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6چکیده 

ها به روش مطالعه ورزش آموزشی و همگانی دانشگاههدف از انجام این پژوهش 
باشد. روش پژوهش از نوع می كاربرد ارائه و هایافته نشر رویکرد با 6سوات لیتحل

 ها شاملآوري دادهجمعروش باشد. توصیفی ـ تحلیلی و از نظر هدف كاربردي می
روایی براي تعییناست.  نامهپرسشاي، روش دلفی و در نهایت مطالعات كتابخانه

 اصالحی، تغییرات كلیه پیشنهادات اعمال از بعد و مشورت متخصصین با نامهپرسش

كرونباخ محاسبه و مورد  ضریب آلفاي طریق ازپایایی آن و  ضروري صورت پذیرفت
ورزش و مدیران و  جامعه آماري این پژوهش را اساتید  مدیریتتأیید قرار گرفت. 
ا برآورد انجام دادند كه ببدنی دانشگاه آزاد اسالمی كشور تشکیل میكارشناسان تربیت
نفر  663نفر بودند، كه نمونه از روش جدول مورگان تعداد  331شده در مجموع 

كلموگروف هاي و آزمون ها از آمار توصیفیدست آمد. براي تجزیه و تحلیل دادهبه
مان ویتنی استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان ن و آزمون یواسمیرنف، فریدم

داد نقاط ضعف ورزش آموزشی نسبت به نقاط قوت اندكی باالتر و از طرفی می
ند اها  وضعیت بهتري نسبت به تهدیدهاي ورزش آموزشی دانشگاه داشتهفرصت

بت ها نسفرصت كارانه(. در ارتباط با ورزش همگانی نقاط قوت و)استراتژي محافظه
اند )استراتژي تهاجمی(. به نقاط ضعف و تهدیدها، وضعیت و رتبه بهتري داشته

هاي ورزش آموزشی و همگانی هاي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهمچنین مؤلفه
گردد با توسعه بخش آموزشی ورزش در مشخص گردیدند. در نهایت پیشنهاد می

واند تورزش دانشجویان فراهم گردد و این میجامعه دانشگاهی، زمینه همگانی كردن 
 محور توسعه ورزش قهرمانی را در میان جوانان با استعداد دانشجو مهیا سازد.

ورزش آموزشی، ورزش همگانی، دانشگاه آزاد، روش  های کلیدی:واژه
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Abstract 
The purpose of this research is to Study of Educational Sports and 

Universities of Universities by SWOT Analysis Method with 

Publishing Approach and Application Approach. The research 

method is descriptive-analytical and is applicable to the target. 

Data collection method includes library studies, Delphi method 

and finally a questionnaire. To determine the validity of the 

questionnaire, experts consulted and after applying all corrective 

suggestions, necessary changes were made and its reliability was 

calculated and validated through Cronbach's alpha coefficient. 

The statistical population of this study consisted of professors of 

sport management and managers and physical education experts 

of Islamic Azad University, with a total estimated 550 individuals, 

of which  were Morgan table method. Descriptive statistics and 

Kolmogorov Smirnov, Friedman tests and U-Winnie test were 

used to analyze the data. The results of this study showed that the 

educational weaknesses were slightly higher than the strengths 

and, on the other hand, the opportunities had a better situation than 

university education threats (conservative strategy). In terms of 

public sport, the strengths and opportunities have been better off 

than the weaknesses and threats (aggressive strategy). Also, the 

components of strengths, weaknesses, opportunities and threats of 

educational and general sport were identified. Finally, it is 

suggested that the development of the sport education sector in 

the academic community should provide a platform for the 

generalization of the students' sport, which could provide the basis 

for the development of the championship sport among the talented 

young students.  
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  مقدمه

هاي مختلف به دالیلی مختلف هاي ورزشی در كشوربسیاري از سازمان
كه نیازهاي جامعه و شرایط در حالی. انددر خدمت توسعه ورزش قهرمانی

، 0كوئین) سازدچنین تالشی را ضروري می، جهانجدي حاكم بر 
ی مانند فوتبال با سطح درآمدزایی باال در یهاامروزه ورزش. (6113

 .(0393، شعبانیقرار دارد )و اقشار جامعه ها بیشترین سطح توجه رسانه
هر چند جایگاه كشور را ارتقاء ، بیش از حد بر ورزش قهرمانی تأكید

متضمن سالمتی جامعه نخواهد ، هاي زیادهزینه دهد به دلیل نیاز بهمی
، ریزان را از ورزش همگانی و مفید براي جامعهذهن برنامه، بالعکس. بود

اران و گذسیاست، از این رو. كندبه سوي ورزش قهرمانی هدایت می
ترین خدمات به شهروندان ریزان همیشه به دنبال ارائه مطلوببرنامه
برداري اقشار مختلف ها بهرهریزيهدف برنامه اگر ادعا كنیم كه. هستند

یجه بدون شک نت، مردم است و نیازهاي آنان را شناسایی نکرده باشیم
، اندهایی كه در ورزش پیشرفت داشتهكشور. موفقی عاید نخواهد شد

هاي توسعه و ایجاد استراتژي و ساختار اند با ارائه برنامهسعی كرده
در ایران . (0363، بدري آذین) ام بردارنددر جهت گسترش آن گ، مناسب

نبود فضا و »، «نداشتن وقت»نشان داده شده است عواملی مانند 
ع مان« نداشتن انگیزه»و « باال بودن هزینه ورزش كردن»، «امکانات

همچنین نتایج است. هاي جسمانی پرداختن مردم به ورزش و فعالیت
 «همگانی و تفریحیبخش ورزش »توجهی به این پژوهش حاكی از كم

باشد كه ورزش آموزشی( در كشور می) «هاورزش مدارس و دانشگاه»و 
وجه بایستی بیشتر مورد تها  میاین سطح از ورزش ندپژوهشگران معتقد

 ورزش تعلیم و، بر اساس مدل سلسله مراتبی. دولت مردان قرار گیرد
ز آن ا پس، شوددر سطح بسیار گسترده انجام می، آموزشی() تربیتی
 ،از این طریق. شوندمندان به سمت ورزش همگانی رهنمون میعالقه

ي اافراد با استعداد به سمت ورزش قهرمانی و افراد نخبه به ورزش حرفه
 پشتوانه عنوان، بهورزش آموزشی و ورزش همگانی. صعود خواهند كرد

 عکس این رابطه بین. آینداي به شمار میبراي ورزش قهرمانی و حرفه
. (6113، 6مول) شده در سطوح ساختار برقرار نیست چهار ورزش یاد

اي كنند كه روند حرفهگرایی ورزش قهرمانی ادعا میايمخالفان حرفه
. ازدسرابطه و پیوستگی آن را با ورزش همگانی مختل می، شدن ورزش
ها سبب شود رود كه توجه بیش از حد به تعدادي از ورزشبیم آن می

وند به این ر. اران به بازیگران صنعت نمایش ورزش بدل شوندتا ورزشک
در نتیجه بسیاري از ورزشکاران كه . زندهاي ورزش لطمه میآرمان

گرایی را ايمهارت كمتري دارند شانس پیوستن به این جریان حرفه
از شمار افرادي ، بدین ترتیب. شوندندارند و از صحنه به دور رانده می

كاسته خواهد شد  ،هاي ورزشی شركت كننددر فعالیتتوانستند كه می
. (6103، 3ایگر) شوندبه تماشاچی بدل میها ، آنبینانهو در حالت خوش

                                                                                                                                             

مول و همکاران در پژوهشی ساختار ورزش را به صورت یک مدل 
اي و نخبگان معروف كه نمایانگر شروع و رشد ورزش تا سطح حرفه

در این نمودار بر اهمیت و ضرورت آموزش  .اندترسیم نموده ،است
بنایی براي گسترش ورزش أكید و آن را زیرورزش در سطح اول ت

در سطح بعد  .داننداي میهمگانی و توسعه ورزش قهرمانی و حرفه
یک ضرورت در امر سالمت جسمی و روحی معرفی  عنوانبهورزش 

طوح بعدي ورزش و در س، گردد كه عموم مردم باید آن را انجام دهندمی
سیاسی و ، یک پدیده در ابعاد اقتصادي عنوانبهاي قهرمانی و حرفه

 به با توجه. (6113، مول و همکاران) گیرداجتماعی مورد بحث قرار می
ریزي منظم و اصولی در ورزش یک موارد ذكر شده براي یک برنامه

 براي. تمركز شودها آن كشور باید به تمامی ابعاد ورزش توجه و روي
توسعه ورزش در یک جامعه زیر بناي ساختار ورزش را باید ورزش 

ورزش آموزشی باعث رشد همه جانبه . آموزشی و تعلیمی تشکیل دهد
عاطفی و اخالقی افراد شده ، اجتماعی، فکري، روانی، در ابعاد جسمانی

هاي خاص با توجه به ویژگی. باشدبدنی میو از اهداف عمده تربیت
الگوهاي آموزش ورزش تعلیم و تربیتی باید  ،نوجوانی و جوانیدوران 

این آموزش باید از طریق . شایسته مورد توجه قرار گیرد طوربه
، تیتندرس، بدنیفرآیندهاي رسمی تعلیم و تربیت و آموزش تربیت

طرح ) ها صورت پذیردورزش و تفریحات سالم در مدارس و دانشگاه
رشد میزان آموزش افراد در ورزش و با . (0360، جامع ورزش كشور

هاي بدنی تحرک و فعالیت سويبههاي بدنی فرهنگ جامعه فعالیت
تحرک و ایستا هاي بیرفته و افراد در زمان اوقات فراغت خود از فعالیت

این بخش از ساختار ورزش  .شوندهاي بدنی هدایت میفعالیت سويبه
 عنوانبهگیرد رار میكه در قسمت دوم مدل سلسله مراتبی ورزش ق

 امروزه تفریح و چگونگی. شودورزش همگانی و تفریحی نامیده می
جسمی ، اي مؤثر براي پرورش قواي فکرياوقات فراغت وسیله گذراندن

هاي اجتماعی رويو اخالقی افراد است و عاملی براي جلوگیري از كج
ن ربارتریارزشمندترین و پ، تریناوقات فراغت حساس. آیدبه شمار می

ي است كه اهاین اوقات مانند شمشیر دو لب. اوقات زندگی آدمی است
آرایی و لبه دیگر آن عاملی ساز خالقیت و هنرتواند زمینهیک لبه آن می

، علیزاده) هاي اجتماعی باشددر جهت گرایش به بزهکاري و آسیب
س هرم ورزش أبعد گذر از ورزش آموزشی و همگانی در ر. (0363
آید كه از شواهد موجود چنین بر می .ی و حرفه اي قرار داردقهرمان

ها خواسته یا ناخواسته به دنبال گسترش ورزش طور كلی دولتبه
ها به ورزش قهرمانی درآمد یکی از دالیل توجه دولت ؛قهرمانی هستند

-جاذبه، از محیط درونی یک كشور و نظام آن نظرصرف. مالی آن است

شود كه بازاریابی و جذب تماشاچیان باعث می، هاي ورزش قهرمانی



98                      کاربرد ارائه و هاافتهی نشر کردیرو با سوات لیتحل روش به هادانشگاه همگانی و آموزشی ورزش مطالعه

هاي مختلف دولتی قرار ارگان ها واین ورزش مورد توجه بیشتر سازمان
 . (6113، 0گیرگینو) گیرد

هاي مطالعه انواع ورزش غفوري و همکاران در پژوهشی با عنوان
هاي ریزيهمگانی و تفریحات مطلوب جامعه و ارائه مدل براي برنامه

هاي ورزش از دیدگاه مردم را عامل یزان توجه و اولویت بخشم، آینده
ري مردم اولویت بیشتها آن هايدانند كه بر اساس یافتهبسیار مهمی می

ورزش ) هابراي ورزش همگانی و تفریحی و ورزش مدارس و دانشگاه
آموزشی( قائل شدند و اولویت كمتري را به ورزش قهرمانی و ورزش 

از این رو به این نیاز اساسی مردم بایستی . نداي اختصاص دادحرفه
هاي كالنی به سمت ورزش اگرچه در حال حاضر بودجه. توجه گردد

-اما مردم این امر را نمی، شوداي در كشور سرازیر میقهرمانی و حرفه

هاي ورزشی بیشتر به مصارف عمومی دهند بودجهپسندند و ترجیح می
، غفوري و همکاران) زیادي وجود دارددر این زمینه شواهد . برسند
 تأثیر مدل با ارتباط در خود پژوهش در( 0393) همچنین كالته .(0363

 اننش همگانی ورزش به گرایش بر جمعی هايرسانه هايفعالیت ابعاد
 اما ،دارد تأثیر همگانی ورزش توسعه در سازيفرهنگ نقش كه داد

 اننش خود از ییسزابه تأثیر ورزش توسعه در هنوز ورزشی هايرسانه
 .اندنداده

هاي ذكر شده در مورد هر یک از ابعاد ذكر شده در با توجه به اهمیت
در ساختار سلسله مراتبی ها آن ورزش و میزان و جایگاه هریک از

كه با بررسی ، شودضرورت پژوهشی در این زمینه احساس می، ورزش
ها را در حوزه ها و تهدیدفرصت، قوت، توان نقاط ضعفمیها آن دقیق

ساختار ورزش دانشجویی  توسعهها شناسایی و در جهت ورزش دانشگاه
این پژوهش در جهت تحلیل سوات و جایگاه واقعی هریک . كار بستهب

تا بتوان میزان  استهاي كشور هاي ذكر شده در دانشگاهاز ورزش
ها و امهبر یکدیگر  را مشخص و دور نماي برنها آن گذاريتأثیر

رد. كهاي راهبردي ورزش دانشجویی را در كشور تسهیل اريگذسیاست
این اساس در این پژوهش ما در پی تجزیه و تحلیل ورزش آموزشی  بر

ربرد كا ارائه و هایافته نشر رویکرد و همگانی دانشگاه آزاد اسالمی با
هاي هدیدها و تو بررسی فرصت، ضعف، باشیم تا با تحلیل نقاط قوتمی

الگوي مناسبی در جهت توسعه ، همگانی، در ورزش آموزشی، محیطی
-اندركاران را در برنامهورزش دانشگاه آزاد اسالمی ارائه گردد و دست

هاي ورزش مدت و راهبردي در خصوص تمام جنبههاي بلندریزي
.دانشگاه آزاد اسالمی یاري دهد

 پژوهش شناسیروش

ظر این پژوهش از ن. باشدمی پیمایشی -توصیفی، روش این پژوهش
)از  این نوع مطالعات از نوع تحلیل محیطیاست. هدف كاربردي 

كه در آن به تحلیل محیط  استهاي مطالعات استراتژیک( شاخهزیر

هاي دفرصت و تهدی، ضعف، درونی و بیرونی شامل شناسایی نقاط قوت
ها به آوري دادهنحوه جمع. پردازدو ورزش همگانی می آموزشیورزش 

ها از مطالعات آوري دادهدر این پژوهش براي جمعاست. شیوه میدانی 
تفاده اس هساختمحقق نامهپرسشروش دلفی و در نهایت از ، ايكتابخانه

ها اي اطالعات در این حوزهابتدا به روش كتابخانه بدین ترتیب. گردید
بندي سپس از روش دلفی در جهت تدوین و جمع ،آوري شدگرد

روایی  قابلیت براي بررسی این پژوهش در. استفاد شد نامهپرسش
بعد متخصصین استفاد و  نفر از 03از   نامهپرسش محتوایی و صوري

استفاده قرار مورد ،ضروري تغییرات و اصالحی پیشنهادات اعمال از
در كرونباخ آلفاي طریق از نامهپرسش گیري پایاییاندازه براي. تگرف

 امهنپرسشنمونه آماري استفاده شد كه پایایی در   63از  13/1 سطح
. آمددست به 63/1ورزش همگانی  نامهپرسشدر  66/1ورزش آموزشی 

اساتید مدیریت ورزش  و مدیران  متشکل ازجامعه آماري این پژوهش 
با برآورد  كهبود  و  كارشناسان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی كشور

نفر  631ت علمی مدیریت ورزش؛ )هیئ نفر 331 انجام شده در مجموع
در این پژوهش . دادند( را تشکیل می311مدیران و كارشناسان ورزشی 

 663از جدول مورگان به تخمین تعداد افراد جامعه پرداخته شد كه تعداد 
ها از آمار توصیفی جهت براي تجزیه و تحلیل داده. آمددست بهنفر 

آزمون كلموگروف از ، آماري معهجا وضعیت پارامترهاي بررسی
آزمون تجزیه و ، هااسمیرنف جهت محاسبه توزیع نرمال بودن داده

یو مان ویتنی  بندي و آزمونبراي اولویت و رتبه تحلیل واریانس فریدمن
هاي پژوهش استفاده هاي مختلف نمونهجهت مقایسه نظرات گروه

انجام  SPSS  افزارنرمها توسط تمامی تجزیه و تحلیل داده. گردید
 . گردید

 های پژوهشیافته
ی دهد نیممی كلی نشان طوربهشناختی این پژوهش هاي جمعیتیافته

هاي پژوهش را كارشناسان خبره و مابقی آن را اعضاي هیئت از نمونه
هاي پژوهش را مردان اكثریت نمونه، دهندعلمی و مدیران تشکیل می

است.  سال 33یانگین سنی آنان در حدود دهند و در نهایت متشکیل می
داد نشان میهمچنین سطح معناداري آزمون كلموگروف اسمیرنف 

باشد ها در متغیرهاي ورزش آموزشی و همگانی طبیعی نمیتوزیع داده
هاي هاي الزم جهت استفاده از آزمونفرضو در نتیجه داراي پیش

 باشند.پارامتریک نمی
دهی در ساختار ورزش آموزشی تفاوت رتبه و وزن یکدر جدول 

ه گردد كو تهدید( مالحظه می فرصت، ضعف، قوت) دانشگاه آزاد كشور
. تفاوت معنادار مشاهده شده است 13/1داري معنا با توجه به سطح

دهد نقاط ضعف ورزش آموزشی نسبت به می ها نشانسطح میانگین
وضعیت بهتري نسبت به ها نقاط قوت باالتر و از طرفی فرصت
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 ،اند و در نتیجه این راهبردهاتهدیدهاي ورزش آموزشی دانشگاه داشته
 در موقعیت استراتژي، براساس تجزیه و تحلیل مدل سوات

مالحظه  یکموقعیت در شکل ) گیرندقرار می  (WO) كارانهمحافظه

 گردد(.می
 ورزش آموزشی دانشگاه آزاد كشوراي فریدمن در تحلیل سوات نتایج آزمون رتبه  -6جدول 

 تحلیل سوات 
 هامیانگین رتبه

هی(دوزن)  
دوتوزیع خی  

درجه 
 آزادي

داريسطح معنا  

 
ورزش 
 آموزشی

43/6 نقاط قوت  

939/1  
 
3 

13/1  
36/6 نقاط ضعف  

هافرصت  71/6  

هاتهدید  33/6  

وجود عالقه در دانشجویان به گردد مشاهده می دودر جدول شماره 
سابقه طوالنی ورزش و تربیت بدنی در ، مقوله ورزش و تربیت بدنی

دانشگاه آزاد اسالمی كشور و وجود معاونت ورزش در سطح دانشگاه 
ناكافی بودن نیروي ها و همچنین قوت ترینمهمآزاد اسالمی از 

الن ریزي كگذاري و برنامهضعف در سیاست، متخصص تربیت بدنی
ز ا براي ورزش آموزشی و عدم ارتباط مؤثر با مراكز ورزش آموزشی دنیا

 باشد.می هاي ورزش آموزشی دانشگاه آزاد كشورضعف ترینمهم

هاي ورزش آموزشی دانشگاه آزاد(ها و ضعفمون فریدمن )قوتها در آزمیانگین رتبه -4جدول   

عوامل 
 درونی

 كد
هاي ورزش آموزشی  دانشگاه آزادها و ضعفقوت  

 )به ترتیب اولویت و رتبه(
ها میانگین رتبه

دهی()وزن  

 

 

هاقوت  

S1 36/3 وجود عالقه در دانشجویان به مقوله ورزش و تربیت بدنی  

S2  دانشگاه آزاد اسالمی كشورسابقه طوالنی ورزش و تربیت بدنی در  04/3  

S3 44/4 وجود معاونت یا مدیریت كل ورزش در سطح دانشگاه آزاد اسالمی  

S4 دانشگاه آزاد مندي مدیران و كارشناسان براي توسعه ورزش آموزشی درعالقه  11/4  

S5 اسالمی كشوردانشگاه آزاد هاي ورزشی در وجود انجمن  03/3  

 
S6 96/6 وجود فدراسیون ورزش دانشگاهی در كشور  

S7 دانشگاه آزاد اسالمیهاي نوشتاري در وجود رسانه  76/6  

 

 

 

هاضعف  

W1 46/7 ناكافی بودن نیروي متخصص تربیت بدنی در حوزه دانشگاه  

W2 ریزي كالن براي ورزش آموزشیگذاري و برنامهضعف در سیاست  16/7  

W3 61/3 عدم ارتباط مؤثر با مراكز ورزش آموزشی دنیا  

W4 نشده از زمان ساعت تربیت بدنیریزي استفاده نامناسب و برنامه  06/3  

W5 هاي مختلف و مرتبط با ورزش آموزشی دانشگاهكمبود تحقیق و پژوهش در حیطه  16/3  

W6 هاضعف در تدوین  برنامه درسی  تربیت بدنی دانشگاه  36/3  

W7 هانگرش نادرست و دید فرعی به ورزش دانشگاه  63/3  

W8  دانشگاه آزاد اسالمی كشوركمبود تجهیزات و فضاي آموزشی براي ورزش  96/4  

W9  دانشگاه آزادكمبود سرانه ورزشی دانشجویان  61/3  

W10  دانشجویانفقدان وجود كتاب درسی براي درس و كالس تربیت بدنی  34/6  

 
جوان بودن جمعیت كشور و تعداد زیاد  دهدنشان می سهجدول شماره 

 رویکرد علمی و آموزشی به تربیت، نیروهاي بالقوه عنوانبهدانشجویان 
هاي ن رشتهالتحصیالفارغهاي اخیر و افزایش بدنی دانشگاه در سال

وز فعال و  ماشینی امرزندگی غیرها و فرصت ترینمهماز  بدنی تربیت

عدم توجه كافی به اهمیت بنیادین ورزش و تربیت بدنی ، دانشجویان
هاي متمركز و ها در برنامه ملی و فقدان راهبردها و سیاستدانشگاه

-تهدید ترینمهماز  روشن در مورد ورزش آموزشی دانشگاه آزاد كشور

است.هاي ورزش آموزشی دانشگاه آزاد كشور 
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ها و تهدیدهاي ورزش آموزشی دانشگاه آزاد(ها در آزمون فریدمن )فرصتمیانگین رتبه -3جدول   

عوامل 
 بیرونی

 كد
هاي ورزش آموزشی دانشگاه آزادها و تهدیدفرصت  

 )به ترتیب اولویت و رتبه(
ها رتبهمیانگین 
دهی()وزن  

 

 

 

هافرصت  

O1  نیروهاي بالقوه عنوانبهجوان  بودن جمعیت كشور و تعداد زیاد دانشجویان  34/3  

O2 هاي اخیررویکرد علمی و آموزشی به تربیت بدنی دانشگاه در سال  31/4  

O3  هاي علوم ورزشیها و گرایشن رشتهالتحصیالفارغافزایش  96/3  

O4 دانشگاه آزادهزینه بودن ورزش و تربیت بدنی براي دانشجویان بی  93/3  

O5 لین و مدیران دانشگاه به امر تربیت بدنی و ورزشتوجه بیشتر مسئو  34/3  

O6 هاي ورزش آموزشی دانشگاهوري آموزشی در حوزهتوسعه و بهبود نسبی فنا  34/3  

O7 امري آموزشی به مقوله ورزش عنوانبهتعالیم مذهبی  تأكید  14/3  

 

 

 

هاتهدید  

T1 فعال و  ماشینی امروز دانشجویانافزایش زندگی غیر  33/3  

T2 ها در برنامه ملیعدم توجه كافی به اهمیت بنیادین ورزش و تربیت بدنی دانشگاه  74/3  

T3 دانشگاههاي متمركز و روشن در مورد ورزش آموزشی فقدان راهبردها و سیاست  36/3  

T4 04/3 نامتناسب بودن سهم بودجه و اعتبارات در بخش ورزش آموزشی از كل بودجه ورزش كشور  

T5  هاي ورزش آموزشیو اقتصاد نامناسب جامعه براي هزینهعدم تمکن مالی  96/4  

T6 ها در آموزش ورزش به جامعهكاري رسانهتوجهی و كمبی  46/4  

T7  آموزشی ورزش كشوركاهش سرانه فضاي  46/4  

T8 هاي دانشگاه آزاد كشورعدم ثبات رویه در مدیریت مدیران ورزش در واحد  06/4  

T9  هااي تربیت بدنی در ورزش دانشگاهان به سهم پایهگیرتصمیمعدم  توجه برخی  14/4  

دهی در ساختار ورزش همگانی تفاوت رتبه و وزن چهاردر جدول 
دد گرمی ها و تهدید( مالحظهفرصت، ضعف، قوت) دانشگاه آزاد كشور

. تفاوت معنادار مشاهده گردید 14/1داري كه با توجه به سطح معنا
دهد نقاط قوت ورزش همگانی نسبت به می ها نشانسطح میانگین

ت به تري نسبضعیت مناسبها  ونقاط ضعف باالتر و همچنین فرصت

اند و در نتیجه این تهدیدهاي ورزش همگانی دانشگاه آزاد داشته
در موقعیت استراتژي ، براساس تجزیه و تحلیل مدل سوات، راهبردها

 مالحظه یکموقعیت در شکل . )گیرندقرار می  (SO) راهبرد تهاجمی
گردد(.می

سوات ورزش همگانی دانشگاه آزاد كشوراي فریدمن در تحلیل نتایج آزمون رتبه -2جدول   

 تحلیل سوات 
 هامیانگین رتبه

(دهی)وزن  
توزیع 

دوخی  
درجه 
 آزادي

سطح 
داريمعنا  

 
ورزش 
 همگانی

33/6 نقاط قوت  

411/7  3 14/1  
63/6 نقاط ضعف  

هافرصت  96/6  

هاتهدید  01/6  

 بتمث اثرات به دانشجویان گردد اعتقادمالحظه می پنجدر جدول شماره 
 ورزشی هايبرنامه اجراي، سالمت و شادابی در همگانی ورزش

 مریبان ها و وجوددانشگاه كاركنان و اساتید جهت( همگانی)
هاي ورزش همگانی و قوت ترینمهماز  متخصص و كردهتحصیل

 ورزش به دانشجویان ترغیب و تشویق براي مدون هايبرنامه فقدان
ی ورزش هايبرنامه در دانشگاهیان و دانشجویان مشاركت عدم، همگانی

ها  دانشگاه در همگانی ورزش انجمن وجود هاي آزاد و عدمدر دانشگاه
 .استهاي ورزش همگانی دانشگاه آزاد كشور ضعف ترینمهماز 
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هاي ورزش همگانی دانشگاه آزاد(ها و ضعفها در آزمون فریدمن )قوتمیانگین رتبه -5جدول   

عوامل 
 درونی

 كد
هاي ورزش همگانی  دانشگاه آزادها و ضعفقوت  

 )به ترتیب اولویت و رتبه(
ها میانگین رتبه

دهی()وزن  

 S1 سالمت و شادابی در همگانی ورزش مثبت اثرات به دانشجویان اعتقاد  34/7  

 

 

هاقوت  

S2 هادانشگاه كاركنان و اساتید جهت( همگانی) ورزشی يهابرنامه اجراي  16/3  

S3 هاي آزادهمگانی در دانشگاه ورزش براي متخصص و كردهتحصیل مربیان وجود  91/3  

S4 همگانی ورزش به هادانشگاه ورزشی مسئولین توجه  36/3  

S5 هادانشگاه دانشجویان سطح در همگانی ورزش فرهنگ افزایش  31/3  

S6 دانشگاه متولیان توسط سالیانه ریزيبرنامه در همگانی ورزش براي مجزا بودجه تخصیص  46/3  

S7 دانشجویان براي ورزشی اماكن بودن دسترس در  64/3  

S8 همگانی ورزش پرداختن به دانشجویان عالقه  36/4  

 
S9 دانشجویان به ورزشی هايبرنامه خبررسانی جهت فضاي مجازي از استفاده امکان  31/4  

S10 هاي آزادهمگانی در دانشگاه ورزش ترویج جهت هاخوابگاه از مناسب استفاده  33/4  

 W1 همگانی ورزش به دانشجویان ترغیب و تشویق براي مدون هايبرنامه فقدان  46/3  

 W2 آزادهاي ورزشی در دانشگاه يهابرنامه در دانشگاهیان و دانشجویان مشاركت عدم  31/3  

هاضعف  

W3 هادانشگاه در همگانی ورزش انجمن وجود عدم  13/3  

W4 هادانشگاه در كارمندان همگانی ورزش به توجه عدم  36/4  

W5 هاي آزادخوابگاهی در دانشگاه فضاي در همگانی ورزش به توجهی كم  16/4  

W6 هادانشگاه ورزشی اماكن و فضاها در صبحگاهی ورزش هايایستگاه وجود عدم  16/4  

 
W7 هادانشگاه همگانی ورزش در مقطعی و كوتاه هايریزيبرنامه  11/4  

W8 همگانی ورزش براي استفاده قابل فضاي تخریب بالطبع و هادانشگاه محیط ساختار تغییر  73/3  

و  واناننقش ورزش در سالمتی ج  دهدمی نشان ششجدول شماره 
و رشد آگاهی و دانش جامعه  ورزش همگانی به صرفه بودن، دانشجویان

ها و توجه بیشتر به فرصت ترینمهمدانشگاهی نسبت به ورزش از 
، هاي آزادورزش قهرمانی نسبت به ورزش همگانی در سطح دانشگاه

یک هدف و شاخص اصلی در  عنوانبهعدم توجه كافی به سالمت 
 در دانشجویان دختر اجتماعی و فرهنگی موانع وها هاي دانشگاهبرنامه

هاي ورزش همگانی دانشگاه آزاد تهدید ترینمهماز  همگانی ورزش
 .استكشور 

 

ها و تهدیدهاي ورزش همگانی دانشگاه آزاد(ها در آزمون فریدمن )فرصتمیانگین رتبه -1جدول   

عوامل 
 بیرونی

 كد
هاي ورزش همگانی  دانشگاه آزادو تهدیدها فرصت  

 )به ترتیب اولویت و رتبه(
ها میانگین رتبه

دهی()وزن  

 

 

 

هافرصت  

O1 هاوانان و دانشجویان دانشگاهنقش ورزش در سالمتی ج  46/3  

O2 هاورزش همگانی در مقایسه با سایر ورزش مشاركت در، به صرفه بودن هزینه مالی  34/3  

O3  و دانش جامعه دانشگاهی نسبت به ورزشرشد آگاهی  33/3  

O4 هاي آزاد كشورهاي طبیعی یا شرایط جوي مناسب در محیط  دانشگاهوجود فضا  43/3  

O5 14/3 مشاركت دانشجویان در ورزش همگانی  

O6 كید و پشتیبانی وزارت علوم تحقیقات و فناوي بر  ورزش همگانی دانشجویانأت  36/4  

O7  فدراسیون ورزش همگانی و ایجاد ارتباط این بخش با ورزش دانشجوییوجود  93/3  

O8 هاي دانشجوییاستقرار قشري از دانشجویان در خوابگاه  46/3  
T1 آزاد توجه بیشتر مدیران به ورزش قهرمانی نسبت به ورزش همگانی در دانشگاه  04/7  
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هاتهدید  

T2  هاي دانشگاهیک هدف و شاخص اصلی در برنامه عنوانبهعدم توجه كافی به سالمت  03/3  

T3 36/3 همگانی ورزش در دانشجویان دختر اجتماعی و فرهنگی موانع  

T4  رواج زندگی غیر فعال(كرده )تحصیلقشر تغییر روش زندگی  46/3  

T5  نسبت به ورزش قهرمانی ورزش همگانیترویج در  ادیو تلویزیونر پایینسهم  36/3  

T6 هابر پرداختن به ورزش همگانی در دانشگاه افزایش نرخ اعتیاد تأثیر  61/4  

T7 11/4 افزایش قیمت تجهیزات و لوازم ورزشی مورد نیاز دانشجویان  

T8 هاكافی نبودن اعتبارات عمرانی و جاري تخصیص یافته به ورزش دانشگاه  76/3  

T9  همگانی در كوتاه مدت براي دانشجویانقابل لمس نبودن  نتایج گسترش ورزش  31/3  

 عوامل داخلی

 
 
 
 عوامل 
 خارجی

 

 

 

 

 

 

 

 
 موقعیت راهبردي )ماتریس عوامل داخلی و خارجی( ساختار ورزش آموزشی و همگانی دانشگاه آزاد كشور -6شکل 
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 گیریبحث و نتیجه
وجود عالقه در دانشجویان  دادهاي این پژوهش نشان مییافته

سابقه طوالنی ورزش و تربیت ، به مقوله ورزش و تربیت بدنی
وجود معاونت ورزش در  ، دانشگاه آزاد اسالمی كشوربدنی در 

مدیران و كارشناسان مندي و عالقه سطح دانشگاه آزاد اسالمی
-قوت ترینمهمدانشگاه آزاد از  براي توسعه ورزش آموزشی در

نتایج این پژوهش است.  هاي ورزش آموزشی دانشگاه آزاد كشور
( 0369) با نتایج رحیم، در ارتباط با عالقه به ورزش در دانشجویان

كه عوامل رونق ورزش آموزشی را وجود فدراسیون مدارس و 
، ان به ورزش در مدارس عنوان نموده بودآموزشدانعالقه زیاد 

 0تئودور، انآموزدانشدر ارتباط با عالقه و انگیزه . همخوانی دارد
ا ه( نشان داد كه ورزش پرورشی یکی از بهترین شیوه6104)

و  باشدمی هاي انگیزشی براي ورزش در افرادبراي ایجاد مؤلفه
 . گرددمی موجب ایجاد نتایج مطلوب

 هاي ورزش آموزشی دانشگاه آزاد كشورضعف ترینمهماز 
ناكافی بودن نیروي متخصص تربیت بدنی در حوزه  توان به؛می

ریزي كالن براي ضعف در سیاست گذاري و برنامه، دانشگاه
 و عدم ارتباط مؤثر با مراكز ورزش آموزشی دنیا، ورزش آموزشی

 دنیعت تربیت بریزي نشده از زمان سااستفاده نامناسب و برنامه
به عقیده ، در ارتباط با نیروي انسانی متخصصكرد. اشاره 

 نعنوابهنیروي انسانی متخصص و ماهر ، دانشمندان مدیریت
 ،الوانی) باشندین ركن و عامل توسعه در آن سازمان میترمهم

( در رابطه با 0391، )همچنین نادري نسب و همکاران. (0363
 در كشورها امروزهاند عنوان نموده هاي مدیریتی در ورزشمقوله

 محک را خود، هاراهبرد اجراي و تدوین وریزي برنامه فرایند

 خودساخته، واقعی معیارهاي و هاشاخص از استفاده با و زنندمی

 و كنندمی مقایسه كشورها دیگر با را خود كشور، استاندارد و
 وضعیت از رسیدن مبناي بر را خود راهبردي هايریزيبرنامه

، اندمشخص معیارها و هاشاخص با كه مطلوب وضعیت به موجود
توان عنوان كرد با می در رابطه با این بحث. كنندمی دهیجهت

اهبرد ر، ریزيهاي مدیریتی از قبیل برنامهتوجه به اهمیت مؤلفه
در مدیریت ها آن هاي مدیریتی و با اصالح و بهبودو نگرش

 در آموزشیها در رابطه با ورزش ورزش كشور بسیاري از ضعف
تواند به نقاط قوت براي این بخش تبدیل كشور اصالح و می

 گردد.

                                                                                                                                             

هاي شناخته شده در ورزش ین فرصتترمهمدو مورد از 
 تعداد زیاد دانشجویانآموزشی كشور جوان بودن جمعیت كشور و 

د تواننكه این دو مورد با هم می است نیروهاي بالقوه عنوانبه
بدین معنا كه افراد در یک محیط  .ورزش آموزشی را توسعه دهند

ترین توانند از بهپرورشی مناسب و در سنین جوانی و نوجوانی می
هم  بر همین مبنا و، آمادگی و پتانسیل براي آموزش قرار بگیرند

( عنوان داشته است كه 0366) راستا با نتایج این تحقیق مظفري
اي هركات اصلی و بنیادي و مهارتیادگیري و اجراي حبهترین 

 ، ابدیحركتی در رده نوجوانی انجام گرفته و توسعه و گسترش می
كشور استرالیا قبل از المپیک سیدنی توجه بیشتري  مثال طوربه

 پور و همچنین حسین. است داشتهبه ورزش پایه در مدارس 
اجراي مطلوب ( در  این مورد بیان داشته است كه 0390)

آموزش و پرورش در مدارس و كیفیت و كمیت اجراي  هايطرح
اثر مثبتی در بهبود الگوهاي بعدي زندگی ، ها در مدارساین طرح

یعنی ارتقاي سالمتی و رشد جسمانی و روانی و ، انآموزدانش
 . اجتماعی دارد

عال زندگی غیر ف، دادهاي این تحقیق نشان میهمچنین یافته
عدم توجه كافی به اهمیت بنیادین ، و  ماشینی امروز دانشجویان

ها در برنامه ملی و  فقدان راهبردها ورزش و تربیت بدنی دانشگاه
هاي متمركز و روشن در مورد ورزش آموزشی دانشگاه و سیاست

 هاي ورزش آموزشی  دانشگاه آزاد كشورتهدید ترینمهماز آزاد 
گاه شزندگی غیر فعال از تهدید مهم ورزش آموزشی دان. باشدمی

در این رابطه  (6103) و همکاران 6كیت كه طورهمان استآزاد 
كسب ها را ضمن هاي ورزش در مدارس و دانشگاهبرنامه
 هاي سالمتی از قبیل آمادگی جسمانی و جلوگیري از چاقیمزیت

هاي مهم شناخته شده در بحث ورزش از دیگر تهدید. داندمی
ه ان بگیرتصمیمعدم  توجه برخی توان به می كشور آموزشی

 عدم توجه كافی به و اي تربیت بدنی در ورزش مدارسسهم پایه
 یها در برنامه ملاهمیت بنیادین ورزش و تربیت بدنی دانشگاه

گی در ورزش برنامتوجهی و بیاین موارد شامل بی. اشاره كرد
نتایج ناامید  دتوانكه غفلت از آن می است دانشگاه و مدارس

چرا كه در سرتاسر دنیا از ، بیاوردوجود به اي براي ورزشنندهك
یابی و پرورش و دانشگاه در جهت استعداد ورزش مدارس
اي بناي ورزش قهرمانی و حرفهعنوان پایه و زیربهورزشکاران و 

هاي ورزش در مدارس و شود و از طرفی با برنامهاستفاده می
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 هتوسعها آن روانی و اجتماعی، ها سطح آمادگی جسمانیدانشگاه
 . (0390، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) یابدمی

 از طرفی در زمینه ورزش همگانی مشاهده گردید اعتقاد
، تسالم و شادابی در همگانی ورزش مثبت اثرات به دانشجویان

 كاركنان و اساتید جهت( همگانی) ورزشی يهابرنامه اجراي
 متخصص و توجه و كردهتحصیل مربیان وجود، هادانشگاه

-وتق ترینمهماز  همگانی ورزش به هادانشگاه ورزشی مسئولین

 همگانی ورزشاست.  هاي ورزش همگانی دانشگاه آزاد كشور

 عنوانبه كه ايویژه يهاحساسیت و مخاطب حجم توجه  به با
 كیفیت زندگی افزایش و سالمتی تأمین در اساسی عامل یک

یک نقطه قوت مهم در  عنوانبهتواند می دارد جامعه افراد
( همسو با نتایج این 0366) غفوري. دانشگاه  اطالق گردد

 همگانی ورزش به جامعه سالمت سطح، پژوهش عنوان داشت

 شركت آن در توانندمی سنی و اجتماعی هايگروهو  است مرتبط

 ارتباط و تبلیغی وسایل انواع با كوشندمی نیز هادولت و كنند

هاي ورزش از دیگر قوت. بردارند گام زمینه این در جمعی
با  همسو است. همگانی وجود مربیان و متخصصان در این زمینه

در تحقیقی جهت ( 6113) و همکاران 0گولدنتایج این پژوهش 
ه گیري كردند كتعیین عوامل مؤثر بر اجراي ورزشکاران نتیجه

یان نقش مرب. موفقیت هستندین عوامل اصلی ترمهممربیان از 
باشد و مربیگري می در توسعه و گرایش مردم به ورزش محرز

 .یک شغل در جامعه تثبیت شود عنوانبهباید 
داد از نقاط ضعف ورزش می هاي این تحقیق نشانیافته

 ترغیب و تشویق براي مدون يهابرنامه همگانی؛ فقدان
 همگانی ورزش نانجم وجود عدم، همگانی ورزش به دانشجویان

هاي مدون براي تشویق و ترغیب مردم به ورزش فقدان برنامهو 
ریزي در زمینه ورزش نتایج از ضعف در برنامهاست.  همگانی

 مدیریت، ریزي مناسببدون برنامه .كندهمگانی حکایت می
پردازد و از توجه به نیازهاي آینده سازمان فقط به مسائل آنی می

و  هاي اتفاقیتمایل به انجام فعالیت، نتیجهشود در ناتوان می
 ریزي در ورزشاز جمله مزایاي برنامه. یایدتصادفی افزایش می
 اعمال كنترل بیشتر روي آینده و سرنوشت، كسب نتایج مورد نظر

پذیرش روشی منظم براي ایجاد تغییر و كاهش مقاومت ، سازمان
، مانآمد از منابع سازبهبود عملکرد مالی و استفاده كار، در برابر آن

بهبود كنترل ، افزایش آگاهی درباره محیط عملیاتی سازمان
ت اس هاي ورزشیسازمانی و بهبود كار تیمی و گروهی در سازمان

( 0363) غفوري و همکاران. (6117، كمیسیون ورزش استرالیا)
هاي همگانی در مدارس و در ارتباط با عدم توجه به فعالیت

                                                                                                                                             

مردم ایران اولویت بیشتري را براي اند ادهنشان دها دانشگاه
كه با ) هاورزش همگانی و تفریحی و ورزش مدارس و دانشگاه

یکدیگر قرابت دارند( قائل شدند و اولویت كمتري را به ورزش 
 اند.اي اختصاص دادهقهرمانی و ورزش حرفه

نقش ، هاي شناخته شده در این پژوهشین فرصتترمهماز 
 باشد كهمی هاوانان و دانشجویان دانشگاهجورزش در سالمتی 

( 0366) ( و غفرانی0391) هاي پژوهش شعبانیاین نتایج با یافته
در رابطه با نقش سالمتی ورزش همگانی در بین جامعه همخوانی 

دهد نشان می( 0363) آمار نامه سالمت و بیماري در ایران .دارد
ط به پنج بیماري درصد علل مرگ و میر در ایران مربو 63/40كه 

 ها در اثر كم تحركیكه دست كم سه دسته از این بیماري، است
 6همچنین گزارش كمیسیون ورزش استرالیا. شودحادث می

دهد كه به ازاي فعال شدن یک درصد از ( نشان می6117)
هاي مرگ ناشی از بیماري 066ساالنه از ، جمیعت این كشور

ي هااز دیگر فرصت. شودمربوط به كم تحركی جلوگیري می
اركت مش، به صرفه بودن هزینه مالیشناخته شده در این پژوهش 

 ارتقوي تکیاست.   هاورزش همگانی در مقایسه با سایر ورزش در
 ـبررسی وضعیت اجتماعی»در پژوهشی با عنوان  (0363)

كم  ،«در ورزش همگانیكنندگان هاي شركتاقتصادي و انگیزه
اعضاي خانواده را از دالیل اصلی شركت هزینه بودن و تشویق 

 . هاي همگانی عنوان كرددر ورزش
توجه بیشتر مدیران به ، دادهاي این پژوهش نشان مییافته

عدم ، آزاد ورزش قهرمانی نسبت به ورزش همگانی در دانشگاه
یک هدف و شاخص اصلی در  عنوانبهتوجه كافی به سالمت 

 دانشجویان دختر اجتماعی و نگیفره موانع، هاي دانشگاهبرنامه

 ل(رواج زندگی غیر فعاكرده )تحصیلقشر تغییر روش زندگی و 
. استهاي ورزش همگانی دانشگاه آزاد كشور تهدید ترینمهماز 

همسو با نتایج پژوهش در زمینه توجه بیشتر به ورزش قهرمانی 
( عنوان داشته است 0363) نسبت به ورزش همگانی غفوري

دهند كه به ترویج و نشر ورزش كلی ترجیح میطور هها برسانه
هاي پژوهش او  در بر اساس یافته، همچنین. قهرمانی بپردازند

هاي كالنی به سمت ورزش قهرمانی و حرفه حال حاضر بودجه
پسندند و نمی اما مردم این امر را، شوداي در كشور سرازیر می

ارف ورزش هاي ورزشی بیشتر به مصدهند بودجهمی ترجیح
هاي اشاره در این از دیگر تهدید. همگانی و تفریحی برسد

یررواج زندگی غكرده )تحصیلقشر تغییر روش زندگی پژوهش 
تحوالت تکنولوژیک عالوه بر . باشدمی فعال(تفریح غیر، فعال
 افرادگذراندن اوقات فراغت ، ارتباطی سلیقه و نیاز، بر ذوق تأثیر



 6389 تابستان ،42 شماره ،ششم سال ،یورزش هایرسانه در ارتباطات تیریمد                                    81

  

 

و  شدن ايرسانه ددو فرآین. است قرار داده تأثیررا نیز تحت 
اي از فراغت بخش عمده كنندۀ گذرانتوصیف ،خانگی شدن

پیش  جوانان فراغت خود را بیش از ؛جوانان در جوامع مدرن است
اي دهفزاینطور كنند و براي سرگرم شدن بهخلوت سپري می در

در این ارتباط نتایج . هستند هاي جدید متکیبه رسانه
دهد در بیشتر كشورها نوجوانان و می هاي متعدد نشانپژوهش

یل هاي غیر حركتی از قبجوانان بیشتر وقت خود را صرف فعالیت
كنند و كمتر به اي میهاي رایانهویدئو و بازي، تماشاي تلویزیون

از دیگر تهدیدهاي . پردازندهاي جسمانی منظم میفعالیت
كاهش ساعات  و ي جامعهمشکالت اقتصادشناخته این پژوهش 

عیت وض .باشدمردم می اوقات فراغت به دلیل مشکالت معیشتی
تواند روي شركت شهروندان در فعالیتاقتصادي كشورها نیز می

 مشکالت، هاي ورزشی مؤثر باشد و در كشورهاي در حال توسعه
ی غفران. است ها از اولویت بیشتري برخوردارآن اقتصادي و حل

طراحی و تدوین راهبرد »( در تحقیقی با عنوان 0366) و همکاران
الت مشک« توسعه ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان

اقتصادي و نرخ بیکاري را از موانع اساسی مشاركت مردم در 
 داند.ورزش همگانی می

آمده در این پژوهش دست بهدر نهایت با توجه به نتایج 
اه دانشگ آموزشیگردد با توجه به موقعیت ورزش پیشنهاد می

هاي ناشی از راهبردهایی براي به حداقل رساندن زیانكشور 
ضعف استفاده گردد و دانشگاه آزاد اسالمی و  تهدیدها و نقاط

وزارت ورزش و جوانان با كمک وزارت آموزش و پرورش و وزارت 
راي ب علوم و تحقیقات با تقویت نقاط قوت و كاهش نقاط ضعف

گردد در جهت و پیشنهاد می رشد این بخش ورزش گام بردارند
توسعه ورزش آموزشی دانشگاه آزاد كشور مسئولین با افزایش 

افزایش سهم بودجه این بخش و ، سرانه ورزشی دانشجویان
افزایش تجهیزات آموزشی واحدهاي دانشگاهی و به كمک 

تباط با همچنین در ار. متخصصین علوم ورزشی گام بردارند
داراي نقاط قوت و فرصت ورزش همگانی دانشگاه آزاد كشور كه 

سازمان دانشگاه آزاد بکوشد ، باشدمی هاباالتر از ضعف و تهدید
هاي خارجی حداكثر بهرهبا استفاده از نقاط قوت داخلی از فرصت

و در این امر معاونت ورزش دانشگاه آزاد با كمک  برداري را نماید
همگانی و معاونت ورزش همگانی وزارت  فدراسیون ورزش

رو باشند توانند پیشمی كشور هايشهرداريورزش و جوانان و 
هاي افزایش مکان، ايگردد با تبلیغات رسانهپیشنهاد میو 

 ،هاهاي ورزش صبحگاهی در دانشگاهعمومی ورزش مثل پایگاه
استفاده از ، براي ورزش دانشجویان دختر هاایجاد فرصت

 ها به كمکكارشناسان ورزش و ارتقاء فرهنگ ورزش در دانشگاه
ورزش همگانی سبک زندگی دانشجویان از شیوه غیرفعال به 

 در نهایت پیشنهاد. سمت سبک فعال و متحرک تغییر نماید
، گردد با توسعه بخش آموزشی ورزش در جامعه دانشگاهیمی

این زمینه همگانی كردن ورزش دانشجویان فراهم گردد و 
تواند محور توسعه ورزش قهرمانی را در میان جوانان با می

 . استعداد دانشجو مهیا سازد

 گزاریسپاس

 زادآ دانشگاه فناوري و پژوهش معاونت از قدردانی و تشکر با
 خاتمه، پژوهشی طرح حاصل مقاله این كه، رودهن واحد اسالمی

 ورزش معاونت از تشکر با همچنین و باشدمی دانشگاه این یافته
ها نامهپرسش آوريجمع و توزیع در همکاري جهت آزاد دانشگاه

 .كشور سطح در
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