مجموع نمرات ماتریس عوامل درونی برابر با5با توجه به نتایج جدول 

دانشگاه عالمه  یبدن یتتربشد که نشان دهنده این است که نقاط ضعف بر نقاط قوت 

ی ورزش يها تیفعالیکردبا رو یاناوقات فراغت دانشجو يسازیتهران جهت غن یطباطبائ

از لحاظ عوامل  تهران یدانشگاه عالمه طباطبائ یبدن یتتربغلبه دارد و بیانگر آن است که 

هاي رشتهبعضیدرمتخصصمربیانداخلی داراي ضعف است و مهمترین ضعف آن نبود

  .باشدیمورزشی 
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 يسازیتهران جهت غن یدانشگاه عالمه طباطبائ یبدنیتتربماتریس عوامل بیرونی  -6جدول 

  ی سازمان یافتهورزش يها تیفعالیکردبا رو یاناوقات فراغت دانشجو

ها فرصت

عواملکد
ضریب 

اهمیت

شدت 

عامل
نمره

O1
جوانمردان و مناطق پاركبامرکزيپردیسجواري هم

  مسکونی
07/0  3  21/0  

O2  36/0  4  09/0  آزاديورزشگاهاببدنیتربیتدانشکدهجواري هم  

O3  
رشته بهدانشجوییمعاونودانشگاهریاستمثبتدیدگاه

  دانشجوییتربیت بدنی و ورزش
08/0  4  32/0  

O4  
علوموزارتبدنیتربیتکلادارهمثبتدیدوویژهتوجه

  دانشجوییرشته تربیت بدنی و ورزشبهنسبت
06/0  3  18/0  

O5  
مقولهازدانشجویاناتفاقبهقریباکثرآگاهی و عالقه مندي

  خودروزمرهزندگیدربدنیفعالیتلزوم
07/0  4  28/0  

O6  
تمامیبرايعمومی و ورزشبدنیتربیتدروسوجود

  تحصیلیهاي رشته
06/0  3  18/0  

O7
سنیهاي دامنهدردانشجوییکثیرجمعیتداشتناختیاردر

  متفاوت
07/0  4  28/0  

تهدیدها

T1
زندگیبهاي رسانهمجازيفضاهايوها شبکهومهج

  دانشجویان
08/0  1  08/0  

T2  08/0  1  08/0  ها و پردیس مرکزي دانشکدهبادانشجویانهاي خوابگاهدوري  

T3  14/0  2  07/0  )شدیدیتورم و گران(کشور يبد اقتصاد یتوضع  

T4  16/0  2  08/0  دانشجویاندغدغه آینده شغلیومعیشتی، تحصیلیمشکالت  

T5  
ها و افزایش رشتهتوسعهبرايورزشیتجهیزاتگرانی

  ورزشیاماکننگهداريهاي هزینه
06/0  2  12/0  

T6  
کهشهرهاي بزرگمحیطیزیستآلودگیوماشینیزندگی

  .باشد مینیزدانشجویانقشرگریبانگیر
07/0  2  14/0  

T7  
رزشی هاي و وضعیت بهتر و رو به رشد امکانات و برنامه

  هاي دیگر دانشگاه
07/0  1  07/0  

  60/2  -   ∑=1  مجموع ضریب اهمیت عوامل بیرونی
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 60/2؛ مجموع نمرات ماتریس عوامل خارجی برابر با 6با توجه به نتایج جدول 

 یدانشگاه عالمه طباطبائ یبدن یتتربي ها فرصتشد که نشان دهنده این است که محاسبه

ی بر ورزش يها تیفعالیکردبا رو یانت دانشجواوقات فراغ يسازیتهران جهت غن

از  تهران یدانشگاه عالمه طباطبائ یبدن یتتربتهدیدهاي آن غلبه دارد و بیانگر آن است که 

ي پیش رو ها فرصتاز این  تواندیملحاظ عوامل خارجی در موقعیت فرصت قرار دارد و 

پیش روي تربیت بدنی  فرصت نیتر مهم. ي خود استفاده کندها ضعفجهت رفع و بهبود 

که با همکاري و  باشدیمآزادي ورزشگاهبابدنیتربیتدانشکدهيجوار همدانشگاه، 

اوقات فراغت  سازي غنیزمینه توسعه ورزش دانشجویی در راستاي  تواندیمتعامل با آن 

  .فراهم سازدرا دانشجویان 

تهران جهت  یاطبائدانشگاه عالمه طب یبدن یتتربابزار تعیین موقعیت استراتژیک 

زمان  ی، ماتریس همورزش يها تیفعالیکردبا رو یاناوقات فراغت دانشجو يسازیغن

در این ماتریس، نمرات حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل . عوامل درونی و بیرونی بود

این ماتریس داراي . گیرند قرار می) 1(درونی و بیرونی در ابعاد افقی و عمودي طبق شکل 

ه است که موقعیت استراتژیک هر سازمان بر اساس قرار گرفتن در هر یک از این چهار خان

  .شود چهار خانه مشخص می
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اوقات  يسازیتهران جهت غن یدانشگاه عالمه طباطبائ یبدن یتترب یکاستراتژموقعیت  -1شکل

ی سازمان یافتهورزش يها تیفعالیکردبا رو یانفراغت دانشجو

  

، جایگاه و موقعیت )1شکل (زمان عوامل درونی و بیرونی  ریس همبا توجه به نتایج مات

اوقات فراغت  سازي غنیتهران جهت  یدانشگاه عالمه طباطبائ یبدن یتترباستراتژیک 

و کارکنان  استادانی سازمان یافته از دیدگاه ورزش يها تیفعالیکردبا رو یاندانشجو

که موقعیت استراتژیک  و هنگامیقرار گرفت) WO(دانشگاه در منطقه محافظه کارانه 

هاي  سازمان محافظه کارانه باشد، بدین معنی است که سازمان باید با توجه به فرصت

هاي بزرگ قرار  خود را در معرض ریسک و هاي خویش را برطرف کند موجود ضعف

را  ها انجام داده و فعالیترا وري  در این حالت باید تمهیدات الزم براي ارتقاء بهره. ندهد

  .ها را ترمیم کند در حد معقول انجام داده و ضعف

 يسازیتهران جهت غن یدانشگاه عالمه طباطبائ یبدن یتترببراي تدوین استراتژي 

و ) SWOT(ی از تحلیل سوات ورزش يها تیفعال یکردبا رو یاناوقات فراغت دانشجو

استفاده ) 7جدول (اي  ماتریس مربوط مبتنی بر مدل دیوید و از یک ماتریس چهار خانه
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ها و  ها و تهدیدها، ضعف ها، قوت ها و فرصت قوت(در این کار، از مقایسات دو به دو . شد

، و بر SO ،ST ،WO ،WTبراي تعیین استراتژي چهارگانه ) ها و تهدیدها ها، ضعف فرصت

مبناي قضاوت تحلیلی و شهودي اعضاي اصلی گروه تحقیق استفاده شد که نتایج آن در 

  .شودیممشاهده  7جدول 

  SWOTماتریس تحلیل -7جدول 

  

  

  

  عوامل داخلی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عوامل خارجی

  )S(نقاط قوت 

:S1یبدن یتترب یریتمد وجود 

در ساختار دانشگاه

:S2متخصص و  یروهاين وجود

دانشگاه یبدن یتکارآمد در ترب

:S3یدانشکده تخصص وجود 

مقاطع  يو دارا یبدن یتترب

در اکثر  یلیمتک یالتتحص

رشته ینا هاي گرایش

:S4ا بیبدن یتترب استادانوجود

باال یو عمل یسابقه کار علم

:S5یمل یمقهرمانان ت وجود

یبدن یتدر رشته ترب کرده تحصیل

:S6جوان و با  یاندانشجو وجود

 یتدختر و پسر رشته ترب یزهانگ

ها خوابگاهدر  یبدن

:S7سالن چند منظوره و  داشتن

يمرکزیسدر پردشنادرکنارهماستخر

:S8مسابقاتوها برنامهبرگزاري

 یجسمان هاي فعالیتو  ورزشی

ها ها و دانشکده خوابگاهمتنوع در 

:S9قرار دادن امکانات  یاراخت در

 یاو  یگانبه صورت را یورزش

  یاندانشجو يکم برا یاربس ینهباهز

  )W(نقاط ضعف 

:W1يامکانات و فضاها کمبود 

ها و  خوابگاهستاندارد در ا یورزش

ها دانشکده

:W2متخصص در  یانمرب نبود

یورزش يها رشته یبعض

:W3بلند  يراهبرد ریزي برنامهنبود

 یبدن یتترب یریتمدت در مد

دانشگاه

:W4یتخصص یزاتتجه کمبود 

ها خوابگاهو  ها دانشکدهدر  یورزش

:W5و  ها خوابگاهپراکندگی

ها دانشکده

:W6و  یفدالنه وظاناعا تقسیم

همکاران یندر ب یبدن یتامور ترب

:W7رشته  یمقطع کارشناس نبود

یو علوم ورزش یبدن یتترب

:W8به فضاها و  یدسترس عدم

 يبرا یمناسب ورزش هاي سالن

دختران

:W9یت بودن وقت فعال نامناسب

  دخترانيبرایورزش
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  )O(فرصت 

:O1با پارك  يمرکز یسپرد جواري هم

یو مناطق مسکون جوانمردان

:O2یبدن یتدانشکده ترب جواريهم 

يبا ورزشگاه آزاد

:O3دانشگاه و  یاستمثبت ر دیدگاه

به رشته تربیت بدنی ییدانشجو تمعاون

ییورزش دانشجوو 

:O4مثبت اداره کل  یدو د یژهو توجه

وزارت علوم نسبت به  یبدن یتترب

ییورزش دانشجورشته تربیت بدنی و 

:O5یباکثر قر يعالقه مندو  آگاهی 

از مقوله لزوم  یانبه اتفاق دانشجو

روزمره خود یدر زندگ یبدن یتفعال

:O6یعموم یبدن یتدروس ترب وجود 

 هاي رشتهیتمام يو ورزش برا

یلیتحص

:O7یرکث یتداشتن جمع یاراخت در 

  متفاوت یسن هاي دامنهدر  ییدانشجو

SOهاي  استراتژي

در ري انعقاد تفاهم نامه همکا. 1

 امکانات ی،علم ی،آموزش هاي زمینه

با مدیریت مجموعه  مسابقاتو 

، 2O ،3O،4O(ورزشی آزادي 

7O ،1S ،2S ،3S ،4S،6S(  

اي حرفهاستفاده از ورزشکاران . 2

حاضر در  یمل یمقهرمانان تو 

ها،  حضور در برنامهدانشگاه جهت 

هاي آموزشی و مسابقات  کالس

ورزشی درون خوابگاهی و بین 

، 3O ،5O ،7O ،1S(اي انشکدهد

5S ،6S ،7S ،9S(  

ها و مسابقات  میزبانی برنامه. 3

ورزشی برون دانشگاهی جهت 

توسعه ورزش همگانی و قهرمانی

)3O ،4O ،7O ،1S ،2S ،3S ،

4S،5S ،6S ،7S(  

  

  WOهاي  استراتژي

تعامل، همکاري و انعقاد تفاهم . 1

نامه با مدیریت مجموعه ورزشی 

، ها قابلیتستفاده از اآزادي جهت 

 برايیو اماکن ورزش یزاتتجه

به ویژه یورزش هاي فعالیتانجام 

، 2O ،3O(براي دختران دانشجو 

7O ،1W،2W ،4W ،8W ،9W(  

 يبرگزارتعامل و همکاري در . 2

 یانم یورزش هاي برنامهمشترك 

 توسعه جهت يدانشگاه و شهردار

، 1O ،3O(فضاي آزاد ورزش در 

5O ،7O ،1W ،4W،6W ،9W(  

جذب دانشجو در مقطع . 3

، 3O(ی بدن یته تربترش یکارشناس

4O ،7W(  

 يها یونبا فدارس يهمکار. 4

استفاده از مربیان و  جهت یورزش

هاي ورزشی در  داوران مجرب رشته

هاي  برگزاري مسابقات و کالس

ها  ها و دانشکده آموزشی در خوابگاه

)2O ،3O ،7O ،2W،3W ،6W(  

ستفاده منظم از بکارگیري و ا. 5

وسایل نقلیه عمومی به میزان مورد 

نیاز جهت جابجایی دانشجویان از 

ها به اماکن ورزشی و  خوابگاه

، 2O ،3O ،5O ،7O ،1W(بالعکس

4W ،5W ،8W(  

توسعه و بهبود فضا، تجهیزات و . 6

اماکن ورزشی استاندارد در 

ها به ویژه براي  ها و دانشکده خوابگاه
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، 1O ،3O ،4O(دختران دانشجو 

5O ،6O ،7O ،1W ،4W ،8W ،

9W(  

  )T(تهدید 

:T1يمجاز يو فضاها ها شبکههجوم

یاندانشجو یبه زندگ اي رسانه

:T2با  یاندانشجو هاي خوابگاهدوري

ها دانشکده

:T3تورم (کشور  يبد اقتصاد وضعیت

)باال یو گران

:T4و  یلیتحص یشتی،مع مشکالت

یاندانشجو یشغل یندهدغدغه آ

:T5يبرا یورزش یزاتتجه گرانی 

 هاي هزینهیشو افزا ها رشتهتوسعه 

یاماکن ورزش ينگهدار

:T6یستز یو آلودگ ینیماش زندگی 

قشر  یبانگیرشهرها که گر یطیمح

باشد مییزن یاندانشجو

:T7بهتر و رو به رشد  وضعیت

یورزش هاي برنامهامکانات و 

  دیگرهاي دانشگاه

  STهاي  استراتژي

انجام براي  ریزي امهبرن.1

 متنوع و مستمر یورزش هاي برنامه

 یرمالیو غ یمال هاي مشوقیجاداو 

 يجهت مشارکت حداکثر

یورزش هاي فعالیتدر یان دانشجو

)1T،4T ،6T ،7T ،1S ،2S ،3S ،

4S ،5S ،6S ،7S ،8S ،9S(

هاي آموزش  برگزاري کالس. 2

هاي مختلف ورزشی در  رشته

، 1T،6T(ها در طول سال  خوابگاه

7T ،1S ،2S ،3S ،4S ،5S ،6S ،

7S ،8S ،9S(  

ها و  انجمنیتفعال یشافزا. 3

 يبرا ها خوابگاهیورزش هاي کمیته

هاي  خوابگاهگسترش ورزش در 

، 1T،2T،4T ،6T ،7T(دانشجویی 

1S ،2S ،6S ،8S ،9S(  

مسابقات ها و  برنامهيبرگزار. 4

در  یو محل یبوم یورزش

جهت ا ه ها و خوابگاه دانشکده

 یورزش هاي برنامهیش جذابیتافزا

، 1T،4T(ی دانشگاه عالمه طباطبائ

5T،6T ،7T ،1S ،2S ،3S ،4S ،

5S ،6S ،7S ،8S ،9S(  

  WTهاي  استراتژي

و اجراي طراحی، تدوین. 1

هاي راهبردي و عملیاتی  برنامه

، 3W(ورزش دانشجویی دانشگاه 

9W ،5W،6W ،1T ،5T ،6T ،

7T(  

ري از اختصاص بخش بیشت. 2

بودجه دانشگاه در راستاي توسعه 

، 1T(ورزش همگانی و دانشجویی 

3T،5T،6T ،7T ،1W ،4W ،8W ،

9W(  
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یتهاجم استراتژي3راهبرد شامل  15، در مجموع )7جدول (بر اساس تحلیل سوات 

)SO،6(کارانه  محافظهاستراتژي)WO،4(یرقابت استراتژي)ST(یتدافع استراتژي2و

)WT (اوقات فراغت  يسازیتهران جهت غن یدانشگاه عالمه طباطبائ یبدن یتتربراي ب

 یبدن یتتربراهبردي موقعیتکهآنجاییازاستذکربهالزم. یان تدوین شددانشجو

یکردبا رو یاناوقات فراغت دانشجو يسازیتهران جهت غن یدانشگاه عالمه طباطبائ

و کارکنان دانشگاه در منطقه محافظه  استادانه ی سازمان یافته از دیدگاورزش يها تیفعال

گستردگیواصلیتمرکزوهاياستراتژ اغلبنتیجهدرداردقرار) WO(کارانه 

 ها آنبندي باشد که در ادامه به اولیتمتمرکزبخشاینراهبردهاي دانشگاه بایستی در

استراتژیکریزي برنامهاز ماتریس هاياستراتژبندي جهت اولویت. پرداخته شده است

یکم)QSPM( استفاده شد .  

ها و  فرصت(و عوامل خارجی ) ها ها و ضعف قوت(عوامل داخلی ) 8(طبق جدول 

در ستون دوم ماتریس ضریب هر کدام از عوامل . اند در ستون اول فهرست شده) تهدیدها

این ضرایب همان ضرایب موجود در ماتریس . قوت، ضعف، فرصت و تهدید آمده است

. اند ها درج شده در ردیف باالي جدول استراتژي. ارزیابی عوامل داخلی و خارجی است

ها، ابتدا نمره جذابیت در یک ستون و در  هاي مربوط به استراتژي در هر کدام از ستون

نمره جذابیت نشان دهنده توان و قابلیت .ها آورده شده است ستون کناري جمع نمره

نمره جذابیت به این شکل . با عوامل داخلی و خارجی استاستراتژي در برخورد مناسب 

در حد قابل قبول جذاب : 3. تا حدودي جذاب است: 2. باشد جذاب نمی: 1: است که

دهنده جذابیت نسبی هر  هاي جذابیت نشان مجموع نمره. بسیار زیاد جذاب است: 4. است

تراتژي در ضریب اهمیت در مرحله بعد نمره نهایی جذابیت اس. ها است یک از استراتژي

موجود در ستون دوم ضرب شد تا حاصل ضرب نمره جذابیت در ضریب اهمیت به دست 

سپس حاصل جمع همه این اعداد در پایین جدول، نشان دهنده نمره نهایی هر . آید

ها در  هر استراتژي که داراي نمره باالتري بود، نسبت به سایر استراتژي. استراتژي بود

  .گرفتاولویت قرار 
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  )QSPM(ریزي استراتژیک کمی ماتریس برنامه -8جدول 

SWOT
  ضریب

  اهمیت

SO1  SO2  SO3  WO1  WO2  

  جمع  نمره  جمع  نمره  جمع  نمره  جمع  نمره  جمع  نمره

1S05/0  4  2/0  3  15/0  4  2/0  4  2/0  3  15/0  

2S04/0  3  12/0  1  04/0  4  16/0  2  08/0  2  08/0  

3S04/0  3  12/0  2  08/0  3  12/0  2  08/0  2  08/0  

4S05/0  3  15/0  1  05/0  3  15/0  2  10/0  1  05/0  

5S06/0  2  12/0  4  24/0  3  18/0  2  12/0  1  06/0  

6S04/0  4  16/0  2  08/0  4  16/0  4  16/0  2  08/0  

7S06/0  1  06/0  3  18/0  4  06/0  1  06/0  1  06/0  

8S08/0  1  08/0  2  16/0  2  16/0  1  08/0  1  08/0  

9S06/0  1  06/0  3  18/0  1  06/0  2  12/0  2  12/0  

W1  08/0  2  16/0  1  08/0  1  08/0  4  32/0  4  24/0  

W2  05/0  1  05/0  4  2/0  1  05/0  2  10/0  1  05/0  

W3  06/0  2  12/0  1  06/0  2  12/0  2  12/0  1  06/0  

W4  07/0  4  28/0  1  07/0  1  07/0  4  28/0  4  28/0  

W5  07/0  1  07/0  1  07/0  1  07/0  1  07/0  2  14/0  

W6  04/0  1  04/0  1  04/0  1  04/0  1  04/0  2  08/0  

W7  05/0  1  05/0  1  05/0  2  10/0  1  05/0  2  1/0  

W8  05/0  4  2/0  2  1/0  1  05/0  4  2/0  1  05/0  

W9  05/0  3  15/0  1  05/0  1  05/0  4  2/0  2  1/0  

O107/0  1  07/0  1  07/0  1  07/0  1  07/0  4  28/0  

O2  09/0  4  36/0  1  09/0  1  09/0  4  36/0  1  09/0  

O3  08/0  4  32/0  3  24/0  4  32/0  4  32/0  3  24/0  

O4  06/0  3  18/0  2  12/0  3  18/0  3  18/0  2  12/0  

O5  07/0  2  14/0  3  21/0  2  14/0  2  14/0  3  21/0  

O6  06/0  1  06/0  2  12/0  1  06/0  2  12/0  2  12/0  

O707/0  3  21/0  3  21/0  3  21/0  2  14/0  3  21/0  

T1  08/0  2  16/0  3  24/0  3  24/0  3  24/0  3  24/0  
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T2  08/0  1  08/0  1  08/0  1  08/0  2  16/0  3  24/0  

T3  07/0  1  07/0  1  07/0  1  07/0  2  14/0  3  21/0  

T4  08/0  1  08/0  2  16/0  1  08/0  1  08/0  2  16/0  

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

T6  07/0  2  14/0  2  14/0  3  21/0  2  14/0  3  21/0  

T7  07/0  2  14/0  3  21/0  3  21/0  2  14/0  2  14/0  

  23/4    67/4    90/3    90/3    32/4    2جمع

  

  )QSPM(یریزي استراتژیک کم ماتریس برنامه -8ادامه جدول 

SWOT
  ضریب

  اهمیت

WO3  WO4  WO5  WO6  ST1  

  جمع  نمره  جمع  نمره  جمع  نمره  جمع  نمره  جمع  نمره

1S05/0  3  15/0  3  15/0  2  1/0  4  2/0  4  2/0  

2S04/0  1  04/0  2  08/0  3  12/0  3  12/0  3  12/0  

3S04/0  4  16/0  2  08/0  1  04/0  4  16/0  3  12/0  

4S05/0  4  2/0  1  05/0  1  05/0  3  15/0  3  15/0  

5S06/0  2  12/0  2  12/0  1  06/0  2  12/0  2  12/0  

6S04/0  2  08/0  2  08/0  3  12/0  3  12/0  3  12/0  

7S06/0  3  18/0  3  18/0  2  12/0  2  12/0  3  18/0  

8S08/0  2  16/0  3  24/0  2  16/0  4  32/0  3  24/0  

9S06/0  2  12/0  2  12/0  3  18/0  2  12/0  3  18/0  

W1  08/0  1  08/0  1  08/0  4  32/0  4  32/0  1  08/0  

W2  05/0  1  05/0  4  2/0  1  05/0  1  05/0  1  05/0  

W3  06/0  1  06/0  2  12/0  2  12/0  1  06/0  3  18/0  

W4  07/0  1  07/0  1  07/0  3  21/0  4  28/0  1  07/0  

W5  07/0  1  07/0  1  07/0  4  28/0  3  21/0  2  14/0  

W6  04/0  1  04/0  2  08/0  1  04/0  1  04/0  2  08/0  

W7  05/0  4  2/0  1  05/0  1  05/0  1  05/0  1  05/0  

W8  05/0  1  05/0  1  05/0  4  2/0  4  2/0  2  1/0  

W9  05/0  1  05/0  1  05/0  2  1/0  1  05/0  2  1/0  
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O107/0  1  07/0  2  14/0  2  14/0  3  21/0  2  14/0  

O2  09/0  2  18/0  2  18/0  3  27/0  1  09/0  3  27/0  

O3  08/0  4  32/0  3  24/0  4  32/0  4  32/0  4  32/0  

O4  06/0  3  18/0  2  12/0  2  12/0  3  18/0  3  18/0  

O5  07/0  1  07/0  1  07/0  3  21/0  4  28/0  3  21/0  

O6  06/0  1  06/0  2  12/0  2  12/0  3  18/0  2  12/0  

O707/0  1  07/0  3  21/0  3  21/0  3  21/0  3  21/0  

T1  08/0  1  08/0  3  24/0  3  24/0  4  32/0  4  32/0  

T2  08/0  1  08/0  1  08/0  4  32/0  1  08/0  1  08/0  

T3  07/0  1  07/0  1  07/0  2  14/0  2  14/0  2  14/0  

T4  08/0  1  08/0  3  24/0  1  08/0  2  16/0  1  08/0  

T5  06/0  2  12/0  2  12/0  2  12/0  1  06/0  1  06/0  

T6  07/0  1  07/0  3  21/0  3  21/0  4  28/0  4  28/0  

T7  07/0  3  21/0  3  21/0  3  21/0  3  21/0  3  21/0  

  90/4    41/5    03/5    12/4    54/3    2جمع

  

  )QSPM(یریزي استراتژیک کم ماتریس برنامه -8ادامه جدول 

SWOT
  ضریب

  اهمیت

ST2  ST3  ST4  WT1  WT2  

  جمع  نمره  جمع  نمره  جمع  نمره  جمع  نمره  جمع  نمره

1S05/0  3  15/0  3  15/0  2  1/0  4  2/0  3  15/0  

2S04/0  2  08/0  3  12/0  4  16/0  3  12/0  1  04/0  

3S04/0  2  08/0  2  08/0  2  08/0  3  12/0  2  08/0  

4S05/0  4  2/0  1  05/0  3  15/0  3  15/0  3  15/0  

5S06/0  3  18/0  2  12/0  1  06/0  2  12/0  1  06/0  

6S04/0  4  16/0  4  16/0  4  16/0  1  04/0  2  08/0  

7S06/0  4  16/0  2  12/0  2  12/0  2  12/0  1  06/0  

8S08/0  2  16/0  3  24/0  3  24/0  1  08/0  2  16/0  

9S06/0  2  12/0  3  18/0  3  18/0  1  06/0  1  06/0  

W1  08/0  1  08/0  2  16/0  3  24/0  1  08/0  4  32/0  
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W2  05/0  2  1/0  1  05/0  2  1/0  1  05/0  2  1/0  

W3  06/0  2  12/0  2  12/0  2  12/0  4  2/0  2  12/0  

W4  07/0  1  07/0  2  14/0  3  21/0  1  07/0  4  28/0  

W5  07/0  1  07/0  1  07/0  1  07/0  2  14/0  2  14/0  

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

W7  05/0  1  05/0  2  1/0  1  05/0  1  05/0  2  1/0  

W8  05/0  2  1/0  2  1/0  3  15/0  2  1/0  4  2/0  

W9  05/0  1  05/0  1  05/0  2  1/0  1  05/0  2  1/0  

O107/0  1  07/0  1  07/0  2  14/0  1  07/0  1  07/0  

O2  09/0  1  09/0  1  09/0  1  09/0  1  09/0  1  09/0  

O3  08/0  3  24/0  3  24/0  3  24/0  3  24/0  4  28/0  

O4  06/0  3  18/0  2  12/0  2  12/0  2  12/0  3  18/0  

O5  07/0  3  21/0  3  21/0  3  21/0  2  14/0  3  21/0  

O6  06/0  2  12/0  1  06/0  2  12/0  1  06/0  2  12/0  

O707/0  2  14/0  2  14/0  3  21/0  3  21/0  3  21/0  

T1  08/0  3  24/0  3  24/0  4  28/0  4  32/0  4  32/0  

T2  08/0  1  08/0  3  24/0  1  08/0  1  08/0  1  08/0  

T3  07/0  1  07/0  1  07/0  1  07/0  1  07/0  3  21/0  

T4  08/0  1  08/0  2  16/0  2  16/0  2  16/0  1  08/0  

T5  06/0  1  06/0  1  06/0  2  12/0  3  18/0  4  24/0  

T6  07/0  3  21/0  4  28/0  3  21/0  4  28/0  4  28/0  

T7  07/0  4  28/0  4  28/0  3  21/0  4  28/0  3  21/0  

  82/4    17/4    59/4    31/4    04/4    2جمع

  

  )QSPM(یریزي استراتژیک کم ماتریس برنامه -8ادامه جدول 

  استراتژي  ردیف
نمره 

QSPM
اولویت

1

WO6:د در توسعه و بهبود فضا، تجهیزات و اماکن ورزشی استاندار

، 1O ،3O ،4O،5O(به ویژه براي دختران دانشجو  ها دانشکدهو  ها خوابگاه

6O،7O ،1W ،4W ،8W ،9W(  

  اول  41/5
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2  

WO5:یازمورد ن یزانبه م یعموم یهنقل یلو استفاده منظم از وسا یريبکارگ 

، 2O(و بالعکس یها به اماکن ورزش از خوابگاه یاندانشجو ییجهت جابجا

3O،5O ،7O ،1W ،4W ،5W ،8W(  

  دوم  03/5

3  

ST1:یجاداو  متنوع و مستمر یورزش يها انجام برنامهبراي  ریزي برنامه 

در  یاندانشجو يجهت مشارکت حداکثر یرمالیو غ یمال يها مشوق

، 1T،4T ،6T ،7T ،1S ،2S ،3S ،4S ،5S ،6S ،7S(یورزش هاي یتفعال

8S ،9S(  

  سوم  90/4

4  
WT2 : از بودجه دانشگاه در راستاي توسعه ورزش اختصاص بخش بیشتري

  )1T ،3T،5T،6T ،7T ،1W ،4W ،8W ،9W(همگانی و دانشجویی 
  چهارم  82/4

5  

WO1: همکاري و انعقاد تفاهم نامه با مدیریت مجموعه ورزشی تعامل ،

انجام  برايیو اماکن ورزش یزات، تجهها یتاستفاده از قابلآزادي جهت 

،2O ،3O ،7O ،1W(براي دختران دانشجو  به ویژهیورزش هاي یتفعال

2W ،4W ،8W ،9W(  

  پنجم  67/4

6  

ST3 :و  ها در دانشکده یو محل یبوم یمسابقات ورزشو  ها برنامه يبرگزار

ی دانشگاه عالمه طباطبائ یورزش يها برنامه یش جذابیتجهت افزاها خوابگاه

)1T،4T ،5T،6T ،7T ،1S ،2S ،3S ،4S ،5S ،6S ،7S ،8S ،9S(  

  ششم  59/4

7  

SO1: و  امکانات ی،علم ی،آموزش هاي ینهدر زمتفاهم نامه همکاري  انعقاد

، 2O ،3O،4O ،7O ،1S ،2S(با مدیریت مجموعه ورزشی آزادي  مسابقات

3S ،4S،6S(  

  هفتم  32/4

8  

ST3:يها برا خوابگاه یورزش هاي یتهکمو  ها انجمن یتفعال یشافزا 

، 1T،2T،4T ،6T ،7T ،1S(نشجویی ي داها گسترش ورزش در خوابگاه

2S ،6S ،8S ،9S(  

  هشتم  31/4

9  

WO2: یانم یورزش يها مشترك برنامه يبرگزارو همکاري در  تعامل 

، 1O ،3O ،5O(فضاي آزاد ورزش در  توسعه جهت يدانشگاه و شهردار

7O ،1W ،4W،6W ،9W(  

  نهم23/4

10  
WT1: عملیاتی ورزش ي راهبردي و ها برنامهو اجراي ی، تدوینطراح

  )3W ،9W ،5W،6W ،1T ،5T ،6T ،7T(دانشجویی دانشگاه 
  دهم  17/4

11  

WO4:و داوران  یانجهت استفاده از مرب یورزش يها یونبا فدارس يهمکار

در  یآموزش يها مسابقات و کالس يدر برگزار یورزش يها مجرب رشته

  )2O ،3O ،7O ،2W،3W ،6W(ها  ها و دانشکده خوابگاه

  دهمیاز12/4
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12  
ST2: ها خوابگاهي مختلف ورزشی در ها رشتهي آموزش ها کالسبرگزاري 

  )1T،6T ،7T ،1S ،2S ،3S ،4S ،5S ،6S ،7S ،8S ،9S(در طول سال 
  دوازدهم04/4

13  
SO3: و مسابقات ورزشی برون دانشگاهی جهت توسعه  ها برنامهیزبانی م

  )3O ،4O ،7O ،1S ،2S ،3S،4S،5S ،6S ،7S(یقهرمانو ورزش همگانی
  سیزدهم90/3

14  

SO2: حاضر در دانشگاه  یمل یمقهرمانان تو يا استفاده از ورزشکاران حرفه

ي آموزشی و مسابقات ورزشی درون ها کالس، ها برنامهحضور در جهت 

  )3O ،5O ،7O ،1S ،5S ،6S ،7S ،9S(يا دانشکدهخوابگاهی و بین 

  چهاردهم90/3

15  
WO3:  3(ی بدن یته تربترش یمقطع کارشناسجذب دانشجو درO ،4O ،

7W(  
  پانزدهم54/3

  

ی راهبردهاي تدوین شده را استراتژي کم ریزي برنامهنتایج ماتریس  8جداول شماره 

ورزشیاماکنوتجهیزاتفضا،بهبودوتوسعه«بر این اساس، راهبردهاي؛. دهندیمنشان 

وبکارگیري«، »)WO6(دانشجو دخترانبرايژهویبهها  دانشکده وها  خوابگاه دراستاندارد

 ازدانشجویانجابجاییجهتنیازموردمیزانبهعمومینقلیهوسایلازمنظماستفاده

يها برنامه انجامبرايریزي برنامه«و » )WO5(بالعکس وورزشیاماکنبهها  خوابگاه

حداکثريشارکتمجهتغیرمالیومالیيها مشوق ایجادومستمرومتنوعورزشی

میان راهبردهايدراولاولویتسهبیترت به» )ST1(ورزشی يها تیفعال دردانشجویان

اوقاتسازيغنیجهتتهرانطباطبائیعالمهدانشگاهبدنیبراي تربیتتدوین شده

واستاداندیدگاهازیافتهسازمانورزشیيها تیفعال رویکردبادانشجویانفراغت

ي دانشجویی و همچنین ها خوابگاهو  ها دانشکدهکه با توجه به پراکندگی کارکنان هستند 

از  هاياستراتژکمبود امکانات و تجهیزات ورزشی به ویژه براي دختران دانشجو، این 

  .و کارکنان دانشگاه اولویت باالیی به خود اختصاص دادند استاداندیدگاه 

  

گیري بحث و نتیجه. 5

عالمهدانشگاهدانشجویانفراغتاوقاتوضعیتکهدهدنشانتاکوشیدتحقیقاین

قرارچه وضعیتیدریافتهسازمانورزشیيها تیفعالرویکردبرتاکیدباتهرانطباطبائی
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سازي اوقات فراغت داشته، چشم انداز و اهداف تربیت بدنی دانشگاه جهت غنی

رسیدن به اهداف تعیین  و جهتچیستي ورزشیها تیفعالرویکردبرتاکیددانشجویان با

آمده از مصاحبه با مدیریت تربیت  دست بههمراه با اطالعات ! شده چه راهکارهایی دارد؟

بدنی فعلی و قبلی دانشگاه و مطالب گرفته شده از پرسشنامه باز و در نظر گرفتن چند نمونه 

وسط ي دیگر کشور و پس از بحث و بررسی تها دانشگاه یبدن یتترباز چشم اندازهاي 

، مأموریت، اهداف بلندمدت و فهرست نهایی نقاط انداز چشماعضاي اصلی گروه تحقیق، 

تهران جهت  یدانشگاه عالمه طباطبائ یبدن یتترببراي قوت، ضعف، فرصت و تهدید

سازمان یافته مشخص یورزش هاي یتفعال یکردبا رو یاناوقات فراغت دانشجو يسازیغن

  . دیدذکر گر ها افتهشد که در بخش ی

) 1شکل (در ادامه، نتایج به دست آمده از ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی 

اوقات  سازي غنیجهت  تهران یدانشگاه عالمه طباطبائ یبدن تیتربنشان داد که وضعیت 

از لحاظ موقعیت استراتژیک در ي ورزشیها تیفعالرویکردبرتاکیدفراغت دانشجویان با

با توجه دهد که دانشگاه باید  این موقعیت نشان می. قرار دارد) WO(ه منطقه محافظه کاران

خود را در معرض و البته را مرتفع کند  یشخو يها موجود ضعف يها به فرصت

 ،باشدیسازمان داراي نقاط ضعف عمده م یک که یهنگام.بزرگ قرار ندهد هاي یسکر

  . کند یلنقاط قوت تبدآنها را به  یاببرد  ینرا از ب ضعف نقاط ینا کوشدیم

منطقه تهران در  یدانشگاه عالمه طباطبائ یبدن یتتربموقعیت استراتژیک گرفتن قرار

، سبحانی و )1399(ي رضایی و تراوش ها افتهیحاضر با  یقدر تحق) WO(محافظه کارانه 

 ینکهبر ا مبنی) 1396(و شجیع یرزادهم، )1397(محرم زاده و وحدانی ،)1397(همکاران 

 )WO(محافظه کارانه یکیاستراتژیت در موقعي مورد بررسی ها دانشگاه ییزش دانشجوور

و  یفراهان ي،گودرز، )1390(یديحم ي؛ها افتهیبا  یول. باشدیهمسو م ،قرار دارد

و  یعیشف، )1394(زارع و همکاران ، )1393(ییاندام و آقا ی،رمضان ،)1392(يگودرز

با توجه  همچنین .باشدیناهمسو م)1398(و همکاران احمدیان جلوداري و ) 1395(یحام

از  ی تربیت بدنی دانشگاهغالب راهبردهاي انتخاب ، بایستی)WO(یت موقع اینبه 
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 ریزي برنامههاي به دست آمده از ماتریس  باشد که بر اساس داده WOمنطقهي هاياستراتژ

شده در منطقه  ینراهبردهاي تدو ی،استراتژیک کمWOب اولویت شامل موارد به ترتی

  :دنباشیمزیر 

ها و  استاندارد در خوابگاه یو اماکن ورزش یزاتتوسعه و بهبود فضا، تجه.1

  دانشجودختراني برا یژهها به و دانشکده

جهت  یازمورد ن یزانبه م یعموم یهنقل یلو استفاده منظم از وسا یريکارگ به.2

و بالعکس یها به اماکن ورزش از خوابگاه یاندانشجو ییجابجا

نامه با مدیریت مجموعه ورزشی آزادي جهت تعامل، همکاري و انعقاد تفاهم .3

به ویژه یورزش هاي یتانجام فعال برايیو اماکن ورزش یزات، تجهها یتاستفاده از قابل

  براي دختران دانشجو

دانشگاه و  یانم یورزش يها مشترك برنامه يبرگزارتعامل و همکاري در  .4

فضاي آزادورزش در  سعهتو جهت يشهردار

و داوران مجرب  یانجهت استفاده از مرب یورزش يها یونبا فدارس يهمکار.5

  ها ها و دانشکده در خوابگاه یآموزش يها مسابقات و کالس يدر برگزار یورزش يها رشته

  یبدن یته تربترش یجذب دانشجو در مقطع کارشناس.6

استاندارد در  یو اماکن ورزش یزاتوسعه و بهبود فضا، تجهت«که دادنشانها یافته

تدوین راهبردهاياولویتاولین» دختران دانشجو يبرا یژهبه و ها دانشکدهو  ها خوابگاه

اوقات فراغت  سازي غنیتهران جهت  یدانشگاه عالمه طباطبائ یبدن یتترببراي  شده

ه عالمه ورزش در دانشگا.استیافتهسازمان  یورزش يها تیفعالیکردبا رو یاندانشجو

بیندرپرانرژيوطباطبایی همواره به عنوان یکی از ارکان مهم درتوسعه فضایی پرنشاط 

به همین منظور توسعه فضاها و . بوده است دانشگاهارشدمدیرانتوجهمورددانشگاهیان

بر اماکن ورزشی به نسبت افزایش تعداد دانشجویان دانشگاه سیر صعودي داشته است که 

723وهزار2به95سالدرمترمربع464وهزاریکازورزشیفضاهاياژاین اساس متر

افزایش سرانه فضاي ورزشی مناسب براي  مسلمًا. استرسیده98سالدرمربعمتر
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ورزشی در دانشگاه، زمینه ساز ایجاد فرهنگ ورزشی و ارتقاي سطح سالمت  هاي فعالیت

ورزشی به دست آمده از تحقیق حسینی، رد راهبرد با راهباین  .در بین دانشگاهیان است

در ) 1397(در دانشگاه آزاد اسالمی، محرم زاده و وحدانی ) 1391(حمیدي و تجاري 

یکتوریا با راهبردهاي دانشگاه و ها افتهیینا ین،همچن. است راستا همدانشگاه محقق اردبیلی 

مشارکت  يها فرصتو یزاتکردن تجهفراهمدنبال بهکه ) 2023-2019(یاملبورن استرال

و اماکن  یزاتبه کمبود تجه توجه با. دارد یاست، همخوان یبدن يها تیفعالدر  یاندانشجو

خواهد  ی برخوردارخاص یتراهبرد از اهم ین، اها آننشدن موجود و استاندارد یورزش

  . بود

 یان دردانشجو یشتربراي حضور ب ییها فرصتکننده فراهمیزات،توسعۀ اماکن و تجه

نیز در تدوین راهکارهاي مرتبط با ) 1397(کشتی دار و همکاران  .خواهد بود یبدن یتعالف

فضاهاي  نیتأمو امکانات ورزشی براي دختران دانشجو دانشگاه بیرجند،  ها رساختیز

. که با یافته تحقیق حاضر همخوانی دارد اند کردهورزشی مناسب براي دختران را پیشنهاد 

ي دانشجویی دختران دانشگاه عالمه طباطبائی تهران، تنها ها اهخوابگدر حال حاضر در 

خوابگاه سالمت مجهز به سالن ورزشی مخصوص و چندمنظوره براي دختران دانشجو می 

ي ها خوابگاهو بقیه  باشدیمي مختلف ورزشی را دارا ها رشتهباشدکه امکان استفاده براي 

در حد (یا اینکه در سطح اندك  ،باشندیمدانشجویی دختران یا فاقد فضا و اماکن ورزشی 

ي دانشگاه نیز فاقد اماکن ورزشی ها دانشکدهاکثر  طور نیهم. باشندیم) یک اتاق بدنسازي

که یکی از نقاط ضعف دانشگاه  ها دانشکدهو  ها خوابگاهو با توجه به پراکندگی  باشندیم

 یو اماکن ورزش اتیزتوسعه و بهبود فضا، تجهجذب و تخصیص بودجه جهت ، باشدیم

  .باشدیمامري ضروري  دختران دانشجو يبرا یژهبه و ها دانشکدهو  ها خوابگاهاستاندارد در 

 یدانشگاه عالمه طباطبائ یبدن یتتربدومین راهبرد محافظه کارانه تدوین شده براي 

سازمان  یورزش يها تیفعالیکردبا رو یاناوقات فراغت دانشجو سازي غنیتهران جهت 

 یهنقل یلو استفاده منظم از وسا يریکارگ به«و کارکنان تربیت بدنی،  استادانه از دیدگاه یافت

و  یبه اماکن ورزش ها خوابگاهاز  یاندانشجو ییجهت جابجا یازمورد ن یزانبه م یعموم
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و  ها خوابگاهو اینکه اکثر  ها دانشکدهو  ها خوابگاهبا توجه به پراکندگی . باشدیم» بالعکس

ي دانشگاه عالمه طباطبائی تهران فاقد اماکن و فضاهاي ورزشی مناسب هستند،  ها دانشکده

مینی بوس و (جهت استفاده از اماکن و فضاهاي ورزشی، بایستی از وسایل نقلیه عمومی 

دانشگاه و بالعکس یبه اماکن ورزش ها خوابگاهاز  یاندانشجو ییجهت جابجا) اتوبوس

نیاز و کمبود وسایل نقلیه عمومی در دانشگاه، این موضوع درصورت  بنابراین. استفاده شود

  .حل کرد) ي اتوبوسرانیها شرکت(ي مربوطه ها سازمانبا برون سپاري به  توانیمرا

 يآزاد یمجموعه ورزش یریتو انعقاد تفاهم نامه با مد يتعامل، همکار«راهبرد سوم؛ 

به  یورزش يها تیفعالانجام  يبرا یو اماکن ورزش یزات، تجهها تیقابلجهت استفاده از 

حسینی، حمیدي و پژوهش  يها افتهیبا این راهبرد . باشدیم» دختران دانشجو يبرا یژهو

برنامۀ ، )1397(، محرم زاده و وحدانی )1393(ییاندام و آقا ی،رمضان، )1391(تجاري 

 ی،رمضان .دارد یهمخوان)2023- 2019(یاملبورن استرال یکتوریاراهبردي ورزش دانشگاه و

حفظ و ارتقاي  شاهرود، دانشگاه یت بدنیراهبردهاي ترب یندر تدو) 1393(ییاندام و آقا

 از یکیعنوان را براي توسعۀ ورزش دانشگاه، به یسازمانتعامالت درون و برون

یاملبورن استرالیکتوریاي دانشگاه و. کردند یاندانشگاه ب یبدن تیتربادارة  یاصل راهبردهاي

 یديکل يها مشارکتتعامل گسترده و «در چشم انداز ورزشی خود،  )2019-2023(

  . آورده استرا »با صنعت و جامعه در حوزه ورزش دانشگاهیکاستراتژ

محتواي ارتباطات از . دهدیمبرقراري ارتباطات شکل  یقخود را ازطر تصویر سازمان

روابط . مؤثر استسازمان  یرونیجهان ب یردر ساخت تصو یرون آن،درون سازمان به ب

. کندیممخاطبان مخابره  یرو سا یخارج نفعان صاحبآن را به یتسازمان هو یرونیب

کردن آن، هماهنگ یتسازمان در هو راهبردهاي سازمان با هدف جذب یارتباطات داخل

 ات،ارتباط ،ها سازماندر . روندیمکار بهاعضا  یناتحاد و وفاداري ب یجادو ا ها تیفعال

ارتباطات . شودیمی سازمان یکپارچگیو موجب  دهدیمیوندپ هم بهسازمان را تاروپود 

اهداف  مهمترین از یکیبه  تواندیمدر سازمان هستند و ارتباط مؤثر  یاییو پو یاتیح یندفرا

یکی از راهبردهاي تدوین ) 1397(همچنین محرم زاده و وحدانی . شود یلتبد ها سازمان
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ی سازمان برونوسعه و گسترش ارتباطات درون و قق را تشده براي ورزش دانشگاه مح

و انعقاد  يتعامل، همکاربنابراین مسئولین دانشگاه و دانشکده تربیت بدنی با . عنوان کردند

و  یزات، تجهها تیقابلجهت استفاده از  يآزاد یمجموعه ورزش یریتتفاهم نامه با مد

ي داوطلبی در رویدادهاي ها تیفعالی، ورزش يها تیفعالانجام  برايیاماکن ورزش

، دختران دانشجو يبرا یژهبه و ورزشی مشترك - ي آموزشیها کالسو  ها برنامهورزشی، 

  .در پرکردن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه بردارند مؤثرگامی  توانندیم

 یدانشگاه عالمه طباطبائ یبدن یتتربچهارمین و پنجمین راهبرد تدوین شده براي 

سازمان  یورزش يها تیفعالیکردبا رو یاناوقات فراغت دانشجو سازي نیغتهران جهت 

مشترك  يدر برگزار يتعامل و همکار«و کارکنان تربیت بدنی،  استادانیافته از دیدگاه 

و  »آزاد يجهت توسعه ورزش در فضا يدانشگاه و شهردار یانم یورزش يها برنامه

 يها رشتهو داوران مجرب  یاناز مربجهت استفاده  یورزش يها یونبا فدارس يهمکار«

. باشدیم» ها دانشکدهو  ها خوابگاهدر  یآموزش يها کالسمسابقات و  يدر برگزار یورزش

حسینی، حمیدي و تجاري پژوهش  يها افتهیبا این راهبردها نیز همانند راهبرد قبلی 

اده و وحدانی ، محرم ز)1396(، میرزاده و شجیع )1393(ییاندام و آقا ی،رمضان، )1391(

ملبورن  یکتوریادانشگاه وو )2014(یدترینیتی برنامۀ راهبردي ورزش دانشگاه ل، )1397(

ی را عنوان کرده سازمان برونوسعه و گسترش ارتباطات درون و که ت )2023- 2019(یااسترال

در  یانموجود در دانشجو يها تیظرفاستفاده از يبرا شکیب.دارد یهمخوانبودند، 

و کارشناسان  مربیان حضور ی،قهرمانهمگانی و به موفقیت در ورزش  یدستیابيراستا

 يارتقا یوظیفۀ اصلها ونیفدراسو با توجه به اینکه استيضرورامري ، ورزشی خبره

و  ها ونیفدراستعامل با  پس، را بر عهده دارند یورزش يها رشتهکارشناسان  و مربیان

  .دباشیمي ورزشی پیشنهاد خوبی ها ئتیه

، تجهیزات، ها تیظرفیورزش يها ئتیهو ها ونیفدراس، هايشهردارسو، یگراز د

عالمه  ، بر همین اساس، دانشگاهدارند در اختیاري ا گستردهورزشی اماکن و فضاهاي

 سازي غنیدر جهت  ها سازماناین با و تعامل ارتباط  يبا برقرا تواندیمطباطبائی تهران
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 یتوجه انیشااقدام  ي ورزشی،ها تیفعالخود با رویکردهاي اوقات فراغت دانشجویان 

 يها سازمان، ادارات و ها ونیفدراس، هايشهردارتعامل و ارتباط دانشگاه با .داشته باشد

بلکه باعث حضور فعال  ،شودیمدانشگاه  ی ورزشباعث رشد و تعال تنها نهی،ورزش

و قابل نفوذ در  نظر صاحبیی نخبگاناشناس ید،بدون ترد. دانشگاهیان در جامعه خواهد بود

 يدر راستا مشاوره و يورزش کشور، دعوت به همکار يها ونیفدراسو  ها سازمانادارات، 

 مدیر با اراده و دستور تواندیمخواهد بود که  یدهبس پسند يورزش دانشگاه، کار ياعتال

: 1396رزاده و شجیع، می(اعمال شود عالمه طباطبائی تهران دانشگاه یاداره کل تربیت بدن

73(.  

 یدانشگاه عالمه طباطبائ یبدن یتتربتدوین شده براي  کارانه محافظهآخرین راهبرد 

سازمان  یورزش يها تیفعالیکردبا رو یاناوقات فراغت دانشجو سازي غنیتهران جهت 

رشته  یجذب دانشجو در مقطع کارشناس«و کارکنان تربیت بدنی،  استادانیافته از دیدگاه 

ي علمی و عملی ورزشی هاییتواناوجود دانشجویان تربیت بدنی با .باشدیم» یبدن یتترب

و  ها تیفعال، ها برنامه، منابع انسانی عالی جهت برگزاري ها دانشکدهو  ها خوابگاهباال در 

یان اوقات فراغت دانشجوجهت پرکردن  ها دانشکدهو  ها خوابگاهمسابقات ورزشی در 

دانشگاه عالمه طباطبائی تهران بایستی اقدامات و مجوز الزم جهت  پس.باشدیمدانشگاه 

ی از وزارت علوم و تجقیقات را اخذ بدن یترشته ترب یمقطع کارشناسجذب دانشجو در

ي مسئولین دانشگاه از هايریگیپنماید که در لحطه نگارش این مقاله این موضوع با 

  .اجرایی خواهد شد1400وزارت، در مرحله نهایی بوده و از سال 

خانه،ازدوريجملهازفشارهاییواسترسمعرضدرکهقشريعنوانبهدانشجویان

رفاهی،امکاناتنبودنکافیوتحصیلیرشتهبهعالقهعدممحیط دانشگاه،بانبودنآشنا

يهایسختمتحملهستند،دانشگاهدردوره تحصیلامتحاناتدرموفقیتنیزواقتصادي

ها استرساین. شوندیمهایسرگرمازپرهیزومدتطوالنییخوابیبجملهزازیادي

 تواندیمنهایتدرمسائلاین. بگذارندافرادسالمترويبرتوجهیقابلاثراتتوانندیم

تمرکز،انگیزش،شاملدانشگاه؛درموفقتجربهیکدردرگیرعملکردهايتمامیبر
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کهرسدیمنظربهدلیلهمینبه. دنگذارنفیمریتأث،خلقوارزشمندياحساس

سالمتیبامرتبطمشکالتدنتوانیمفراغتاوقاتطیدرورزشیوي جسمانیها تیفعال

این مطلب، اکثر تحقیقات پیشین در این  دییتأدر  .برساندحداقلبهرادانشجویانروانیو

فراغت اوقاتدررازشیورهايفعالیتوبدنیتربیتجایگاهصراحتحوزه نیز به به

ي اول فراغت مورد عالقه ها تیاولوکه ورزش کردن از  اند دادهبررسی کرده و نشان 

  . ي مورد بررسی بوده استها نمونه

فراغتاوقاتدرورزشدر بررسی جایگاه) 1399(براي مثال رضوي و همکاران 

ي و کامپیوتر، ورزش کردن اانهیراي ها تیفعالدانشگاه مازندران نشان دادند که دانشجویان

ي اول تا سوم فراغت دانشجویان این دانشگاه بودند و عنوان ها تیاولوو شنیدن موسیقی 

ورزشی،تعهدازدانشجویان عبارتورزشیمشارکتپیامدهايکردند که مهمترین

مبتنی فرزندپرورينگرشوتحصیلیموفقیتروانی،وجسمانیسالمتورزشی،موفقیت

کهداددر دانشگاه آزاد ابهر نشان) 1388(البته نتایج تحقیق آبکار . بودخواهندورزشبر

اوقاتاولویتدرراموسیقیشنیدنپسرو دانشجویانتلویزیونتماشايدختردانشجویان

برايدهماولویتوبراي پسرانششماولویتدرورزشکهحالیدر،دادندقرارفراغت

ونوع دانشگاه، امکانات،ها تیاولوایندرتفاوتاصلیعلتشاید. بوددانشجودختران

برايبهترييها فرصتوها برنامهامکانات، دولتیيها دانشگاهچرا که ،باشدآنماهیت

  .دهندیمقرارآنهااختیاردرورزشطریقازفراغتکردن اوقاتپرمنظوربهدانشجویان

اوقات فراغت  سازي غنیيدر راستا نعالمه طباطبائی تهرادانشگاه  یبه طور کل

را  راه نقشۀ یکیخال يجا ي ورزشی سازمان یافته،ها تیفعالدانشجویان خود با رویکرد 

 مند نظامپژوهش به صورت کامالً  ینکه ا کردیمخود احساس  یدر نظام ورزش دانشگاه

و  یراحبه ط بلندمدت، و اهداف یت، مأمورانداز چشمینوضع موجود، تدو شناسایی با

اوقات  سازي غنیتهران جهت  یدانشگاه عالمه طباطبائ یبدن یتتربي راهبردها ینتدو

و  استادانیافته از دیدگاه سازمان  یورزش يها تیفعالیکردبا رو یانفراغت دانشجو

هاي دانشگاه به  ها و خوابگاه که دانشکدهبنابراین با توجه به این .پرداختکارکنان دانشگاه 
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اند و اکثرًا هم همجوار با  ه در جاهاي مختلف شهر تهران بنا نهاده شدهصورت پراکند

مسئولین امر در دانشگاه عالمه  بنابراینستند، نیفضاي سبز و مجموعه ورزشی آزادي 

وها خوابگاهدراستانداردورزشیاماکنوتجهیزاتفضا،بهبودوطباطبائی تهران با توسعه

نقلیهوسایلازمنظماستفادهوکارگیري بهو دانشجواندختربرايویژهبهها دانشکده

وورزشیاماکنبهها خوابگاهازدانشجویانجابجاییجهتنیازموردمیزانبهعمومی

مجموعهمدیریتبانامهتفاهمانعقادوهمکاريبالعکس و همچنین با ایجاد تعامل،

برايورزشیاماکنوتجهیزات،ها قابلیتازاستفادهها جهت و شهرداريآزاديورزشی

انداز،  چشمتحققتوانند در دانشجو میدخترانبرايویژهبهورزشیهاي فعالیتانجام

  .نمایدعملخوبیبهشدهگرفتهنظرمأموریت و اهداف بلندمدت در
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