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 مقدمه

 اتخاذمند براي نظام یریزي راهبردي تالشبرنامه

سبب است که  اديیهاي بنو انجام فعالیت ماتیتصم

شود و به چگونگی و چرایی اقدامات دهی ماهیت میشکل

 راهبرديریزي . در واقع برنامه)23پردازد (سازمان می

و منظم براي اتخاذ تصمیمات  افتهیتالشی است سازمان

 يهاتیفعال يمهم و انجام اقدامات اساسی که سمت و سو

ها را در چارچوب قانونی شکل سازمان ریک نهاد با دیگ

که  یمعتقد است سازمان 1دراکر زمینه نی. در همدهدیم

ریزي در واقع برنامه، رودبه کجا می يرینداند از چه مس

. امروزه، ستیمتصور آن ن يو هدف و مقصود ردندا

غیرورزشی در  يهاورزشی همانند سازمان يهاسازمان

جهانی قرار دارند و با  و یمعرض تغییر و تحوالت محیط

سازمان  در يزیر. برنامهاندبانیگر همسائل ویژة خود دست ب

 يهاو تالش هاتیتا اهداف همۀ فعال شودیورزشی سبب م

ریزي و نحوة دستیابی به آن اهداف طرح شدهنییگروهی تع

 يمجبورند در راستاها دانشگاه لیدل نیبه هم ).6(د شو

بهره  يزیربرنامه یرقابت از نوع دانیدر م تیکسب موفق

ضمن  کهيطورنگر باشد، بهگرا و آیندهطیکه مح رندیگ

بلندمدت،  یدر افق زمان ،یطیعوامل و تحوالت مح ییشناسا

بر سازمان و نوع تعامل سازمان با آن را مشخص  رشیتأث

 .کند

 نینو است. به هم يامروزه ورزش نمودطور کلی به

و ضرورت  تیبحث اهم گرین دنظراصاحب نیدر ب لیدل

گذاري بلکه سرمایه ست،یمردم مطرح ن يبرا هیورزش و توج

ناپذیر است. با اجتناب یضرورت زمینه نیریزي در او برنامه

افراد، ورزش در  یمختلف ورزش در زندگ راتیبه تأث ینگاه

سپس در قالب  شود،یم انیب یو سرگرم يصورت بازبه بتداا

 یدوران کودک يآید. هرچند رقابت در ابتدادرمی یرقابت

 ةدو انیاما بعد از پا د،گیریبدون قاعده و غیررسمی انجام م

                                                           
1. Drucker 

شرکت در مسابقات  ةزیکه انگ ینوجوان ةو در دور یکودک

نمود  زین یورزش قهرمان شود،یم تیدر افراد تقو یرقابت

 يهاست از ورزشا عبارت یکند. ورزش قهرمانمی دایپ

که ورزشکاران ماهر در آن حضور  ياافتهیو سازمان یترقاب

و ورزش کشور  یبدن تینظام جامع ترب يدارند. سند راهبرد

 »دست آوردن رتبهبه يورزش برا«را  یورزش قهرمان زین

از  یورزش قهرماندر همین زمینه  ).11کرده است ( فیتعر

 تیترین عوامل توسعۀ ورزش در کشور است. موفقمهم

 یکیو المپ یجهان يدادهایکشور در رو کیورزشکاران 

آن کشور در سطح  ۀبه وجه یاعتباربخش سببطور کل به

 یتوسعۀ ورزش قهرمان با این اوصاف ).9( شودیم یجهان

برتر در سطح کشور  يهاموجب مطرح شدن نام دانشگاه

 نیفرآهیروح لیو افتخار دانشگاه از دال ي. سرافرازشودیم

 يامدهایدستاورد و پ رونی. ازاستا انیدانشجو انیدر م

دارد و موجب  ياگسترده ةریدا یتوسعۀ ورزش قهرمان

 یدر سطح ورزش قهرمان انیاستعداد دانشجو ییشکوفا

ها در دانشگاه یاهداف مهم ورزش قهرمان رونیااز .شودیم

در ورزش  انیتعداد دانشجو تیجمع شیعبارت است از افزا

و  یمل مسابقاتو کسب مدال در  تیفیبهبود ک ،یقهرمان

 يهامیو ت گاهیجا يحفظ و ارتقا نیهمچن ،المللیبین

گذشته  يهادر سال نیهمچن ).14( هايبنددانشگاه در رتبه

 یدر ورزش قهرمان تیها توجه خود را به ارزش موفقدانشگاه

را  یورزش يهاتیموارد موفق شتریاند و در بمعطوف کرده

 یرورزشیبه اهداف غ یابیدست يباارزش برا یعنوان منبعبه

از ورزش  تیل مهم حمایاز دال یک. یاندمورد توجه قرار داده

ن است و آ یغاتیتبل يهاو جاذبه یاسیس ۀوزن یقهرمان

 2زویف يهايدر باز ژهیوبه انیالمللی دانشجوبین تیموفق

ها در سطح دانشگاهخود و  ياعتبار و منزلت برا جادیا سبب

 تواندیم ياریعوامل بس قات،ی. براساس تحقشودیم یجهان

ترین آنها باشد که از مهم رگذاریتأث یبر توسعۀ ورزش قهرمان

2. FISU 
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 طیشرا ،ياقتصاد ،یبه عوامل منابع انسان توانیم

و امکانات و  ،یالمللنیو ب یمل يهارقابت ،ییوهوابآ

ورزش قهرمانی  رونیازا ).1( اشاره داشت یورزش التیتسه

سیستم دیگري نیازمند تدوین اهداف کالن،  نیز همانند هر

هاي عملیاتی و راهبردهاست تا ضمن آگاهی از مسیر برنامه

دادن و بیراهه  به هدر ،يحرکت بتواند از هر نوع کار تکرار

رفتن منابع مالی، انسانی، اطالعاتی و فیزیکی خود اجتناب 

 توسطمعموالً  يراهبرد يزیربرنامه زیکند. در کشور ما ن

اختصاص  منظوربهی خصوصی و عموم يهامدیران بخش

. تدوین رودکار میبه شتریمنابع براي دستیابی به عملکرد ب

دارد که از جمله  يشماریراهبرد توسعۀ ورزش فواید ب

باال بردن سطح همبستگی : به موارد زیر اشاره کرد توانیم

 ،مدتیبازپروري و یادگیري طوالنجامعه و سالمت عمومی، 

 یمشخص کردن اهداف درازمدت از ورزش قهرمان

پاسخگویی مناسب به نیازهاي ورزشی مؤسسات  ها،دانشگاه

افزایش  يبرا یطیفراهم کردن شرا ها،دانشگاه و یعلم

راهی براي بسط و  جادیدر ورزش و ا انیمشارکت دانشجو

 ).3( انیهاي دانشجوتوسعۀ مهارت

 تحقیقی هگرفتانجامي هاپژوهشبا توجه به جا که از آن

ورزش کشور تاکنون انجام  ةدر حوز1متا سوات مورددر 

شود و ارائه می 2بر مدل سوات ينگرفته است، مرور

 یبررس کیتکن نیه با استفاده از اگرفتانجام يهاپژوهش

 دنیرس ها درسازمان یپس از ناکام ،یطور کلبه خواهد شد،

 ۀسوات خبرگان عرص لیبه اهداف خود با استفاده از تحل

در  برآمدند، کیتکن نیا يارتقا یدر پ کیاستراتژ تیریمد

و دو تن از  انهیعلوم را اریاستاد 3همین زمینه آگراوال

دانشگاه نوربرت  یبازرگان تیریدر دپارتمان مد يهمکاران و

بر  یمبتن يبا الهام گرفتن از تئور 2012در سال  کایآمر

به  .)15( بار مدل متاسوات را ارائه دادند نیاول يمنبع برا

                                                           
1. META SWOT 
2. SWOT 

راهبرد  ۀوتحلیل اطالعات و ارائمنظور تجزیهبه لیدل نیهم

از مدل  ورزش قهرمانی دانشگاه فردوسی مشهد ۀتوسع

براساس متاسوات مدل  .استفاده شده است متاسوات

بر منابع  یمبتن دگاهید ینوعداخل به خارج و به افتیره

 تیهدا يسازمان برا کی ن،یشکل گرفته است. با توجه به ا

خود  یداخل يهابه منابع و قابلیت یدخود با ردراهب ندیفرا

آمیزي طور موفقیتانتظار دارد به کهیمراجعه کند، درصورت

واقع کند. به يشرویپ ياندهیفزا یبه شکل یخارج طیدر مح

عوامل  ۀنیشیهمواره در مقابل پ یخارج طیمح يجووجست

 يهابه پژوهش ی. با نگاهدهدیم يموجود رو یداخل

به  میطور مستقکه به یقیشود تحقمی خصگذشته، مش

 وجود ندارد. ،موردنظر بپردازد کینقش تکن

 نی) به تدو1396بهار و همکاران ( یشعباندر این زمینه 

 رانیبرتر فوتبال ا گیل يهاباشگاه یابیبازار يراهبرد ۀبرنام

عوامل  یینشان داد با توجه به شناسا هاافتهیپرداختند، که 

و  هادی(تهد یو عوامل خارج ها)ها و قوت(ضعف یداخل

 گاهیسوات جا يراهبرد لیتحل جهیها) و در نتفرصت

به  .)10( قرار دارد یتهاجم تیدر فوتبال در موقع یابیبازار

با  یقی) در تحق1394برادرزاده و همکاران ( بیترت نیهم

ورزش و جوانان ة ادار يراهبرد ۀبرنام نیتدو«عنوان 

ورزش و  ةکه ادار دندیرس جهینت نیبه ا ،»شهرستان اراك

نقطه  12با  یکنون تیجوانان شهرستان اراك در وضع

ست. افرصت مواجه  14و  دیتهد 14نقطه قوت،  12ضعف، 

ورزش و  ةمحل استقرار ادار و تیها موقعدر بخش قوت

اداره به  یمال یها، وابستگجوانان شهرستان، در بخش ضعف

شهرستان اراك و  يهوا یآلودگ هادیدولت، در بخش تهد

 يهاجوان و وجود استعداد تیها جمعدر بخش فرصت

 نی. در هم)2( را گرفتند ازیامت نیفراوان باالتر یورزش

 یبه طراح یقی) در تحق1391و همکاران ( يگودرززمینه 

3. Agrawal 
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 ییتوسعۀ ورزش دانشجو يریزي راهبردبرنامه نیو تدو

 جیکه نتا ندنور پرداخت امیدانشگاه پ یبدن تیسازمان کل ترب

 تیسازمان کل ترب ییورزش دانشجو تیوضع داد نشان

 قرار گرفته است یتهاجم تیموقع درنور  امیدانشگاه پ یبدن

) در 2017و همکاران ( 1تیب جیانگبه همین تر .)12(

پژوهشی عنوان کردند که میزان امید به زندگی بر عملکرد 

 نیج). همچنین 19مستقیم دارد ( ریتأثورزش قهرمانی 

 یاز مراکز اصل یکیها را دانشگاهدر پژوهشی ) 2012(2لوپ 

 برشمرده است ،مهم باشد در پرورش ورزشکار تواندیکه م

) با استفاده از 2011(3و والش یلدر همین زمینه . )24(

 یمدل ترکیب نیبه تدو سواتو 4اي اچ پی يهاروش

و  يادانشکدهبین يهادر ورزش یابیبازار يسپاربرون

ها، ها بر ضعفقوت تیاز اولو جیپرداختند. نتا یدانشگاه

داشت و از به  تیزمینه حکا نیدر ا دهایها و تهدفرصت

در  یابیبازار يسپارر بروند یمال يهانهیحداقل رسیدن هز

در تحقیقی  .)21( دادیخبر م يابین دانشکده يهاورزش

منافع کالن ورزش  عنوان کرد )2010(5فلت  ندیل دیگر

 يکه سیاستگذاران به توسعۀ آن برا شودیموجب م یقهرمان

بر گذشته  يمرور .شوند بیخود ترغ يبرا شتریکسب سود ب

 ۀترین شکل ورزش در جامعکه محبوب دهدینشان م

بوسچر و  يد به همین ترتیب. )22( است یقهرمان رزشو

ي هاو برنامه هااستیس ی) در بررس2009(6همکاران

 نیآموزش و پرورش ورزشکاران نخبه در شش کشور، به ا

شده در عامل در نظر گرفته 9 انیکه از م دندیرس جهینت

ساختار ورزش،  یسازمانده ،یپرسشنامه (منابع مال نیا

 يبرا طیو پرورش استعدادها، فراهم کردن شرا ییشناسا

از ورزشکاران در قبل و بعد از دوران  تیافراد، حما ۀهم

از  تیمناسب) حما یعلم قاتیانجام تحق و یورزش

و توسعۀ دانش  ینیتمر طیشرا ،یورزشکاران، منابع مال

                                                           
1. Jiang 
2. Jin loup 
3. Lee, S., Walsh, P 

اي است رفهدر توسعۀ ورزشکار ح یاز عوامل اصل انیمرب

در  یورزش دانشگاه تینظر به اهم نکهی). با توجه به ا18(

 نیبه ا يسراسر کشور و توجه و نگاه راهبرد يهادانشگاه

مهم در دانشگاه  نیا، ندارد یپوشچشم تیمقوله قابل

دانشگاه برتر کشور که  نیعنوان سوممشهد به یفردوس

سراسر  يهادانشگاه یورزش ادیمقام نخست المپ يدارا

دوره است و همواره در مسابقات و  نیزدهمیکشور در س

 ییواال گاهیاز جا دیبا ،مقام است يدارا یورزش يادهایالمپ

ترین ضرورت دانست مهم حققم نیبرخوردار باشد. بنابرا

کسب مقام در  يمشهد در راستا یدانشگاه فردوسي رقبا

 گاهید و جانشو ییشناسا ییدانشجو يادهایمسابقات و المپ

ها و منابع، توانایی ثیمشهد از ح یدانشگاه فردوس

نسبت به رقبا مشخص شود.  ،دارد اریکه در اخت ییهاقابلیت

 یدانشگاه فردوس یبدن تیکل ترب ةادار زمینه نیدر هم

آن بسط و توسعۀ ورزش در دانشگاه  یاصل ۀفیمشهد که وظ

که  کیجامع و مدون استراتژ يااز داشتن برنامه ،است

ورزش در دانشگاه  ياعتال يراه و راهنما برا ۀنقش ۀمنزلبه

محقق  لیدل نی). به هم13عمل کند، بازمانده است (

 يهاها و تواناییمنابع، قابلیت ییاست، با شناسا دواریام

 قیدق گاهیمشهد و مشخص کردن جا یدانشگاه فردوس

 هدگاید قیتحق نیا جیترین رقبا، نتادانشگاه نسبت به مهم

 اوردیدانشگاه به ارمغان ب تیاز وضع رانیمد يرا برا یروشن

 يبرا یاساس یعوامل گام نیکه سبب شود با شناخت ا

 .بردارند دمشه یدانشگاه فردوس یتوسعۀ ورزش قهرمان

متا سوات  کیتکن یمعرف قیتحق نیا یهدف اصل

 جادیا يدر راستا يو کاربرد يراهبرد کیتکن کیعنوان به

دانشگاه  یدر جهت توسعۀ ورزش قهرمان یرقابت تیمز

که  شودیسؤال مطرح م نیمشهد است. حال ا یفردوس

و  هاییچه منابع، توانا يمشهد دارا یدانشگاه فردوس

4. AHP 
5. Lindfelt 
6. De Bosscher, V 
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کدام  ؟است یقهرمان شدر جهت توسعۀ ورز ییهاقابلیت

بر توسعۀ  ياثرگذار نیشتریب يدارا یطیعوامل کالن مح

ورزش  ةبا عوامل کالن، حوز هاتیو قابل ییکسب توانا

 يراهبرد ۀمشهد هستند؟ نقش یدانشگاه فردوس یقهرمان

 یو اهداف توسعۀ ورزش قهرمان یطیمنابع مح انیم یتناسب

مشهد نسبت  یدانشگاه فردوس گاهیبه چه صورت است؟ جا

و  یو دانشگاه فن یبه دانشگاه تهران، دانشگاه خوارزم

 یدانشگاه فردوس يترین رقبااي مازندران که مهمحرفه

 یورزش ادیالمپ نیو چهاردهم نیزدهمیمشهد در س

به  هستند، 2و  1 هايکشور با توجه به جدول انیدانشجو

 چه صورت است؟

 
 پسر). چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور (دختر و 1جدول 

 پسران دختران دانشگاه
 سوم دوم فردوسی
 اول اول تهران

اي مازندرانفنی حرفه  دوم - 
 چهارم هشتم خوارزمی

 
 . سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور (دختر و پسر)2جدول 

 پسران دختران دانشگاه
 اول اول فردوسی
 دوم دوم تهران

اي مازندرانفنی و حرفه  سوم - 
 پنجم ششم خوارزمی

 روش تحقیق

 -یفیآن، توص تیپژوهش با توجه به ماه نیروش ا

را  قیتحق يآمار ۀاست. جامع پیمایشی و هدف کاربردي

ورزش  ةحاضر و سابق در حوز رانیخبرگان و مد ،تاداناس

که تا رساندن به اشباع  دهندیم لیدر شهر مشهد تشک

 هاتینفر انتخاب شدند و در خصوص منابع، قابل 10 ينظر

دانشگاه  یدر جهت توسعۀ ورزش قهرمان هاییو توانا

(دانشگاه تهران،  قبار ریآن با سا ۀسیمشهد و مقا یفردوس

اي مازندران) و و حرفه یدانشگاه فن ،یدانشگاه خوارزم

 ةویو ش نییتع در .ندنظرصاحب یطیعوامل کالن مح

 تیاز جامع نانیانتخاب خبرگان، هدف کسب اطم

شده  یطوري که سعبه ،است قیمختلف در تحق يهادگاهید

 ۀها که سابقو مدرسان دانشگاه تاداننفر از اس 8تعداد  نیاز ا

 انینفر از دانشجو 2ورزش را دارند و  ةدر حوز تیریمد

در مبحث مورد مطالعه  زیادي ۀکه تجرب یلیتکم التیتحص

مشهد  یدر مورد دانشگاه فردوس زیاديد و اطالعات داشتن

 يهااریانتخاب شدند. مع ،داشتند بیرق يهاو دانشگاه

 ییو توانا لیتما ،یعمل ۀتجرب ،يانتخاب خبرگان، تسلط نظر

 قیدر تحق آنها بوده است. یمشارکت در پژوهش و دسترس

 هاپرسشبه  ییپاسخگو يبرا نکهیا لیدلموردنظر به یفیک

 جینتا میبود و هدف تعم ازمندین یو تخصص کاف یبه آگاه

انتخاب  يگیري هدفمند برااز روش نمونه د،مطرح نبو

صورت که محقق خبرگان و کارشناسان استفاده شد. بدین

و  انخبرگ يبه اشباع نظر دنیمصاحبه را تا زمان رس

 نیکه پس از مصاحبه با دهمطوريبه داد،کارشناسان ادامه 

ریزي روش برنامه نی. در ادیرس يس به اشباع نظرکارشنا
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شد  یاز خبرگان نظرخواه قیدر تمام مراحل تحق يراهبرد

 یبا کارشناس یقاتیکار تحق کیگفت  توانیو در واقع م

ها و اطالعات داده يروش گردآور ه است.گرفتانجام  قیدق

 يبندمیقابل تقس یدانیاي و مکتابخانه یکل ۀبه دو دست

پژوهش  ازیمورد ن يهامتناسب با داده ندیفرا نیاست. در ا

ها و ، رسالههاباکتمانند اي و منابع مرجع از روش کتابخانه

 یفیاطالعات بخش توص يگردآور يمجموعه مقاالت برا

 استفاده شد. نیشیپ قاتیو مرور تحق ياعم از چارچوب نظر

 يهایبررس از هاداده يآورجمعمنظور به یعنوان ابزار اصلبه

استفاده شد؛ مصاحبه  افتهیساختارمهین ۀو مصاحب یدانیم

صورت بود که ابتدا با کارشناسان در خصوص اهداف بدین

 ییشناسا ،ورزش قهرمانی دانشگاه فردوسی مشهدتوسعۀ 

مشهد و  دانشگاه فردوسی يهاها و قابلیتمنابع، توانایی

سپس  ،مصاحبه شد بر آن رگذاریتأث یطیمح کالنعوامل 

افزار شده  در زیر و نرمسؤال براساس مراحل آورده 7

متاسوات بعد از تطبیق با موضوع مورد مطالعه طراحی شد. 

که  دیبه طول انجامدقیقه  30طور متوسط هر مصاحبه به

کارشناسان به  خبرگان و یدهمحقق تا اتمام پاسخ

 با شتریب ییسؤاالت و آشنا حیتوض منظوربهپرسشنامه و 

. سپس از روش کارشناسان در مصاحبه حضور داشت دگاهید

از خبرگان و  کیهر دییتأ منظوري بهادومرحلهدلفی 

 .استفاده شد هانظر نیانگیم يکارشناسان برا

 

 ها  یافته

افزار متاسوات گام اساسی براي ی نرمدرستبه

تسهیل در انجام این مدل برداشته است. در ادامه، بر 

افزار، راهبرد توسعۀ ورزش در نرم شدهارائهپایۀ مراحل 

این قهرمانی دانشگاه فردوسی مشهد ارائه خواهد شد. 

اهداف دانشگاه فردوسی  ترینمهماهداف سازمانی 

است که یکی از  ورزش قهرمانی توسعۀمشهد جهت 

این تحقیق دستیابی به این اهداف و  يهاهدف

 ست.آنها يبندتیاولو

منظور توسعۀ ورزش قهرمانی دانشگاه فردوسی مشهدبه شدهنییتع. اهداف 3 جدول  
 اولویت اهداف 

ینخبه و مستعد ورزش انیجذب دانشجو  باال 

یورزش يادهاینخست در المپ گاهیکسب جا  باال 

ی و فناوري در ورزشنیکارآفرگرایش به   متوسط 

یورزش قهرمان ۀنیدر زم ستهیکارآمد و شا یمنابع انسان يریکارگجذب و به  باال 

یمرتبط با ورزش قهرمان يهارساختیو ز زاتیتوسعۀ تجه   متوسط 

یورزش قهرمان قیالمللی از طرو بین یگسترش ارتباطات مل  متوسط 

 

کرد.  یابیمنابع و رقبا را ارز دیمرحله با نیدر نخست

همسو با  زیپـژوهش ن ـنیا يریزي بـرابرنامه یزمان ةدور

دانشگاه  1399انداز اسناد فرادست و منطبق با سند چشم

 دیمرحله با نیمشهد مشخص شده است. ابتدا در ا یفردوس

اهداف را  نیرا برشمرد و سپس ا یاهداف سازمان

باال،  تیدر سه سطح اولو يبندتیکرد. اولو يبندتیاولو

 يبندتیاولو گونهنیصورت گرفته است. ا نییمتوسط، پا

 3. جدول ردیصورت بگ یبا استفاده از روش دلف تواندیم

 نیانگیآنهاست. م تیاهم ۀو درج یاهداف سازمان انگریب

از  کیهر یدهتیاولو يخبرگان و کارشناسان برا هاينظر

آنها وارد  تیاولو ۀو سپس براساس درج شدهنییاهداف تع

 .افزار متاسوات شدندنرم
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 هاي مؤثر در توسعۀ ورزش قهرمانی دانشگاه فردوسی مشهد. منابع و قابلیت1شکل 

 يبرا يدیعوامل کل دیمرحله و در گام بعد، با نیدر هم

منـابع و  گـر،یعبـارت دشوند. به ییسازمان شناسا تیموفق

 تیموفق انیشود که در جر ییشناسا دیبا ییهاتوانایی

ها منـابع و توانایی ـنی. از آنجـا کـه اانديضرور دانشگاه

کرد.  يبندآنها را وزن دیندارند، با يبرابر تیوزن و اهم

 يبراباشد.  100برابر  دیشده باداده صیمجموع اوزان تخص

 يهاها و مدلاز روش توانیعوامل م نیا يبندوزن

مدل آنتروپی ، ياشبکهمدل تحلیل همچون  یگوناگون

پژوهش،  نیاستفاده کرد. در ا مراتبیشانون و تحلیل سلسله

ها در منابع و قابلیت بهره گرفته شده است. روش دلفیاز 

 1 شکلشد.  يبندزنجدول توسط گروه خبره و نیا

ورزش قهرمانی دانشگاه فردوسی عوامل توسعۀ  ةدهندنشان

 ت.اس مشهد

 

 در توسعۀ ورزش قهرمانی مؤثرمقایسۀ دانشگاه فردوسی مشهد با رقباي خود از حیث عوامل  .4جدول 
 اي مازندرانحرفهدانشگاه فنی و  دانشگاه خوارزمی دانشگاه تهران هاي  دانشگاه فردوسی مشهدمنابع و توانایی

 فراتر فراتر تقریباً برابر مناسب اماکن ورزشی سرپوشیده
 بسیار فراتر فراتر تقریباً برابر تعداد مکفی اماکن سرپوشیده و روباز

 فراتر فراتر ترپایین آموزشی مناسبامکانات و تجهیزات ورزشی و کمک
 تقریباً برابر برابرتقریباً  ترپایین هزینۀ منطقی استفاده از اماکن ورزشی

 فراتر تقریباً برابر تقریباً برابر ریزي و انسجام در ورزش قهرمانیبرنامه
 فراتر تقریباً برابر ترپایین نظام مطلوب آماري و سیستم جامع اطالعات

 فراتر تقریباً برابر تقریباً برابر هاي مختلف ورزشیاعزام منسجم تیم
 فراتر فراتر تقریباً برابر مسابقات ورزشیکسب عنوان و افتخار در 

 دیبا نجایمشخص شود، در ا یابعاد رقابت دیدر گام بعد با

منابع و  زیتفاوت و تما جادیا سببکه را بعدي  دو

 ییشناسا ،شوددر گام قبل می شدهییشناسا يهاتوانایی

 دانشگاهیورزش قهرمانی گفت که در توسعۀ  توانیکرد. م

رقابت  کسب رتبۀ قهرمانیو  تعداد دانشجو ورزشکاربر سر 

کرد.  نییگیري تعواحد اندازه کی دیبا ،. در گام بعدکنندیم
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ما به لحاظ دو شاخص  يمشخص کرد که رقبا دیدر ادامه با

مورد مطالعه در چه  هايدانشگاهشده نسبت به مطرح

وارزمی و فنی و خ، هاي تهراندانشگاه قرار دارند. یگاهیجا

اي مازندران را با توجه به نتایجی که در سیزدهمین و حرفه

 توانیم، اندآوردهدست چهاردهمین المپیاد دانشجویی به

در توسعۀ ورزش ، ترین رقباي دانشگاه فردوسیمهم

 يهامنابع و توانایی دیسپس باقهرمانی دانشگاهی دانست. 

 نیانجام ا يکرد. برا سهیتحت مطالعه را با رقبا مقا ةمحدود

ر، بتر، تقریباً براتر، پایینپایین اریاز پنج سطح بس سهیمقا

ة دهندنشان 4شود. جدول فراتر استفاده می اریفراتر، بس

خود از نظر توسعۀ  يبا رقبادانشگاه فردوسی مشهد  ۀسیمقا

گروه خبره انجام  است که توسط ورزش قهرمانی دانشگاهی

 .گرفت

 
 رقابتی راهبرد توسعۀ ورزش قهرمانی ۀ. نقش2شکل 

 عبا مناب یکرد که کدام ابعاد رقابت نییتع دیدر ادامه، با

 ـنیا ـانیدارنـد. در پا يشتریها نسبتاً ارتباط بو توانایی

 نیا قتیساخته خواهد شد. در حق یرقابت ۀمرحلـه نقش

و هدف تحت دانشگاه رقبا نسبت به  تیوضع انگرینقشه ب

شود، مشاهده می 2طورکه در شکل همان مطالعه است.

 Yو محور  یقهرمان ۀبعد کسب رتب ةدهندنشان X محور

 یرقابت ۀبعد تعداد دانشجو ورزشکار است. نقش ةدهندنشان

 مشهد با وزن یاز آن است که دانشگاه فردوس یحاک قیتحق

Value: 3/411 X:3/459و   Y: Value: در بعد کسب

نسبت به دانشگاه تهران  يترپایین تیدر وضع یقهرمانۀ رتب

 دانشگاه خوارزمی و مازندراننسبت به  يبهتر تیوضعو 

نسبت  يبهتر تیاست و در بعد تعداد دانشجو ورزشکار وضع

 د.دار رقبا ریسا به

 

. مزیت رقابتی هریک از رقبا اصلی در توسعۀ ورزش قهرمانی5 جدول  
سامی ا

 هادانشگاه
 امتیاز مجموع کسب رتبه قهرمانی تعداد دانشجو ورزشکار

 نرمال مطلق نرمال مطلق نرمال مطلق نرمال مطلق
 3 3 616686/2 712121/6 264413/1 212121/3 352273/1 5/3 تهران

 2 2 914219/1 909091/4 9483103/0 409091/2 9659091/0 5/2 خوارزمی
 1 1 469095/1 764706/3 7872764/0 2 6818182/0 764706/1 مازندران
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بیانگر مزیت رقابتی هریک از رقبا به  5در واقع جدول 

صورت مجموع و امتیاز تفکیک هریک از ابعاد رقابتی و به

 است با توجه به نقشۀ رقابتی.

 ها براساس دیدگاه مبتنی بر منابعارزیابی منابع و توانایی . 6 جدول
هامنابع و قابلیت ریتکرارناپذ سازماندهی  ریدناپذیتقل   وزن 

 15 متوسط پایین زیاد کیفیت مناسب اماکن ورزشی سرپوشیده

 17 پایین پایین متوسط تعداد مکفی اماکن سرپوشیده و روباز

آموزشی مناسبامکانات و تجهیزات ورزشی و کمک  14 متوسط پایین متوسط 

 9 پایین پایین متوسط هزینۀ منطقی استفاده از اماکن ورزشی

ریزي و انسجام در ورزش قهرمانیبرنامه  17 متوسط پایین متوسط 

 8 پایین پایین متوسط نظام مطلوب آماري و سیستم جامع اطالعات

هاي مختلف ورزشیتیماعزام منسجم   10 متوسط پایین متوسط 

 10 متوسط پایین متوسط کسب عنوان و افتخار در مسابقات ورزشی

یک سازمان چگونه «اما براي پاسخ به این چالش که 

ها از این منابع و قابلیت کیکدامتشخیص دهد که  تواندیم

، از دیدگاه مبتنی بر »قادر به ایجاد مزیت رقابتی پایدارند؟

ها را شود. به همین دلیل منابع و قابلیتمنابع استفاده می

جایگزین  رقابلیغ ،ریدناپذیتقل ،کمیاب ،از نظر ارزشمند

در  ،. در همین زمینهکنندیمگیري بودن بررسی و اندازه

ها براساس دیدگاه ارزیابی منابع و توانایی ورمنظبه 6جدول 

ها توسط گروه خبره در پنج سطح مبتنی بر منابع، ارزیابی

خیلی پایین صورت گرفته  ،پایین ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد

 است.

 خارج از کنترل دانشگاه مؤثر. عوامل محیطی 7جدول 
فرصت و 

 تهدید
در توسعۀ ورزش  مؤثرعوامل کالن محیطی 

 قهرمانی
احتمال  تأثیر وزن

 افزایش
درجۀ 
 اضطرار

 تهدید

هاي کاري و معیشتی دانشجویانمشغله  فوري زیاد قوي مهم 
هاي بدنی و ورزشانگیزة کم دانشجویان در انجام فعالیت  فوري زیاد قوي مهم 

 متوسط زیاد بسیار قوي مهم وضعیت نامطلوب بخش خصوصی در کشور
یا بودجۀ کم ورزش دانشگاه سرانه  فوري زیاد بسیار قوي مهم 

 فرصت

منظور تحصیل دانشجویان و هاي اداري بهنامهآیین
 قهرمانان ملی

 فوري زیاد قوي مهم

 بسیار فوري زیاد قوي مهم فرهنگ مناسب در زمینۀ ورزش دانشگاهی
در ورزش دانشگاهی موجوداستعدادهاي  يفور اریبس زیاد بسیار قوي مهم   

 فوري متوسط قوي مهم برگزاري مطلوب همایش و المپیاد ورزشی

در ادامه باید عواملی را که دانشگاه قادر به کنترل آن 

صورت مستقیم نیست و از طرفی براي موفقیت مجموعه به

حیاتی است، تعیین کرد. به همین دلیل از تحلیل پستل 

 نیهمچن بیانگر این عوامل است. 7شود. جدول استفاده می

مهـم، مهـم،  اریبسـ یدر پنج گروه اسم لعوام نیوزن ا

د. در شومی نییتع تیکم اهماریو بسـ تیاهم، کمطمتوسـ
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سازمان  تیدر موفق لعوام نیتأثیر ا زانیم دیستون تأثیر با

احتمال  ۀدرج دیبا ش،یکرد. در ستون احتمـال افرا نییرا تع

کرد  نییتع ریزي رابرنامه ةدر طول دور لعوام نیا شیافزا

بودن  ياضطرار زانیم ـدیضـرورت، با ۀو در سـتون درجـ

با توجه  5جدول شود.  یسازمان بررسط مورد توس نیا عرف

 شده است. يبندبه نظر گروه خبره جمع

 

 
 راهبردي توسعۀ ورزش قهرمانی دانشگاه قردوسی مشهد ۀ. نقش3شکل

و مقایساتی که  1با توجه به تحلیل پستل ،در گام آخر

با اهــداف و منابع با عوامل کــالن انجام بین منابع 

با توجه به د. شومی میترس يتناسب راهبرد ۀد، نقشگیرمی

منابع و  ةدهنددر نقشه نشان ياروزهیرنگ ف 3شکل 

 عــوامــل کالن ةدهندنشان ياها و رنــگ قهوهقابلیت

باید گفت  هاحبابي ریقرارگدر تحلیل نحوة  .اندیطیمح

ي که در باال و به سمت راست متمایل اروزهیفي هاحباب

هاي دانشگاه فردوسی در واقع همان منابع و قابلیت ،اندشده

 ،کمیاب ،ي ارزشمندهایژگیومشهد هستند که داراي 

تند. در واقع منابع جایگزین بودن هس رقابلیغ ،ریدناپذیتقل

،همان رندیگیمهایی که در این موقعیت قرار و قابلیت

پتانسیل مزیت محیطی دانشگاه فردوسی مشهد هستند که 

پذیري در المپیاد در بحث رقابت آنهابا تقویت  توانیم

استفاده کرد. این منابع و  آنهاورزشی دانشجویان از 

                                                           
1. PESTEL 

 عواملها داراي بیشترین میزان تناسب راهبردي با قابلیت

گفت که این  توانیماند. در یک تعریف علمی کالن محیطی

ریزي و واقع تناسب برنامه در يراهبردتناسب 

 عوامل کالن یمنف راتیمقابله با تأث يشده برایکارشناس

 ییپذیري با رقبا توانااست و در بحث رقابت محیطی

از  آمدهشیپ طیبا شرا يریپذو انعطاف يزگارسا نیشتریب

را داراست.  یرقابت تأثیراتو محیطی عوامل کالن  راتیتأث

 لیکه به سمت بــاال متما ياروزهیف يهاحباب نیبنابرا

 ة. اندازستنده يتناسب راهبرد نیشتریب يباشند، دارا

عوامل  ةتناسب با اهداف است. انداز ۀدرج انگریها بحباب

 ست.آنهای بیانگر درجۀ اضطرار طیکالن مح

عوامل کــالن  انی، در مشدهمیترس ۀبا توجه به نقش

سرانه یا بودجۀ کم عامل  دو) ياقهوه يها(حباب یطیمح

استعدادهاي موجود در ورزش دانشگاهی ، ورزش دانشگاهی
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) داراي بیشترین X=4,Y=2ي (ریقرارگ تیبا توجه به موقع

زش قهرمانی دانشگاه فردوسی میزان اثرگذاري بر توسعۀ ور

فرهنگ  هاحبابمشهد هستند. البته با توجه به اندازة 

مناسب در زمینۀ ورزش دانشگاهی و استعدادهاي موجود 

ي بودن داراي اضطراردر ورزش دانشگاهی از لحاظ درجۀ 

بیشترین میزان امتیاز و نیازمند رسیدگی فوري هستند. اما 

شگاه فردوسی مشهد (حباب هاي داندر بین منابع و قابلیت

ریزي و انسجام در ورزش قهرمانی و ي) برنامهاروزهیف

 تیبا توجه به موقعآموزشی مناسب امکانات ورزشی و کمک

تناسب  زانیم نیشتریب ينقشه دارا يرو يریقرارگ

واقـــع  در یعنیند؛ امحیطی با عوامل کــالن يراهــبــرد

 يدارا دانشگاه فردوسی مشهددر  تیقابل ایدو منبع  ــنیا

بودن  ابیکم ،يریدناپذینادر بودن، تقل یعنی یژگیچهار و

 دانشگاه فردوسی مشهد يرقبا انیبودن در م ریو تکرارناپذ

بنابراین الزم است  ند؛اتوسعۀ ورزش قهرمانی ۀنیدر زم

ها ریزي درستی با توجه به این منابع و قابلیتمدیران برنامه

در زمینۀ تقویت و توانا ساختن بیشتر این داشته باشند تا 

موارد اقدام کنند تا در آینده ورزش قهرمانی دانشگاه 

ي نسبت به رقبا برسد. ترمطلوبفردوسی مشهد به وضعیت 

دو  رنگياروزهیفي هاحبابهمچنین با توجه به اندازة 

قابلیت کیفیت مناسب اماکن ورزشی سرپوشیده و تعداد 

رپوشیده و روباز داراي بیشترین مکفی اماکن ورزشی س

میزان تناسب راهبردي با اهداف توسعۀ ورزش قهرمانی 

دانشگاه فردوسی مشهد هستند. بنابراین دانشگاه فردوسی 

ة آیندة ورزش شدنییتعمشهد براي دستیابی به اهداف 

ي داشته باشد اژهیوقهرمانی خود باید به این دو عامل توجه 

ي این اماکن ورزشی استانداردسازو براي حفظ و نگهداري و 

 اقدام کند.

 
 
 

 يریگجهینتبحث و 

 ي استبه مفهوم فرایند قهرمانی ورزش ۀتوسعامروزه 

و  هاستمیس ها،تیها و موقعآن فرصت ۀواسطکه به

د که از طریق شومناسب و ثمربخش فراهم می يساختارها

 ي ورزشیهارشته یقادر خواهند بود در تمام ورزشکارانآن 

براي کسب رتبه یا مدال  یخاص ورزش يهایا در حوزه

منظور ي مختلفی بهمحورها. در همین زمینه شرکت کنند

توسعۀ ورزش قهرمانی در نظر گرفته شده است که 

 ،نیروي انسانی متخصص ،منابع مالی ،از: فرهنگ اندعبارت

). براساس 9علم ورزش و امکانات و تجهیزات مناسب (

توسعۀ نظام استعدادیابی و پرورش  ،گرفتهي انجامهاپژوهش

ترین عامل در توسعۀ ورزش ورزشکاران مستعد مهم

 . استقهرمانی 

ي ارهایمعند تا بتوانند ادانشمندان زیادي در تالش

ي مختلف را هاورزشکنندة افراد مستعد در ینیبشیپ

 ديهبررا يزیربرنامه). گفتنی است 17شناسایی کنند (

 ايجرو ا يریگمیتصم ايبر افتهیظامن شیعنوان روبه

 ،سامانه یک ةتوسع نجریا یتاهد منظوربه هندزسا تمااقدا

 افهدا به نسیدر ايبررا  انیزربرنامه د،بنیاو  دکررکا

کند. در همین ي توسعۀ ورزش قهرمانی یاري میزیربرنامه

ریزي راهبردي جدید است زمینه متاسوات یک مدل برنامه

پردازد. این می ي مدل سواتهایکاستکه به رفع نواقص و 

مدل براساس رهیافت داخل به خارج و دیدگاه مبتنی بر 

 با که ستآن ا هشوپژ ینا صلیا فهدمنابع است. 

 با شناییآ ضمن ،راهبردي يزیربرنامه یندافر يگیررکابه

ورزش قهرمانی دانشگاه در  هاي مهمقابلیتو  هاییتوانا

 ةئارا به هادکررکا ینا ةتوسع يستادر را ،فردوسی مشهد

ة ورزش توسع جهتدر  ديبررکا يتژاسترا تعیینو هکار را

قهرمانی این دانشگاه اقدام کند. در این مطالعه ضمن 

 ینوتد به امقدا ي وزیربرنامه نیماز ةدور دنمشخص کر

 بر مؤثر ملاعو شده،نییتع مانیز فقموردنظر در ا افهدا
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 شناسایی ورزش قهرمانی دانشگاه فردوسی مشهد موفقیت

با توجه به  قیبر هايترین دانشگاهمهم بعد مگادر . شدند

نتایج سیزدهمین و چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشجویی 

 ةنتیجدر . شد ختهداپر قبار ینا با دخو ةمقایس بهو  شناسایی

و  منابع مهدر ادا. شد ترسیم قابتیر ةنقش ندهایفرا ینا

. از شدند یابیارز منابع بر مبتنی هیدگاد سساابر هاییتوانا

 هردر  ناپذیررنکاو ا مهم نقشی نکال ملاعو ارههمو کهآنجا 

 نهایت در. شد امقدا آنها شناسایی به ،نددار يزیربرنامه

 يهادهبرو را ینوتد ملاعواز  هریک ديهبررا تناسب

ورزش قهرمانی دانشگاه فردوسی  ةتوسع منظوربه بمطلو

 شد. اجستخرامشهد 

ترین منابع و مهم دادیمدر این پژوهش نشان  هاافتهی

توسعۀ ورزش  منظوربهمشهد  یدانشگاه فردوس يهاتیقابل

 یتعداد مکف ده،یسرپوش یاماکن ورزش تیفیک ی،قهرمان

 زاتیامکانات و تجه ده،یسرپوش یاماکن ورزش

استفاده از اماکن  یمنطق ۀنیآموزشی مناسب، هزکمک

نظام  ،یریزي و انسجام در ورزش قهرمانبرنامه ،یورزش

جامع اطالعات، اعزام منسجم  ستمیو س يارمطلوب آم

و کسب عنوان و افتخار در مسابقات  یمختلف ورزش يهامیت

) در 1396میرزازاده و شجیع ( خته شده است.شنا یورزش

طراحی و تدوین راهبرد توسعۀ ورزش «پژوهشی با عنوان 

ي هاقوتترین مهم» دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد را کسب عنوان و افتخار در 

 ،هاي مختلف ورزشیاعزام منسجم تیم ،مسابقات ورزشی

کیفیت مناسب  ،تمزدسیستم صحیح پرداخت حقوق و دس

هزینۀ منطقی استفاده از اماکن  ،اماکن ورزشی سرپوشیده

دسترسی مطلوب افراد به اماکن ورزشی سرپوشیده  ،ورزشی

تعداد مکفی اماکن سرپوشیده و روباز و غیره  ،و روباز

 ). 13برشمردند (

کیفیت  ،دو منابع و قابلیت ،ي پژوهشهاافتهیۀ یبر پا

مناسب اماکن ورزشی سرپوشیده و تعداد مکفی اماکن 

سرپوشیده و روباز داراي بیشترین تناسب راهبردي با اهداف 

. با توجه به استورزش قهرمانی دانشگاه فردوسی مشهد 

حیاتی بیشترین تأثیر را بر عوامل  دو عاملاینکه این 

 يهاادیو المپ شیمطلوب هما يبرگزار ،محیطی نظیر

و  یبدن يهاتیدر انجام فعال انیکم دانشجو زهیانگ ،یورزش

در  دارد، یموجود در ورزش دانشگاه يهاورزش و استعداد

 یفیو ک یتعداد کم شیافزایی همچون راهکارهااین راستا 

 جادیا ،یورزش يهاتحت پوشش در انواع رشته تیجمع

در  هازانندهیها و اتخاذ انگرشد استعداد يبستر مناسب برا

ضمن خدمت،  يهاتوسعۀ آموزش ،یاستفاده از اماکن ورزش

ریزي در جهت حفظ و برنامه هاشیو هما هادادیرو یزبانیم

 شنهادیپ دهیسرپوش یاماکن ورزش یفیک يهااستاندارد

 یاستفاده از کارکنان و پیشکسوتان در میزبان .شودیم

 شیافزا منظوربه یورزش يالمپیادها مسابقات و يبرگزار

و استفاده از تجربیات پیشکسوتان از  یشغل تیرضا

 یدانشگاه فردوس یکل تربیت بدن ةادار یاصل يهاراهبرد

المپیادها  يو برگزار یمیزبان يهاتیمز). 13( مشهد است

 شیافزا .پوشیده نیست یبر کس یو مسابقات ورزش

 يارتقا يافزارو نرم يافزاروساز، بهبود وضعیت سختساخت

و  ستیزطیبهبود مح ،یو فرهنگ یاجتماع ،ياقتصاد

 يهاتیاز جمله مزغیره و  یهمچنین حضور داوطلبان ورزش

شمار در تمام نقاط جهان به یمسابقات ورزش یمیزبان

 ،یمسابقات ورزش یمیزبان يهاتیاز مز گرید یکی .رودمی

 يهاينهادن توانمند شیتجربه و در بوتۀ آزما شیافزا

). با توجه به 4( ستا یبع انسانمنای و اجتماع یتخصص

دو عامل محیطی سرانه یا بودجۀ کم  ،ي این پژوهشهاافتهی

استعدادهاي موجود در ورزش  ورزش دانشگاهی و

دانشگاهی داراي بیشترین میزان اثرگذاري بر توسعۀ ورزش 

قهرمانی دانشگاه فردوسی مشهد هستند. در اینجا 

کردن بودجۀ ورزش قهرمانی و  وربهرهیی نظیر راهکارها

 انیاستفاده از حام ، هدفمند کردن بودجۀ ورزشی دانشگاه
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با توجه به  .شودیم شنهادیها پور کردن اعزامو بهره یورزش

ی نیآفرنقشعوامل کالن محیطی از حیث اثرگذاري آن و 

عنوان  با ی) در پژوهش1397کش (زحمت راهبردهادر ارائۀ 

 ةحوز یخدمات يوکارهاتوسعۀ کسب يریزي راهبردبرنامه

متاسوات،  کیشهر مشهد با استفاده از تکن يگردشگر

 یدر روابط بازرگان ياعتمادبی نرخ ارز، دینوسانات شد

 یاسیس يهامیتورم، تحر شیافزا ،یو داخل یخارج

 يرا دارا کیتجارت الکترون شد، روند رو به رالمللنیب

 ةحوز یخدمات يوکارهابر توسعۀ کسب ياثرگذار نیشتریب

) در پژوهشی با 1396شعبانی (. )9( داندیم يگردشگر

اي و حرفه یورزش قهرمان یطیمح لیتحل ۀمطالع«عنوان 

بیان کرد ورزش قهرمانی با » مسلح کشور يروهاین

و  هاباشگاهي استانداردساز ،ي از استعدادهاي بالقوهریگبهره

پور ). حسین11( ابدییمتوسعه  استفاده از حامیان ورزشی

 هانخبهتشخیص  منظوربه مؤثری ابیاستعداد) نیز 1391(

). 5براي ورزش قهرمانی در سنین پایه را عنوان کرده است (

) عنوان کرد آموزش و پرورش 2012در همین زمینه لوپ (

 ).24ی است (ابیاستعدادترین نهاد مجري مهم

فرهنگ مناسب در  ،دو عامل محیطی ،هاافتهنظر به ی

زمینۀ ورزش دانشگاهی و استعدادهاي موجود در ورزش 

داراي بیشترین  ،دانشگاهی در بین عوامل کالن محیطی

 آنهابه  فوراًقرار بگیرند و  تیاولودرجۀ اضطرارند و باید در 

یی نظیر ایجاد بستر مناسب براي راهکارهارسیدگی شود. 

تشکیل تیم و اعزام منظور رشد استعدادهاي دانشگاهی به

 يهاو کارگاه یعلم يهاشیهما يبرگزار ،به مسابقات

 شنهادیها پدر دانشکده يسازفرهنگ يبرا یآموزش

 ي ورزشی در کنارهاو جشنواره تمسابقا اريبرگز. شودیم

 ،ستا یابیادستعدا اولمتد يهاروشاز  شیورز يهاآزمون

در کانادا شی ورز انجو يهاادستعداز ا ريبسیا نمونهبراي 

). 9شوند (نیز از طریق مسابقات دانشگاهی شناسایی می

ترین ) در پژوهش خود یکی از مهم1392راسخ و همکاران (

منظور به یابیادستعدا منظا ارستقرو ا حیاطررا  راهبردها

در ورزش  مستعد انخترد ورشپرو  بجذ ،شناسایی

) در 1392). رشید لمیر (6عنوان کردند ( رکشو قهرمانی

پژوهش خود به راهبردهاي ترویج و نهادینه کردن فرهنگ 

ورزش و تحرك در جامعه و افزایش مشارکت ورزشی جوانان 

 توسعۀو  فرهنگو  قخالورزش ا مقولۀ به هیژو توجهو 

 ). 7اشاره کرد ( محلیو  بومی يهااستان

ر بین منابع و د ،ي این پژوهشهاافتهبا توجه به ی

ریزي و انسجام هاي دانشگاه فردوسی مشهد برنامهقابلیت

آموزشی در ورزش قهرمانی و امکانات ورزشی و کمک

مناسب داراي بیشترین تناسب راهبردي با عوامل کالن 

و  هااریمع ییشناسا هايراهکار نیب نیا در. استمحیطی 

و  یدهجهت ،یورزش قهرمان يهاعرصه يبندتیاولو

 هامیت تیفیک يو ارتقا انیدانشجو يبرا یورزش يالگوساز

حضور در  منظوربه یورزش ۀبا جذب دانشجو نخب

 یکیدر همین زمینه  .شودیم شنهادیپ یورزش يهاادیالمپ

 ،لیااسترا هنشگادا نشجوییورزش دا ديهبررا افهداز ا

و  یجوتر ،توسعهریزي و انسجام در ورزش قهرمانی و برنامه

 ممکن که است ییاستانداردهاو  نیناقودر  چگیریکپا حفظ

 شیورز يهاتیفعال قابتر لکنترو  مدیریت ايبر ستا

). بر پایۀ 20هاي مربوط ضروري باشد (فعالیتو  نشگاهیدا

عنوان اولین در بین رقبا دانشگاه تهران به ،ي پژوهشهاافتهی

دانشگاه خوارزمی دومین رقیب و دانشگاه  ،ترین رقیبو مهم

عنوان سومین رقیب دانشگاه اي مازندران بهفنی و حرفه

فردوسی مشهد با توجه به نقشۀ رقابتی شناخته شدند که 

در  حضور قهرمانان يبستر مناسب برا جادي ایهاراهکار

اعزام به  منظوربه یورزش يهامیت لتشکی ،میادین ورزشی

و از  يابه منطقه یاز محل ياسطح برنامه يمسابقات و ارتقا

 تیجذاب جادیو ا غاتتبلی از استفاده المللی،به بین يکشور

 ،یدر اماکن ورزش هازانندهیو اتخاذ انگ يابرنامه

ها و دوره يبه سطح مسابقات و برگزار یبخشتیفیک
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 هاشیو هما هادادیدر رو ییافزاو دانش یآموزش يهاکارگاه

با عوامل کالن  هاتیو قابل هاییمنابع، توانا قیبراساس تطب

 .شودیم شنهادیدانشگاه پ یبدن تیترب رانیبه مد یطیمح

توسعۀ  يمشهد در راستا یدانشگاه فردوس یطور کلبه

نقشۀ راه را در نظام ورزش  کی یخال يجا ،یقهرمانورزش 

صورت پژوهش به نیکه ا کردیخود احساس م یدانشگاه

ترین مهم، هامنابع و قابلیت ییند با شناسامکامالً نظام

تعیین  ،مشخص کردن جایگاه نسبت به رقبا ،عوامل بیرونی

ورزش دانشگاه در  يراهبردها نیو تدو یبه طراح ،اهداف

 پرداخت. یدانشگاه فردوس یکل تربیت بدن ةادار
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Abstract 
The aim of this study was to develop the competitiveness strategies and development 
of championship sport at Ferdowsi University of Mashhad using meta-SWOT technique 
and to identify the resources, abilities, and capabilities of this university using the 
resource-based approach. This study was applied in terms of objectives and the method 
was descriptive-survey. The data and information were collected in two parts: firstly 
through documentary and library study; then by field method and viewpoints of 10 
current and former professors, experts and managers in the field of sport in Mashhad 
city who were selected by purposive method. The results indicated that the appropriate 
quality of indoor sport facilities and the sufficient number of indoor and outdoor sport 
facilities were the most important resources, abilities and capabilities of Ferdowsi 
University of Mashhad. The low per capita or budget of university sport and the talents 
in university sport had the greatest impact on the development of championship sport 
at Ferdowsi University of Mashhad. Also, according to the results of the study, 
University of Tehran was the first and most important competitor, Kharazmi University 
was the second competitor and Mazandaran Technical and Vocational University was 
the third competitor of Ferdowsi University of Mashhad according to the competitive 
map. 
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