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 چکیده :

زمينه  آوردن  آنست كه با فراهم آيند ورزش تعليم و تربيتي در پي  ورزش دانشجويي به عنوان بخشي اصلي از فر

هاي تفريحي و رقابتي سالم قرار دهد و   اد محيط و فرصت مناسب، كليه دانشجويان را در موقعيتهاي الزم و ايج  

كند. دانشگاهها  تأمينهايي براي تقويت جسم همگام با پرورش روح   آنان، برنامه با پاسخگويي به نيازهاي اساسي 

و نظرري دانشرجويان را     تقاي علمي آموزش و ار نيروي انساني متخصص،  تأمينآموزشي عالي وظيفه  و موسسات 

دارند ، گامي اساسي در اين راه ، تدوين برنامه راهبردي ورزش دانشجويي كشور است . لذا هدف اصرلي تحقير    

هراي ورزش    هراي اجرايري بره فعاليرت      ها و برنامه هاي و راهبرد  حاضر اين بود كه با تدوين اهداف كالن، سياست

وند رشد و توسعه ورزش دانشجويي هرچه بيشتر تسهيل گردد. بدين منظرور  برا   دانشجويي جهت داده شود تا ر

انجام مطالعات تطبيقي در مورد ماموريت ، چشم انداز و برنامه ها ي استراتژيك و عمليراتي سرازمانهاي مترولي    

راليا ، نيوزلند ورزش دانشجويي در ساير كشورهاي دنيا )كشورهاي اياالت متحده آمريكا ، انگلستان ، كانادا ، است

( ، مطالعره برنامره هرا و مأموريرت هراي مصرو  ورزش        FISU)و فدراسيون بين المللري ورزشرهاي دانشرگاهي    

دانشجويي در برنامه هاي اول تا چهارم توسعه و تحليل موضوعي آنها  و همچنين با استفاده از داده هاي بدست 

اختيار اعضاي شوراي راهبردي تحقير  ) نخبگران و    از پرسشنامه خامي كه بدين منظور طراحي شده و در آمده

متخصصين ورزش دانشجويي و مديريت ورزشي ( قرار گرفتره برود ، فهرسرت مقردماتي نقرا  قروت و ضرع  و        

   SWOT، فهرسرت   آنهمچنين فرصت ها و تهديدهاي فراروي ورزش دانشجويي كشور استخراج شد .  پس از 

( طي جلسات متعددي برا حضرور كارشناسران و مرديران تربيرت بردني       آيتم  1گويه در  451مقدماتي ) شامل 

گويه در  7دانشگاههاي سراسر كشور ويرايش شده و از نظر ميزان اهميت مورد بررسي قرار گرفت تا در نهايت ، 

به عنوان موارد نهايي قوت ، ضع  ، فرصت و تهديد ورزش دانشرجويي     SWOTهر يك از آيتم هاي مربو  به 

اخته شدند . پس از اين مرحله ، در جلسه اي با حضور اعضاي شوراي راهبردي طرح ، ضريب اهميت و كشور شن

شدت عامل هر يك از گويه هاي مذكور تعيين شدند تا مشخص شود كه ورزش دانشجويي كشور بايد از چه نوع 

ضرايب اهميرت عوامرل درونري    استراتژي هايي استفاده نمايد . نتايج اين مرحله از تحقي  نشان داد كه ميانگين 

مي باشرد . پرس از مشرخص شردن ضررايب       ..28و ميانگين ضريب اهميت عوامل بيروني برابر با  28.2برابر با 

اهميت عوامل دروني و بيروني و قرار دادن آنها در جدول استراتژي ، مشخص شد كه استراتژي هاي تهراجمي ،  

 براي ورزش دانشجويي كشور اولويت دارند .



و با استفاده از نظرات متخصصين و كارشناسران    SWOTمرحله بعدي تحقي  ، با استفاده از روش ماتريس در  

 مربو  به ورزش دانشجويي به اين شرح استخراج شدند : SO,ST,WO,WTورزش دانشجويي استراتژي هاي 

SO1  ن هراي ورزشري   : حركت در جهت خصوصي سازي و واگذاري اختيارات اجرايي به فدراسيون ملري و انجمر

 تخصصي و دانشجويي  

SO2 طراحي مديريت عملكرد ورزش دانشجويي بر مبناي شاخص هاي برنامه چهارم توسعه : 

SO3 در جهت تحق  اهرداف ورزش دانشرجويي    2و  4: بازنگري و ايجاد تحول در نحوه اجراي واحدهاي عمومي

  كشور   

SO4 ورزش دانشگاهي كشور : حاكميت برنامه محوري در نهادهاي زير مجموعه 

 SO5 به منظور پذيرش اختيارات اجرايي  آن: تقويت فدراسيون ملي ورزش دانشجويي و ايجاد واحدهاي استاني

 ورزش دانشجويي

ST1 ايجاد شوراي عالي ورزش نظام آموزش عالي كشور : 

ST2ربيت بدني: تقويت نظام كارآفريني و نهضت داوطلبي ورزش دانشجويي با تكيه بر دانشجويان ت 

WO1: احداث اماكن ورزشي با اولويت دختران دانشجو    
WO2       بهره گيري از ظرفيت هاي علمي و قانوني  آموزش عرالي ، پژوهشركده هرا  و دانشرگاه هراي كشرور در  :

 راستاي علمي نمودن ورزش دانشگاهي و ورزش كشور

WO3 المللي بين: تقويت نقش و جايگاه ورزش دانشجويي در ورزش ملي و ورزش 

WT1تدوين واجراي برنامه استراتژيك ورزش دانشجويي : 

WT2ايجاد نظام اطالع رساني و جذ  دانشجويان به فعاليت هاي ورزشي : 

WT3: كميته برنامه ريزي تربيت بدني و دفتر گسترش آموزش عالي در جهت تحق  اهداف ورزش  بهره گيري از

 دانشجويي

 

اتژي هاي استخراج شده ، سرفصل هاي برنامه عملياتي ورزش دانشجويي كشرور  و در نهايت ، با توجه به استر   

 سرفصل عملياتي ( شناسايي و تدوين شدند . 55سال آينده ) شامل  5در 

 

، بيانيه چشم انداز، اهداف بلند مدت، استراتژي، برنامه استراتژيك، بيانيه رسالت، Swotتحليل : واژه هاي كليدي

 برنامه هاي عملياتي
 


