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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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چکیده6
هدف از انجام این پژوهش مطالعه ورزش آموزشی و همگانی دانشگاهها به روش
 روش پژوهش از نوع. با رویکرد نشر یافتهها و ارائه كاربرد میباشد6تحلیل سوات
 روش جمعآوري دادهها شامل.توصیفی ـ تحلیلی و از نظر هدف كاربردي میباشد
 براي تعیین روایی. روش دلفی و در نهایت پرسشنامه است،مطالعات كتابخانهاي
 تغییرات،پرسشنامه با متخصصین مشورت و بعد از اعمال كلیه پیشنهادات اصالحی
ضروري صورت پذیرفت و پایایی آن از طریق ضریب آلفاي كرونباخ محاسبه و مورد
 جامعه آماري این پژوهش را اساتید مدیریت ورزش و مدیران و.تأیید قرار گرفت
كارشناسان تربیتبدنی دانشگاه آزاد اسالمی كشور تشکیل میدادند كه با برآورد انجام
 نفر663  كه نمونه از روش جدول مورگان تعداد، نفر بودند331 شده در مجموع
 براي تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آزمونهاي كلموگروف.بهدست آمد
 نتایج این پژوهش نشان. فریدمن و آزمون یومان ویتنی استفاده گردید،اسمیرنف
می داد نقاط ضعف ورزش آموزشی نسبت به نقاط قوت اندكی باالتر و از طرفی
فرصت ها وضعیت بهتري نسبت به تهدیدهاي ورزش آموزشی دانشگاه داشتهاند
 در ارتباط با ورزش همگانی نقاط قوت و فرصتها نسبت.)(استراتژي محافظهكارانه
.) وضعیت و رتبه بهتري داشتهاند (استراتژي تهاجمی،به نقاط ضعف و تهدیدها
 فرصت و تهدیدهاي ورزش آموزشی و همگانی، ضعف،همچنین مؤلفههاي نقاط قوت
 در نهایت پیشنهاد میگردد با توسعه بخش آموزشی ورزش در.مشخص گردیدند
 زمینه همگانی كردن ورزش دانشجویان فراهم گردد و این میتواند،جامعه دانشگاهی
.محور توسعه ورزش قهرمانی را در میان جوانان با استعداد دانشجو مهیا سازد
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مقدمه
بسیاري از سازمانهاي ورزشی در كشورهاي مختلف به دالیلی مختلف
در خدمت توسعه ورزش قهرمانیاند .در حالیكه نیازهاي جامعه و شرایط
جدي حاكم بر جهان ،چنین تالشی را ضروري میسازد (كوئین،0
 .)6113امروزه ورزشهایی مانند فوتبال با سطح درآمدزایی باال در
بیشترین سطح توجه رسانهها و اقشار جامعه قرار دارد (شعبانی.)0393 ،
تأكید بیش از حد بر ورزش قهرمانی ،هر چند جایگاه كشور را ارتقاء
میدهد به دلیل نیاز به هزینههاي زیاد ،متضمن سالمتی جامعه نخواهد
بود .بالعکس ،ذهن برنامهریزان را از ورزش همگانی و مفید براي جامعه،
به سوي ورزش قهرمانی هدایت میكند .از این رو ،سیاستگذاران و
برنامهریزان همیشه به دنبال ارائه مطلوبترین خدمات به شهروندان
هستند .اگر ادعا كنیم كه هدف برنامهریزيها بهرهبرداري اقشار مختلف
مردم است و نیازهاي آنان را شناسایی نکرده باشیم ،بدون شک نتیجه
موفقی عاید نخواهد شد .كشورهایی كه در ورزش پیشرفت داشتهاند،
سعی كردهاند با ارائه برنامههاي توسعه و ایجاد استراتژي و ساختار
مناسب ،در جهت گسترش آن گام بردارند (بدري آذین .)0363 ،در ایران
نشان داده شده است عواملی مانند «نداشتن وقت»« ،نبود فضا و
امکانات»« ،باال بودن هزینه ورزش كردن» و «نداشتن انگیزه» مانع
پرداختن مردم به ورزش و فعالیتهاي جسمانی است .همچنین نتایج
این پژوهش حاكی از كمتوجهی به «بخش ورزش همگانی و تفریحی»
و «ورزش مدارس و دانشگاهها» (ورزش آموزشی) در كشور میباشد كه
پژوهشگران معتقدند این سطح از ورزشها میبایستی بیشتر مورد توجه
دولت مردان قرار گیرد .بر اساس مدل سلسله مراتبی ،ورزش تعلیم و
تربیتی (آموزشی) ،در سطح بسیار گسترده انجام میشود ،پس از آن
عالقهمندان به سمت ورزش همگانی رهنمون میشوند .از این طریق،
افراد با استعداد به سمت ورزش قهرمانی و افراد نخبه به ورزش حرفهاي
صعود خواهند كرد .ورزش آموزشی و ورزش همگانی ،بهعنوان پشتوانه
براي ورزش قهرمانی و حرفهاي به شمار میآیند .عکس این رابطه بین
چهار ورزش یاد شده در سطوح ساختار برقرار نیست (مول.)6113 ،6
مخالفان حرفهايگرایی ورزش قهرمانی ادعا میكنند كه روند حرفهاي
شدن ورزش ،رابطه و پیوستگی آن را با ورزش همگانی مختل میسازد.
بیم آن میرود كه توجه بیش از حد به تعدادي از ورزشها سبب شود
تا ورزشکاران به بازیگران صنعت نمایش ورزش بدل شوند .این روند به
آرمانهاي ورزش لطمه میزند .در نتیجه بسیاري از ورزشکاران كه
مهارت كمتري دارند شانس پیوستن به این جریان حرفهايگرایی را
ندارند و از صحنه به دور رانده میشوند .بدین ترتیب ،از شمار افرادي
كه میتوانستند در فعالیتهاي ورزشی شركت كنند ،كاسته خواهد شد
و در حالت خوشبینانه ،آنها به تماشاچی بدل میشوند (ایگر.)6103 ،3

مول و همکاران در پژوهشی ساختار ورزش را به صورت یک مدل
معروف كه نمایانگر شروع و رشد ورزش تا سطح حرفهاي و نخبگان
است ،ترسیم نمودهاند .در این نمودار بر اهمیت و ضرورت آموزش
ورزش در سطح اول تأكید و آن را زیربنایی براي گسترش ورزش
همگانی و توسعه ورزش قهرمانی و حرفهاي میدانند .در سطح بعد
ورزش بهعنوان یک ضرورت در امر سالمت جسمی و روحی معرفی
میگردد كه عموم مردم باید آن را انجام دهند ،و در سطوح بعدي ورزش
قهرمانی و حرفهاي بهعنوان یک پدیده در ابعاد اقتصادي ،سیاسی و
اجتماعی مورد بحث قرار میگیرد (مول و همکاران .)6113 ،با توجه به
موارد ذكر شده براي یک برنامهریزي منظم و اصولی در ورزش یک
كشور باید به تمامی ابعاد ورزش توجه و روي آنها تمركز شود .براي
توسعه ورزش در یک جامعه زیر بناي ساختار ورزش را باید ورزش
آموزشی و تعلیمی تشکیل دهد .ورزش آموزشی باعث رشد همه جانبه
در ابعاد جسمانی ،روانی ،فکري ،اجتماعی ،عاطفی و اخالقی افراد شده
و از اهداف عمده تربیتبدنی میباشد .با توجه به ویژگیهاي خاص
دوران نوجوانی و جوانی ،الگوهاي آموزش ورزش تعلیم و تربیتی باید
بهطور شایسته مورد توجه قرار گیرد .این آموزش باید از طریق
فرآیندهاي رسمی تعلیم و تربیت و آموزش تربیتبدنی ،تندرستی،
ورزش و تفریحات سالم در مدارس و دانشگاهها صورت پذیرد (طرح
جامع ورزش كشور .)0360 ،با رشد میزان آموزش افراد در ورزش و
فعالیتهاي بدنی فرهنگ جامعه بهسوي تحرک و فعالیتهاي بدنی
رفته و افراد در زمان اوقات فراغت خود از فعالیتهاي بیتحرک و ایستا
بهسوي فعالیتهاي بدنی هدایت میشوند .این بخش از ساختار ورزش
كه در قسمت دوم مدل سلسله مراتبی ورزش قرار میگیرد بهعنوان
ورزش همگانی و تفریحی نامیده میشود .امروزه تفریح و چگونگی
گذراندن اوقات فراغت وسیلهاي مؤثر براي پرورش قواي فکري ،جسمی
و اخالقی افراد است و عاملی براي جلوگیري از كجرويهاي اجتماعی
به شمار میآید .اوقات فراغت حساسترین ،ارزشمندترین و پربارترین
اوقات زندگی آدمی است .این اوقات مانند شمشیر دو لبهاي است كه
یک لبه آن میتواند زمینهساز خالقیت و هنرآرایی و لبه دیگر آن عاملی
در جهت گرایش به بزهکاري و آسیبهاي اجتماعی باشد (علیزاده،
 .)0363بعد گذر از ورزش آموزشی و همگانی در رأس هرم ورزش
قهرمانی و حرفه اي قرار دارد .از شواهد موجود چنین بر میآید كه
بهطور كلی دولتها خواسته یا ناخواسته به دنبال گسترش ورزش
قهرمانی هستند؛ یکی از دالیل توجه دولتها به ورزش قهرمانی درآمد
مالی آن است .صرفنظر از محیط درونی یک كشور و نظام آن ،جاذبه-
هاي ورزش قهرمانی ،بازاریابی و جذب تماشاچیان باعث میشود كه
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این ورزش مورد توجه بیشتر سازمانها و ارگانهاي مختلف دولتی قرار
گیرد (گیرگینو.)6113 ،0
غفوري و همکاران در پژوهشی با عنوان مطالعه انواع ورزشهاي
همگانی و تفریحات مطلوب جامعه و ارائه مدل براي برنامهریزيهاي
آینده ،میزان توجه و اولویت بخشهاي ورزش از دیدگاه مردم را عامل
بسیار مهمی میدانند كه بر اساس یافتههاي آنها مردم اولویت بیشتري
براي ورزش همگانی و تفریحی و ورزش مدارس و دانشگاهها (ورزش
آموزشی) قائل شدند و اولویت كمتري را به ورزش قهرمانی و ورزش
حرفهاي اختصاص دادند .از این رو به این نیاز اساسی مردم بایستی
توجه گردد .اگرچه در حال حاضر بودجههاي كالنی به سمت ورزش
قهرمانی و حرفهاي در كشور سرازیر میشود ،اما مردم این امر را نمی-
پسندند و ترجیح میدهند بودجههاي ورزشی بیشتر به مصارف عمومی
برسند .در این زمینه شواهد زیادي وجود دارد (غفوري و همکاران،
 .)0363همچنین كالته ( )0393در پژوهش خود در ارتباط با مدل تأثیر
ابعاد فعالیتهاي رسانههاي جمعی بر گرایش به ورزش همگانی نشان
داد كه نقش فرهنگسازي در توسعه ورزش همگانی تأثیر دارد ،اما
رسانههاي ورزشی هنوز در توسعه ورزش تأثیر بهسزایی از خود نشان
ندادهاند.
با توجه به اهمیتهاي ذكر شده در مورد هر یک از ابعاد ذكر شده در
ورزش و میزان و جایگاه هریک از آنها در ساختار سلسله مراتبی
ورزش ،ضرورت پژوهشی در این زمینه احساس میشود ،كه با بررسی
دقیق آنها میتوان نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و تهدیدها را در حوزه
ورزش دانشگاهها شناسایی و در جهت توسعه ساختار ورزش دانشجویی
بهكار بست .این پژوهش در جهت تحلیل سوات و جایگاه واقعی هریک
از ورزشهاي ذكر شده در دانشگاههاي كشور است تا بتوان میزان
تأثیرگذاري آنها بر یکدیگر را مشخص و دور نماي برنامهها و
سیاستگذاريهاي راهبردي ورزش دانشجویی را در كشور تسهیل كرد.
بر این اساس در این پژوهش ما در پی تجزیه و تحلیل ورزش آموزشی
و همگانی دانشگاه آزاد اسالمی با رویکرد نشر یافتهها و ارائه كاربرد
میباشیم تا با تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،و بررسی فرصتها و تهدیدهاي
محیطی ،در ورزش آموزشی ،همگانی ،الگوي مناسبی در جهت توسعه
ورزش دانشگاه آزاد اسالمی ارائه گردد و دستاندركاران را در برنامه-
ریزيهاي بلندمدت و راهبردي در خصوص تمام جنبههاي ورزش
دانشگاه آزاد اسالمی یاري دهد.
روششناسی پژوهش
روش این پژوهش ،توصیفی -پیمایشی میباشد .این پژوهش از نظر
هدف كاربردي است .این نوع مطالعات از نوع تحلیل محیطی (از
زیرشاخههاي مطالعات استراتژیک) است كه در آن به تحلیل محیط
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درونی و بیرونی شامل شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدهاي
ورزش آموزشی و ورزش همگانی میپردازد .نحوه جمعآوري دادهها به
شیوه میدانی است .در این پژوهش براي جمعآوري دادهها از مطالعات
كتابخانهاي ،روش دلفی و در نهایت از پرسشنامه محققساخته استفاده
گردید .بدین ترتیب ابتدا به روش كتابخانهاي اطالعات در این حوزهها
گردآوري شد ،سپس از روش دلفی در جهت تدوین و جمعبندي
پرسشنامه استفاد شد .در این پژوهش براي بررسی قابلیت روایی
محتوایی و صوري پرسشنامه از  03نفر از متخصصین استفاد و بعد
از اعمال پیشنهادات اصالحی و تغییرات ضروري ،مورد استفاده قرار
گرفت .براي اندازهگیري پایایی پرسشنامه از طریق آلفاي كرونباخ در
سطح  1/13از  63نمونه آماري استفاده شد كه پایایی در پرسشنامه
ورزش آموزشی  1/66در پرسشنامه ورزش همگانی  1/63بهدست آمد.
جامعه آماري این پژوهش متشکل از اساتید مدیریت ورزش و مدیران
و كارشناسان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی كشور بود كه با برآورد
انجام شده در مجموع  331نفر (هیئت علمی مدیریت ورزش؛  631نفر
مدیران و كارشناسان ورزشی  )311را تشکیل میدادند .در این پژوهش
از جدول مورگان به تخمین تعداد افراد جامعه پرداخته شد كه تعداد 663
نفر بهدست آمد .براي تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی جهت
بررسی وضعیت پارامترهاي جامعه آماري ،از آزمون كلموگروف
اسمیرنف جهت محاسبه توزیع نرمال بودن دادهها ،آزمون تجزیه و
تحلیل واریانس فریدمن براي اولویت و رتبهبندي و آزمون یو مان ویتنی
جهت مقایسه نظرات گروههاي مختلف نمونههاي پژوهش استفاده
گردید .تمامی تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرمافزار  SPSSانجام
گردید.
یافتههای پژوهش
یافتههاي جمعیتشناختی این پژوهش بهطور كلی نشان میدهد نیمی
از نمونههاي پژوهش را كارشناسان خبره و مابقی آن را اعضاي هیئت
علمی و مدیران تشکیل میدهند ،اكثریت نمونههاي پژوهش را مردان
تشکیل میدهند و در نهایت میانگین سنی آنان در حدود  33سال است.
همچنین سطح معناداري آزمون كلموگروف اسمیرنف نشان میداد
توزیع دادهها در متغیرهاي ورزش آموزشی و همگانی طبیعی نمیباشد
و در نتیجه داراي پیشفرضهاي الزم جهت استفاده از آزمونهاي
پارامتریک نمیباشند.
در جدول یک تفاوت رتبه و وزندهی در ساختار ورزش آموزشی
دانشگاه آزاد كشور (قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید) مالحظه میگردد كه
با توجه به سطح معناداري  1/13تفاوت معنادار مشاهده شده است.
سطح میانگینها نشان میدهد نقاط ضعف ورزش آموزشی نسبت به
نقاط قوت باالتر و از طرفی فرصتها وضعیت بهتري نسبت به
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تهدیدهاي ورزش آموزشی دانشگاه داشتهاند و در نتیجه این راهبردها،
براساس تجزیه و تحلیل مدل سوات ،در موقعیت استراتژي

محافظهكارانه ( )WOقرار میگیرند (موقعیت در شکل یک مالحظه
میگردد).

جدول  -6نتایج آزمون رتبهاي فریدمن در تحلیل سوات ورزش آموزشی دانشگاه آزاد كشور

تحلیل سوات
نقاط قوت
نقاط ضعف
فرصتها
تهدیدها

ورزش
آموزشی

میانگین رتبهها
(وزندهی)
6/43
6/36
6/71
6/33

در جدول شماره دو مشاهده میگردد وجود عالقه در دانشجویان به
مقوله ورزش و تربیت بدنی ،سابقه طوالنی ورزش و تربیت بدنی در
دانشگاه آزاد اسالمی كشور و وجود معاونت ورزش در سطح دانشگاه
آزاد اسالمی از مهمترین قوتها و همچنین ناكافی بودن نیروي

توزیع خیدو

1/939

درجه
آزادي

3

سطح معناداري

1/13

متخصص تربیت بدنی ،ضعف در سیاستگذاري و برنامهریزي كالن
براي ورزش آموزشی و عدم ارتباط مؤثر با مراكز ورزش آموزشی دنیا از
مهمترین ضعفهاي ورزش آموزشی دانشگاه آزاد كشور میباشد.

جدول  -4میانگین رتبهها در آزمون فریدمن (قوتها و ضعفهاي ورزش آموزشی دانشگاه آزاد)

عوامل
درونی

قوتها

ضعفها

كد
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10

قوتها و ضعفهاي ورزش آموزشی دانشگاه آزاد
(به ترتیب اولویت و رتبه)
وجود عالقه در دانشجویان به مقوله ورزش و تربیت بدنی
سابقه طوالنی ورزش و تربیت بدنی در دانشگاه آزاد اسالمی كشور
وجود معاونت یا مدیریت كل ورزش در سطح دانشگاه آزاد اسالمی
عالقهمندي مدیران و كارشناسان براي توسعه ورزش آموزشی در دانشگاه آزاد
وجود انجمنهاي ورزشی در دانشگاه آزاد اسالمی كشور
وجود فدراسیون ورزش دانشگاهی در كشور
وجود رسانههاي نوشتاري در دانشگاه آزاد اسالمی
ناكافی بودن نیروي متخصص تربیت بدنی در حوزه دانشگاه
ضعف در سیاستگذاري و برنامهریزي كالن براي ورزش آموزشی
عدم ارتباط مؤثر با مراكز ورزش آموزشی دنیا
استفاده نامناسب و برنامهریزي نشده از زمان ساعت تربیت بدنی
كمبود تحقیق و پژوهش در حیطههاي مختلف و مرتبط با ورزش آموزشی دانشگاه
ضعف در تدوین برنامه درسی تربیت بدنی دانشگاهها
نگرش نادرست و دید فرعی به ورزش دانشگاهها
كمبود تجهیزات و فضاي آموزشی براي ورزش دانشگاه آزاد اسالمی كشور
كمبود سرانه ورزشی دانشجویان دانشگاه آزاد
فقدان وجود كتاب درسی براي درس و كالس تربیت بدنی دانشجویان

جدول شماره سه نشان میدهد جوان بودن جمعیت كشور و تعداد زیاد
دانشجویان بهعنوان نیروهاي بالقوه ،رویکرد علمی و آموزشی به تربیت
بدنی دانشگاه در سالهاي اخیر و افزایش فارغالتحصیالن رشتههاي
تربیت بدنی از مهمترین فرصتها و زندگی غیرفعال و ماشینی امروز

میانگین رتبهها
(وزندهی)
3/36
3/04
4/44
4/11
3/03
6/96
6/76
7/46
7/16
3/61
3/06
3/16
3/36
3/63
4/96
3/61
6/34

دانشجویان ،عدم توجه كافی به اهمیت بنیادین ورزش و تربیت بدنی
دانشگاهها در برنامه ملی و فقدان راهبردها و سیاستهاي متمركز و
روشن در مورد ورزش آموزشی دانشگاه آزاد كشور از مهمترین تهدید-
هاي ورزش آموزشی دانشگاه آزاد كشور است.

مطالعه ورزش آموزشی و همگانی دانشگاهها به روش تحلیل سوات با رویکرد نشر یافتهها و ارائه کاربرد
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جدول  -3میانگین رتبهها در آزمون فریدمن (فرصتها و تهدیدهاي ورزش آموزشی دانشگاه آزاد)

عوامل
بیرونی

فرصتها

تهدیدها

كد
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

فرصتها و تهدیدهاي ورزش آموزشی دانشگاه آزاد
(به ترتیب اولویت و رتبه)
جوان بودن جمعیت كشور و تعداد زیاد دانشجویان بهعنوان نیروهاي بالقوه
رویکرد علمی و آموزشی به تربیت بدنی دانشگاه در سالهاي اخیر
افزایش فارغالتحصیالن رشتهها و گرایشهاي علوم ورزشی
بیهزینه بودن ورزش و تربیت بدنی براي دانشجویان دانشگاه آزاد
توجه بیشتر مسئولین و مدیران دانشگاه به امر تربیت بدنی و ورزش
توسعه و بهبود نسبی فناوري آموزشی در حوزههاي ورزش آموزشی دانشگاه
تأكید تعالیم مذهبی بهعنوان امري آموزشی به مقوله ورزش
افزایش زندگی غیرفعال و ماشینی امروز دانشجویان
عدم توجه كافی به اهمیت بنیادین ورزش و تربیت بدنی دانشگاهها در برنامه ملی
فقدان راهبردها و سیاستهاي متمركز و روشن در مورد ورزش آموزشی دانشگاه
نامتناسب بودن سهم بودجه و اعتبارات در بخش ورزش آموزشی از كل بودجه ورزش كشور
عدم تمکن مالی و اقتصاد نامناسب جامعه براي هزینههاي ورزش آموزشی
بیتوجهی و كمكاري رسانهها در آموزش ورزش به جامعه
كاهش سرانه فضاي آموزشی ورزش كشور
عدم ثبات رویه در مدیریت مدیران ورزش در واحدهاي دانشگاه آزاد كشور
عدم توجه برخی تصمیمگیران به سهم پایهاي تربیت بدنی در ورزش دانشگاهها

در جدول چهار تفاوت رتبه و وزندهی در ساختار ورزش همگانی
دانشگاه آزاد كشور (قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدید) مالحظه میگردد
كه با توجه به سطح معناداري  1/14تفاوت معنادار مشاهده گردید.
سطح میانگینها نشان میدهد نقاط قوت ورزش همگانی نسبت به
نقاط ضعف باالتر و همچنین فرصتها وضعیت مناسبتري نسبت به

میانگین رتبهها
(وزندهی)
3/34
4/31
3/96
3/93
3/34
3/34
3/14
3/33
3/74
3/36
3/04
4/96
4/46
4/46
4/06
4/14

تهدیدهاي ورزش همگانی دانشگاه آزاد داشتهاند و در نتیجه این
راهبردها ،براساس تجزیه و تحلیل مدل سوات ،در موقعیت استراتژي
راهبرد تهاجمی ( )SOقرار میگیرند( .موقعیت در شکل یک مالحظه
میگردد).

جدول  -2نتایج آزمون رتبهاي فریدمن در تحلیل سوات ورزش همگانی دانشگاه آزاد كشور

تحلیل سوات

ورزش
همگانی

نقاط قوت
نقاط ضعف
فرصتها
تهدیدها

میانگین رتبهها
(وزندهی)
6/33
6/63
6/96
6/01

در جدول شماره پنج مالحظه میگردد اعتقاد دانشجویان به اثرات مثبت
ورزش همگانی در شادابی و سالمت ،اجراي برنامههاي ورزشی
(همگانی) جهت اساتید و كاركنان دانشگاهها و وجود مریبان
تحصیلكرده و متخصص از مهمترین قوتهاي ورزش همگانی و

توزیع
خیدو
7/411

درجه
آزادي
3

سطح
معناداري
1/14

فقدان برنامههاي مدون براي تشویق و ترغیب دانشجویان به ورزش
همگانی ،عدم مشاركت دانشجویان و دانشگاهیان در برنامههاي ورزشی
در دانشگاههاي آزاد و عدم وجود انجمن ورزش همگانی در دانشگاهها
از مهمترین ضعفهاي ورزش همگانی دانشگاه آزاد كشور است.
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جدول  -5میانگین رتبهها در آزمون فریدمن (قوتها و ضعفهاي ورزش همگانی دانشگاه آزاد)

عوامل
درونی

كد

قوتها

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
W1

قوتها و ضعفهاي ورزش همگانی دانشگاه آزاد
(به ترتیب اولویت و رتبه)
اعتقاد دانشجویان به اثرات مثبت ورزش همگانی در شادابی و سالمت
اجراي برنامههاي ورزشی (همگانی) جهت اساتید و كاركنان دانشگاهها
وجود مربیان تحصیلكرده و متخصص براي ورزش همگانی در دانشگاههاي آزاد
توجه مسئولین ورزشی دانشگاهها به ورزش همگانی
افزایش فرهنگ ورزش همگانی در سطح دانشجویان دانشگاهها
تخصیص بودجه مجزا براي ورزش همگانی در برنامهریزي سالیانه توسط متولیان دانشگاه
در دسترس بودن اماكن ورزشی براي دانشجویان
عالقه دانشجویان به پرداختن ورزش همگانی
امکان استفاده از فضاي مجازي جهت خبررسانی برنامههاي ورزشی به دانشجویان
استفاده مناسب از خوابگاهها جهت ترویج ورزش همگانی در دانشگاههاي آزاد
فقدان برنامههاي مدون براي تشویق و ترغیب دانشجویان به ورزش همگانی

میانگین رتبهها
(وزندهی)
7/34
3/16
3/91
3/36
3/31
3/46
3/64
4/36
4/31
4/33
3/46

W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8

عدم مشاركت دانشجویان و دانشگاهیان در برنامههاي ورزشی در دانشگاههاي آزاد
عدم وجود انجمن ورزش همگانی در دانشگاهها
عدم توجه به ورزش همگانی كارمندان در دانشگاهها
كم توجهی به ورزش همگانی در فضاي خوابگاهی در دانشگاههاي آزاد
عدم وجود ایستگاههاي ورزش صبحگاهی در فضاها و اماكن ورزشی دانشگاهها
برنامهریزيهاي كوتاه و مقطعی در ورزش همگانی دانشگاهها
تغییر ساختار محیط دانشگاهها و بالطبع تخریب فضاي قابل استفاده براي ورزش همگانی

3/31
3/13
4/36
4/16
4/16
4/11
3/73

ضعفها

جدول شماره شش نشان میدهد نقش ورزش در سالمتی جوانان و
دانشجویان ،به صرفه بودن ورزش همگانی و رشد آگاهی و دانش جامعه
دانشگاهی نسبت به ورزش از مهمترین فرصتها و توجه بیشتر به
ورزش قهرمانی نسبت به ورزش همگانی در سطح دانشگاههاي آزاد،

عدم توجه كافی به سالمت بهعنوان یک هدف و شاخص اصلی در
برنامههاي دانشگاهها و موانع فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دختر در
ورزش همگانی از مهمترین تهدیدهاي ورزش همگانی دانشگاه آزاد
كشور است.

جدول  -1میانگین رتبهها در آزمون فریدمن (فرصتها و تهدیدهاي ورزش همگانی دانشگاه آزاد)

عوامل
بیرونی

فرصتها

كد
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
T1

فرصتها و تهدیدهاي ورزش همگانی دانشگاه آزاد
(به ترتیب اولویت و رتبه)
نقش ورزش در سالمتی جوانان و دانشجویان دانشگاهها
به صرفه بودن هزینه مالی ،مشاركت در ورزش همگانی در مقایسه با سایر ورزشها
رشد آگاهی و دانش جامعه دانشگاهی نسبت به ورزش
وجود فضاهاي طبیعی یا شرایط جوي مناسب در محیط دانشگاههاي آزاد كشور
مشاركت دانشجویان در ورزش همگانی
تأكید و پشتیبانی وزارت علوم تحقیقات و فناوي بر ورزش همگانی دانشجویان
وجود فدراسیون ورزش همگانی و ایجاد ارتباط این بخش با ورزش دانشجویی
استقرار قشري از دانشجویان در خوابگاههاي دانشجویی
توجه بیشتر مدیران به ورزش قهرمانی نسبت به ورزش همگانی در دانشگاه آزاد

میانگین رتبهها
(وزندهی)
3/46
3/34
3/33
3/43
3/14
4/36
3/93
3/46
7/04

مطالعه ورزش آموزشی و همگانی دانشگاهها به روش تحلیل سوات با رویکرد نشر یافتهها و ارائه کاربرد

T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

تهدیدها

عدم توجه كافی به سالمت بهعنوان یک هدف و شاخص اصلی در برنامههاي دانشگاه
همگانی ورزش در دانشجویان دختر اجتماعی و فرهنگی موانع
تغییر روش زندگی قشر تحصیلكرده (رواج زندگی غیر فعال)
سهم پایین رادیو تلویزیون در ترویج ورزش همگانی نسبت به ورزش قهرمانی
تأثیر افزایش نرخ اعتیاد بر پرداختن به ورزش همگانی در دانشگاهها
افزایش قیمت تجهیزات و لوازم ورزشی مورد نیاز دانشجویان
كافی نبودن اعتبارات عمرانی و جاري تخصیص یافته به ورزش دانشگاهها
قابل لمس نبودن نتایج گسترش ورزش همگانی در كوتاه مدت براي دانشجویان
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3/03
3/36
3/46
3/36
4/61
4/11
3/76
3/31

عوامل داخلی

عوامل
خارجی
فرصت

تهدید

قوت

ضعف

SO
راهبرد تهاجمی

WO
راهبرد محافظهكارانه

ورزش
همگانی

ورزش آموزشی

ST

WT

راهبرد رقابتی

راهبرد تدافعی

شکل  -6موقعیت راهبردي (ماتریس عوامل داخلی و خارجی) ساختار ورزش آموزشی و همگانی دانشگاه آزاد كشور

همانطور كه در جدول شماره هفت دیده میشود سطح معناداري
بهدست آمده در هر دو آزمون بیشتر از  1/13است .در نتیجه فرض
صفر تأیید و تفاوتی بین نقطه نظرات مدیران ورزشی و اعضاي هیئت

علمی دانشگاهها دیده نمیشود و در نتیجه نشان میدهد هر دو گروه
در مورد تحلیل ورزش آموزشی و همگانی دانشگاه آزاد اسالمی اتفاق
نظر دارند.

جدول  -1نتایج آزمون یومان ویتنی و مقایسه تفاوت نظرات مدیران و اعضاي هیئت علمی در مورد تحلیل ورزش آموزشی و همگانی دانشگاه آزاد اسالمی

متغیر
ورزش آموزشی
ورزش همگانی

آماره یو مان ویتنی
394/311
364/311

z
-1/903
-0/137

سطح معناداري
1/331
1/691

نتیجه
تفاوت معنادار نیست
تفاوت معنادار نیست
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بحث و نتیجهگیری
یافتههاي این پژوهش نشان میداد وجود عالقه در دانشجویان
به مقوله ورزش و تربیت بدنی ،سابقه طوالنی ورزش و تربیت
بدنی در دانشگاه آزاد اسالمی كشور ،وجود معاونت ورزش در
سطح دانشگاه آزاد اسالمی و عالقهمندي مدیران و كارشناسان
براي توسعه ورزش آموزشی در دانشگاه آزاد از مهمترین قوت-
هاي ورزش آموزشی دانشگاه آزاد كشور است .نتایج این پژوهش
در ارتباط با عالقه به ورزش در دانشجویان ،با نتایج رحیم ()0369
كه عوامل رونق ورزش آموزشی را وجود فدراسیون مدارس و
عالقه زیاد دانشآموزان به ورزش در مدارس عنوان نموده بود،
همخوانی دارد .در ارتباط با عالقه و انگیزه دانشآموزان ،تئودور0
( )6104نشان داد كه ورزش پرورشی یکی از بهترین شیوهها
براي ایجاد مؤلفههاي انگیزشی براي ورزش در افراد میباشد و
موجب ایجاد نتایج مطلوب میگردد.
از مهمترین ضعفهاي ورزش آموزشی دانشگاه آزاد كشور
میتوان به؛ ناكافی بودن نیروي متخصص تربیت بدنی در حوزه
دانشگاه ،ضعف در سیاست گذاري و برنامهریزي كالن براي
ورزش آموزشی ،عدم ارتباط مؤثر با مراكز ورزش آموزشی دنیا و
استفاده نامناسب و برنامهریزي نشده از زمان ساعت تربیت بدنی
اشاره كرد .در ارتباط با نیروي انسانی متخصص ،به عقیده
دانشمندان مدیریت ،نیروي انسانی متخصص و ماهر بهعنوان
مهمترین ركن و عامل توسعه در آن سازمان میباشند (الوانی،
 .)0363همچنین نادري نسب و همکاران )0391( ،در رابطه با
مقولههاي مدیریتی در ورزش عنوان نمودهاند امروزه كشورها در
فرایند برنامهریزي و تدوین و اجراي راهبردها ،خود را محک
میزنند و با استفاده از شاخصها و معیارهاي واقعی ،خودساخته
و استاندارد ،كشور خود را با دیگر كشورها مقایسه میكنند و
برنامهریزيهاي راهبردي خود را بر مبناي رسیدن از وضعیت
موجود به وضعیت مطلوب كه با شاخصها و معیارها مشخصاند،
جهتدهی میكنند .در رابطه با این بحث میتوان عنوان كرد با
توجه به اهمیت مؤلفههاي مدیریتی از قبیل برنامهریزي ،راهبرد
و نگرشهاي مدیریتی و با اصالح و بهبود آنها در مدیریت
ورزش كشور بسیاري از ضعفها در رابطه با ورزش آموزشی در
كشور اصالح و میتواند به نقاط قوت براي این بخش تبدیل
گردد.

دو مورد از مهمترین فرصتهاي شناخته شده در ورزش
آموزشی كشور جوان بودن جمعیت كشور و تعداد زیاد دانشجویان
بهعنوان نیروهاي بالقوه است كه این دو مورد با هم میتوانند
ورزش آموزشی را توسعه دهند .بدین معنا كه افراد در یک محیط
پرورشی مناسب و در سنین جوانی و نوجوانی میتوانند از بهترین
آمادگی و پتانسیل براي آموزش قرار بگیرند ،بر همین مبنا و هم
راستا با نتایج این تحقیق مظفري ( )0366عنوان داشته است كه
بهترین یادگیري و اجراي حركات اصلی و بنیادي و مهارتهاي
حركتی در رده نوجوانی انجام گرفته و توسعه و گسترش مییابد،
بهطور مثال كشور استرالیا قبل از المپیک سیدنی توجه بیشتري
به ورزش پایه در مدارس داشته است .و همچنین حسین پور
( )0390در این مورد بیان داشته است كه اجراي مطلوب
طرحهاي آموزش و پرورش در مدارس و كیفیت و كمیت اجراي
این طرحها در مدارس ،اثر مثبتی در بهبود الگوهاي بعدي زندگی
دانشآموزان ،یعنی ارتقاي سالمتی و رشد جسمانی و روانی و
اجتماعی دارد.
همچنین یافتههاي این تحقیق نشان میداد ،زندگی غیر فعال
و ماشینی امروز دانشجویان ،عدم توجه كافی به اهمیت بنیادین
ورزش و تربیت بدنی دانشگاهها در برنامه ملی و فقدان راهبردها
و سیاستهاي متمركز و روشن در مورد ورزش آموزشی دانشگاه
آزاد از مهمترین تهدیدهاي ورزش آموزشی دانشگاه آزاد كشور
میباشد .زندگی غیر فعال از تهدید مهم ورزش آموزشی دانشگاه
آزاد است همانطور كه كیت 6و همکاران ( )6103در این رابطه
برنامههاي ورزش در مدارس و دانشگاهها را ضمن كسب
مزیتهاي سالمتی از قبیل آمادگی جسمانی و جلوگیري از چاقی
میداند .از دیگر تهدیدهاي مهم شناخته شده در بحث ورزش
آموزشی كشور میتوان به عدم توجه برخی تصمیمگیران به
سهم پایهاي تربیت بدنی در ورزش مدارس و عدم توجه كافی به
اهمیت بنیادین ورزش و تربیت بدنی دانشگاهها در برنامه ملی
اشاره كرد .این موارد شامل بیتوجهی و بیبرنامگی در ورزش
دانشگاه و مدارس است كه غفلت از آن میتواند نتایج ناامید
كنندهاي براي ورزش بهوجود بیاورد ،چرا كه در سرتاسر دنیا از
ورزش مدارس و دانشگاه در جهت استعدادیابی و پرورش
ورزشکاران و بهعنوان پایه و زیربناي ورزش قهرمانی و حرفهاي
استفاده میشود و از طرفی با برنامههاي ورزش در مدارس و

مطالعه ورزش آموزشی و همگانی دانشگاهها به روش تحلیل سوات با …

دانشگاهها سطح آمادگی جسمانی ،روانی و اجتماعی آنها توسعه
مییابد (سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.)0390 ،
از طرفی در زمینه ورزش همگانی مشاهده گردید اعتقاد
دانشجویان به اثرات مثبت ورزش همگانی در شادابی و سالمت،
اجراي برنامههاي ورزشی (همگانی) جهت اساتید و كاركنان
دانشگاهها ،وجود مربیان تحصیلكرده و متخصص و توجه
مسئولین ورزشی دانشگاهها به ورزش همگانی از مهمترین قوت-
هاي ورزش همگانی دانشگاه آزاد كشور است .ورزش همگانی
با توجه به حجم مخاطب و حساسیتهاي ویژهاي كه بهعنوان
یک عامل اساسی در تأمین سالمتی و افزایش كیفیت زندگی
افراد جامعه دارد میتواند بهعنوان یک نقطه قوت مهم در
دانشگاه اطالق گردد .غفوري ( )0366همسو با نتایج این
پژوهش عنوان داشت ،سطح سالمت جامعه به ورزش همگانی
مرتبط است و گروههاي اجتماعی و سنی میتوانند در آن شركت
كنند و دولتها نیز میكوشند با انواع وسایل تبلیغی و ارتباط
جمعی در این زمینه گام بردارند .از دیگر قوتهاي ورزش
همگانی وجود مربیان و متخصصان در این زمینه است .همسو با
نتایج این پژوهش گولد 0و همکاران ( )6113در تحقیقی جهت
تعیین عوامل مؤثر بر اجراي ورزشکاران نتیجهگیري كردند كه
مربیان از مهمترین عوامل اصلی موفقیت هستند .نقش مربیان
در توسعه و گرایش مردم به ورزش محرز میباشد و مربیگري
باید بهعنوان یک شغل در جامعه تثبیت شود.
یافتههاي این تحقیق نشان میداد از نقاط ضعف ورزش
همگانی؛ فقدان برنامههاي مدون براي تشویق و ترغیب
دانشجویان به ورزش همگانی ،عدم وجود انجمن ورزش همگانی
و فقدان برنامههاي مدون براي تشویق و ترغیب مردم به ورزش
همگانی است .نتایج از ضعف در برنامهریزي در زمینه ورزش
همگانی حکایت میكند .بدون برنامهریزي مناسب ،مدیریت
سازمان فقط به مسائل آنی میپردازد و از توجه به نیازهاي آینده
ناتوان میشود در نتیجه ،تمایل به انجام فعالیتهاي اتفاقی و
تصادفی افزایش مییاید .از جمله مزایاي برنامهریزي در ورزش
كسب نتایج مورد نظر ،اعمال كنترل بیشتر روي آینده و سرنوشت
سازمان ،پذیرش روشی منظم براي ایجاد تغییر و كاهش مقاومت
در برابر آن ،بهبود عملکرد مالی و استفاده كارآمد از منابع سازمان،
افزایش آگاهی درباره محیط عملیاتی سازمان ،بهبود كنترل
سازمانی و بهبود كار تیمی و گروهی در سازمانهاي ورزشی است
(كمیسیون ورزش استرالیا .)6117 ،غفوري و همکاران ()0363
در ارتباط با عدم توجه به فعالیتهاي همگانی در مدارس و
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دانشگاهها نشان دادهاند مردم ایران اولویت بیشتري را براي
ورزش همگانی و تفریحی و ورزش مدارس و دانشگاهها (كه با
یکدیگر قرابت دارند) قائل شدند و اولویت كمتري را به ورزش
قهرمانی و ورزش حرفهاي اختصاص دادهاند.
از مهمترین فرصتهاي شناخته شده در این پژوهش ،نقش
ورزش در سالمتی جوانان و دانشجویان دانشگاهها میباشد كه
این نتایج با یافتههاي پژوهش شعبانی ( )0391و غفرانی ()0366
در رابطه با نقش سالمتی ورزش همگانی در بین جامعه همخوانی
دارد .آمار نامه سالمت و بیماري در ایران ( )0363نشان میدهد
كه  40/63درصد علل مرگ و میر در ایران مربوط به پنج بیماري
است ،كه دست كم سه دسته از این بیماريها در اثر كم تحركی
حادث میشود .همچنین گزارش كمیسیون ورزش استرالیا6
( )6117نشان میدهد كه به ازاي فعال شدن یک درصد از
جمیعت این كشور ،ساالنه از  066مرگ ناشی از بیماريهاي
مربوط به كم تحركی جلوگیري میشود .از دیگر فرصتهاي
شناخته شده در این پژوهش به صرفه بودن هزینه مالی ،مشاركت
در ورزش همگانی در مقایسه با سایر ورزشها است .تقوي تکیار
( )0363در پژوهشی با عنوان «بررسی وضعیت اجتماعیـ
اقتصادي و انگیزههاي شركتكنندگان در ورزش همگانی» ،كم
هزینه بودن و تشویق اعضاي خانواده را از دالیل اصلی شركت
در ورزشهاي همگانی عنوان كرد.
یافتههاي این پژوهش نشان میداد ،توجه بیشتر مدیران به
ورزش قهرمانی نسبت به ورزش همگانی در دانشگاه آزاد ،عدم
توجه كافی به سالمت بهعنوان یک هدف و شاخص اصلی در
برنامههاي دانشگاه ،موانع فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دختر
و تغییر روش زندگی قشر تحصیلكرده (رواج زندگی غیر فعال)
از مهمترین تهدیدهاي ورزش همگانی دانشگاه آزاد كشور است.
همسو با نتایج پژوهش در زمینه توجه بیشتر به ورزش قهرمانی
نسبت به ورزش همگانی غفوري ( )0363عنوان داشته است
رسانهها بهطور كلی ترجیح میدهند كه به ترویج و نشر ورزش
قهرمانی بپردازند .همچنین ،بر اساس یافتههاي پژوهش او در
حال حاضر بودجههاي كالنی به سمت ورزش قهرمانی و حرفه
اي در كشور سرازیر میشود ،اما مردم این امر را نمیپسندند و
ترجیح میدهند بودجههاي ورزشی بیشتر به مصارف ورزش
همگانی و تفریحی برسد .از دیگر تهدیدهاي اشاره در این
پژوهش تغییر روش زندگی قشر تحصیلكرده (رواج زندگی غیر
فعال ،تفریح غیرفعال) میباشد .تحوالت تکنولوژیک عالوه بر
تأثیر بر ذوق ،سلیقه و نیاز ارتباطی ،گذراندن اوقات فراغت افراد
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را نیز تحت تأثیر قرار داده است .دو فرآیند رسانهاي شدن و
خانگی شدن ،توصیفكنندۀ گذران بخش عمدهاي از فراغت
جوانان در جوامع مدرن است؛ جوانان فراغت خود را بیش از پیش
در خلوت سپري میكنند و براي سرگرم شدن بهطور فزایندهاي
به رسانههاي جدید متکی هستند .در این ارتباط نتایج
پژوهشهاي متعدد نشان میدهد در بیشتر كشورها نوجوانان و
جوانان بیشتر وقت خود را صرف فعالیتهاي غیر حركتی از قبیل
تماشاي تلویزیون ،ویدئو و بازيهاي رایانهاي میكنند و كمتر به
فعالیتهاي جسمانی منظم میپردازند .از دیگر تهدیدهاي
شناخته این پژوهش مشکالت اقتصادي جامعه و كاهش ساعات
اوقات فراغت به دلیل مشکالت معیشتی مردم میباشد .وضعیت
اقتصادي كشورها نیز میتواند روي شركت شهروندان در فعالیت
هاي ورزشی مؤثر باشد و در كشورهاي در حال توسعه ،مشکالت
اقتصادي و حل آنها از اولویت بیشتري برخوردار است .غفرانی
و همکاران ( )0366در تحقیقی با عنوان «طراحی و تدوین راهبرد
توسعه ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان» مشکالت
اقتصادي و نرخ بیکاري را از موانع اساسی مشاركت مردم در
ورزش همگانی میداند.
در نهایت با توجه به نتایج بهدست آمده در این پژوهش
پیشنهاد میگردد با توجه به موقعیت ورزش آموزشی دانشگاه
كشور راهبردهایی براي به حداقل رساندن زیانهاي ناشی از
تهدیدها و نقاط ضعف استفاده گردد و دانشگاه آزاد اسالمی و
وزارت ورزش و جوانان با كمک وزارت آموزش و پرورش و وزارت
علوم و تحقیقات با تقویت نقاط قوت و كاهش نقاط ضعف براي
رشد این بخش ورزش گام بردارند و پیشنهاد میگردد در جهت
توسعه ورزش آموزشی دانشگاه آزاد كشور مسئولین با افزایش
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سرانه ورزشی دانشجویان ،افزایش سهم بودجه این بخش و
افزایش تجهیزات آموزشی واحدهاي دانشگاهی و به كمک
متخصصین علوم ورزشی گام بردارند .همچنین در ارتباط با
ورزش همگانی دانشگاه آزاد كشور كه داراي نقاط قوت و فرصت
باالتر از ضعف و تهدیدها میباشد ،سازمان دانشگاه آزاد بکوشد
با استفاده از نقاط قوت داخلی از فرصتهاي خارجی حداكثر بهره
برداري را نماید و در این امر معاونت ورزش دانشگاه آزاد با كمک
فدراسیون ورزش همگانی و معاونت ورزش همگانی وزارت
ورزش و جوانان و شهرداريهاي كشور میتوانند پیشرو باشند
و پیشنهاد میگردد با تبلیغات رسانهاي ،افزایش مکانهاي
عمومی ورزش مثل پایگاههاي ورزش صبحگاهی در دانشگاهها،
ایجاد فرصتها براي ورزش دانشجویان دختر ،استفاده از
كارشناسان ورزش و ارتقاء فرهنگ ورزش در دانشگاهها به كمک
ورزش همگانی سبک زندگی دانشجویان از شیوه غیرفعال به
سمت سبک فعال و متحرک تغییر نماید .در نهایت پیشنهاد
میگردد با توسعه بخش آموزشی ورزش در جامعه دانشگاهی،
زمینه همگانی كردن ورزش دانشجویان فراهم گردد و این
میتواند محور توسعه ورزش قهرمانی را در میان جوانان با
استعداد دانشجو مهیا سازد.
سپاسگزاری
با تشکر و قدردانی از معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد
اسالمی واحد رودهن ،كه این مقاله حاصل طرح پژوهشی ،خاتمه
یافته این دانشگاه میباشد و همچنین با تشکر از معاونت ورزش
دانشگاه آزاد جهت همکاري در توزیع و جمعآوري پرسشنامهها
در سطح كشور.
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