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Abstract 
Introduction: Today, the use of strategic planning capacities can well illustrate the development path of 
university exercise. The aim of this study was to design sports strategies at Shiraz University of Medical Sciences 
at all levels of the organization. 
Methods: The present study was descriptive and the statistical population was in several groups. The Delphi 
method was used to assess the strengths, weaknesses, opportunities and threats, as well as identification of 
mission, vision and exercise values in Shiraz University of Medical Sciences. Snowball sampling method was 
carried out to achieve theoretical saturation. In this phase, 55 individuals were identified as managers and experts. 
In the second step, to identify internal and external factors, Swat model (Strengths, Weakness, Opportunities, 
and Threats) was used for statistical population including all students, staff, teachers of Shiraz University of 
Medical Sciences. A sample of 344 students was selected based on simple random sampling from students of 
Shiraz University of Medical Sciences. In the second stage, 27 teachers and 28 employees of Shiraz University of 
Medical Sciences were selected to examine the strengths, weaknesses, opportunities and threats by available 
sampling method. The questionnaire was a researcher-made SWOT questionnaire, which included SWOT 
factors (weaknesses) and external factors of SWAT (opportunities and threats). In order to evaluate the data, 
weighted method and SWOT-related statistical methods such as strengths, weaknesses, opportunities and 
threats (SWOT), and position assessment matrix and strategic action (SPACE matrix) were used. 
Results: The low level of interest of male students in sport and physical activity with a final coefficient of 0.412 
was the most important disadvantage of sport in Shiraz University of Medical Sciences. Also, the importance of 
exercising and physical activity in the community with a final coefficient of 0.476% was the most important 
opportunity of sport. 
Conclusions: Sports strategy point of Shiraz University of Medical Sciences was conservative in the region. In 
order to develop sports, planning is recommended to address the weaknesses. 
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مقدمه

است که سازمان از آن در هنگام  ییهاهیمفاهیم و رو یاراهبرد، مجموعه

تعیین اهداف خود و برنامه ریزی در مسیر دستیابی به اهداف استفاده 

یپاده سازی موفقیت آمیز راهبرد در هر سازمانی به . [1] ندینمایم

راهبرد به عنوان . [2] باشدیها ممفهوم دستیابی به اهداف سازمان

به عبارتی  شودیراهکاری جهت رسیدن به اهداف برنامه تعریف م

هایی برای رسیدن به اهداف مهم و بلندمدت سازمان تر، راهبرد راهساده

ها اجرای راهبرد و پیاده سازی آن در محیط واقعی، است. در سازمان

رد و ویکتا بسیاری ر گرددیکه این مساله سبب م باشدیامری دشوار م

و جوامع در  امروزه کشورها. [3] نگاه مناسبی به راهبرد نداشته باشند

و با استفاده از معیارهای واقعی،  زنندیاجرای راهبرد، خود را محک م

، نندکیخودساخته و استاندارد، کشور خود را با دیگر کشورها مقایسه م

و  برندیدر نتیجه کم و بیش به جایگاه واقعی خود در جهان پی م

 چکیده

 مطالعه حاضر با هدف ، مسیر توسعه ورزش در دانشگاه را به خوبی ترسیم کند.تواندیراهبردی م یهاتیامروزه استفاده از ظرف :مقدمه

 طراحی راهبرد ورزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تمامی سطوح سازمانی انجام شد.

، ضعف، فرصت و تهدید جامعه آماری در چندین گروه بود. در مرحله اولیه جهت بررسی نقاط قوتمطالعه حاضر توصیفی و  :روش کار

ورزش در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از روش دلفی استفاده شد. روش نمونه  یها، چشم انداز و ارزشتیو همچنین شناسایی مأمور

سان نفر به عنوان نمونه از مدیران و نخبگان و کارشنا 99گیری گلوله برفی تا حد رسیدن به اشباع نظری، انجام شد. در این مرحله تعداد 

ها و تهدیدهای خارجی ( و فرصتStrengths, Weaknessمشخص گردیدند. در مرحله دوم، برای شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی )

(Opportunities, Threats ) .روش سوات، جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان، کارکنان، مدرسین دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود

دانشجو بر حسب انتخاب تصادفی ساده از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز به  343گان تعداد بر حسب جدول تعداد نمونه مور

کارمند دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت بررسی نقاط قوت، ضعف،  21مدرس و  21نفر، انتخاب شدند. در مرحله دوم  3414تعداد 

 "پرسشنامه سوات"نامه مطالعه حاضر ابزار پژوهشگر ساخته فرصت و تهدید به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. پرسش

(SWOT Questionnaire )به ها و تهدیدها( بود. که شامل عوامل داخلی سوات )نقاط قوت وضعف( و عوامل خارجی سوات )فرصت

ها و تهدیدها و رصتها، فها، ضعفهای آماری مربوط به سوات نظیر ماتریس قوتها از روش وزن دهی و روشمنظور بررسی داده

 ( استفاده شد.SPACEماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی )ماتریس 

نقطه ضعف ورزش  نتریمهم 412/1 یینها بیبا ضر یبدن یهاتیمرد به ورزش و فعال انیبودن سطح عالقه دانشجو نییپا ها:افتهی

 413/1 یینها بیدر سطح جامعه با ضر یبدن یهاتیش و فعالانجام ورز تیاهم شیافزا نیبود همچن رازیش یدانشگاه علوم پزشک

 .دیفرصت ورزش مشخص گرد نتریمهم

ه منظور ب شود،یم شنهادیدر منطقه راهبرد محافظه کارانه قرار گرفت. لذا پ رازیش یراهبرد ورزش دانشگاه علوم پزشک :یریجه گینت

 .دیتوسعه ورزش، اقدامات الزم جهت رفع نقاط ضعف بعمل آ

 یورزش، دانشگاه، راهبرد، علوم پزشک اژگان کلیدی:و
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 راهبردهای خود را بر مبنای رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت

. همچنین در کنندیاند، جهت دهی ممطلوب که با معیارها مشخص

ها تبدیل ها و تهدیدها را به فرصتخود را به قوت یهااند ضعفتالش

ها و ارتقای سطح سازند. از طرف دیگر، سعی در تقویت بیشتر قوت

. رخدادهای چند دهة گذشته همراه با نیازهای جدید کنندیها مفرصت

ها از چنان خصوصیتی برخوردارند که با تکیه ین سالواقع شده در ا

با این رخدادها و  توانیمتداول و غیرمنعطف، نم یهاصرف بر برنامه

نیازها مقابله و همگامی کرد. از این رو از سه دهه قبل توجه مدیران 

 .[4] اجرایی و صاحب نظران به مدیریت و راهبرد جلب شده است

ها محیط داخلی و خارجی راهبرد، روشی است که از طریق آن سازمان

. عالوه بر آن، مسیر کنندیخود را تحلیل کرده و از آن شناخت کسب م

ها را در رسیدن که آن کنندیرا خلق م ییهاخود را پایه گذاری و راه

. کارکردهای راهبرد سبب [9] کندیبه اهداف تعیین شده کمک م

ها از جمله ورزش، از آن بهره الزم را برد. این تا در تمامی حوزه شودیم

مساله سبب گردیده است تا امروزه اهمیت بهبود ورزش با استفاده از 

 ،تواندیدرک گردد. استفاده از راهبرد ممدون و منظم  یهایزیبرنامه ر

مسیر توسعه ورزش در دانشگاه را به خوبی ترسیم کند. ورزش و فعالیت 

بدنی از جمله مشارکت ورزشی، یک جز مهم از یک شیوه زندگی سالم 

رات جسمانی، سبب . ورزش و فعالیت بدنی فراتر از تاثی[3] باشدیم

پیوند . [1] گرددیپیامدهای اجتماعی و روانی مثبت در میان افراد م

خوردن افراد با فعالیت بدنی و ورزش آثار مثبتی بر آمادگی جسمانی و 

ل وسعه یافته تمایکشورهای پیشرفته و ت یهااستی. س[1] سالمتی دارد

. به منظور ارتقای [5] باشدیبه گسترش فعالیت بدنی در جوامع خود م

ها و مدارس سطح ورزش در جامعه، مراکز آموزشی از جمله دانشگاه

 .باشندیدر آموزش و انجام مداوم ورزش را دارا م یانقش تعیین کننده

پرداختن به  یهااهمیت این مساله تا جایی است که امروزه ساعت

ها و مدارس افزایش ورزش به منظور دستیابی به این اهداف در دانشگاه

ها و مدارس به عنوان یافته است. این بدان معنی است که به دانشگاه

لیت فعا شودیکه سبب م شودیسکوی پرشی برای افراد نگریسته م

. با [11] در طول تمام عمر برای افراد نهادینه نماید بدنی و ورزش را

 یستیبایمو مدارس  دانشگاه یهاکالسمراکز آموزشی و  این وجود

در این بین ایفا کنند. گزارشات سازمان بهداشت  یاکنندهنقش تعیین 

جهانی مشخص نموده است که عدم فعالیت بدنی به عنوان چهارمین 

علت مرگ افراد در جهان شناسایی شده است. بر اساس این گزارشات 

که این بعد  باشدیمجهان  یهامرگدرصد  3نی علت عدم فعالیت بد

 5جهان(، مصرف دخانیات ) یهامرگدرصد کل  3از فشار خون باال )

جهان(  یهادرصد کل مرگ 3درصد کل مرگ جهان( و قند خون باال )

میلیون نفر مرگ در  2/3. بر اساس این گزارشات ساالنه تعداد باشدیم

عالیت بدنی وجود داد. بر این اساس جهان بر اساس کم تحرکی و عدم ف

از هر سه نفر بزرگسال در جهان، تنها یک نفر از لحاظ ورزشی به اندازه 

 .[11] باشدیکافی فعال م

یکی از مهمترین دوران زندگی هر انسانی، دوران دانشگاهی وی 

. در این دوره بسیاری از رفتارهای انسانی استحکام خود را حفظ باشدیم

خواهد کرد و یا برعکس آن برخی رفتارها کم کم در دانشجویان ناپدید 

. این دوران نقش مهمی در ایجاد سطح مناسبی از فعالیت گردندیم

در پژوهش خود نشان  Diehl & Hilger [12]. باشندیم بدنی را دارا

 یهادادند که دانشگاه و محیط آن نقش اساسی در پیشبرد برنامه

ه با ایجاد برنام. آنان اشاره داشتند که باشدیورزشی هر کشوری را دارا م

ها را ، مرحله انتقال افراد از مدارس به دانشگاهتوانیریزی مناسب م

مدیریت نمود و فعالیت بدنی و ورزش را در میان آنان به شکل مناسبی 

نهادینه نمود. دانشجویان به شکل کامالً ضروری نیاز به انجام فعالیت 

 یاهر در کالستا دانشجویان جهت حضو شودیبدنی دارند زیرا سبب م

 Allen & Rossآموزشی از لحاظ جسمانی و روانی آماده و مهیا شوند. 

ها با ایجاد در مطالعه خود اشاره کردند که برخی دانشگاه [13]

فراوان و پیاده سازی امکانات و تجهیزات گسترده در افزایش  یهابودجه

خی . در برباشندیسطح فعالیت بدنی و ورزشی دانشجویان کم توان م

ها که امکانات ورزشی و تفریحی وجود دارد، دانشجویان در اکثر دانشگاه

، که دلیل آن می بایسیتی مورد کنندین امکانات استفاده نمموارد از ای

در پژوهش خود به بررسی  [14]بررسی و توجه قرار گیرد. امیرتاش 

اه در خصوص تأثیر ورزش همگانی در نظر دانشجویان و کارکنان دانشگ

ی در ورزش تفریح یهاتیدانشگاه به این نتیجه رسید که برگزاری فعال

باشد. دانشگاه برای ارتقای روحیه همکاری در محیط کار ضروری می

پژوهش دیگری با عنوان بررسی رابطه راهبرد منابع انسانی با حمایت 

 توسط رضایی راد و دعایی سازمانی درک شده و تعهد سازمانی پرستاران

ت حمای انجام گرفت. نتایج نشان داد راهبرد منابع انسانی با [19]

معناداری دارد.  رابطه پرستاران سازمانی درک شده و تعهد سازمانی

تعهد سازمانی  توانیهمچنین با اجرای مناسب راهبرد منابع انسانی، م

 پرستاران را از طریق حمایت سازمانی درک شده بهبود بخشید.

در مطالعه خود که با هدف تعیین مطالعه  [13]شعبانی و همکاران 

و راهبردهای ورزش همگانی نظام جامع توسعه ورزش کشور  هااستیس

خود پی بردند که بر اساس روش سوات،  یهایانجام گرفت، پس از بررس

راهبرد تدافعی )ضعف درون سازمانی و تهدید بیرونی( در ورزش 

چنین شرایطی، بر  ، درباشدیهمگانی طرح جامع ورزش کشور حاکم م

اساس روش سوات، راهبرد تدافعی برای برون رفت از این وضعیت 

در مطالعه  Breen & Christensen [11]. شودینامطلوب، ارائه م

خود که با هدف تعیین وضعیت ورزشی دانشگاهی در کشور آلمان با 

خود پی بردند  یهایبررساستفاده از روش سوات انجام گرفت، پس از 

که وجود تهدیدهای بسیار در میان دانشجویان در خصوص ورزش، 

سبب گردیده است لزوم بررسی در تبدیل این تهدیدها به نقاط قوت 

 یا. همچنین در مطالعهگرددیدر ورزش دانشگاهی به خوبی درک م

به طراحی راهبرد توسعة ورزش همگانی شهر مشهد  [11] پژوهشگران

پرداختند و نتایج نشان داد که ورزش همگـانی شـهر مشـهد در 

قـرار دارد کـه بایـد از راهبرد ( WT)نقاط ضعف و تهدیدها  موقعیـت

تدافعی تغییر یا رها کردن استفاده کند. در نهایت، بر اساس روش سوات 

دنی شهر مشهد در ورزش همگانی اقدام به طراحی راهبرد ادارة تربیت ب

شد و موضوعات آن شامل بیانیة چشم انداز، مأموریت، اهداف بلندمدت، 

 عملیاتی ورزش همگانی بود. یهاراهبرد و برنامه

دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان یک مرکز مهم علمی کشور نقش 

ج از دانشگاه و خار مهم و اساسی در مسیر تحول و گسترش ورزش در

دانشگاه را دارد. میزان تاثیرگذاری عمیق این مرکز در درون و بیرون از 

دانشگاه سبب گردیده است تا این دانشگاه را به عنوان یک مرکز مهم 

کشور تلقی نمود. با توجه به کارکردهای ورزش در حوزه ورزش قهرمانی 

 ایندر خصوص توسعه ورزش در  هایزیرو همگانی، نیاز است تا برنامه 

ن علمی در ای یهایبررسدانشگاه رنگ و بوی علمی به خود گیرد. نبود 
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حوزه سبب گردیده است تا نتوان از تمامی ظرفیت این دانشگاه در 

سازمانی استفاده الزم را برد. این مساله  یهاردهتوسعه ورزش در تمامی 

سبب شده است که توسعه ورزش در این دانشگاه با مخاطراتی همراه 

. وجود مشکالت بسیار در امر برنامه ریزی ورزشی در دانشگاه علوم باشد

مناسب و متناسب با  یهایزیرپزشکی شیراز و همچنین نبود برنامه 

وضعیت فعلی دانشگاه علوم پزشکی، سبب گردیده است تا ابهامات 

ورزشی، در این دانشگاه وجود داشته  یهابرنامهو  هاتیفعالاساسی در 

با توجه به عدم نیازسنجی از ذینفعان در مسیر برنامه باشد. همچنین 

ورزشی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سبب گردیده است  یهایزیر

 یهاگروهورزشی در  یهابرنامهتا اثربخشی متصور شده از ورزش و 

مختلف در دانشگاه علوم پزشکی شیراز بدست نیاید. این مساله سبب 

از نبود مطالعات جامع در خصوص پژوهشی ناشی  خألگردیده است 

عه مطالراهبرد در ورزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز شکل گیرد. لذا 

حاضر با هدف طراحی راهبرد ورزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در 

 تمامی سطوح سازمانی اجرا گردید.

 روش کار

جامعه آماری پژوهش حاضر در چندین  .باشدیممطالعه حاضر توصیفی 

در مرحله اولیه جهت بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و  گروه بود.

انجام ورزش در دانشگاه، چشم  تیمأمورتهدید و همچنین شناسایی 

ورزش در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از روش دلفی  یهاارزشانداز و 

در این روش بر اساس روش نمونه گیری غیر  هانمونهاستفاده شد که 

یدن به اشباع نظری، انجام شد. در این تصادفی گلوله برفی تا حد رس

نفر از جامعه آماری که شامل مدیران و نخبگان ورزشی  99مرحله تعداد 

و کارشناسان ورزشی در حوزه تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

به عنوان نمونه مشخص گردیدند. در مرحله دوم، برای شناسایی عوامل 

ها و تهدیدها( امل خارجی )فرصتداخلی )نقاط قوت و نقاط ضعف( و عو

ورزش دانشگاه جامعه آماری شامل دانشجویان، کارکنان و مدرسین 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود. بر حسب جدول تعداد نمونه مورگان 

انتخاب نفری بر حسب  3414دانشجو از جامعه آماری  343تعداد 

 331اد تعد هاپرسشنامهتصادفی ساده مشخص گردیدند. پس از پخش 

پرسشنامه از میان این دانشجویان جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. 

همچنین در مرحله دوم بر حسب انتخاب دردسترس تعدادی از کارکنان 

و مدرسین دانشگاه که حاضر به همکاری شدند به عنوان نمونه مشخص 

کارمند دانشگاه علوم پزشکی  21مدرس و  21گردیدند که بر این اساس 

از جهت بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید به عنوان نمونه شیر

ه تشکیل شورایی کمشخص گردیدند. برای انجام این پژوهش، ابتدا با 

پنج نفر شامل پژوهشگر و استاد راهنما و همچنین متخصصان و 

کارشناسان تربیت بدنی بودند، تشکیل شد. سپس مسئله و بیان 

ین شورا به اعمال نظر در خصوص اضرورت انجام مطالعه مطرح شد. 

و  یاکتابخانهدر مرحله بعد جستجوی اهداف پزوهش پرداختند. 

اینترنتی در مورد پیشینه مطالعه، انجام شد و بر اساس این مطالعات و 

موجود و متداول در طراحی  یهاروشمبانی نظری پژوهش، از بین 

 طی جلساتی راهبرد، روش سوات برای تدوین راهبرد انتخاب شد. سپس

با حضور اعضاء به بحث و تبادل نظر در مورد عوامل داخلی و خارجی و 

جمع بندی نظرات  توسعه آن پرداخته و در نهایت، حاصل یراهبردها

افراد و با تصمیم شورا دو گروه عوامل داخلی و عوامل خارجی شد که 

 SWOT) "پرسشنامه سوات"در قالب ابزار پژوهشگر ساخته 

Questionnaire)  بین جامعه آماری توزیع  هادادهبرای جمع آوری

 و هاقوّتبا سؤاالت بسته برای شناسایی  "سواتپرسشنامه " شد.

طراحی گردید. الزم به ذکر و تهدیدها  هافرصتو همچنین  هاضعف

است مبنای ارزیابی عوامل داخلی )نقاط قوت و ضعف( عبارت است از: 

انی، مالی، مادی، اطالعاتی و فن آوری منابع سازمانی ائم از منابع انس

گویه  42شامل  "سواتپرسشنامه "در کنار ساختار و فرهنگ سازمانی. 

مربوط به نقاط  21الی  5مربوط به نقاط قوت، گویه  1الی  1که گویه 

مربوط  42الی  31و گویه  هافرصتمربوط به  25الی  21ضعف، گویه 

بود که در آن پرسش  یانهیگز 9و گویه ها  باشدیمبه تهدیدها 

شوندگان نظرات خود را در مورد گویه ها مربوطه برای تعیین میزان 

بسیار زیاد، زیاد، متوسط،  یهانهیگزتأثیر هر یک از عوامل با یکی از 

به ترتیب  هاپاسخکم و خیلی کم مشخص کردند که به هر کدام از 

ص نقطه داده شد وضعیت آن عامل در خصو 1و  2، 3، 4، 9نمرات 

قوت یا نقطه ضعف بودن آن و همچنین فرصت و یا تهدید بودن آن در 

 1محیط داخلی و خارجی سازمان مشخص گردید. نقاط قوت شامل 

گویه  12بود. نقاط ضعف شامل  41و  1گویه با حداقل و حداکثر نمره 

گویه با حداقل  5شامل  هافرصتبود.  31و  12با حداقل و حداکثر نمره 

گویه با حداقل و  13بود و تهدیدها شامل  49و  5نمره  و حداکثر

بود. بدین ترتیب کل پرسشنامه دارای حداقل و  39و  13حداکثر نمره 

که در همه نقاط و عوامل نمره بیشتر به  بود 211و  42حداکثر نمره 

معنای اهمیت بیشتر هر عامل توسط پاسخ دهنده بود. در بررسی روایی 

متخصصین تربیت بدنی در رشته مدیریت ورزشی  محتوا از پنج نفر از

در دانشگاه آزاد ارسنجان و بخش تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی 

های اصالحی شیراز، درخواست شد پس از مطالعه دقیق ابزار دیدگاه

خود را به صورت کتبی ارائه نمایند همچنین تأکید شد که در ارزیابی 

ان، استفاده از کلمات مناسب، روایی محتوا موارد رعایت دستور زب

اهمیت سئواالت، قرارگیری سئواالت در جای مناسب خود و زمان 

تکمیل ابزار طراحی شده را مدنظر قرار دهند. پس از جمع آوری نظرات 

متخصصین، تغییرات الزم در ابزار مورد توجه قرار گرفت و پرسشنامه 

از وم پزشکی شیردر اختیار دانشجویان، کارکنان، مدرسین دانشگاه عل

قرار گرفت. در ادامه برای تحلیل وضعیت موجود از برایند ماتریس 

فعلی استفاده شد که وضعیت  عوامل داخلی و ماتریس عوامل خارجی

از چهار منظر رشد و یکپارچگی، حفظ و توسعه خدمات، واگذاری و  را

روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر پنج یا انحالل مشخص کرد. 

فر از خبرگان ومتخصصین تربیت بدنی در دانشگاه آزاد ارسنجان مورد ن

یت که خبرگان و متخصصین تربارزیابی و تائید قرار گرفت. بدین صورت 

را برای یافتن سطح دشواری، میزان عدم تناسب، ابهام  یاجلسهبدنی 

عبارات، استفاده از کلمات مناسب، اهمیت سئواالت و قرارگیری 

های اصالحی خود ای مناسب خود برگزار کردند و دیدگاهسئواالت در ج

را بیان نمودند. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه، از روش آلفای 

پزشکی در نفری از دانشجویان دانشگاه علوم  31کرونباخ با نمونه 

آموزش بهداشت و فیزیوتراپی استفاده گردید. میزان آلفای  یهارشته

، 13/1، نقاط ضعف میزان 11/1ت میزان مت نقاط قودر قس کرونباخ

 ارائهبرای  بدست آمد. 11/1، تهدیدها میزان 15/1میزان  هافرصت

های فراوانی، جدول، ضریب آلفای کرونباخ، اطالعات توصیفی از شاخص

با استفاده از بسته نرم افزار اس پی اس اس نسخه  هانیانگیمبررسی 
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، هاقوتبهره گیری از ماتریس  با آمار استنباطیانجام شد. در بخش  15

( و ماتریس ارزیابی SWOTو تهدیدها )روش  هافرصت، هاضعف

( موقعیت راهبردی SPACEموقعیت و اقدام راهبردی )ماتریس 

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز ترسیم گردید.

 هاافتهی

درصد افراد را تشکیل  43درصد و زنان  94نتایج نشان داد که مردان 

ها از آزمون کلموگروف بررسی طبیعی بودن توزیع داده دادند. برای

ال ها نرماسمیرنوف استفاده شد. بر اساس این آزمون، وقتی توزیع داده

باشد که مقدار یا سطح معناداری بیشتر از عدد بحرانی در سطح می

به دست  291/1که سطح معناداری  باشد. با توجه به نتایج آزمون 19/1

ه توزیع به علت باالتر بودن سطح معناداری از دهد کآمد، نشان می

ه از آمار انداز هاداده. بنابراین، جهت بررسی باشندیم، غیرطبیعی 19/1

 گیری کمی استفاده گردید.

، پایین بودن سطح عالقه دهدیمهمان طور که نتایج نقاط ضعف نشان 

 412/1بدنی با ضریب نهایی  یهاتیفعالدانشجویان مرد به ورزش و 

نقطه ضعف ورزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز مشخص  نیترمهم

 گردید.
 

 ضریب نهایی نقاط ضعف: 1جدول 

 ضریب نهایی رتبه ضرایب ثانویه ضرایب اولیه عامل ردیف

 412/1 4 113/1 241 بدنی. یهاتیپایین بودن سطح عالقه دانشجویان مرد به ورزش و فعال 1

 331/1 4 151/1 211 ها.جهت توسعه ورزش خوابگاه عدم توجه به برنامه ریزی مناسب 2

 291/1 3 113/1 155 ها و مراکز ورزشی.عدم ارتباط مناسب دانشگاه با سازمان 3

 292/1 3 114/1 159 دانشگاه. یهاها و خوابگاهها، دانشکدهعدم عدالت در تقسیم امکانات ورزشی در میان سایر حوزه 4

 321/1 4 111/1 119 ورزشی دانشگاه در مسابقات. یهامیعدم نتیجه گیری مناسب ت 5

 311/1 4 111/1 111 عدم وجود تجهیزات و امکانات ورزشی متناسب با نیازهای روز دانشجویان. 6

 192/1 2 113/1 119 فقدان انجمن فعال دانشجویی در حوزه ورزش. 7

8 
یراز با دانشگاه علوم پزشکی ش عدم تناسب ساختار تشکیالتی و نیروی انسانی بخش تربیت بدنی

 عملیات اجرایی.ظرفیت گستردگی وظایف و 
131 113/1 1 113/1 

 231/1 3 115/1 112 عدم نظام آماری و اطالعاتی مناسب در ارتباط با ورزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 9

 245/1 3 113/1 151 عدم نگهداری و تجهیز مناسب اماکن و تجهیزات ورزشی موجود دانشگاه. 11

 292/1 3 114/1 154 بدنی. یهاتیپایین بودن سطح عالقه دانشجویان زن به ورزش و فعال 11

 299/1 3 119/1 159 جاری دانشگاه در حوزه تربیت بدنی. یهاتیعدم نظام ارزیابی و نظارت جهت بررسی فعال 12

 128/3مجموع: 

 

 هاضریب نهایی فرصت: 2جدول 

 ضریب نهایی رتبه ضرایب ثانویه یهضرایب اول عامل ردیف

 314/1 4 153/1 114 و مقام معظم رهبری در مورد تربیت بدنی و ورزش.رهنمودهای بنیانگذار ج.ا.ایران وجود  1

 315/1 3 113/1 119 دید مثبت مسئوالن بلندپایة کشور به ورزش دانشجویی. 2

 232/1 2 113/1 211 رباره توجه به امر سالمت و تندرستی.وجود تعالیم الهام بخش دین اسالم و ائمه اطهار )ع( د 3

 413/1 4 115/1 219 بدنی در سطح جامعه. یهاتیافزایش اهمیت انجام ورزش و فعال 4

 341/1 3 113/1 211 وجود فرهنگ ورزش و جذابیت آن در بین دانشجویان جوان 5

 333/1 3 112/1 155 ور.ارتباط مناسب دانشگاه با سایر مراکز آموزشی خارج از کش 6

 311/1 3 113/1 151 ها و همچنین در سطح جامعه.مقبولیت مناسب دانشگاه در میان سایر دانشگاه 7

 349/1 3 119/1 219 ها.های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ورزش و توسعه آن در دانشگاهحمایت 8

 391/1 3 111/1 211 جامعه. ها در جهت توسعه ورزش درتالش از سوی سازمان 9

 199/3مجموع: 

، افزایش اهمیت انجام دهدیمرا نشان  هافرصتهمان طور که نتایج 

 413/1بدنی در سطح جامعه با ضریب نهایی  یهاتیفعالورزش و 

فرصت ورزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز مشخص گردید.  نیترمهم

بردی را به نمایش گذاشته راهماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام  1 تصویر

تدافعی، محافظه کارانه  است. در این ماتریس چهار نوع راهبرد )رقابتی،

 و تهاجمی( به نمایش درآمده است.

، راهبرد ورزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر طبق نتیجه به دست آمده

در حوزه راهبرد محافظه کارانه قرار گرفت. با توجه به راهبرد محافظه 

 یستیبایمبه منظور توسعه ورزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز  کارانه،

 به مقابله با نقاط ضعف اقدام نمود. هافرصتضمن بهره گیری از 

برگزاری ) راهبرد تهاجمی راهبرد شامل سه 12روش سوات، در مجموع براساس 

 یهاشبکهاستعدادیابی ورزشی در سطح دانشگاه، ایجاد  یهاجشنواره

فعال اطالع رسانی ورزش در دانشگاه علوم پزشکی  یهاتیسامجازی و 

ورزشی  یهارشتهقهرمانان  یهامهارتشیراز و استفاده از مشهوریت و 

جذب حامیان مالی در (، دو راهبرد رقابتی )در دانشگاه جهت توسعه ورزش

ورزش دانشگاه در جهت پیشیرد اهداف ورزشی دانشگاه و ایجاد 

جهت مدیریت و نظارت ورزش در تخصصی ورزشی در  یهاتهیکم

 یهابخشورزشی در  یهاانجمنایجاد ) (، چهار راهبرد محافظه کارانهدانشگاه

مختلف دانشگاه علوم پزشکی  یهادانشکدهو  خوابگاهی، غیرخوابگاهی

شیراز، بازنگری در ساختار سازمانی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم 

بر تجهیزات و امکان ورزشی پزشکی شیراز، بازبینی مجدد و نظارت 
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دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایجاد ارتباطات بین سازمانی در جهت 

در جهت توسعه وزش دانشگاه  هاسازمانبرخورداری از توانمندی سایر 

ایجاد ارتباط با صدا و سیما جهت ( و سه راهبرد تدافعی )علوم پزشکی

 علوم پزشکیورزشی و مسابقات ورزشی دانشگاه  یهاتیفعالپوشش 

مشترک ورزشی بین وزارت علوم، تحقیقات  یهاتهیکمشیراز، تشکیل 

، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و و فناوری، وزارت بهداشت

 یهاچهرهورزشی، استفاده از  یهابرنامهپرورش جهت هماهنگی در 

ورزشی دانشگاه و افزایش انگیزش میان  یهابرنامهمشهور کشوری در 

توسعه ورزش دانشگاه علوم پزشکی یان به واسطه حضور این افراد( دانشجو

 شیراز تدوین شد.

 

 یو اقدام راهبرد تیموقع یابیارز سیماتر :1 تصویر
 

 بحث

مطالعه حاضر با هدف طراحی راهبردهای ورزش دانشگاه علوم پزشکی 

 شیراز در تمامی سطوح سازمانی انجام شد. نتایج نقاط قوت نشان داد،

داری از اماکن ورزشی مناسب و استاندارد مهمترین نقطه قوت برخور

. در تفسیر این باشدیمورزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز مشخص 

ورزشی  یهارساختیزمبحث الزم به ذکر است که مناسب بودن 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز سبب گردیده است تا برخورداری از اماکن 

وان مهمترین نقطه قوت ورزش این ورزشی مناسب و استاندارد به عن

باال این دانشگاه در توسعه  یهاتیدانشگاه مشخص گردد. به طبع ظرف

در صورت مدیریت  تواندیورزش و همچنین وجود امکان ورزشی م

مناسب، به توسعه ورزش این دانشگاه منجر گردد. نتایج نقاط ضعف 

به ورزش و نشان داد، پایین بودن سطح عالقه دانشجویان مرد 

نقطه ضعف ورزش  نیترمهم 412/1بدنی با ضریب نهایی  یهاتیفعال

 . در مطالعات مختلفی بهباشدیدانشگاه علوم پزشکی شیراز مشخص م

در مطالعه خود مشخص  Fullerton [15]این مساله اشاره شده است. 

ها به ورزش به عنوان نمودند که پایین بودن سطح عالقه برخی گروه

یکی از تغییرات سبک زندگی امروزی نقش مهمی در عدم توسعه ورزش 

 نتایج مطالعهچنین اعالم داشت که  توانیدر جوامع دارد. با این توجه م

. در تفسیر باشدیهمخوان م Fullerton [15]حاضر با نتایج پژوهش 

رات گسترده در سبک زندگی افراد این مساله الزم به ذکر است که تغیی

غیرفعال در میان جوانان سبب گردیده است تا  یهاتیو ایجاد فعال

عالقه بسیاری از دانشجویان به استفاده از ورزش کاهش یابد. این مساله 

سبب گردیده است تا پایین بودن سطح عالقه دانشجویان مرد به ورزش 

ضعف مشخص گردد. به  بدنی به عنوان مهمترین نقطه یهاتیو فعال

این پایین بودن سطح عالقه به ورزش در میان دانشجویان  رسدینظر م

ورزشی جذاب و همچنین ایجاد  یهانشات گرفته شده از نبود برنامه

تغییرات در سبک زندگی این افراد به دنبال تغییرات در سبک زندگی 

 .باشدیجوامع م

 یهاتیجام ورزش و فعالها نشان داد، افزایش اهمیت اننتایج فرصت

فرصت ورزش  نیترمهم 413/1بدنی در سطح جامعه با ضریب نهایی 

 . در مطالعات مختلفی بهباشدیدانشگاه علوم پزشکی شیراز مشخص م

در مطالعه خود  Diehl & Hilger [12]این مساله اشاره شده است. 

ها در حال بهبود دریافتند که امروزه اهمیت ورزش در سطح دانشگاه

نیز مشخص نمودند که افزایش کارکردهای  De Bosscher. باشدیم

ورزش بر افراد به عنوان یک فرصت مناسب در جهت توسعه ورزش 

چنین اعالم داشت که  توانی. با این توجه م[21] باشدیمشخص م

و  Diehl & Hilger [12]ر با نتایج مطالعات نتایج پژوهش حاض

. در باشدیهمخوان م De Bosscher [21]همچنین نتایج پژوهش 

تفسیر این مساله الزم به ذکر است که امروزه فواید ورزش مورد اجماع 

 اندها به نوبه خود مشخص نمودهگروهعمومی قرار گرفته است. تمامی 

انسانی دارد. افزایش  یهاکه ورزش نقش مهمی در ارتقا تمامی جنبه

ضرورت ورزش و اثبات فواید آن از سوی پژوهشگران سبب گردیده 

است تا لزوم توسعه آن در میان افراد بهبود یابد. این مساله سبب 

بدنی در  یهاتیلگردیده است تا افزایش اهمیت انجام ورزش و فعا

سطح جامعه به عنوان مهمترین فرصت توسعه ورزش دانشگاه علوم 

 افزایش رسدیپزشکی شیراز در مطالعه حاضر مشخص گردد. به نظر م

ها نسبت به فواید ورزش و همچنین کارکردهای خانواده یهایآگاه

در میان تمامی افراد از جمله  هایماریورزش در پیشگیری از ب

تحصیلی از  یهاو همچنین تاثیرات ورزش بر برخی حوزه دانشجویان

جمله عملکرد تحصیلی دانشجویان سبب گردیده است تا افزایش 

بدنی در سطح جامعه به عنوان  یهاتیاهمیت انجام ورزش و فعال

مهمترین فرصت توسعه ورزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز مشخص 

 گردد.

به مشارکت بخش خصوصی و نشان داد، فقدان توجه  دهاینتایج تهد

ها با بستر سازی برای جاذب بودن ورزش از منظر مالی در دانشگاه

تهدید ورزش دانشگاه علوم پزشکی  نیترمهم 311/1ضریب نهایی 

. در مطالعات مختلفی به این مساله اشاره شده باشدیشیراز مشخص م

مشخص نمودند که نبود ورود بخش  Diehl & Hilger [12]. است

خصوصی به ورزش دانشگاهی سبب ایجاد مشکالت اساسی برای ورزش 

ها گردیده است که این یک تهدید بزرگ جهت توسعه ورزش دانشگاه

م داشت که نتایج چنین اعال توانی. با این توجه مباشدیها مدانشگاه

همخوان  Diehl & Hilger [12]مطالعه حاضر با نتایج مطالعه 

راهبرد شامل سه راهبرد  12. براساس روش سوات، در مجموع باشدیم

ر راهبرد محافظه کارانه و سه راهبرد تهاجمی، دو راهبرد رقابتی، چها

تدافعی توسعه ورزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز تدوین شد که راهبرد 

محافظه کارانه، راهبرد توسعه ورزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

. در مطالعات اندکی به این مساله اشاره شده است. فریته و باشدیم

در مطالعه خود مشخص نمودند که راهبردهای متنوع و  [21] جلیلوند

 توانیبا این توجه م .باشدیجهت توسعه ورزش نیازمند م یاگسترده

چنین اعالم داشت که نتایج مطالعه حاضر در ارتباط با راهبردهای 

همخوان  [21] لوندتوسعه ورزش دانشگاه با نتایج مطالعه فریته و جلی
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. در تفسیر این مطلب الزم به ذکر است که در جهت توسعه باشدیم

ورزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیازمند انجام برنامه ریزی در تمامی 

این مساله  .عملیاتی، ساختاری، مدیریتی و فرهنگی است یهاطهیح

سبب گردیده است تا راهبردهای مشخص شده در مطالعه حاضر جهت 

مشخص  هاحوزهتوسعه ورزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تمامی 

 برخوردار باشد. هاحوزهگردد و از تنوع باالیی در تمامی 
 

 راهبرد محافظه کارانه: 3جدول 

 نقاط ضعف عوامل داخلی

 عوامل خارجی

 بدنی. یهاتیها از دانشجویان به ورزش و فعالطح عالقه برخی گروهپایین بودن س

 ها.عدم توجه به برنامه ریزی مناسب جهت توسعه ورزش خوابگاه

 ها و مراکز ورزشی.عدم ارتباط مناسب دانشگاه با سازمان

 گاه.دانش یهاها و خوابگاهها، دانشکدهعدم عدالت در تقسیم امکانات ورزشی در میان سایر حوزه

 ورزشی دانشگاه در مسابقات. یهامیعدم نتیجه گیری مناسب ت

 عدم وجود تجهیزات و امکانات ورزشی متناسب با نیازهای روز دانشجویان.

 فقدان انجمن فعال دانشجویی در حوزه ورزش.

عدم تناسب ساختار تشکیالتی و نیروی انسانی بخش تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با 

 ی وظایف و عملیات اجرایی.گستردگ

 عدم نظام آماری و اطالعاتی مناسب در ارتباط با ورزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 عدم نگهداری و تجهیز مناسب اماکن و تجهیزات ورزشی موجود دانشگاه.

 بدنی. یهاتیها از دانشجویان به ورزش و فعالپایین بودن سطح عالقه برخی گروه

 جاری دانشگاه در حوزه تربیت بدنی. یهاتینظارت جهت بررسی فعالعدم نظام ارزیابی و 

 راهبرد محافظه کارانه هافرصت

و مقام معظم رهبری در مورد تربیت بدنی بنیانگذار ج.ا.ایران  یوجود رهنمودها

 و ورزش.

 دید مثبت مسئوالن بلندپایة کشور به ورزش دانشجویی.

مه اطهار )ع( درباره توجه به امر سالمت وجود تعالیم الهام بخش دین اسالم و ائ

 و تندرستی.

 بدنی در سطح جامعه. یهاتیافزایش اهمیت انجام ورزش و فعال

 وجود فرهنگ ورزش و جذابیت آن در بین دانشجویان جوان.

 ارتباط مناسب دانشگاه با سایر مراکز آموزشی خارج از کشور.

 ا و همچنین در سطح جامعه.همقبولیت مناسب دانشگاه در میان سایر دانشگاه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ورزش و توسعه آن در  یهاتیحما

 ها.دانشگاه

 ها در جهت توسعه ورزش در جامعه.تالش از سوی سازمان

مختلف دانشگاه علوم  یهاخوابگاهی، غیرخوابگاهی و دانشکده یهاورزشی در بخش یهاایجاد انجمن

 پزشکی شیراز.

 زنگری در ساختار سازمانی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.با

 بازبینی مجدد و نظارت بر تجهیزات و امکان ورزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

ها در جهت توسعه سایر سازمان یهایایجاد ارتباطات بین سازمانی در جهت برخورداری از توانمند

 وزش دانشگاه علوم پزشکی.

 گیرییجهنت

نشان داد که راهبرد ورزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در  هاافتهی

منطقه راهبرد محافظه کارانه قرار دارد. با توجه به راهبرد محافظه 

 یستیبایمکارانه، به منظور توسعه ورزش دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

ا ذبه مقابله با نقاط ضعف اقدام نمود. ل هافرصتضمن بهره گیری از 

 هارصتفدانشگاه علوم پزشکی شیراز برای استفاده از  شودیمپیشنهاد 

مزایای محیط بیرون از قبیل فن آوری جدید، امکانات بهبود و ترمیم فنآوری از 

های باال را برای حل مشکالت خود به خدمت موجود یا نیروی تخصصی با مهارت

 ودند، ممکن استخود گزارشی ب هاپرسشنامهبا توجه به اینکه بگیرد. 

تأثیرگذار باشد، همچنین  هاپاسخ روانی بر روی-برخی از شرایط روحی

نبود مطالعات مشابه در ارتباط با موضوع پژوهش در داخل کشور از 

 های خارج از کنترل بود.محدودیت

 سپاسگزاری

و به  زهرا بحریدانشجو  این مقاله حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد

با عنوان طراحی سند تحول ورزش دانشگاه  لی نوذریراهنمایی آقای و

سطوح سازمانی با کد پایان نامه علوم پزشکی شیراز در تمامی 

، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان در سال 13121411532111

و دانشجویان دانشگاه  کارکنان . از مدیریت، مدرسین،باشدیم 1351

ش همکاری نمودند تشکر و علوم پزشکی شیراز که در اجرای این پژوه

 .دیآیمقدردانی به عمل 
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