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 خالصه 

–دانشجو تیوابسته به آموزش و ترب ياز اهداف بلندمدت توسعه ورزش مل يبخش مهم: مقدمه

. رشد و بالندگي ورزشي دانشجویي هر کشور به وجود ادارات دباشيم انفرهنگی دانشگاه در معلمان

 های ورزشي بین دانشگاهي ازتربیت بدني اثربخش در هر دانشگاه وابسته است و رویدادها و فعالیت

حاضر تبیین  قیهدف از تحق ها نشات مي گیرد. بنابراینهای ورزشي در درون دانشگاه کیفیت فعالیت 

وضعیت موجود بر اساس  معلمان در راستای ارتقاء جسم و روان -راهبردهای توسعه ورزش دانشجو

 است کیژاسترات یزیبرنامه ر يکم سیبا استفاده از ماتر انیدانشگاه فرهنگ بدنيتیاداره کل ترب

 ریدانشگاه فرهنگیان، کارشناسان شامل مد هایسیپرد نفر از رئیسان  98را  یجامعه آمار روش کار:

در دانشگاه  بدنيتیو کارشناسان اداره کل و متخصصان و نخبگان رشته ترب نیو معاون يبدن تیکل ترب

ورای ش جلسات شدن در یيموجود پس از نها تیاز وضع هیفهرست اول .دادند لیتشك ان،یفرهنگ

. به منظور دیآوری گرداز نمونه آماری ارسال و جمع يای برای نظرخواهدر قالب پرسشنامه راهبردی

سوات و آزمون های آماری  سیماتر ،يو خارج يعوامل داخل يابیارز سیماتر ها ازاستراتژی نیتدو

 کیاستراتژ یزیبرنامه ر يکم سیماترو  دمنیآزمون فر ،ایدوجمله آزمون ،يفیهمچون آمار توص

 .استفاده شد

 در کینظر وضعیت استراتژ نقطه از انیدانشگاه فرهنگ بدنيتینشان داد که اداره کل ترب جینتا نتایج:

 .قرار دارد تهاجمي تیموقع

دانشگاه  بدنيتیکه اداره کل ترب گفت توانيهای پژوهش، مافتهیو  جیبا توجه به نتانتيجه گيری: 

 .ابدیخود دست  يسازمان يمتعال اهداف خواهد توانست به تهاجمي هایتژیبر استرا هیبا تك انیفرهنگ

 بنابراین پیشنهاد مي شود که از نتایج در جهت ارتقا جسم و روان استفاده نمود.

 معلم -، دانشجوانیدانشگاه فرهنگ بدني،تربیت کلمات کليدی:
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 مقدمه 
های در عصر حاضر شاهد تغییرات و تحوالت شگرف در زمینه

مختلف هستیم، محیط با تالطم زیادی مواجه است و رقابت شدت 

های سازماني برای موفقیت باید از نوعي زیادی پیدا کرده، سیستم

گرا باشد. به طوری که ضمن نگر و محیطگیرنده که آیندهبرنامه بهره

ها بر سازمان و نحوه شناسایي عامل محیطي، در افق زماني بلند تاثیر آن

نهاد  گاهیجااز سوی دیگر . (6)ها را مشخص کند سازمان با آن تعامل

قابل  ریغ ،يانسان یواال به اهداف يابیبه منظور دست تیو ترب میتعل

 . (6) انكار است

 محیطي مختلف تحوالت و تغییر با هاسازمان ینكهبا توجه به ا

 رقبا، و تكنولوژیكي، اجتماعي، اقتصادی، سیاسي، عوامل مانند بیروني

 عرضه ها،اتحادیه مالي، هایواسطه دولتي، نهادهای نفعان، ذی

 مالي، مدیریتي، مانند عوامل دروني عوامل همچنین کنندگان،

 و ایرایانه اطالعات سیستم و توسعه و تحقیق خدمات، بازاریابي،

 (.6165و همكاران،  6اند)تیلور مواجه فردی و سازماني، فني متغیرهای

خود،  شرفتیتكامل و پ ریها با حرکت در مسسازمانبه این ترتیب 

واقف  يساختریو ز یيبناریدر امور ز یزیربر ضرورت برنامه جیبه تدر

و استفاده  نهیبه تیریدر خدمت مد یاند و آن را به منزله ابزارشده

 . (3) اندموجود مورد توجه قرار داده یهاتیاز ظرف یحداکثر

 نوعي از باید موفقیت برای سازماني هایدر این راستا، سیستم

 به طوریكه باشد، گرامحیط و نگرآینده که بهره گیرند ریزیبرنامه

 بر تأثیر آنها بلندمدت زماني افق در محیطي، عوامل شناسایي ضمن

 نوع این .(8)کند  مشخص را آنها با سازمان تعامل نحوة و سازمان

 بررسي با که است ریزی راهبردیبرنامه همان واقع در ریزی،برنامه

 و داخلي هایضعف و هاقوت سازمان، خارجي و داخلي محیط

 داشتن نظر در با و کرده شناسایي را محیطي تهدیدهای و هافرصت

 سازمان تنظیم برای بلندمدت اهدافي سازمان، مأموریت و اندازچشم

 راهبردی، هایگزینه بین از اهداف، این به دستیابي برای و کندمي

 محدود منابع کنندمي مشخص کند کهمي راهبردهایي انتخاب به اقدام

 از یک کدام به باید( تسهیالت و امكانات انساني، مالي،) سازمان

 زمان، و منابع اتالف بدون تا یابند اختصاص داراولویت هایفعالیت

 . (5)دست آید به وریبهره بیشترین و دشون حاصل نتایج بهترین

موجود  یهاسازمان نیاز مهمتر يكی توانيآموزش و پرورش را م

هر  تیموفق یهاگسترش آن از شاخص و در اجتماع دانست که توسعه

و  مطالعات توجه روز افزون لیدل نیبه هم. (2) دیآيکشور به شمار م
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 تأمل و تعمق است ستهیمعلم، شا يعنیرکن آن  نیها به مهمترپژوهش

است که بتوانند در  يرانیدب و معلمان ازمندیآموزش و پرورش ن. (9, 7)

 و کوشا و موثر عمل کنند نشدهییبه رسالت و اهداف تع دنیتحقق بخش

ورزش دانشجویي به عنوان بخشي از در این راستا . (8) اثربخش باشند

فرآیند ورزش تعلیم و تربیت در پي آن است که با فراهم آوردن زمینه

را در  معلمان-محیط و فرصت مناسب، کلیه دانشجو های الزم و ایجاد

های تفریحي و رقابتي سالم قرار دهد و با پاسخگویي به موقعیت

ي برای تقویت جسم همگام با پرورش هایآنان، برنامه نیازهای اساسي

بلند مدت  اهداف از يبخش مهم نیو همچن؛ (61) کند تأمینروح 

 . (66) است جوانان در بخش ورزش و يتوسعه مل

معلمان را بر -دانشگاه فرهنگیان بخش بزرگي از تربیت دانشجو

منابع  یو توانمندساز تیتربعهده داشته و از این قاعده مستثنا نیست. 

 گذاشته انیآموزش و پرورش به عهده دانشگاه فرهنگ ازیمورد ن يانسان

 (. 2) دارد نهیزم نیدر ا ژهیو يتیدانشگاه نقش و مامور نیشده است و ا

مختلف به چنین افرادی نیازمند  ین ارائه خدمات ورزشيبنابرا

و نیز آماده  معلمان-وجود ماموریتي مشخص برای ورزش دانشجو

یكي از  زماني مشخص است. سازی چشم اندازی شفاف در افق

ترین اقدامات برای انجام رسالت و ماموریت اداره کل تربیت بدني مهم

استفاده از برنامه ریزی  ای آنهو اثر بخشي فعالیت فرهنگیاندانشگاه 

 استراتژیک است.

ها و که سازمان یبه اهداف و چشم انداز يابیبا توجه به دست

که  يو تحوالت راتییتغ نیکنند و همچنيم میخود ترس یکشورها برا

 یاژهیو گاهیسازمان از جا یاستراتژ لیآمده است تحل دیپد طیدر مح

 الیليدر د انميتورا  یکاستراتژ ییزربرنامه وم. لز(8) برخوردار است

و  تضایعا نساندر قلاحد به ات،تغییر تأثیر کاهش ،مسیر تعیین نچو

 دکر جووجست لکنتر تسهیل ایبر هایياردستاندا دیجاو ا تضافاا

 شنهادیها پرا به سازمان يخاص یابزارها تیریتخصصان علم مدم .(61)

خود  يو استفاده از آنها بتوانند راهبرد سازمان یریبا بكارگاند تا نموده

یكي از این ابزارها مدیریت . (66) کنند يابیاجرا و ارز ن،یرا تدو

 تیریمد. (63)استراتژیک و طراحي برنامه راهبردی در سازمان است 

خالق و  یا وهیدهد که به شيامكان را م نیبه سازمان ا کیاستراتژ

 يخود به صورت انفعال ندهیشكل دادن به آ ینوآور عمل کند و برا

ابتكار عمل  یشود سازمان دارايباعث م تیریمد وهیش نیا عمل نكند.

 نكهینه ا د،یال نفوذ نماکه اعم دیدرآ یابه گونه شیهاتیباشد و فعال

گونه سرنوشت خود  نیواکنش نشان دهد و بد ،هادر برابر کنش اتنه

 ياصل دیکل ارتباطات را تحت کنترل درآورد. ندهیرا رقم زده و آ
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شدن در  ریدرگ قیو کارکنان از طر رانیاست. مد کیاستراتژ تیموفق

امر  نیا کنند. وياز سازمان م تیخود را متعهد به حما ندیفرا نیا

و کارکنان شده و منافع  رانیمد شتریموجب تفاهم و تعهد هرچه ب

 طیمنابع و شرا تیمحدود. (68) کنديسازمان حاصل م یرا برا یادیز

سازمان  یکه برا یيهانسبت به آنها و ارزش هادگاهیو د يطیمح

 یزیبرنامه ر ندیکه فرا شونديم يتلقي قیبه عنوان حقا میمتصور هست

 . (65) ردیگبر اساس آنها صورت 

رشد و بالندگي ورزشي دانشجویي هر کشور به وجود ادارات 

ثربخش در هر دانشگاه وابسته است و رویدادها و تربیت بدني ا

های ورزشي در های ورزشي بین دانشگاهي از کیفیت فعالیت فعالیت

ها نشات مي گیرد؛ ورزش دانشگاهي به عنوان بخشي از درون دانشگاه 

های فرآیند تعلیم و تربیت در پي آن است که با فراهم آوردن زمینه

را در  معلمان-دانشجوسب، کلیه الزم و ایجاد محیط و فرصت منا

های تفریحي و رقابتي سالم قرار دهد و با پاسخگویي به موقعیت

هایي برای تقویت جسم همگام با پرورش نیازهای اساسي آنان، برنامه

روح تامین کند. وظیفه موسسات آموزش عالي کشور، تامین نیروی 

 استانساني متخصص، آموزش و ارتقا علمي و نظری دانشجویان 

تربیت بدني و ورزش با تاکیدی که بر پرورش جسمي، ذهني، . (62)

ها محسوب اهای برای توسعه دانشگعاطفي و اجتماعي دارد شاخصه

شود و در صوت کاربرد صحیح و اصولي نقش شایان توجهي در مي

 .(67)فرآیند تعلیم و تربیت در آموزش عالي ایفا خواهد کرد 

ني ایالت ساسک کانادا در برنامه راهبردی ورزش سازمان تربیت بد

 ستمیکه از نقاط قوت س پرداخت یيهایاستراتژ به تدوین ،6167سال 

در  یها بهره ببرد و به نوآورفرصت یایتا از مزا هدرکياستفاده م

ارائه شده به  فاهداهر منطقه در . منجر شود رییدر حال تغ طیمح

 نانیتا اطم گرفتخواهد قرار  يابینظارت و ارز مورد هیانسال صورت

 ستمیس ندهیو آ يفعل یازهاین برنامه راهبردی ورزشحاصل شود که 

در مطالعه بر  (68) 6مورفيهمچنین  .(69)د کنيرا برآورده م يورزش

که به هایي روی ورزش دانشجویي ایرلند انجام داد دریافت دانشگاه

دهند يم تیخود اهمتربیت بدني برنامه راهبردی به  کیلحاظ استراتژ

 به صورت چشمگیری موفق بوده اند. يبدن تیورزش و فعالدر 

بر همین اساس اداره کل تربیت بدني دانشگاه فرهنگیان برای 

معلمان -تضمین حرکت روبه رشد خود در عرصه ورزش دانشجو

کشور نیازمند طراحي و تدوین یک برنامه استراتژیک است تا هر چه 

های ورزش آنها انسجام و یكپارچگي و همسویي فعالیت بیشتر به
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 های آینده در حیطه کاری خود مقابله نماید.بیافزاید تا بتواند با چالش

با توجه به موارد ذکر شده باال این سئوال برای محقق به وجود آمد که 

توسعه ورزش برنامه استراتژیک اداره کل تربیت بدني در جهت 

 انشگاه فرهنگیان چیست؟در د معلمان -دانشجو

 روش کار
 موضوع به باتوجه و کاربردی هدف نظر از پژوهش این روش

 شكل به هاداده آوریاست. نحوة جمع راهبردی مطالعات حیطة در

 آن نیاز مورد اطالعات که است تحلیلي -توصیفي روش به و میداني

وری جمع آ ساختهمحقق نامةپرسش و ایطریق مطالعات کتابخانه از

  شده است.

این پژوهش در دو بخش کیفي و کمي انجام گرفته است. در 

بخش کیفي ضمن تشكیل شورای راهبری، و تبادل اطالعات با اعضاء 

گروه تخصصي، و همچنین با مطالعة مقاالت علمي متعدد مرتبط با 

موضوع پژوهش، ابتدا با استفاده از تكنیک دلفي)پرسشنامه باز(، در 

ها گردآوری شد. در ت، ضعف، فرصت و تهدید دادهزمینة نقاط قو

ادامه پس از دریافت نظرات کارشناسي اعضای شورا پرسشنامة 

های پرسشنامه( پژوهش طراحي شد. در بخش کمي )استخراج گویه

نیز روش مطالعه به شیوه پیمایشي است که در نهایت اطالعات حاصل 

های آماری قرار لهای تكمیل شده مورد تجزیه و تحلیاز پرسشنامه

 ریزی استراتژیک به صورت:که بر اساس مدل برنامه گرفت

 فرهنگیان،  دانشگاه بدني تربیت کل الف( بررسي عملكرد اداره

 آوری اطالعات از اعضای نمونه، ب( انجام مطالعات تطبیقي و جمع

 بدني تربیت کل ج( برگزاری جلسات شورای راهبری اداره

 فرهنگیان،  دانشگاه

 ها و تهدیدات، ها، فرصتها، ضعفتدوین فهرست اولیه قوت د(

 بدني تربیت کل هـ( برگزاری مجدد جلسات شورای راهبری اداره

 فرهنگیان،  دانشگاه

ها و ها، فرصتها، ضعفو( تدوین فهرست نهایي ماموریت، قوت

 تهدیدات، 

 ز( تحلیل ماتریس عوامل دروني و بیروني، 

 دانشگاه بدني تربیت کل تژیک ادارهط( تعیین موقعیت استرا

 باشد.ها، ميفرهنگیان و تدوین استراتژی 

دانشگاه فرهنگیان  هایسیپرد یروسا قیتحق نیا یجامعه آمار

و  نیو معاون يبدن تیکل ترب رینفر(، کارشناسان شامل )مد 31)

 يبدن تیمتخصصان و نخبگان رشته ترب نفر(، 68کارشناسان اداره کل 

خواهند  لینفر( تشك 65) تندیمشغول به فعال انیگاه فرهنگکه در دانش
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افراد جامعه به عنوان نمونه  هیاساس کل نیا رنفر(. ب 98داد، )جمعا 

 انتخاب خواهند شد. یآمار

از مصاحبه نیمه ساختار یافته و از نوع مفهومي با تعدادی از 

ترین نظران و اعضا شورای راهبری برای مشخص کردن مهمصاحب

. پرسشنامه باز )محقق ط قوت، ضعف، فرصت و تهدید استفاده شدنقا

ترین نقاط ها در خصوص تعیین مهمساخته( برای استعالم نظر آزمودني

 . SWOTها، تهدیدها و تهیه لیست اولیه قوت، ضعف، فرصت

نظران روایي پرسشنامه محقق ساخته توسط اساتید و صاحب

ه بسته پاسخ عوامل دروني و مدیریت ورزشي تایید گردید. پرسشنام

ها در پرسشنامه بیروني: این پرسشنامه با توجه به نكته نظرات آزمودني

چنین مطالب مندرج در تحقیقات مرتبط گذشته و اولیه و هم

-دانشگاه بدنيتیاداره کل تربهای استراتژیک الگوبرداری از برنامه

-تیره کل ترباداچنین مصاحبه با اعضای رهای منتخب و همکشو های

تهیه گردید. این پرسشنامه دارای مقیاس  انیدانشگاه فرهنگ بدني

بیانگر کمترین اهمیت و  6است که شماره  5تا  6لیكرت از شماره 

بیانگر بیشترین اهمیت است. پرسشنامه برای هر یک از  5شماره 

ها نظرات خود را در مورد اعضای نمونه آماری ارسال شد تا آن

رسشنامه به منظور تعیین تاثیر هر یک از عوامل مربوط به سواالت این پ

ها قوت، ضعف، فرصت و تهدید ارائه دهند، حاصل نظرات آزموندني

منتج  شد. سپس فهرست غربال شده  SWOTبه غربال اولیه فهرست 

-تیاداره کل ترببرای نهایي شدن در اختیار اعضای شورای راهبری 

ت و در نهایت توسط شورای راهبری قرار گرف انیدانشگاه فرهنگ بدني

ها و تهدیدها نهایي مشخص گردید. ضریب ها، فرصتها، ضعفقوت

به دست  79/1پایایي پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 

 تدوین ها،داده کردن خالصه و بندیدسته برای توصیفي آمار آمد. از

مقایسه میانگین برای شد. از آزمون  استفاده درصد و فراواني جداول

های پرسشنامه برای تعیین نقاط بررسي وضعیت هر یک از آیتم

بندی ضعف، قوت، فرصت و تهدید و همچنین برای اولویت و رتبه

 ز آزمونا یدهایقوت، فرصت و تهد ترین نقاط ضعف وکردن مهم

 استفاده شد.  دمنیفر

تفاده اس SWOTها از ماتریس برای تدوین و استخراج استراتژی

ها ، ضعف(S)ها شد. در این ماتریس با استفاده از چهار فرصت قوت

(Wفرصت ،)( هاOتهدید ،)( هاT )( و مقایسه دو به دو )زوجي

تدوین گردید. ماتریس   SO، ST،WO ،WTگانه های چهاراستراتژ

توان بین )عوامل خارجي( با دهد که چگونه ميسوات نشان مي

ایجاد نمود و به این ترتیب چهار مجموعه از )عوامل داخلي( توازن 

  سازد.های استراتژیک را ممكن ميگزینه

 نتایج
 9ضعف،  8نقطة قوت،  8های پژوهش حاکي از معناداری یافته

راهبردهای پیشنهادی از این  تهدید بود. بنابراین در تدوین 9فرصت و 

 SWOTبه های مربوط ، بیانگر گویه(6)ها استفاده شد. جدول گویه

دهد و نیز ماتریس تحلیل عوامل بر آن است. ماتریس مذکور نشان مي

-خارجي( با قوت ها و تهدیدها )عواملتوان بین فرصتکه چگونه مي

ها )عوامل داخلي( توازن ایجاد کرد و به این ترتیب چهار فها و ضع

 .صورت زیر ایجاد کردممكن به های راهبردیمجموعه از گزینه
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با آن )ماتریس ارزیابي  و راهبردهای متناظردانشگاه فرهنگیان  اداره کل تربیتت بدني ها و تهدیدهایها، فرصتها، ضعفماتریس قوت -1جدول 

 (عوامل داخلي و خارجي

 

 

 

 عوامل درونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 عوامل بيرونی
 

 هاضعف هاقوت

S1 : وجود مراکز آموزشي متعدد در رشتة تربیت

 بدني

S2:  مكان ادامة تحصیل برای افراد شاغل و

 ستیجن کیبه تفك يبدنتیدانشجویان رشته ترب

S3 :بدني در ساختار وجود ادارة کل تربیت

 انیدانشگاه فرهنگ

S4:  برگزاری منظم مسابقات، جشنواره ها و

 يالمپیادهای درون دانشگاهي و بین دانشگاه

S5 :  داشتن بودجة مشخص و مرتبط با سرانة

دانشجویان در ادارة کل تربیت بدني  ورزشي

 انیدانشگاه فرهنگ

S6 :داوطلب  يبدن تیوجود دانشجو معلمان ترب

در  يحیو تفر يورزش های همگان نهیدر زم

 نایدانشگاه فرهنگ

S7 :یمناسب فوق برنامه ها یهاوجود فرصت 

 انیدانشگاه فرهنگ یها سیدر پرد يبدن تیترب

S8 :و  یبهساز ندیمشارکت در فرآ تیتوسعه ظرف

 يوابسته به معلم يمنابع انسان یتوسعه حرفه ا

 در سطح کشور يبدن تیترب

S9: و  يورزش يآموزش یهاکارگاه یبرگزار

 یبرا یو داور یگریآموزش مرب یدوره ها

 دانشجو معلمان

W1 : نمودار سازماني و ساختار نامناسب تربیت بدني

 انیدر دانشگاه فرهنگ

W :يبذن تیترب یها اخترسیمنابع و ز تیمحدود 

و نقش آن در  گاهیبا توجه به جا انیدانشگاه فرهنگ

 کشور تیو ترب مینظام تعل یاعتال

W3 :ساتیاماکن و تأس یياینامناسب جغراف عیتوز 

 انیدانشگاه فرهنگ یها سیدر پرد يورزش

W4 :ورزش دانش  ونینداشتن ارتباط مؤثر با فدراس

 رانیج. ا. ا یآموز

W5 : مه مدون و مشخص جهت اطالع برنا کینبود

رساني و شناسایي دانشجو معلمان ورزشكار جهت 

 انیمسابقات دانشگاه فرهنگ

W6 : کمبود امكانات ورزشي و فقر امكانات در

 انیدانشگاه فرهنگ یها سیمراکز آموزشي در پرد

W7 :يعلم أتیه ریغ ياستفاده از منابع انسان 

 تیدانشگاه در جهت آموزش دانشجو معلمان ترب

 يبدن

W8 :نیو مناسب ب يکاف یعدم ارتباط و همكار 

از جمله  ان،یمختلف دانشگاه فرهنگ یبخش ها

و امور  یيامور دانشجو ،يامور مال ،یادار تیریمد

 بدني تیترب تیریبا مد يفرهنگ

W9:  فقدان انجمن های فعال ورزش دانشجویي در

 انیدانشگاه فرهنگ

 woهای استراتژی soهای استراتژی هافرصت

O1: یيبه امكانات متنوع ورزش دانشجو يدسترس 

 در دانشگاه یشبانه روز ستیمتناسب با ز

O2: بر  يمبتن یيورزش دانشجو یفضاها یبهساز

 یفضا جادیبر ا دیبا تأک یيدانشجو سیپرد یها يژگیو

 خوابگاه یمطلوب در فضا يورزش

O3: ارشد و دکتری  يمقطع تحصیلي کارشناس جادیا

شاغل و دانشجو  منیبرای معل ییت بدني برارشتة ترب

 معلمان

O4:  جذب  تیاستفاده از ظرف یفرصت برا جادیا

در دانشگاه  يبرتر و قهرمانان ورزش یاستعدادها

 انیفرهنگ

O5: با حضور  يورزش یها تیبر گسترش فعال دیتأک

 یها سیو آگاهانه دانشجو معلمان در پرد یاریاخت

بهره گیری از امكانات و فضاهای ورزشي در -6

 جهت توسعه رشته تربیت بدني

(S1, S2, O1, O3) 

 ادارة کل های موجود دراستفاده از پتاسیل-6

هاسازیمیتربیت بدني در تصم گسترش  در جهت 

انیرهنگدانشگاه ف ي درورزش ها و مسابقاتتیفعال  

(S3, S4, O5, O6) 

برای بودجة و سرانة ورزشي  تخصیص-3

جهت بهره مندی از امكانات دانشجویان در 

و  يورزش یاستعدادهاورزشي رایگان و پرورش 

 مشارکت نیروی انساني در ساعات فوق برنامه

(S5, S7, S8, O4, O8) 

 بدني در تیترب هایرساختیمنابع و ز توسعه -6

-پردیسو  مطلوب در خوابگاه يورزش یفضا جادیا

 ها

(W2, W6, O2, O3, O7, O8) 

طراحي مدیریت عملكرد ورزش دانشجویي در -6

 دانشگاه فرهنگیان

(W4, W5, O4, O6, W8) 

-آموزشي و ورزشي در پردیس هایبرنامه توسعه-3

 های دانشگاهي

(W5, W8, W9, O6, O7) 
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با  تعیین موقعیت استراتژیک اداره کل تربیت بدني دانشگاه فرهنگیان

در  انیدانشگاه فرهنگي بدن تیاداره کل ترب SWOTنهایي شدن 

اداره کل برای تعیین موقعیت استراتژیک  جلسات شورای راهبری

های و متعاقبا استخراج صحیح استراتژی انیدانشگاه فرهنگ يبدن تیترب

آن اقدام شد. در این مرحله از ماتریس ارزیابي عوامل دروني به منظور 

بررسي قوت وضعف دانشگاه فرهنگیان و از ماتریس ارزیابي عوامل 

تهدیدهای دانشگاه فرهنگیان  ها وبیروني به منظور تحلیل فرصت

استفاده شد. در جلسات شورای راهبری دانشگاه فرهنگیان با بحث و 

ها مشخص شد.  تبادل نظر، ضریب اهمیت و رتبه هر کدام از این مؤلفه

باشد، که بیانگر آن است مي 52/6مجموع نمرات این ماتریس برابر 

قوت های قابل که اداره کل تربیت بدني دانشگاه فرهنگیان دارای 

 .توجهي دارد

 انیدانشگاه فرهنگ

O6: میها و تصمیسازمیدر تصم ياز خردجمعه ستفاد-

در  يبدنتیترب يتیریسطوح مد يها در تمامیریگ

 انیدانشگاه فرهنگ

O7: ینگرش مثبت وزارت آموزش و پرورش و روسا 

 به ورزش دانشجو معلمان انیدانشگاه فرهنگ یهاسیپرد

O8: به  شتریب يبودن و امكان دسترس نهیهزکم گان،یرا

 خوابگاه یدانشجو معلمان در فضا یاماکن ورزشي برا

 Wtهای استراتژی STهای استراتژی هاتهدید

T1: با  يبدن تیعلمان تربدانشجو م يعدم جذب کاف

 شاغل يبدن تیترب نیسنوات کار معلم انیتوجه به پا

T2:  عال بودن تعداد محدودی از دانشجو معلمان و ف

 يبدن تیآموزشي در ترب یهاسیپرد

T3:  عدم تناسب بین میزان جذب دانشجو معلمان با

دانشگاه  یها سیپرسنل و امكانات زیربنایي در پرد

 انیفرهنگ

T4: مایت و توجه مدیران ارشد دانشگاه کمبود ح

 به فعالیت های ورزشي انیفرهنگ

T5:  دانشگاه  ندهیآ تیابهامات در مورد وضعوجود

 يحاکم بر نظام آموزش عال نیبر اساس قوان انیفرهنگ

 کشور

T6: مورد  يو عمران يزاتیتجه یها تیاولو نییعدم تع

دانشگاه  یها سیورزش دانشجو معلمان در پرد ازین

 انیگفرهن

T7: يورزش ،يخدمات رفاه تیفیک یعدم ارتقا، 

به دانشجو معلمان متناسب با  یو مشاوره ا يبهداشت

 انیاقتضائات دانشگاه فرهنگ

T8يو دل زدگ يحوصلگيالزم و ب یها زهیمبود انگ: ک 

 يورزش یها تیشرکت در فعال یدانشجو معلمان برا

ایجاد سازکارهای الزم در جهت جذب و -6

معلمان تربیت بدني با توجه به کمبود جایگزیني 

 نیروی انسانیبا با توجه به تعدد مراکز آموزشي

(S1, S3, T1, T2, T3) 

 ،يورزش ،يخدمات رفاه تیفیک یارتقا-6

جهت به دانشجو معلمان  ایو مشاوره يبهداشت

 های ورزشيشرکت در فعالیت

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

بهبود کیفیت  های مدون در جهتتبیین برنامه-3

 تجهیزات فضاهای آموزشي و رفاهي

(S2, S8, T2, T6, T7) 

تدوین برنامه راهبردی ورزش دانشجویي دانشگاه -6

 فرهنگیان

(W1, W5, W8, T4, T5) 

احداث فضاهای ورزشي جدید با اولویت  -6

 معملین دختر

(W2, W3, W6, T3, T5) 

برگزاری المپیادها؛ مسابقات و جشنواره های -3

ورزشي در جهت ارتقای نشاط و سالمت  -گيفرهن

رواني دانشجویان و ارتقای نهضت داوطلبي در 

 دانشجو معلمان

(W4, W8, W9, T2, T4, T8) 
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 ماتریس عوامل دروني )محیط داخلي( اداره کل تربیت بدني دانشگاه فرهنگیان  -6جدول 

 عوامل

 دروني
 نمره شدت عامل ضریب اهمیت عبارات عوامل دروني

ت
قو

ها
 

 311/1 8 175/1 وجود مراکز آموزشي متعدد در رشتة تربیت بدني

 676/1 3 157/1 ستیجن کیبه تفك يبدن تیشاغل و دانشجویان رشته تربمكان ادامة تحصیل برای افراد 

 677/1 3 158/1 انیوجود ادارة کل تربیت بدني در ساختار دانشگاه فرهنگ

 698/1 8 176/1 يبرگزاری منظم مسابقات، جشنواره ها و المپیادهای درون دانشگاهي و بین دانشگاه

ورزشي دانشجویان در ادارة کل تربیت بدني  داشتن بودجة مشخص و مرتبط با سرانة

 انیدانشگاه فرهنگ
188/1 3 687/1 

در  يحیو تفر يورزش های همگان نهیداوطلب در زم يبدن تیوجود دانشجو معلمان ترب

 نایدانشگاه فرهنگ
188/1 3 636/1 

 669/1 8 157/1 انیدانشگاه فرهنگ یها سیدر پرد يبدن تیترب یمناسب فوق برنامه ها یوجود فرصت ها

ف
ضع

ها
 

 يوابسته به معلم يمنابع انسان یو توسعه حرفه ا یبهساز ندیمشارکت در فرآ تیتوسعه ظرف

 در سطح کشور يبدن تیترب
158/1 3 626/1 

 یبرا یو داور یگریآموزش مرب یو دوره ها يورزش يآموزش یکارگاه ها یبرگزار

 دانشجو معلمان
127/1 8 629/1 

 156/1 6 156/1 انیو ساختار نامناسب تربیت بدني در دانشگاه فرهنگ نمودار سازماني

و  گاهیبا توجه به جا انیدانشگاه فرهنگ يبذن تیترب یها رساختیمنابع و ز تیمحدود

 کشور تیو ترب مینظام تعل ینقش آن در اعتال
127/1 6 632/1 

 158/1 6 158/1 انیدانشگاه فرهنگ یها سیدر پرد يورزش ساتیاماکن و تأس یياینامناسب جغراف عیتوز

 186/1 6 186/1 رانیج. ا. ا یورزش دانش آموز ونینداشتن ارتباط مؤثر با فدراس

برنامه مدون و مشخص جهت اطالع رساني و شناسایي دانشجو معلمان ورزشكار  کینبود 

 انیجهت مسابقات دانشگاه فرهنگ
183/1 6 192/1 

دانشگاه  یها سیمكانات در مراکز آموزشي در پردکمبود امكانات ورزشي و فقر ا

 انیفرهنگ
158/1 6 619/1 

 تیدانشگاه در جهت آموزش دانشجو معلمان ترب يعلم أتیه ریغ ياستفاده از منابع انسان

 يبدن
126/1 6 668/1 

از جمله  ان،یمختلف دانشگاه فرهنگ یبخش ها نیو مناسب ب يکاف یعدم ارتباط و همكار

 يبدن تیترب تیریبا مد يو امور فرهنگ یيامور دانشجو ،يامور مال ،یرادا تیریمد
188/1 6 188/1 

 188/1 6 188/1 انیفقدان انجمن های فعال ورزش دانشجویي در دانشگاه فرهنگ

 528/6 - 6 جمع ضرایب:

در استفاده از ماتریس عواملي بیروني نیز همانند مراحل ماتریس 

با توجه به محاسبات درج شده در  عوامل دروني انجام گرفت.

شود که مجموع نمرات این ماتریس برابر جدول مالحظه مي

های سازمان بر دهنده آن است که فرصتباشد که نشانمي 57/6

 .های آن چیره شده استتهدید

 

 

 



 
 

 و  همكاران یجلودار انیاحمد یمهد                         در راستای ارتقاء جسم و روان معلمان -توسعه ورزش دانشجو یراهبردها تبيين -268

 

 محیط خارجي( اداره کل تربیت بدني دانشگاه فرهنگیانماتریس عوامل بیروني ) -3جدول 

دانشگاه  يبدن تیاداره کل ترب استراتژیک موقعیت تعیین برای

 برای. شد استفاده بیروني و دروني همزمان ماتریس از ،انیفرهنگ

 عوامل ارزیابي ماتریس از حاصل نمرات ماتریس، این ترسیم

 قرار 6 شكل شرح به عمودی و افقي ابعاد در بیروني و دروني

اداره کل تربیت بدني  استراتژیک موقعیت یا ایگاهج .گرفت

 معموال. شد مشخص ماتریس این هایخانه در دانشگاه فرهنگیان

 استراتژیک موقعیت گرفتن قرار منطقه به توجه با هااستراتژی

 آن، بر عالوه. شوندمي انتخاب خانهچهار از یكي در سازمان

 يبدنتیتربداره کل ا استقرار که است آن از حاکي نتیجه

 .دارد قرار تهاجمي منطقه در موقعیت لحاظ از انیدانشگاه فرهنگ

 عوامل

 نيدرو
 عبارات عوامل بیروني

 ضریب

 اهمیت
 نمره شدت عامل

ت
فرص

ها
 

 685/1 3 125/1 در دانشگاه یشبانه روز ستیمتناسب با ز یيبه امكانات متنوع ورزش دانشجو يدسترس

 جادیبر ا دیبا تأک یيدانشجو سیپرد یها يژگیبر و يمبتن یيورزش دانشجو یفضاها یبهساز

 بگاهخوا یمطلوب در فضا يورزش یفضا
126/1 8 689/1 

شاغل و  منیبرای معل یارشد و دکتری رشتة تربیت بدني برا يمقطع تحصیلي کارشناس جادیا

 دانشجو معلمان
159/1 3 678/1 

در دانشگاه  يبرتر و قهرمانان ورزش یجذب استعدادها تیاستفاده از ظرف یفرصت برا جادیا

 انیفرهنگ
178/1 8 682/1 

 سیو آگاهانه دانشجو معلمان در پرد یاریبا حضور اخت يورزش یها تیبر گسترش فعال دیتأک

 انیدانشگاه فرهنگ یها
151/1 3 651/1 

 تیترب يتیریسطوح مد يها در تمام یریگ میها و تصم یساز میدر تصم ياز خردجمعاستفاده 

 انیدر دانشگاه فرهنگ يبدن
171/1 8 691/1 

به ورزش  انیدانشگاه فرهنگ یها سیپرد ینگرش مثبت وزارت آموزش و پرورش و روسا

 دانشجو معلمان
191/1 8 361/1 

دانشجو معلمان در  یبه اماکن ورزشي برا شتریب يبودن و امكان دسترس نهیکم هز گان،یرا

 خوابگاه یفضا
157/1 3 676/1 

تهدید
ها

 

 يبدن تیترب نیسنوات کار معلم انیبا توجه به پا يبدن تیدانشجو معلمان ترب يعدم جذب کاف

 شاغل
172/1 6 172/1 

 666/1 6 126/1 يبدن تیآموزشي در ترب یها سیعال بودن تعداد محدودی از دانشجو معلمان و پردف

 یها سیعدم تناسب بین میزان جذب دانشجو معلمان با پرسنل و امكانات زیربنایي در پرد

 انیدانشگاه فرهنگ
173/1 6 682/1 

 631/1 6 125/1 به فعالیت های ورزشي انیان ارشد دانشگاه فرهنگکمبود حمایت و توجه مدیر

حاکم بر نظام  نیبر اساس قوان انیدانشگاه فرهنگ ندهیآ تیابهامات در مورد وضعوجود 

 کشور يآموزش عال
185/1 6 185/1 

 یها سیورزش دانشجو معلمان در پرد ازیمورد ن يو عمران يزاتیتجه یها تیاولو نییعدم تع

 انیگاه فرهنگدانش
156/1 6 156/1 

به دانشجو معلمان متناسب  یو مشاوره ا يبهداشت ،يورزش ،يخدمات رفاه تیفیک یعدم ارتقا

 انیبا اقتضائات دانشگاه فرهنگ
153/1 6 153/1 

 تیشرکت در فعال یدانشجو معلمان برا يو دل زدگ يحوصلگ يالزم و ب یها زهیکمبود انگ

 يورزش یها
121/1 6 661/1 

 

 57/6 - 6 جمع ضرایب:
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هنگامي که موقعیت استراتژی سازمان تهاجمي باشد، سازمان با استفاده 

ها برای رشد و توسعه فعالیت و خدمات، های موجود از فرصتاز قوت

 دارایي، سود و یا ترکیبي از آن استفاده مي نماید. این چنین

خوانند. چنانچه موقعیت های پیشرو ميهایي را سازمانسازمان

کارانه باشد، سازمان باید با استفاده از استراتژیک سازمان محافظه

های خویش را مرتفع کند و تالش نماید تا های موجود ضعففرصت

-های بزرگ قرار ندهد. توجه به ارتقاء بهرهخود را در معرض ریسک

ها از جمله  ها در حدل معقول و ترمیم ضعفعالیتداشتن فوری و نگه

تمهیدات الزم سازمان در این موقعیت استراتژیک است. در هنگامي 

که موقعیت استراتژیک سازمان رقابتي باشد، بدین معني است که 

های خود استفاده کند و تالش نماید کمتر تحت تاثیر سازمان از قوت

چنین در این موقعیت سازمان بایستي های محیطي قرار گیرد. همتهدید

بررسي نماید که چگونه هزینه تمام شده محصول یا خدمات را برای 

رقابت با رقبا کاهش دهد، و یا چگونه کیفیت محصول و خدمات را 

برای رقابت افزایش دهد یا بر بخش خاصي از بازار که جذابیت 

قعیت آور است تمرکز کند. سازمان در موکمتری دارد اما سود

استراتژیک تدافعي بایستي برای حفظ بقا باید به کاهش یا حذف 

ها بایستي از ها بپردازد. برای حذف فعالیتها یا برنامهبرخي از فعالیت

های خود را واگذار منطق هزینه فایده تبعیت کند تعدادی از بخش

های دیگر ادغام کرده و یا منحل کند و یا در سازمان ها و شرکت

 .شود

 حث ونتيجه گيریب

 نشان انیدانشگاه فرهنگ يبدنتیاداره کل تربنقاط قوت  بررسي

برگزاری منظم مسابقات، جشنواره ها و المپیادهای درون قوت  داد

وجود ي دارای باالترین اولویت و قوت دانشگاهي و بین دانشگاه

و  يورزش های همگان نهیداوطلب در زم يبدن تیدانشجو معلمان ترب

 نتایجترین اولویت است. دارای پایین انیدانشگاه فرهنگ در يحیتفر

و همكاران  ينجف، (61) 6نتاشیبرونتون و مكنتایج  با همسو حاصل

، (7)و همكاران  ينیحس ،(66) يو حام يعیشف، (66) 6، لوید(66)

  باشد.همسو مي (68)علم ، (63) یگودرز
گیری از گفت تالش برای بهره توانمي حاصل نتایج تبیین در

های دانشگاه فرهنگیان کشور از موجود در پردیس هایيتمامي ظرفیت

 معاونت تربیت بدني دانشگاه با معاونت دانشجویي در با طریق تعامل

المپیادهای درون دانشگاهي مسابقات ورزشي و  جایگاه بهبود ایراست

 حوزه در عملي تواند موثر باشد، توجه به گسترهمي يو بین دانشگاه

گیری از با بهره و متمرکز به شكلي هدفمند ورزشي هایفعالیت

اداره  جایگاه و منافع های ورزشي، ضمن حفظو زیرساخت ظرفیت

هنگیان در جهت استقرار  و توسعه ورزش تربیت بدني دانشگاه فر کل

 یمشارکت الزم عوامل و نهادها یها نهیزم جادیاهمگاني و قهرماني و 

متناسب  یمحور يستگیشا كردیمعلم با رو تیو موثر در امر ترب میسه

ي این دانشگاه است تا بستر الملل نیو ب يدر دسترس مل یها تیبا ظرف

یز فراهم خواهد ساخت. از را ن حمایت از منافع ورزش دانشجویي

 ندیمشارکت در فرآ تیتوسعه ظرفسویي نتایج پژوهش نشان داد 

در  يبدن تیترب يوابسته به معلم يمنابع انسان یو توسعه حرفه ا یبهساز

 دالیلي است که جمله و از ها استترین قوتمهم از سطح کشور

به  ،گیرد قرار نظرانصاحب نخست اولویت در متغیر این گشته موجب

رسد استعدادیابي و آموزش دانش آموزان در مدارس و هدایت نظر مي

آنها به سوی رشته های ورزشي تخصصي توسط معلمین تربیت بدني و 

 –های ملي های المچیاد ورزشي درون مدرسه ای و طرحاجرای طرح

ورزشي مختص هر پایه تحصیلي در سطح کشور است که زیرساخت 

های تخصصي و آکادمیک در موزشها در آو بستر این طرح

 تواندنمي و های فرهنگیان استهای تربیت بدني دانشگاهدانشكده

  .باشد کشور ای بدون برنامه ریزی در سطحپایه و آموزشي کار حاصل

 نشان انیدانشگاه فرهنگ يبدنتیاداره کل ترب ضعف نقاط بررسي

ضعف کمبود امكانات ورزشي و فقر امكانات در مراکز  که داد

و  تیاولو نیباالتر یدارا انیدانشگاه فرهنگ یهاسیآموزشي در پرد

مختلف  یهابخش نیو مناسب ب يکاف یضعف عدم ارتباط و همكار

امور  ،يامور مال ،یادار تیریاز جمله مد ان،یدانشگاه فرهنگ

 نترینییپا یدارا يبدن تیترب تیریبا مد يو امور فرهنگ یيدانشجو

 3نایو آل لیگابر، (66)و همكاران  ينجفبا  حاصل نتایجاست.  تیاولو

 یگودرز، (62)و همكاران  یدیحم ،(66) يو حام يعیشف، (65)

                                                           
1 Brunton & Mackintosh 
2 Lloyd 
3 Gabriel & Alina 
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گفت  توانمي حاصل نتایج تبیین در باشد.همسو مي (68)علم ، (63)

 تیترب یهارساختیمنابع و زوجود امكانات ورزشي و فراهم بودن 

 تیو ترب مینظام تعل یو نقش آن در اعتال هگایبا توجه به جا يندب

دانشگاه  یكي از عوامل موفقیت و توسعه ورزش دانشجویي در کشور

باشد از دالیل احتمالي اهمیت این متغیر در بین مي انیفرهنگ

توان گفت که برای پیشبرد اهداف دانشگاه فرهنگیان نظران ميصاحب

های موجود با توجه اختدر بخش تربیت بدني، استفاده بهینه از زیرس

ي و تالش در ندب تیترب یها رساختیمنابع و ز تیمحدودبه وجود 

 سیدر پرد يورزش ساتیاماکن و تأس یيایمناسب جغراف عیتوزجهت 

و مناسب  يکاف یارتباط و همكارچنین و هم انیدانشگاه فرهنگ یها

 ،یادار تیریاز جمله مد ان،یمختلف دانشگاه فرهنگ یبخش ها نیب

ي بدن تیترب تیریبا مد يو امور فرهنگ یيامور دانشجو ،يور مالام

معلمان ورزشكار در -بسیار مهم و تاثیرگذار است. زیرا دانشجو

معلمان رشته تربیت بدني -های مختلف تحصیلي در کنار دانشجورشته

توانند های دانشگاه فرهنگیان کشور در کنار هم ميدر تمامي پردیس

دانش آموزی کشور را تحت پوشش آموزشي بخش بزرگي از جامعه 

پس از فارغ التحصیلي خود قرار دهند و این مستلزم کسب تحربیات 

های تربیت عملي در زمان تحصیل است که بخش عمده آن در کالس

انجمن های فعال ورزش دانشجویي در گیرد و اهمیت بدني شكل مي

امه مدون و برن ک، را دو چندان کرده و تا با یانیدانشگاه فرهنگ

مشخص جهت اطالع رساني و شناسایي دانشجو معلمان ورزشكار 

، انگیزه زیادی در بین آنان ایجاد انیجهت مسابقات دانشگاه فرهنگ

توان گفت تنظیم برنامه مي پژوهش کند. از طرفي با توجه به نتایج

مدون سالیانه، نظارت و کنترل اداره کل تربیت بدني دانشگاه فرهنگیان 

های توسعه ورزش دانشجویي در سطح پایه از عوامل ویت برنامهو تق

 با توانندمي مدیران باشد. بنابراین،گذار در ورزش دانشجویي ميتاثیر

ارتباط و در کنار  در موجود منابع و اهداف نظرها، تمامي کردن همسو

از  ان،یمختلف دانشگاه فرهنگ یبخش ها نیو مناسب ب يکاف یهمكار

با  يو امور فرهنگ یيامور دانشجو ،يامور مال ،یادار تیریجمله مد

-مدون کوتاه مدت و بلند تدوین برنامه طریق از يبدن تیترب تیریمد

 کنند. حرکت مطلوب جهت در مدت،

 نشان انیدانشگاه فرهنگ يبدنتیاداره کل ترب هایفرصت بررسي

 به شتریب يبودن و امكان دسترس نهیکم هز گان،یرا فرصت که داد

دارای باالترین  خوابگاه یدانشجو معلمان در فضا یاماکن ورزشي برا

 ینگرش مثبت وزارت آموزش و پرورش و روسااولویت و مولفه 

-دارای پایین به ورزش دانشجو معلمان انیدانشگاه فرهنگ یهاسیپرد

و همكاران  ينیحس نتایج با همسو حاصل نتایج ترین اولویت است.

-مي حاصل نتایج تبیین باشد. درمي (68)علم ، (63) یگودرز، (61)

متناسب با  یيبه امكانات متنوع ورزش دانشجو يدسترسگفت  توان

های مهم پیشرفت و تواند از فرصتمي در دانشگاه یشبانه روز ستیز

 عوامل زا معلمان باشد. در واقع یكي -موفقیت در ورزش دانشجو

 يمبتن یيورزش دانشجو یفضاها یبهسازهای مدون به یرنامه موفقیت

 يورزش یفضا جادیبر ا دیبا تأک یيدانشجو سیپرد یها يژگیبر و

در  ياستفاده از خردجمعاست که با  خوابگاه یمطلوب در فضا

 تیترب يتیریسطوح مد يها در تمامیریگمیها و تصمیسازمیتصم

استفاده از  یفرصت برا جادیااست که با  انینگدر دانشگاه فره يبدن

در دانشگاه  يبرتر و قهرمانان ورزش یجذب استعدادها تیظرف

ارشد و دکتری  يمقطع تحصیلي کارشناس جادیاو در کنار  انیفرهنگ

، انگیزه شاغل و دانشجو معلمان منیبرای معل یرشتة تربیت بدني برا

بیت بدني را افزایش داده و معلمان را برای انتخاب رشته تر –دانشجو 

را  انیدانشگاه فرهنگ یها سیپرد یوزارت آموزش و پرورش و روسا

 داشته باشند.  معلمان –به ورزش دانشجو  ينگرش مثبتدارد تا وا مي

 داد نشان انیدانشگاه فرهنگ يبدنتیاداره کل ترب هایتهدید بررسي

با توجه به  يبدن تیدانشجو معلمان ترب يعدم جذب کافتهدید  که

دارای باالترین اولویت و  شاغل يبدن تیترب نیسنوات کار معلم انیپا

دانشجو  يو دل زدگ يحوصلگ يالزم و ب یهازهیکمبود انگمولفه 

ترین اولویت ي دارای پایینورزش یها تیشرکت در فعال یمعلمان برا

و همكاران  ينیحس، (66) يو حام يعیشف با همسو حاصل است. نتایج

 گفت توانمي حاصل نتایج تبیین در .باشدمي (63) یگودرز، (61)

بود نیروی متخصص در حوزه تربیت بدني در سطح با توجه به کم که

به تدوین قوانین  های اخیر، بایدآموزش و پرورش کشور در سال

استخدامي در مجلس مبادرت ورزید و یا برگزاری آزمون در جهت 

 81جذب فارغ التحصیالن رشته تربیت بدني اقدام نمود زیرا بیش از 

میرسند، لذا باید به سن بازنشستگي  6811درصد معلمان تا سال 

تدابیری اندیشیده شود تا با نیروی انساني جوان و البته با تجربه در کنار 

هم به آموزش دانش آموزان در فضای مدارس پرداخته شود از سوی 

در جهت به دانشجو معلمان  ،يخدمات ورزش تیفیک یارتقادیگر 

دانشجو  يو دل زدگ يحوصلگ يالزم و ب یها زهیکمبود انگرفع 

ي با استفاده از نظرخواهي و ورزش یهاتیشرکت در فعال یلمان برامع

ورزش دانشجو  ازیمورد ن يو عمران يزاتیتجه یها تیاولو نییتع

تواند به ایجاد نشاط و مي انیدانشگاه فرهنگ یها سیمعلمان در پرد

های ئرزشي بیانجامد که انگیزه و جذب دانشجو معلمان به فعالیت
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به فعالیت های  انیه مدیران ارشد دانشگاه فرهنگحمایت و توجمستلزم 

عدم گفت  توانمي پژوهش نتایج به توجه با طرفي است. از ورزشي

به  یو مشاوره ا يبهداشت ،يورزش ،يخدمات رفاه تیفیک یارتقا

ترین از مهم انیدانشجو معلمان متناسب با اقتضائات دانشگاه فرهنگ

 باشد. فرهنگیان مي تهدیدات اداره کل تربیت بدني دانشگاه

دانشگاه  يبدنتیاداره کل ترب استراتژیک موقعییت تعیین برای

 QSPM کمي استراتژیک ریزیبرنامه ماتریس از استفاده با انیفرهنگ

اداره کل تربیت بدني دانشگاه فرهنگیان  استراتژیک موقعیت داد نشان

 ،(66) يو حام يعیشفباشد که با تحقیق مي )تهاجمي( SO صورت به

همخواني دارد؛ که در  ،(8)و همكاران  ریدلمیرش ،(63) یگودرز

توان گفت اداره کل تربیت بدني دانشگاه تبیین نتایج حاصل مي

 را خویش هایضعف موجود هایفرصت از استفاده با فرهنگیان باید

 حدل در هافعالیت داشتن نگه و وریبهره ارتقاء به توجه. کنند مرتفع

اداره کل تربیت بدني  الزم تمهیدات از جمله هاضعف ترمیم و معقول

اداره مسئوالن  .است استراتژیک موقعیت این دانشگاه فرهنگیان در

توجه به نمرات نهایي  باید باکل تربیت بدني دانشگاه فرهنگیان 

اداره کل تربیت بدني دانشگاه  های عوامل دروني و بیرونيماتریس

چه بیشتر  ای متمرکز سازند که هربه گونه های خود رابرنامه، فرهنگیان

خود غلبه کنند و برای مواجهه با تهدیدها آمادگي الزم  هایبر ضعف

منطقة  کسب نمایند، چرا که موقعیت راهبردی موجود با اینكه در را

SO و مناطق دیگر  قرار دارد ولي در نزدیكي مرکز پنجرة راهبردی

اداره کل تربیت بدني موجود  زلزل بودن وضعیتاست که نشان از مت

 ،(68پور ) لیخلاما نتیجه حاصل با تحقیقات  دارد.دانشگاه فرهنگیان 

همخواني ندارد؛  (61)و همكاران  ينیحس ،(62)و همكاران  یدیحم

های مورد مطالعه و توان ناشي از ماهیت سازمانکه این تفاوت را مي

های مورد مطالعه نظر در سازمانهای افراد صاحبتفاوت دیدگاه

 و راهكارها در شده بیان هایبا توجه به تفاوت کلي طور دانست. به

های دانشگاه ورزش دانشجو معلمان و پردیس توسعه بندیلویتاو

 برای را راه پر اهمیت، عوامل دادن قرار هدف با توانمي فرهنگیان

 توانندمي نظرانصاحب. کرد هموارتر کشور دانشجویي ورزش توسعه

 در را تربیت بدني دانشگاه فرهنگیان مدیران راهكارها این شناسایي با

 به بتوان نهایت در تا کنند کمک مهم این پیشرفت و توسعه راستای

 اداره کل تربیت بدني دانشگاه فرهنگیان اهداف و هابرنامه دهيجهت

اداره کل تربیت بدني دانشگاه  شودمي پیشنهاد رو از این. کرد کمک

 هایبرنامه تدوین به انجام گرفته، تحلیل از استفاده با فرهنگیان

 طوری به کند، اقدام معلمان -دانشجو شورز توسعه در خود راهبردی

 موجود هایفرصت و هاقوت از مناسب راهبردهای تدوین با بتواند که

 و کند استفاده مطلوب نحو به نظرانصاحب دیدگاه تبین شده از

 برساند.  ممكن حداقل به را نظرانصاحب تأکید مورد هایضعف

نتایج  انیه فرهنگدانشگا يبدنتیاداره کل ترب های راهبردیبرنامه

 باشد:هایي به شرح زیر ميبدست آمده بیانگر استراتژی

معلمان  -اختصاص سرانه ورزشي و تغذیه ای مناسب برای دانشجو 

های ورزشي؛ تقدیر شایسته از قهرمانان ورزشكار فعال و عضو تیم

ورزشي و تخصیص جوایز نقدی و معنوی به صورت مدون در اعیاد و 

تصاص بودجه به منظور بكارگیری مربیان زبده و های ملي؛ اخجشن

های فوق برنامه و شناسایي افراد مستعد متخصص در برگزاری کالس

های جهت هدایت به مسابقات قهرماني دانشجویان؛ حمایت از برنامه

با رویكرد توسعه سالمت از طریق ورزش؛ تدوین و فرهنگي تبلیغي 

قهرماني، لیگ، و انتخابي  های برگزاری مسابقاتنامهاجرای آئین

های استاني در مقاطع مختلف تحصیلي؛ تدوین و اجرای آئین پردیس

ریزی معلمان در سطح کشور؛ برنامه-های مسابقات المپیاد دانشجونامه

و تهیه تقویم مسابقات با هدف افزایش نقش و جایگاه ورزش در میان 

ای ورزش هدانشجو معلمان؛ افزایش آگاهي و دانش کلیه انجمن

مدون استعدادیابي و فرآیندهای مصوب اجرایي دانشجویي از برنامه 

مربوطه در سطح دانشگاه فرهنگیان کشور از طرق مختلف؛ تاکید بر 

های مختلف برگزاری مسابقات ورزشي برای بانوان دانشجو به مناسبت

با رویكرد توسعه ورزش همگاني؛ نیاز سنجي و تدوین دستورالعمل، 

ندی و اجرای مستمر مسابقات ورزشي درون دانشگاهي و باولویت

های ورزشي فوق برنامه؛ تشویق دانشجویان برای شرکت در کالس

برنامه های تفریحي و ورزشي با ایجاد انگیزه و استفاده از نیروی 

های عملیاتي با هدف افزایش جذب دانشجو داوطلب؛ طراحي برنامه

ازمان آموزش و پرورش در معلمان تربیت بدني؛ پیگیری مستمر س

های آینده جهت پیش بیني نیازهای نیروی انساني متخصص برای سال

متناسب با تعداد بازنشستگان در سطح کشور؛ شناسایي و پیاده سازی 

و  يبهداشت ،يورزش ،يرفاهها الزم در جهت بهبود امكانات زیرساخت

ي با زشور هایتیبه دانشجو معلمان جهت شرکت در فعال ایمشاوره

توجه به نیازهای هر پردیس و به تفكیک جنسیت؛ استفاده از نظرات 

 بهبود تفعان و افراد متخصص در جهت برنامه ریزی جامع برایذی

ي و رفاه يآموزش یفضاها زاتیتجه تیفیک وضعیت موجود و ارتقای

های متخصص در ها؛ تشكیل کمیتههای آموزشي و خوابگاهدر پردیس

 يورزش یفضازهای دانشجو معلمان و توسعه جهت شناسایي نیا

مناسب  یهاسنجه نییتعها؛ تدوین و سیمطلوب در خوابگاه و پرد
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 یبرا باشد تا یتابع و هاد یهاسنجه رندةیهرمنظر که در برگ یبرا

 نیو در ادامه، تدو ندهیگذشته، حال و آ یهاتیفعال یریگاندازه

ها و نهادها و و مراکز ني؛ توسعه تعامالت با دیگر سازمااهداف کمّ

های الزم از صاحبان کرسي در فدارسیون ورزش دانشگاهي و پشتیباني

المللي؛ نیاز های ملي و بینگیری از فرصتدانشجویي جهت بهره

های آموزشي ویژه مدرسین تربیت بدني سنجي و اجرای دوره

سازی دانش مدیریت روزآمدهای سراسر کشور با رویكرد پردیس

و تخصصي؛  بر اساس نتایج بدست آمده و تطابق آن با علمي 

ها و مراکز آموزشي و ورزشي و نیز نیازهای موجود بر اساس دانشگاه

های نفعان و دانشجویان، همچنین توجه به محدودیتنظرخواهي از ذی

یي در دانشگاه ورزش دانشجو یراهبردفرهنگي و ساختاری به تدوین 

علین زن در توسعه و تربیت جامعه، وجود فرهنگیان؛ با توجه به نقش م

احداث ها، ضرورت های فرهنگي و اجتماعي در دانشگاهمحدودیت

 بسیار حیاتي است. دختر نیمعمل تیبا اولو دیجد يورزش یفضاها

 يبدن تیترب کل رهاادبا توجه به اینكه موقعیت استراتژیک 

 يبدن تیربت کل رهااد( شناسایي شد؛ تهاجمي SO) انیدانشگاه فرهنگ

های موجود در برداری از فرصتبایستي با بهره انیدانشگاه فرهنگ

 توسعه در خود راهبردی هایبرنامه تدوین محیط خارج بكوشد به

 تدوین با بتواند که طوری به کند، اقدام معلمان -دانشجو ورزش

 تبین شده از موجود هایفرصت و هاقوت از مناسب راهبردهای

 مورد هایضعف و کند استفاده مطلوب نحو به ننظراصاحب دیدگاه

برساند بر اساس پیشنهادهای  ممكن حداقل به را نظرانصاحب تأکید

 صیتخصکاربردی و اجرایي زیر منطبق با اولین استراتژی مبني بر 

از  یدانشجویان در جهت بهره مند یبودجة و سرانة ورزشي برا

و مشارکت  يورزش یو پرورش استعدادها گانیرا يامكانات ورزش

 .های عملیاتي را به کارگیردبرنامه در ساعات فوق برنامه يانسان یروین
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 Abstract 
Introduction: Research has shown that inner life is a source of inspiration 

that positively influences spiritual leadership that positively predicts a sense 

of self-healing. In this regard, actualization sense in athletes can be 

associated with changes spiritual leadership that in turn can produce results 

in performance. Therefore, the purpose of this study was to investigate the 

relationship between spiritual leadership and actualization sense in athletes. 
Methods: The statistical population was composed of 84 heads of campuses 

of the University of Cultural Studies, experts consisting of the Director 

General of Physical Education and the assistants and experts of the General 

Directorate and as well as specialists and educational elites at the Farhangian 

University. The initial list of the status quo after the finalization of the 

Strategic Council meetings was sent to the statistical sample in a 

questionnaire. In order to formulate strategies, internal and external factors 

evaluation matrix, swat matrices and appropriate statistical tests such as 

descriptive statistics, binomial test, Friedman test and quantitative strategic 

planning matrix were used. 
Results: The results showed that the Educational Administration of 

Farhangian University has a strategic position in an offensive position. 

Conclusion: According to the results and findings of the research, it can be 

admitted that the Department of Educational Development of the University 

of Cultural Sciences, based on aggressive strategies. 

Key words: Physical Education, Farhangian University, Teacher-Student 

 

 
 


